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I. könyv
1. Az igazságosságról és a jogról.
2. A jog és minden bíró eredetéről, a jogtudósok egymásutánjával együtt.
3. A törvényekről, a szenátus rendeleteiről és a régóta fennálló szokásokról.
4. A császárok alkotmányairól.
5. Az emberek állapotáról.
6. Azokról, akik saját maguk urai, és azokról, akik mások uralma alatt állnak.
7. Az örökbefogadásokról és az emancipációkról (...)
8. A dolgok felosztásáról és természetéről.
9. A szenátorokról.
10. A konzuli hivatalról.
11. A pretoriánus prefektusi hivatalról.
12. A városi prefektusi hivatalról.
13. A quaestori hivatalról.
14. A prétorok hivataláról.
15. Az éjszakai őrség prefektusának hivataláról.
16. A proconsul és helyettese hivataláról.
17. Az augusztusi prefektusi hivatalról.
18. A kormányzó hivataláról.
19. A császári intéző vagy könyvelő hivataláról.
20. A Juridicus hivatalára vonatkozóan.
21. Annak hivataláról, akire a joghatóságot átruházzák.
22. Az assessorok hivataláról.
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1. cím Az igazságszolgáltatásról és a jogról.
Ulpianus, I. könyv, Institutes.
Azoknak, akik a jog tanulmányozására vállalkoznak, mindenekelőtt tudniuk kell, hogy
honnan ered ez a tudomány. A jog az igazságosságról kapja a nevét; mert (ahogyan Celsus
elegánsan mondja) a jog a jó és az igazságos megismerésének művészete.
Bárki joggal nevezhet minket e művészet papjainak, hiszen mi az igazságosságot
műveljük, és azt valljuk, hogy tudjuk, mi a jó és igazságos, megkülönböztetjük a jót a
rossztól, és megkülönböztetjük a törvényes dolgokat a törvénytelentől; jóra akarjuk bírni az
embereket a büntetéstől való félelemmel, de a jutalom ösztönzésével is; valódi, és nem
színlelt filozófiára törekszünk (ha nem tévedek).
E tárgynak két részlege van, a közjog és a magánjog. A közjog az, amely a római
kormányzat igazgatására vonatkozik; a magánjog az, amely az egyének érdekeit érinti; mert
vannak dolgok, amelyek a köz számára hasznosak, és vannak, amelyek a magánszemélyek
számára előnyösek. A közjog a szent szertartásokra, valamint a papok és a bírák
kötelességeire vonatkozik. A magánjog háromféle természetű, mert vagy a természeti
előírásokból, vagy a nemzetek előírásaiból, vagy a polgári jog előírásaiból származik.
A természeti törvény az, amit a természet minden állatnak tanít, mert ez a törvény nem
az emberi faj sajátja, hanem minden olyan élőlényt érint, amely a tengerből vagy a
szárazföldből eredeztethető, és a madarakra is vonatkozik. Ebből ered a hím és a nőstény
egyesülése, amit mi házasságnak nevezünk; ebből következik a gyermekek nemzése és
nevelése is; mert látjuk, hogy minden állat, sőt még a vadállatok is, úgy tűnik, ismerik ezt a
törvényt.
A nemzetek törvénye az emberi faj által használt törvény, és könnyen megérthetjük,
hogy különbözik a természeti törvénytől, azon oknál fogva, hogy az utóbbi minden állatra
közös, míg az előbbi csak az emberekre vonatkozik, az egymáshoz való viszonyukban:
Pomponius, Enchiridion, Például az Isten iránti tisztelet, valamint a szülőknek és a
hazának való engedelmesség:
Florentinus, Institutes, I. könyv, Ahogyan ellenállunk az erőszaknak és a sérelemnek.
Mert valóban, e törvény szerint az történik, amit bárki a teste védelmében tesz, azt
törvényesnek tekintik; és mivel a természet bizonyos viszonyt állított fel közöttünk, ebből
következik, hogy utálatos, ha az egyik ember lesben áll a másikra.
Ulpianus, Institutes, I. könyv.
A manumizálás is a Nemzetek Törvényének része, mert a manumizálás a kéz általi elbocsátás,
vagyis a szabadság megadása; mert amíg valaki szolgaságban van, addig a kéznek és a
hatalomnak van alávetve, de ha egyszer manumizálni kezdték, akkor felszabadul e hatalom
alól. Ez a Nemzetek Törvényéből ered; mivel a természetjog szerint minden ember szabadnak
született, és a manumission nem volt ismert, mint ahogy maga a rabszolgaság is ismeretlen
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volt; de miután a Nemzetek Törvénye elismerte a rabszolgaságot, a manumission előnye
következett, és míg az embereket egy természetes névvel jelölték, a Nemzetek Törvénye
szerint három különböző fajta ember keletkezett, vagyis szabadok, és tőlük megkülönböztetve
rabszolgák, és harmadik osztályként a szabadok, vagy azok, akik megszűntek rabszolgák
lenni.
Hermogenianus, Epitoméi a jogról, I. könyv.
E Nemzetek Törvénye által háborúkat vezettek be; fajokat különböztettek meg; királyságokat
alapítottak; tulajdonjogokat állapítottak meg; földhatárokat állapítottak meg; épületeket
építettek; kereskedelmet, vásárlást, adásvételt, bérletet, bérleti díjat, kötelezettségeket hoztak
létre, kivéve azokat, amelyeket a polgári jog vezetett be.
Ulpianus, Institutes, I. könyv.
A polgári jog olyasvalami, ami nem különbözik teljesen a természetjogtól vagy a nemzetek
jogától, és nem is mindenben alárendeltje annak; és ezért, amikor valamit hozzáadunk vagy
elveszünk a Közös Jogból, akkor egy külön törvényt alkotunk, ez a polgári jog.
Ez a mi törvényünk tehát vagy írásban, vagy anélkül jön létre, mint a görögöknél "twn
nomwn oi men eggrafoi oi de agrafoi", vagyis egyes törvények írásban vannak, mások pedig
nem.
Papinianus, Definíciók, II. könyv.
A polgári jog az, ami törvényerejű rendeletekből, népgyűlésekből, a szenátus rendeleteiből, a
császárok rendeleteiből és a tanult emberek tekintélyéből származik.
A pretoriánus jog az, amelyet a pretorok a polgári jog segítése, kiegészítése vagy
módosítása céljából, a közjó érdekében vezettek be; ezt tiszteletjognak is nevezik, mivel a
pretorok "becsülete" után így nevezik.
Marcianus, Institutes, I. könyv.
Mert maga a tiszteletbeli jog a polgári jog élő hangja.
Gaius, Institutes, I. könyv.
Minden nemzet, amelyet jog és szokások irányítanak, részben a saját jogát, részben pedig azt
használja, ami minden ember számára közös. Mert bármely nép által magának alkotott jog az
adott állam sajátja, és azt polgári jognak nevezik, mint az adott állam sajátos jogát. Amit
azonban a természetes értelem minden ember között létrehozott, azt az egész emberiség
egyformán betartja, és azt a nemzetek törvényének nevezik, mert ez az a törvény, amelyet
minden nemzet alkalmaz.
Ulpianus, Szabályok, I. könyv.
Az igazságosság az az állandó és örökös törekvés, hogy mindenkinek megadjuk azt, ami
megilleti.
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A törvény parancsai a következők: becsületesen élni, senkit sem bántani, mindenkinek
megadni, ami jár.
A jog tudománya az isteni és emberi dolgok megismerése, annak tudása, hogy mi az
igazságos és mi az igazságtalan.
Paulus, On Sabinus, XIV. könyv.
A "törvény" kifejezést többféleképpen használják. Először is, ami igazságos és jó, azt
törvénynek nevezik, mint ahogyan a természetjogot is. Másodszor, ahol bármi hasznos
mindenkinek vagy a többségnek valamely államban, mint például a polgári jog. A tiszteletbeli
jogot sem nevezik kevésbé igazságosan így a Mi Államunkban, és a praetorról akkor is azt
mondják, hogy jogot gyakorol, ha igazságtalanul dönt; mert a kifejezés nem arra vonatkozik,
amit a praetor ténylegesen tesz, hanem arra, amit neki illik tenni. Egy másik jelentés szerint a
szó azt a helyet jelöli, ahol az igazságszolgáltatást végzik, az elnevezés magáról a
cselekményről áthelyeződik arra a helyre, ahol azt végzik, és ez a hely a következőképpen
határozható meg; valahányszor a praetor kijelölhet egy helyet az igazságszolgáltatásra, azt a
helyet helyesen törvénynek nevezik, feltéve, hogy hivatalának méltósága és őseink szokásai
megmaradnak.
Marcianus, Institutes, I. könyv.
Néha a "törvény" kifejezést egy kapcsolat megjelölésére használják, például: "A vérségi vagy
rokonsági törvény szerint kapcsolatban állok az ilyen és ilyen személlyel".

2.cím. A jog és minden bíró eredetéről, a jogtudósok egymásutánjával
együtt.
Gaius, A tizenkét tábla törvényéről, I. könyv.
Mivel az ókori törvények értelmezését készülök adni, szükségesnek tartottam, hogy először is
visszamenjek a Város eredetéhez, nem azért, mert terjedelmes kommentárokat akarok tenni,
hanem azért, mert észreveszem, hogy az a tökéletes mindenben, ami minden részében
befejezett; és valóban, a legfontosabb része valaminek a kezdet. Ha tehát ott, ahol a fórumon
ügyeket vitatnak meg, azt mondom, hogy visszataszító dolog a bírónak minden előzetes
megjegyzés nélkül előadni az ügyet, akkor sokkal visszataszítóbb lenne, ha a magyarázkodók
elhanyagolnák a kezdetet, és elkerülnék az ügy eredetére való hivatkozást; úgyszólván
mosdatlan kézzel, késedelem nélkül haladnának a kérdés megvitatásához, amelyről dönteni
kell. Ugyanis, hacsak nem tévedek, ezek a korábbi magyarázatok hajlamosabbá teszik az
embereket a szóban forgó kérdés megvizsgálására, és ha már megközelítettük, világosabbá
teszik a téma megértését.
Pomponius, Enchiridion.
Szükségesnek tűnik tehát, hogy megmagyarázzuk magának a törvénynek az eredetét, valamint
későbbi fejlődését.
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Államunk kezdetén ugyanis a nép eleinte minden bizonyos törvény vagy pozitív
törvény nélkül vállalta a cselekvést, és minden kormányzást a királyok tekintélye alapján
végeztek.
Később, amikor az állam bizonyos mértékben kibővült, azt mondják, hogy maga
Romulus harminc részre osztotta a népet, amelyeket curiae-nak nevezett; mert akkoriban az
említett részek döntései szerint gyakorolta a köztársaság felett a gondviselést. Így a népnek
bizonyos törvényeket javasolt a gyűlésekre vonatkozóan, és a későbbi királyok is tettek
hasonló javaslatokat, amelyek mindegyike írásban is rögzítve van
Miután a királyokat ezután egy tribunitusi rendelet elűzte, mindezek a törvények
elavulttá váltak, és a római népet ismét bizonytalan törvények és szokások kezdték irányítani,
nem pedig szabályosan elfogadott törvények, és ez az állapot így csaknem húsz évig tartott.
Azután, hogy ez az állapot ne maradjon fenn, elhatározták, hogy tíz embert neveznek
ki közhatalom által, akiknek közvetítésével a görög államokhoz törvényeket kell kérvényezni,
és hogy a nemzetközösséget törvényes rendeletekre kell alapozni. Az így kapottakat
elefántcsonttáblákra írták, és a Rostra elé helyezték, hogy a törvények annál világosabban
érthetők legyenek; és az államban a legfőbb hatalmat az említett tisztviselőkre ruházták arra
az évre, hogy szükség esetén módosíthassák a törvényeket, és értelmezhessék azokat; és hogy
döntéseik ellen nem lehet fellebbezni, mint más bíráké ellen. Ők maguk is észrevették, hogy
valami hiányzik ezekből az eredeti törvényekből, ezért a következő évben két másik táblával
egészítették ki azokat, és ezért nevezték el őket a Tizenkét Tábla Törvényeinek; és egyes írók
azt állítják, hogy az említett törvények megalkotásáért egy bizonyos Hermodorosz, egy
Itáliába száműzött efézusi száműzött felelős.
Miután ezeket a törvényeket elfogadták, természetes következményként következett,
hogy szükségessé vált a fórumon folytatott vita; mivel a megfelelő értelmezéshez a jogban
jártas személyek tekintélye szükséges. Ezt a vitát és ezt a jogtudósok által alkotott, íratlan
törvényt nem jelölték külön névvel, mint ahogy a törvény többi részét sem a sajátos
elnevezéseikkel, hanem a közös elnevezéssel polgári törvénynek nevezik.
Később, nagyjából ugyanebben az időben, e törvényeken alapuló bizonyos pereket
hoztak létre, amelyek segítségével az emberek vitathatják ügyeiket; és hogy a népet
megakadályozzák abban, hogy ezeket a pereket bármilyen módon indítsa meg, a bíró előírta,
hogy ezt bizonyos és ünnepélyes módon kell megtenni; és a jognak ezt a részét a törvényes
perek, vagyis a törvényes perek részének nevezik. És így nagyjából ugyanabban az időben
keletkezett a jognak ez a három része; vagyis a Tizenkét Tábla Törvényei, és ezekből
keletkezett a Polgári Törvény, és ebből a forrásból származnak a törvényes keresetek is. De
mindezek értelmezésének tudását és magukat a pereket a pápai kollégiumra bízták; és
megállapították, hogy közülük melyiküknek kell minden évben a magánjogi perekben
joghatóságot gyakorolnia. A nép csaknem egy évszázadon át élt ezzel a szokással.
Azután Appius Claudius elrendezte ezeket a pereket, és egy bizonyos formába foglalta
őket, és Gnaeus Flavius, a titkára, egy szabad ember fia, a könyvet, miután titokban
megszerezte, a népnek adta; és ez az ajándék annyira elfogadható volt, hogy a nép
tribunusává, szenátorrá és curulei aedilisszé tették. Ezt a művet, amely a perindítás módját
tartalmazza, Fláviai Polgári Törvénykönyvnek nevezik; ahogy az előbbit is Papiriai Polgári
Törvénykönyvnek; mert Gnaeus Flavius nem tett hozzá semmi sajátot a könyvhöz. Mivel a
nemzetközösség kibővült, és bizonyos eljárási módok hiányoztak, Sextus Aelius nem sokkal
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később más perlési formákat alkotott, és a népnek adta azt a könyvet, amelyet Aelius
törvényének neveznek.
Ezután, mivel az államban használatban volt a Tizenkét Tábla Törvénye, a Polgári
Törvény és a Törvényes Keresetek Törvénye, az eredmény az lett, hogy a plebs nem értett
egyet az atyákkal, és kivált, és saját maga számára törvényeket hozott, mely törvényeket
plebiszkusznak neveztek el. Később, amikor a plebszt visszahívták, mert e plebszitek miatt
sok viszály keletkezett, a Lex Hortensia megállapította, hogy azokat törvényekként kell
betartani, és ennek következtében a plebszitek és a többi törvény között a különbség a
létrehozásuk módjában volt, de erejük és hatásuk ugyanaz volt.
Azután, mivel a plebsnek már nehéz volt összegyűlni, és még inkább nehéz volt a nép
egészét ilyen sokaságban összegyűjteni; a szükség úgy hozta, hogy a község kormányzását a
szenátusra bízták. A szenátus így kezdett aktívan részt venni a törvényhozásban, és amit
elrendelt, azt be is tartották, és ezt a törvényt Senatus-Consultumnak nevezték.
Ugyanakkor voltak bírák is, akik igazságot szolgáltattak, és hogy a polgárok
tudhassák, milyen törvényt kell alkalmazni bármely ügyben, és ennek megfelelően
védekezhessenek, ediktumokat javasoltak, amelyek a praetorok ediktumai a tiszteletbeli
törvényt képezték. Azért nevezték tiszteletbeli törvénynek, mert a praetorok hivatalából eredt.
Végül, mivel a nemzetközösség számára szükségessé vált, hogy a közjóról egy
személy gondoskodjék, mivel a törvények megalkotásának
-

Miután a jog és az eljárás eredetét megállapítottuk, következik, hogy a bírák címéről és
eredetéről is tájékoztatni kell bennünket; mert, mint már említettük, az
igazságszolgáltatásban eljárókon keresztül valósulnak meg az ügyek; hiszen mennyi jog
lehetne egy államban, ha nem lennének olyan személyek, akik képesek az
igazságszolgáltatásra? Ezután sorrendben a következőkben a hatóságok
egymásutániságáról fogunk beszélni; mert a jog nem létezhet, hacsak nincsenek benne
jártas személyek, akik révén naponta továbbfejleszthető.

Ami az elöljárókat illeti, nem kérdés, hogy a nemzetközösség kezdetén minden
hatalom a királyok kezében volt.
Ugyanakkor létezett egy Tribunus Celerum, amely a lovagoknak parancsolt, és a király
után a második rangot viselte; ehhez a testülethez tartozott Junius Brutus, aki a királyok
kiűzéséért volt felelős.
A királyok elűzése után két konzult neveztek ki, és törvényben rögzítették, hogy őket
ruházzák fel legfelsőbb hatalommal. Azért nevezték el őket így, mert külön "tanácskoztak" a
köztársaság érdekeiről; de hogy megakadályozzák, hogy mindenben királyi hatalmat
követeljenek maguknak, törvényben rendelkeztek arról, hogy határozataik ellen fellebbezéssel
lehet élni; és hogy a nép parancsa nélkül nem büntethetnek halálbüntetéssel római polgárt, és
csak az erőszak alkalmazása és a közbüntetés joga maradt számukra.
Később, amikor a népszámlálás sok időt vett igénybe, és a konzulok nem tudták ellátni
ezt a feladatot, cenzorokat neveztek ki.
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Aztán, miután a nép egyre nagyobb lett, és a szomszédos törzsek ellen gyakori
háborúkra került sor, néha szükségessé vált, hogy felsőbb hatalommal rendelkező elöljárót
nevezzenek ki, és így jöttek létre a diktátorok, akiknek a döntései ellen nem lehetett
fellebbezni; és akiket a halálbüntetés jogával ruháztak fel. Mivel ez a magisztrátus legfelsőbb
hatalommal rendelkezett, hat hónapnál hosszabb ideig nem tarthatta meg azt.
E diktátorokhoz lovassági mesterek is csatlakoztak, akik ugyanazt a helyet foglalták el,
mint a Tribuni Celerum a király alatt, és feladataik majdnem ugyanazok voltak, mint
amelyeket jelenleg a pretoriánus prefektus lát el; és ők is törvényes bíráknak számítottak.
Abban az időben, amikor a plebs elszakadt az atyáktól, mintegy tizenhét évvel a
királyok kiűzése után, a Szent Hegyen tribunusokat hoztak létre maguknak, akik a nép
tribunusai voltak; és azért nevezték őket tribunusoknak, mert korábban a nép három részre
volt osztva, és mindegyikből egy-egy tribunus került ki, vagy azért, mert a törzsek szavazatai
alapján hozták létre őket.
Azért is, hogy legyenek olyan tisztviselők, akik felügyelik a templomokat,
amelyekben a nép minden törvényét letétbe helyezte, két személyt választottak ki a plebsből,
akiket aediliseknek neveztek.
Ezután, amikor az államkincstár kezdett egyre nagyobb jelentőségre szert tenni,
quaestorokat neveztek ki, akiknek feladata volt a kincstár felügyelete és a pénzeszközök
gondozása, és azért nevezték őket így, mert azért hozták létre őket, hogy megvizsgálják a
számlákat és megőrizzék a pénzt.
És abból az okból (amint már említettük), hogy a konzulok a törvény szerint nem
szabhattak ki halálbüntetést a római nép parancsa nélkül; a nép szintén quaestorokat nevezett
ki a halálos ügyekben való ítélkezésre, és ezeket Quaestores parricidii néven emlegették,
akikről a Tizenkét Tábla Törvényei említést tesznek.
És mivel azt is elhatározták, hogy törvényeket kell hozni, azt javasolták a népnek,
hogy minden magisztrátus mondjon le, hogy egy évre decemviri-t nevezzenek ki; de mivel ez
utóbbiak meghosszabbították hivatali idejüket, és igazságtalanul jártak el, és nem voltak
hajlandók utólag megválasztani az őket követő magisztrátusokat, hogy ők és frakciójuk
állandóan ellenőrzésük alatt tartsák a községet; olyan önkényesen és erőszakosan vezették a
közügyeket, hogy a hadsereg kivonult a községből. Azt mondják, hogy az utódlás oka egy
bizonyos Virginius volt, aki, amikor megtudta, hogy Appius Claudius, megszegve azt a
rendelkezést, amelyet ő maga vett át a Tizenkét Tábla ősi törvényéből, nem volt hajlandó saját
lánya fölött rendelkezni, hanem azt egy olyan férfinak adta, aki az ő felbujtására rabszolgának
követelte a lányt, mivel a lány iránti szerelemtől befolyásolva összekeverte a jót és a rosszat;
és az említett Virginius felháborodott azon, hogy egy nagy múltú törvény betartását sértették
meg a lánya személyével kapcsolatban, (akárcsak Brutus, aki Róma első konzuljaként
ideiglenes szabadságot adott Vindexnek, a Vitelliek rabszolgájának, aki tanúvallomásával
áruló összeesküvést leplezett le), és mivel úgy gondolta, hogy lánya tisztaságát az életével
szemben előnyben kell részesítenie, egy mészáros boltjából kést ragadott, és megölte, hogy a
lány halálával megvédje őt a törvénysértés szégyenétől; és rögtön a gyilkosság után, amikor
még mindig nedves volt lánya vérétől, katonatársaihoz menekült, akik mindannyian
Algidiunban (ahol a légiók akkoriban hadviselés céljából tartózkodtak) hagyták el vezéreiket,
és átvitték zászlóikat az Aventinus-dombra; és hamarosan a város egész népe azonnal
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ugyanoda vonult, és a nép egyetértésével a decemviriek közül néhányat a börtönben
megöltek, a község pedig visszanyerte korábbi állapotát.
Aztán néhány évvel a Tizenkét Tábla törvénybe iktatása után vita támadt a plebs és az
atyák között, mivel az előbbiek konzulokat akartak létrehozni a saját testükből, az atyák pedig
nem voltak hajlandók ehhez hozzájárulni; elhatározták, hogy katonai tribunusokat kell
létrehozni konzuli hatalommal, részben a plebsből, részben az atyákból. Ezek száma
különböző időpontokban eltérő volt, néha húszan voltak, néha többen, néha kevesebben.
Később úgy döntöttek, hogy a plebsből is lehet konzulokat venni, és mindkét
testületből kezdték kinevezni őket; de hogy az atyáknak nagyobb hatalmuk legyen,
elhatározták, hogy az atyák számából két tisztviselőt kell kinevezni, és így keletkeztek a
curule aediles.
Mivel pedig a konzulokat távoli háborúkba hívták, és nem volt, aki igazságot
szolgáltasson az államban, előfordult, hogy egy praetort is létrehoztak, akit "Urbanus"-nak
neveztek el, mert ő szolgáltatott igazságot a városban.
Aztán néhány év múlva, mivel ezt a praetort nem találták elegendőnek a városba
érkező idegenek nagy tömege miatt, egy másik praetort neveztek ki, akit "Peregrinus"-nak
neveztek el, amiért általában ő osztotta ki az igazságot az idegenek között.
Ezután, mivel a nyilvános ügyek elintézéséhez szükség volt egy bíróra, az ügyek
eldöntésére decemvirit neveztek ki.
Ugyanakkor Quatuorvirit is kineveztek, akik az országutakat felügyelték, és
Triumvirit, akik a pénzverde felett rendelkeztek, akik bronzot, ezüstöt és aranyat olvasztottak,
valamint Capital Triumvirit, akik a börtönöket felügyelték, hogy ha büntetést kellett kiszabni,
azt az ő közvetítésükkel lehessen megtenni.
És mivel a magisztrátusok számára kényelmetlen volt az esti órákban nyilvánosan
megjelenni, a Tiberis mindkét partján Quinqueviri-ket neveztek ki, akik a magisztrátusi
feladatokat elláthatták.
Szardínia, majd Szicília és Hispánia, később pedig Narbonnese tartomány elfoglalása
után annyi prétort hoztak létre, ahány provincia római uralom alá került; ezek egy része a
városok ügyeiben, másik része pedig a tartományi ügyekben volt illetékes. Ezután Cornelias
Sylla nyilvános vizsgálatokat vezetett be, például a hamisítás, a parricídium és a gyilkosságok
ügyében, és négy prétort is beiktatott. Ezután Gaius Julius Caesar két prétort és két aedilist
nevezett ki, akik a gabona elosztását felügyelték, és akiket Cerealesnek neveztek, Ceresről.
Így tizenkét praetor és hat aedilis jött létre. Ezután az isteni Augustus tizenhat praetort
nevezett ki, majd az isteni Claudius még kettőt, akik a bizalmi ügyekben igazságot
szolgáltattak; közülük az egyiket az isteni Titius eltekintett; az isteni Nerva pedig még egyet,
aki a kincstár és a magánszemélyek között felmerülő kérdésekben a törvényt magyarázta. Így
tizennyolc prétor szolgáltatott igazságot a Nemzetközösségben.
Mindezeket a szabályokat mindaddig betartották, amíg a bírák otthon tartózkodtak, de
amikor külföldre utaztak, maradt egy, aki a törvényt magyarázta, és őt a város prefektusának
nevezték. Ezt a prefektust a korábbi időkben hozták létre; később a latin ünnepek miatt
nevezték ki, és ez minden évben megtörténik; de a megélhetési prefektus és az éjszakai őrség
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prefektusa nem magisztrátusok, hanem a közjó érdekében kinevezett rendkívüli tisztviselők;
és azokat is, akiket a Tiberis ezen oldalára neveztünk ki, később a szenátus rendeletével
aedilisekké nevezték ki.
Mindezekből tehát megtudjuk, hogy tíz néptribunus, két konzul, tizennyolc prétor és
hat aedilis osztotta az igazságot a városban.
Sok kiváló ember volt a polgári jog tudományának professzora; és közülük most
azokat említjük meg, akik a római nép körében a legnagyobb megbecsülésnek örvendtek;
hogy kiderüljön, kitől származnak és kitől adták át ezeket a törvényeket, és milyen hírnevük
volt. És valóban, mindazok közül, akik ezt a tudást megszerezték, azt mondják, hogy Tiberius
Coruncanius előtt senki sem vallotta azt nyilvánosan; mások azonban előtte igyekeztek
titokban tartani a polgári jogot, és csak tanácsot adni azoknak, akik hozzájuk fordultak,
ahelyett, hogy oktatták volna azokat, akik tanulni akartak.
Publius Papirius, aki a királyi törvényeket egy értekezésben foglalta össze, állt az első
helyen a királyi statútumok ismerői között; utána következett Appius Claudius, a
decemvirusok egyike, aki a Tizenkét Tábla összeállításában a legkiemelkedőbb szerepet
vállalta. Őt követően egy másik Appius Claudius nagy jogi műveltséggel rendelkezett, és
"Százkezűnek" nevezték, mivel ő fektette le az Appiai utat, ő építette a claudiusi vízvezetéket,
és véleménye szerint Pyrrhus nem fogadható be a városba; azt is mondják, hogy ő dolgozta ki
a tulajdon jogtalan elfoglalása esetére vonatkozó keresetleveleket, amely könyv ma már nem
létezik. Ugyanez az Appius Claudius találta ki az R betűt, aminek következtében a valesiekből
valerii, a fusiiakból pedig furii lett.
Ezek után jött Sempronius, egy kiemelkedő műveltségű ember, akit a római nép
sofoV-nak, azaz "bölcsnek" nevezett, és sem előtte, sem utána senkit sem jelöltek ezzel a
címmel. A következő a sorrendben Gaius Scipio Nasica volt, akit a szenátus "A legjobbnak"
nevezett, és akinek az állam egy házat adott a Via Sacrán, ahol könnyebben lehetett vele
konzultálni. Ezután jött Quintus Mucius, akit követként küldtek a karthágóiakhoz, ahol,
amikor két kockát tettek eléje, az egyiket a békére, a másikat a háborúra, és a döntésére
bízták, hogy melyiket választja, és azt vigye Rómába; ő mindkettőt elvette, és azt mondta,
hogy a karthágóiaknak azt kell kérniük, amelyiket jobban szeretnék.
Ezek után jött Tiberius Coruncanius, aki, mint már említettem, a jog professzorai
közül az első volt, de műve nem maradt fenn; véleményei azonban igen számosak és
figyelemre méltóak voltak. A következő sorrendben Sextus Aelius, testvére, Publius Aelius és
Publius Atilius aratta a legnagyobb sikert a tanítás átadásában; így a két Aelius konzul is lett,
és Atilius volt az első, akit a nép a "Tanult" elnevezéssel ruházott fel. Ennius dicséri Sextus
Aeliust is, és egy Tripertita című könyvét, amely még ma is létezik, és mintegy a törvények
bölcsőjét tartalmazza. Azért hívják Tripertitának, mert tartalmazza a Tizenkét Tábla
törvényét, amelyhez hozzáadta annak értelmezését, valamint a jogi eljárás módszerét. Három
másik könyvet is neki tulajdonítanak, amelyek szerzőségét azonban egyes írók tagadják. Cato
bizonyos fokig követte ezeket az embereket. Ezt követően következett Marcus Cato, a
porciánus család feje, akinek a könyvei fennmaradtak; de nagyon sok könyvet a fia írt,
amelytől még több könyv származik.
Ezek után következett Publius Mucius, Brutus és Manilius, akik megalapozták a
polgári jogot. Közülük Publius Mucius tíz, Brutus hét, Manilius pedig három művet hagyott
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hátra; és Maniliusnak is maradtak fenn írott kötetei. Az első kettő konzuli rangot viselt,
Brutus praetor volt, Publius Mucius pedig Pontifex Maximus.
Ezek után következett Publius Rutilius Rufus, aki Rómában konzul volt, és Ázsia
proconsulja, Paulus Virginius, és Quintus Tubero, a sztoikus, Pansa tanítványa, aki maga is
konzul volt. Ugyanebben az időben élt Sextus Pompeius, Gnaeus Pompeius apai nagybátyja,
és Caelius Antipater, aki történelmi műveket írt, de nagyobb figyelmet fordított az
ékesszólásra, mint a jogtudományra. Ott volt még Lucius Crassus, Publius Mucius testvére,
akit Mucianusnak neveztek, és akit Cicero az összes jogtudós közül a legjobb vitatkozónak
nyilvánított.
Ezek után jött Quintus Mucius, Publius fia, a Pontifex Maximus, aki először
kodifikálta a polgári jogot, és tizennyolc könyvben, különböző címszavak alatt összeállította
azt.
Mucius tanítványai igen sokan voltak, de a legkiválóbb tekintélyűek Aquilius Gallus,
Balbus Lucilius, Sextus, Papirius és Gaius Juventius voltak; közülük Servius azt állította,
hogy Gallusnak volt a legnagyobb tekintélye a nép körében. Servius Sulpicius azonban
mindannyiukat megemlíti, de egyikük írása sem olyan jellegű, hogy általában keresett lenne;
sőt, műveik általában egyáltalán nem is találhatók meg az emberek kezében, noha Servius
saját könyveiben felhasználta őket, és ennek köszönhető, hogy emlékük még mindig
fennmaradt.
Servius, miközben az első helyet foglalta el a vitás ügyekben, vagy mindenesetre
Marcus Tullius után, állítólag Quintus Muciushoz fordult tanácsért egy olyan ügyben,
amelyben egy barátja érdekelt volt, és mivel a joggal kapcsolatban adott választ nagyon
tökéletlenül értette, másodszor is megkérdezte Quintust, és amikor az válaszolt, de ő még
mindig nem értette, Quintus Mucius megdorgálta, és azt mondta neki, hogy szégyen, hogy ő,
egy patrícius, egy nemes és egy ügyvéd nem ismeri a jogot, ami a foglalkozása. Serviust
annyira megviselte ez a szemrehányás, hogy figyelmét a polgári jognak szentelte, és
különösen azok oktatták, akikről már beszéltünk; Balbus Lucilius tanította, és sok információt
kapott Gallus Aquiliustól is, aki Cercinában lakott; és emiatt számos, ma is fennmaradt
könyve ott íródott. Amikor Servius követségen való távollétében meghalt, a rómaiak szobrot
emeltek neki a Rostra előtt, amely ma is ott áll Augustus Rostra előtt. Sok kötete maradt fenn,
mert közel száznyolcvan értekezést hagyott hátra.
Utána sokan mások is jöttek, akik közül majdnem mindannyian a következők írtak
könyveket, nevezetesen: Alfenus Varus, Gaius, Aulus Ofilius, Titus Caesius, Aufidius Tucca,
Aufidius Namusa, Flavius Priscus, Gaius Ateius, Pacuvius, Labeus, Antistius, Labeus
Antistius apja, Cinna és Publicus Gellius. Tíz közül nyolc írt értekezéseket, amelyeket
Aufidius Namusa száznegyven könyvben dolgozott fel. E tanítványok közül Alfenus Varus és
Aulus Ofilius rendelkezett a legnagyobb tekintéllyel; Varus konzul lett, Ofilius azonban
lovagi rangban maradt; ez utóbbi nagyon bizalmas kapcsolatban állt a császárral, és számos
művet hagyott hátra a polgári jogról, amelyek megalapozták annak nagy részét, mivel ő írt
először az öt százalékos adóról és a joghatóságról szóló törvényekről. Ő volt az első, aki
gondosan rendszerezte a praetori ediktumot is, noha előtte Servius két rendkívül rövid
könyvet hagyott hátra az ediktummal kapcsolatban, amelyeket Brutusnak címzett.
Trebatius, Cornelius Maximus tanítványa szintén ebben az időben élt; és Aulus
Cascelius, Quintus Mucius Volusius tanítványa is, sőt, tanítója tiszteletére Publius Muciusra,
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az utóbbi unokájára hagyta vagyonát. Ő is quaestori rangban volt, de elutasította az
előléptetést, noha Augustus felajánlotta neki a consuli tisztséget. Közülük Trebatius állítólag
tájékozottabb volt Cascelliusnál, Cascellius viszont állítólag ékesszólóbb volt Trebatiusnál,
Ofilius viszont mindkettőjüknél tanultabb volt. Cascelliusnak egyetlen műve sem maradt
fenn, kivéve egy "Jó mondások" címűt, Trebatiusnak azonban több is van, de ezek nagyon
kevéssé használatosak.
Ezután következett Tubero, aki Ofiliusnál tanult. Ő patrícius volt, és a polgári jog
tanulmányozása helyett felhagyott a pereskedéssel, főként azért, mert Gaius Caesar előtt vádat
emelt Quintus Ligarius ellen, és elbukott. Ez ugyanaz a Quintus Ligarius, aki Afrika partjait
tartva megtagadta, hogy a beteg Tubero partra szálljon és vizet szerezzen, amiért megvádolta,
Cicero pedig megvédte. Az utóbbi igen elegáns szónoklata, amelynek címe "Quintus
Ligariusért", még ma is fennmaradt. Tuberót mind a közjogban, mind a magánjogban a
legtudósabbnak tartották, és mindkét témában számos értekezést hagyott hátra. Az ókori
nyelven írni affektált, és ezért művei nem népszerűek.
Utána a következők voltak a legnagyobb tekintélyűek, nevezetesen Ateius Capito, aki
Ofiliust követte, és Antistius Labeo, aki mindannyiuknál tanult, Trebatius is tanította.
Közülük Ateius konzul volt, Labeo azonban nem fogadta el a tisztséget, amely ideiglenes
konzullá tette volna, amikor Augustus felajánlotta neki; de nagy figyelmet szentelt a jogi
tanulmányoknak, és az egész évet úgy osztotta be, hogy hat hónapig Rómában lehessen
tanítványaival, a maradék hat hónapot pedig távol tölthesse, és könyvek írásával töltse idejét.
Ezáltal négyszáz kötetet hagyott hátra, amelyek közül még ma is nagy részük használatban
van. Ők ketten mintegy két különböző iskolát alapítottak, mert Ateius Capito megtartotta az
általa tanított elveket; Labeo azonban, aki zsenialitásának természetéből és a saját
tudományára való támaszkodásából adódóan, és aki más tudományágakra is figyelmet
fordított, sok újítást vezetett be.
Massurius Sabinus követte Ateius Capitót, Nerva pedig Labeót; és ezek még tovább
növelték az iskolák közötti, fent említett különbséget. Nerva a császárral is nagyon bizalmas
viszonyban volt. Massurius Sabinus lovagi rangban volt, és ő volt az első, aki közhatalommal
írt, és miután ezt a kiváltságot Tiberius Caesar is megadta neki.
Mellékesen megjegyezhetjük, hogy Augustus uralkodása előtt a nyilvános
véleménynyilvánítás jogát nem az államfők adták meg, hanem bárki, aki bízott a saját
képességeiben, válaszokat adott az őt megkérdezőknek, de ez utóbbiakra nem ütötték rá a
pecsétjüket, és nagyon gyakran írtak a bíráknak vagy azoknak, akik megkérdezték őket, hogy
tanúságot tegyenek a véleményükről. Az isteni Augustus, hogy a jog tekintélyének nagyobb
súlyt adjon, először rendelte el, hogy a jogászok az ő nevében válaszolhassanak; és ettől
kezdve ezt kiváltságként kezdték igényelni. Ennek az lett az eredménye, hogy a kiváló
Hadrianus császár, amikor egyes praetori rangú férfiak engedélyt kértek tőle, hogy véleményt
mondhassanak, egy rescriptumban közölte velük, "hogy ezt az engedélyt nem kérni kell,
hanem jogként adják meg; ezért ha valaki bízik a tudásában, örüljön neki, és készüljön fel
arra, hogy véleményt mondjon a népnek".
Tiberius Caesar tehát engedélyt adott Sabinusnak, hogy véleményt mondjon a népnek.
Már előrehaladott korban volt, amikor a lovagi rangot elérte, sőt ötvenéves volt, és nem is volt
nagy anyagiakkal rendelkező ember, hanem nagyrészt a tanítványai tartották el.
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Utóda Gaius Cassius Longinus lett, aki Tubero egyik lányának, Servius Sulpicius
unokájának a fia volt; és emiatt Servius Sulpiciusra mint nagyapjára utalt. Tiberius uralkodása
alatt Quartinusszal együtt konzul volt, és nagy tekintélyt élvezett az államban, amíg a császár
el nem száműzte, majd miután ez utóbbi Szardíniára száműzte, Vespasianus visszahívta
Rómába, ahol meghalt.
Nerva utóda Proculus lett, és ugyanakkor volt egy másik Nerva, egy fia; volt egy
másik Longinus is, aki a lovasrendhez tartozott, és később a prétori székbe jutott. Proculus
tekintélye azonban nagyobb volt. A két iskola követőit Cassiani és Proculeiani néven jelölték,
mivel Capitótól és Labeótól származtak.
Caelius Sabinus, aki Vespasianus idején nagyobb befolyással rendelkezett, követte
Cassiust; Pegasus követte Proculust, aki Vespasianus uralkodása alatt a város prefektusa volt;
Priscus Javolenus követte Caelius Sabinust; Celsus követte Pegasust; Celsus fia és Priscus
Neratius, aki mindkettő konzul volt, követte apját; (Celsus valóban másodszor is konzul volt),
Aburnus Valens követte Javolenus Priscust Tuscinausszal együtt, valamint Salvius Julianus.

3. cím. A törvényekről, a szenátus rendeleteiről és a régóta fennálló
szokásokról.
Papinianus, Definíciók, I. könyv.
A statútum általános előírás; a jogban jártas emberek határozata; az önként vagy
tudatlanságból elkövetett bűncselekmények visszatartása; vagy az állam általános
kötelezettsége.
Marcianus, Institutes, I. könyv.
A szónok Démoszthenész így határozta meg. "A törvény olyasvalami, amit minden embernek
illik betartania, több okból, de főként azért, mert minden törvényt Isten talált ki, és Isten
ajándéka; a tanult emberek rendelete; azoknak a megfékezése, akik akár önként, akár
akaratlanul követnek el bűncselekményt; továbbá az állam általános kötelezettsége, amelynek
szabályai szerint mindazoknak, akik benne laknak, szabályozniuk kell az életüket." Chrysius,
a legnagyobb műveltségű sztoikus filozófus így kezdte egyik könyvét, amelyet a
következőképpen írt: "A törvény minden dolog királynője, isteni és emberi. A jónak és a
rossznak is kormányzója, vezetője, uralkodója kell, hogy legyen, és így legyen mércéje
mindannak, ami igaz és ami igazságtalan, valamint azoknak a dolgoknak, amelyek a természet
szerint polgáriak, előírva, hogy mit kell tenni, és tiltva, hogy mit nem szabad tenni"."
Pomponius a Sabinusról, XXV. könyv.
A törvényeket, ahogyan Theophrastos megállapította, a gyakran előforduló dolgokra
vonatkozóan kell megalkotni, és nem azokra vonatkozólag, amelyek váratlanul következnek
be.
Celsus, Digest, V. könyv.
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A törvényeket nem olyan ügyekre vonatkozóan kell megállapítani, amelyek csak egyetlen
alkalommal fordulhatnak elő.
Ugyanő, Digest, XVII. könyv.
A törvényeket ugyanis olyan eseményekhez kell igazítani, amelyek gyakran és könnyen
bekövetkeznek, nem pedig olyanokhoz, amelyek ritkán fordulnak elő.
Paulus, Plautiusról, XVII. könyv.
Ami ugyanis csak egyszer vagy kétszer fordul elő, ahogy Theophrastos mondja, azt a
törvényhozók kihagyják.
Modestinus, Szabályok, I. könyv.
A törvény hivatala a parancsolás, a tiltás és a büntetés.
Ulpianus, On Sabinus, III. könyv.
A törvényeket nem egyének számára hozzák létre, hanem általános célokra.
Ugyanő, Az ediktumról, XVI. könyv.
Kétségtelen, hogy a szenátus hozhat törvényt.
Julianus, Digest, LIX. könyv.
Sem a szenátus törvényeit, sem rendeleteit nem lehet úgy megírni, hogy azok minden
bármikor felmerülő esetre kiterjedjenek; de elegendő, ha olyanokra terjednek ki, amelyek
gyakran előfordulnak.
Ugyanő, Digest, XC. könyv.
És ezért azokban a törvényekben, amelyeket első sorban hoztak, a legkiválóbb császárnak
biztosabb értelmezést vagy értelmezést kell adnia.
Ugyanez, Digest, XV. könyv.
A szenátus törvényei vagy rendeletei nem tartalmazhatnak minden ügyet konkrétan; de ha
azok értelme valamely esetben világos, akkor az, akinek a hatáskörébe tartozik, alkalmazhatja
azt más hasonló ügyekre is, és ily módon igazságot szolgáltathat.
Ulpianus, A curulei aedilisek edictumáról, I. könyv.
Mert, ahogy Pedius mondja, valahányszor valamit törvény által bevezettek, mindig jó alkalom
nyílik arra, hogy értelmezéssel vagy bizonyos konstrukcióval kiterjesszék azt más ügyekre is,
ahol ugyanarról az elvről van szó.
Publius, Az ediktumról, LIV. könyv.
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Ahol a törvény elveivel ellentétes dolgot fogadtak el, azt nem szabad teljes mértékben
alkalmazni.
Julianus, Digest, XXVII. könyv.
Azokban az esetekben, ahol a törvény elveivel ellentétes dolgot állapítottak meg, nem
követhetjük ezt a törvényi szabályt.
Paulus, Egyetlen könyv a különleges jogról.
Különleges jog az, amelyet az azt megállapítók tekintélye alapján, valamely jogelv ténorával
ellentétesen, valamilyen különleges előny miatt vezettek be.
Celsus, Digest, XXVI. könyv.
A törvények ismerete nem azt jelenti, hogy ismerjük a megfogalmazásukat, hanem azt, hogy
ismerjük az erejüket és a hatásukat.
Ugyanő, Digest, XXIX. könyv.
A törvényeket szabadon kell értelmezni, hogy szándékuk megmaradjon.
Ugyanez, Digest, XXIII. könyv.
Ha a törvény kifejezései kétértelműek, azt az értelmet kell elfogadni, amelyik nem
ellentmondásos; különösen, ha a törvény szándéka megállapítható belőle.
Julianus, Digest, LV. könyv.
Minden, őseink által alkotott törvény elvét nem lehet kimondani.
Neratius, Pergamentumok, VI. könyv.
Ezért nem kell keresni azoknak a törvényeknek az okait, amelyeket már megalkottak;
különben sok olyan szabály, amely ugyanazon alapul, és amelyet ma elfogadnak, megdől.
Ulpianus, Az ediktumról, XXXV. könyv.
Amikor a törvény megbocsát valamit, ami a múltban van, akkor a jövőre nézve megtiltja azt.
Paulus, Plautiusról, IV. könyv.
Azokat a dolgokat, amelyeknek mindig is volt egy bizonyos értelmezése, semmiképpen sem
szabad megváltoztatni.
Celsus, Digest, IX. könyv.
Egy egész törvény figyelembevétele nélkül nem illik sem dönteni, sem véleményt nyilvánítani
annak bármelyik részlete tekintetében.
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Modestinus, Vélemények, VIII. könyv.
Sem a jog elve, sem a méltányosság elnéző értelmezése nem engedi meg, hogy az emberiség
jóléte érdekében bevezetett dolgokat olyan szigorúan értelmezzék, hogy az számukra
hátrányos következményekkel járjon.
Paulus, Kérdések, IV. könyv.
Semmi új nincs abban, hogy a közelmúltbeli törvényeket a korábbiakkal értelmezzük.
Tertullianus, Questions, I. könyv.
Azért, mert szokás a közelmúltbeli törvényeket korábbiakkal értelmezni, mindig úgy kell
érteni, hogy a törvények alapelvei olyan személyekre vagy dolgokra is alkalmazhatók,
amelyek bármikor hasonló jellegűek lehetnek.
Paulus, A Lex Julia et Papia, V. könyv.
A közelmúltbeli törvények a korábbiakra is alkalmazhatók, hacsak nem állnak velük
ellentétben; és ezt számos okból meg lehet állapítani.
Ugyanő, A Lex Cinciáról.
Aki azt teszi, amit a törvény tilt, az megsérti a törvényt, és aki a törvény értelmét anélkül
kerüli ki, hogy szavait megszegné, az a törvény ellen elkövetett csalásban bűnös.
Ulpianus, Az ediktumról, IV. könyv.
Csalást követnek el a törvény ellen, ha olyasmit tesznek, amit a törvény nem kívánt, de nem is
tiltott meg feltétlenül; és a törvény elleni csalás és a törvény megszegése között a különbség a
beszéd és a vélemény között van.
Ugyanő, A Lex Julia et Papia című művéről.
A császár mentes a törvény hatálya alól, és bár a császárné kétségtelenül alá van vetve annak,
a császárok mégis általában ugyanazokat a kiváltságokat ruházzák rá, amelyeket ők maguk is
élveznek.
Julianus, Digest, XCIV. könyv.
Azokban az esetekben, ahol nincsenek írott törvények, azt kell betartani, amit a szokás és a
szokás kialakított, és ha valami hiányzik belőle, akkor azt kell betartani, ami a legközelebb áll
hozzá, és abból következik; ha pedig még ez sem létezik, akkor azt a törvényt kell követni,
amelyet Róma városa használ.
Egy ősi szokást nem helytelenül tartanak be törvényként (és ezt nevezik a szokás által
megállapított törvénynek). Mert mivel maguk a törvények nem más okból tartanak vissza
bennünket, mint azért, mert a nép ítélete fogadta el őket � mert az csak helyénvaló, hogy
amit a nép írásbeliség nélkül elfogadott, az minden embert kötelezzen � mert mit számít,
hogy a nép szavazással vagy tettekkel és cselekedetekkel nyilvánította-e ki akaratát? Ezért azt
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a szabályt is nagyon helyesen fogadták el, hogy a törvények nemcsak a törvényhozó
szavazatával, hanem a használaton kívül helyezéssel, mindenki csendes beleegyezésével is
hatályon kívül helyezhetők.
Ulpianus, A prokonzuli hivatalról, I. könyv.
Szokás, hogy a régóta fennálló szokásokat törvényként tartják be azokban az ügyekben,
amelyek nem kerültek írásba.
Ugyanez, IV. könyv.
Ha valaki egy város vagy tartomány szokását illetően magabiztosnak tűnik, úgy gondolom,
először azt kell megállapítani, hogy ezt a szokást megerősítette-e egy bírósági határozat,
miután azt vitatták.
Hermogenianus, Epitoméi a jogról, I. könyv.
Azokat a szabályokat, amelyeket a régóta fennálló szokás hagyott jóvá, és amelyeket hosszú
évek óta betartanak, mintegy a polgárok hallgatólagos megegyezése alapján, nem kevésbé kell
betartani, mint az írásban rögzített törvényeket.
Paulus, A Sabinusról, VII. könyv.
És valóban, egy ilyen törvénynek nagyobb a tekintélye, mert olyan mértékben elfogadták,
hogy nem szükséges írásba foglalni.
Callistratus, Kérdések, I. könyv.
Amikor egy törvény értelmezését vizsgáljuk, először is meg kell állapítani, hogy az állam
korábban milyen szabályt alkalmazott hasonló esetekben; mert a szokás a törvények legjobb
értelmezője.
Ugyanaz, Kérdések, I. könyv.
Severus császárunk ugyanis egy rescriptumban kijelentette, hogy a törvényi rendelkezésekből
eredő kétséges kérdésekben a szokás vagy a mindig ugyanúgy hozott határozatok tekintélye a
törvény erejével bír.
Celsus, Digest, XXIII. könyv.
Amit először nem szabály, hanem tévedés folytán vezettek be, és aztán a szokás
megerősítette, az más hasonló esetekben nem érvényesülhet.
Modestinus, Szabályok, I. könyv.
Így minden törvény vagy egyetértés által jött létre, vagy szükségszerűség által alakult ki, vagy
a szokás által megerősödött.
Ulpianus, Institutes, II. könyv.
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Ennélfogva minden jog vagy a jog megszerzéséből, megőrzéséből vagy csökkentéséből áll;
mert arra vonatkozik, hogy mi módon válik valami az ember tulajdonává, vagy hogyan
őrizheti meg azt vagy a jogait, vagy hogyan idegenítheti el vagy veszítheti el azokat.

4. cím A császárok konstitúcióiról.
Ulpianus, Institutes, I. könyv.
Amit a császár elrendel, az a törvény erejével bír; mivel a nép egy királyi rendelettel, amelyet
az ő felségjogáról hoztak, minden saját tekintélyét és hatalmát rá ruházta.
Ezért mindaz, amit a császár az aláírása fölötti levéllel rendel el, akár vizsgálat után
döntött, akár bírói mérlegelés nélkül tette, akár ediktummal rendelte el, a törvény erejével bír;
és ezeket általában alkotmányoknak nevezzük.
Az utóbbiak között vannak olyanok, amelyek különlegesek, és nem használhatók
precedensként; mert bármit is adott a császár valakinek érdemek jutalmául, vagy ahol
büntetést szab ki, vagy valakit szokatlan módon megkönnyít, az nem terjed ki az illető félre.
Ulpianus, Bizományok, IV. könyv.
Az új törvények megalkotásakor nyilvánvalóan olyan előnyökre vonatkozó bizonyítékoknak
kell megjelenniük, amelyek indokolják a hosszú idő óta igazságosnak tekintett törvénytől való
eltérést.
Javolenus, Episztolák, XIII. könyv.
A lehető legszabadabban kell értelmeznünk a császár minden olyan kegyét, amely valójában
az ő isteni engedékenységéből ered.
Modestinus, Mentségek, II. könyv.
A legújabb konstitúciók nagyobb tekintéllyel bírnak, mint a korábbiak.

5. cím. Az emberek állapotáról.
Gaius, Institutes, I. könyv.
Minden törvény, amelyet alkalmazunk, vagy személyekre, vagy dolgokra, vagy
cselekedetekre vonatkozik.
Hermogenianus, A jogról szóló fejezetek, I. könyv.
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Mivel tehát minden törvény az emberiség miatt jött létre, először a személyek állapotáról,
azután pedig az egyéb dolgokról fogunk beszélni, az Örökös Ediktum sorrendjét követve, és
hozzáfűzve a hozzájuk rendelt és velük összefüggő címeket, amennyire a dolog megengedi.
Gaius, Institutes, I. könyv.
A személyek jogának fő felosztása a következő, nevezetesen, hogy minden ember vagy
szabad, vagy rabszolga.
Florentinus, Institutes, IX. könyv.
A szabadság az a természetes hatalom, hogy bárki bármit megtehet, amit csak akar, hacsak
valamilyen módon, erőszakkal vagy törvény által meg nem akadályozzák.
A rabszolgaság a nemzetek jogának olyan intézménye, amelynek révén bárki a
természettel ellentétesen alávethet egy embert egy másik ember uralmának.
A rabszolgákat azért nevezik így, mert a katonai parancsnokok szokták eladni a
foglyaikat, és ily módon megőrizni őket, ahelyett, hogy megölnék őket.
Azért nevezik őket mancipia-nak, mert ellenségeik keze által fogták el őket.
Marcianus, Institutes, I. könyv.
Egy állapot minden rabszolga számára közös; de a szabadok közül egyesek ilyennek
születnek, másokat pedig manumitizálnak.
A rabszolgákat vagy a polgári jog, vagy a nemzetek törvénye hozza a tulajdonunkba.
Ez a Polgári Törvény által történik, amikor bárki, aki elmúlt húszéves, megengedi, hogy
eladják, hogy saját árából részesüljön. A rabszolgák a Nemzetek Törvénye által válnak a mi
tulajdonunkká, amikor vagy az ellenségtől veszik el őket, vagy a mi rabszolganőinktől
születnek.
Szabadnak születnek azok a személyek, akik szabad anyától születtek, és elegendő, ha
az anya szabad volt a gyermeke születésekor, még akkor is, ha rabszolga volt, amikor
megfogant; másrészt, ha szabad volt, amikor megfogant, és rabszolga volt, amikor világra
hozta, akkor is megállapítást nyert, hogy gyermeke szabadnak született, és az sem számít,
hogy törvényes házasságban vagy promiszkuitás útján fogant-e; mert az anya
szerencsétlensége nem okozhat kárt a születendő gyermekének.
Ezért merült fel a következő kérdés: ha egy terhes rabszolganő, akit manumáltak, és
azután ismét rabszolgává válik, vagy a városból való kiűzetés után gyermeket szül, vajon
szabad vagy rabszolga lesz-e az a gyermek? Nagyon helyesen állapították meg, hogy
szabadnak született; és hogy a meg nem született gyermek esetében elegendő, ha az anyja a
köztes időben szabad volt.
Gaius, Institutes, I. könyv.
Szabadok azok, akiket a törvényes rabszolgaságból felszabadítottak.
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Paulus, Az elítélt személyek gyermekeinek juttatott részesedésekről.
Az anyja méhében lévő gyermekről éppen úgy gondoskodnak, mintha létezne, amikor a saját
hasznáról van szó; bár születése előtt senki másnak nem lehet hasznára.
Papinianus, Kérdések, III. könyv.
Titius Antoninus császár egy rescriptumban kijelentette, hogy a gyermekek jogállása nem
sérülhet egy helytelenül kiállított okirat tenorja miatt.
Ugyanő, Questions, XXXI. könyv.
Jogunk számos részében a nők helyzete rosszabb, mint a férfiaké.
Ulpianus, Sabinusról, I. könyv.
Felmerült a kérdés, hogy melyik nemhez soroljunk egy hermafroditát? Én pedig azon a
véleményen vagyok, hogy a nemét abból kell meghatározni, ami benne túlsúlyban van.
Paulus, Vélemények, XVIII. könyv.
Paulus azon a véleményen volt, hogy az a gyermek, aki a nagyapja életében fogant, miközben
az nem tudott a leányával való kapcsolatról, még ha a nagyapja halála után született is, nem
törvényes fia annak, akitől nemzett.
Ugyanő, Vélemények, XIX. könyv.
Ma már általánosan elfogadott nézet, annak a legtudósabb embernek, Hippokratésznek a
tekintélyére támaszkodva, hogy tökéletesen kialakult gyermek a hetedik hónapban is
megszülethet; és ezért megállapították, hogy az a gyermek, aki törvényes házasságban hét
hónap után születik, törvényes.
Hermogenianus, A jogról szóló epitómák, I. könyv.
A rabszolga, akit gazdája a szerencsére hagyott egy halálos ítélet tárgyalásán, akkor sem válik
szabaddá, ha felmentik.
Paulus, Sentenciák, IV. könyv.
Azok a lények nem gyermekek, akik valamilyen módon, az emberi faj hasonlatosságával
ellentétes módon kialakítva születnek; mint például, ha egy nő valami szörnyűséget vagy
természetellenességet hoz a világra. Az a gyermek azonban, akinek a szokásosnál több emberi
végtagja van, úgy tűnik, hogy bizonyos mértékig teljesen kialakult, és ezért a gyermekek közé
sorolható.
Tryphoninus, Kontroverziók, X. könyv.
Egy Arescusa nevű rabszolgát akaratából szabadnak nyilvánítottak, ha három gyermeket szül;
és az első szüléskor egy gyermeke született, a másodiknál pedig három. Felmerült tehát a
kérdés, hogy az említett gyermekek közül melyik szabad? A feltételnek, amelytől a
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szabadsága függött, az asszonynak kellett teljesülnie, és nem volt kétséges, hogy az utolsó
gyermek szabadon született; mert a természet nem engedi meg, hogy két gyermek egyszerre,
egy mozdulattal szülessen ki az anya méhéből, így a születés sorrendje bizonytalan, nem derül
ki, melyik született rabszolgaságban, és melyik szabadon. Ezért, mivel a feltétel már a szülés
megkezdésekor teljesült, nevezetesen, hogy a gyermek szabad asszonytól születik, ez az
utolsóként született, éppúgy, mintha a szülés pillanatában teljesült volna az asszony
szabadságához szabott bármely más feltétel, például, hogy a nőt azzal a feltétellel szabadítsák
fel, hogy tízezer szeszterciát ad az örökösnek vagy Titiusnak; és a szülés pillanatában valaki
más közvetítésével teljesítette a feltételt; szükségképpen azt kellene mondani, hogy már
szabad asszony volt, amikor a gyermeket világra hozta.
Ulpianus, Controversies, VI. könyv.
Ugyanennek kellene történnie akkor is, ha Arescusa először két gyermeket szült volna, és
utána ikreket hozott volna világra; mert azt kell tartani, hogy ez utóbbiak közül mindkettő
nem született szabadnak, hanem csak az, amelyik utoljára született. A kérdés azonban inkább
ténykérdés, mint jogi kérdés.
Ugyanő, Az ediktumról, XXII. könyv.
Antoninus császár egyik alkotmánya szerint mindazok, akik a római világban éltek, római
polgárok lettek.
Ugyanez, Sabinusról, XXVII. könyv.
Hadrianus császár egy Publicius Marcellushoz intézett rescriptumában meghatározta, hogy ha
egy szabad nő, miután terhesen halálra ítélték, szabad gyermeket szül, az szabad lesz; és hogy
szokás volt a szülést megelőzően fogva tartani. Továbbá, ha egy nőt, aki törvényes
házasságban fogant, eltiltottak a tűztől és a víztől, az általa kihordott gyermek római polgár,
és az apja felügyelete alatt marad.
Celsus, Digest, XXIX. könyv.
Ha a gyermek törvényes házasságban születik, az apa állapotát követi, de az, amelyik
promiszkuitásban fogant, az anya állapotát követi.
Ulpianus, Sabinusról, XXXVIII. könyv.
Aki elmebeteggé válik, az úgy tekintendő, hogy megtartja azt a pozíciót és rangot, amelyet
korábban viselt, valamint az elöljáróságát és a hatalmát; ahogyan a tulajdonjogát is megtartja.
Modestinus, Szabályok, VII. könyv.
Ha egy szabad ember eladja magát, és utána manumifikálják, nem nyeri vissza korábbi
állapotát, amelytől megfosztotta magát, hanem a szabadok osztályába tartozik.
Ugyanő, Vélemények, XII. könyv.
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Herennius Modestinus úgy vélte, hogy ha egy rabszolganő abban az időpontban szül
gyermeket, amikor az őt elidegenítő adományozás feltételei szerint manumitálni kellett volna;
mivel a császári alkotmány szerint szabad volt, a tőle született gyermek szabadnak született.
Ugyanez, Pandects, I. könyv.
A "promiszkuitásban fogant" kifejezés azokra vonatkozik, akik nem tudják kimutatni, hogy ki
az apjuk, vagy ha ki is tudják, az nem a törvényes apjuk, és ezeket hamisnak nevezik, a spora
szóból.
Ulpianus, On Sabinus, XXVII. könyv.
A természet törvénye az, hogy a törvényes házasságból született gyermek az anyát követi,
hacsak külön törvény másként nem rendelkezik.
Ugyanő, A Lex Julia et Papia, I. könyv.
Szabadon születettnek kell tekintenünk azt, akit jogilag ilyennek nyilvánítottak, még akkor is,
ha valójában szabad ember; azon oknál fogva, hogy amit bírósági úton állapítottak meg, azt
igazságnak fogadják el.
Julianus, Digest, LXIX. könyv.
A meg nem születetteket a polgári jog szinte minden rendelkezése szerint már létezőnek kell
érteni; mert a birtokok törvényesen szállnak rájuk, és ha egy terhes nőt az ellenség elragad,
gyermeke a postliminium jogán, és az apa, illetve az anya állapotából is következik. Sőt, ha
egy terhes rabszolganőt ellopnak, még azután is, hogy esetleg jóhiszemű vevő kezében
megszületett, gyermeke, mivel lopott tulajdon, nem szerezhető meg a használat révén. Ebből
következik, hogy a manumált rabszolga is, amíg a pártfogójának fia születhet, a törvény
szerint ugyanolyan helyzetűnek tekintendő, mint azok, akiknek élő pártfogójuk van.
Ulpianus, Vélemények, V. könyv.
Ha valaki elismeri, hogy szabad ember, patrónusa még örökbefogadással sem teheti őt
szabadszülötté.

6. cím. Azokról, akik saját maguk urai, és azokról, akik mások uralma alatt
állnak.
Gaius, Institutes, I. könyv.
A törvény szerint a személyek másik felosztása következik: vannak, akik saját uruk, és
vannak, akik mások uralma alatt állnak. Most azokat fogjuk megvizsgálni, akik mások uralma
alatt állnak; mert ha tudjuk, hogy kik ezek a személyek, rögtön megértjük, hogy kik azok,
akik a saját uruk. Vizsgáljuk meg tehát azokat, akik mások irányítása alatt állnak.
Így a rabszolgák az uraik hatalma alatt állnak, és ez a hatalom a Nemzetek
Törvényéből származik, mert észrevehetjük, hogy szinte minden nemzetnél az uraknak élet és
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halál hatalma van a rabszolgáik felett, és bármit szerez meg egy rabszolga, azt az ura szerzi
meg.
Jelenleg azonban a római uralom alatt élő személyek számára nem megengedett, hogy
rabszolgáikkal szemben kegyetlen, vagy a törvény által elismert ok nélküli kegyetlenséget
kövessenek el. Ugyanis az isteni Antoninus egyik alkotmánya szerint, aki rabszolgáját ok
nélkül megöli, ugyanolyan szigorúan büntetendő, mint az, aki más rabszolgáját öli meg; a
gazdák mértéktelen szigorát ugyanennek a császárnak egy alkotmánya is visszaszorítja.
Ulpianus, A prokonzuli hivatalról, VIII. könyv.
Ha egy gazda kegyetlenül bánik rabszolgáival, és fajtalanságra vagy gyalázatos jogsértésre
kényszeríti őket, az elöljáró által követendő eljárást az isteni Pius egyik, Julius Marcianushoz,
a baiticai prokonzulhoz intézett rescriptuma tárja fel. A következőek a Rescriptum feltételei:
"Helyénvaló, hogy az urak hatalma rabszolgáik fölött sértetlen maradjon, és senkit ne
fosszanak meg jogától; de maguknak az uraknak is érdeke, hogy a kegyetlenség, az éhség
vagy az elviselhetetlen sérelmek alóli felmentést ne tagadják meg azoktól, akik jogosan
esedeznek érte. Ezért vegyétek tudomásul Julius Sabinus azon rabszolgáinak panaszait, akik a
császári szoborhoz menekültek menedékért; és ha úgy találjátok, hogy a kelleténél nagyobb
szigorral bántak velük, vagy gyalázatos gyalázkodásnak vetették alá őket, rendeljétek el
eladásukat, olyan feltételek mellett, hogy ne kerülhessenek vissza gazdájuk hatalmába; ha
pedig megsérti ezt az alkotmányomat, tudassátok vele, hogy még szigorúbb büntetést fog
kapni". Az isteni Hadrianus is öt évre száműzött egy bizonyos Umbricia nevű matrónát, mert
nagyon jelentéktelen okok miatt szörnyű kegyetlenséggel bánt rabszolganőivel.
Gaius, Institutió, I. könyv.
A törvényes házasságban született gyermekeink is a mi felügyeletünk alatt állnak; ez a
törvény a római polgárok sajátja.
Ulpianus, Institutes, I. könyv.
Egyes római polgárok családapák, mások családok fiai, egyesek családanyák, megint mások
családok leányai. Azok a családapák, akik saját maguk urai, akár elérték a serdülőkort, akár
nem; ugyanígy azok, akik mások uralma alatt állnak, vagy családanyák, vagy családok fiai
vagy lányai. Mert minden gyermek, aki tőlem és a feleségemtől születik, az én irányításom
alatt áll; a fiamtól és a feleségétől született gyermek is, vagyis az unokám és az unokám,
szintén az én irányításom alatt áll, akárcsak a dédunokám és a dédunokám, és így tovább, más
leszármazottakra való hivatkozással.
Ugyanez, A Sabinusról, XXXVI. könyv.
Az unokák az apai nagyapjuk halála után általában a fiának, vagyis a saját apjuknak az
irányítása alá kerülnek. Hasonlóképpen a dédunokák és más leszármazottak is a fiú irányítása
alá kerülnek, ha az még él, és a családban marad; vagy egy olyan felmenő irányítása alá, aki
megelőzi őket a hatalomban. Ez a törvény nemcsak a vér szerinti gyermekekre, hanem az
örökbefogadottakra is vonatkozik.
Ugyanő, A Sabinusról, IX. könyv.
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Fiúnak tekintjük a férfitól és feleségétől született fiúgyermeket. De ha feltételezzük, hogy a
férj távol volt, például tíz évig, és visszatérésekor egy egyéves gyermeket talál a házában,
akkor a mi véleményünk egybeesik Julianuséval, hogy ez nem a férj fia. Mindazonáltal mondja Julianus - nem szabad eltűrni, hogy egy férfi, aki állandóan a feleségével élt,
megtagadja, hogy a fiát nem sajátjának ismerje el. Nekem azonban úgy tűnik (és ezt Scaevola
is vallja), hogy ha kiderül, hogy a férj betegség vagy más ok miatt egy ideig nem élt együtt a
feleségével, vagy ha olyan rossz egészségi állapotban volt, hogy nem tudott nemzeni, akkor a
házában született gyermek, bár ezt a szomszédok tudták, nem az ő fia.
Ugyanő, A Sabinusról, XXV. könyv.
Ha egy apát olyan büntetésre ítéltek, amellyel vagy elveszíti állampolgárságát, vagy
büntetőmunkára ítélik, kétségtelen, hogy az unokája lép a fia helyébe.
Ugyanez, A Sabinusról, XXVI. könyv.
Ha az apa elmebeteg, a gyermeke mindazonáltal az ő felügyelete alatt marad. Ugyanez a
helyzet minden felmenővel, akinek a gyermekei a fennhatósága alatt állnak, mert mivel az
apai felügyelet jogát a szokás megalapozta, senki sem szűnhet meg az alatta álló személyeket
tartani, kivéve, ha a gyermekek bizonyos körülmények között felszabadulnak alóla, és
egyáltalán nem kérdéses, hogy továbbra is a fennhatósága alatt maradnak. Ezért az apa
nemcsak azokat a gyermekeket tartja fenn a felügyelete alatt, akiket azelőtt nemzett, hogy
elmebajos lett, hanem azokat is, akik az elmebaj kialakulása előtt fogantak, és az elmebaj
fennállása alatt születtek. Sőt, ha a felesége akkor fogan, amikor ő elmebeteg, akkor is meg
kell vizsgálni, hogy a gyermek az ő irányítása alatt születik-e vagy sem; mert bár egy
elmebeteg nem házasodhat, mégis megtarthatja a házassági állapotát; és mivel ez a helyzet, a
fia az ő irányítása alatt marad. Hasonlóképpen, ha a felesége elmebeteggé válik, a gyermek,
amelyet az elmebetegségét megelőzően fogant, az ő felügyelete alatt születik; de ha a
gyermek akkor fogant, amikor az asszony elmebeteg volt, a férje pedig nem, akkor
kétségtelenül az ő felügyelete alatt születik, azon oknál fogva, hogy a házasság még mindig
fennáll. Ha azonban mind a férj, mind a feleség elmebeteg, és a nő ekkor fogan, a gyermek az
apja irányítása alatt születik; mivel feltételezhető, hogy az elmebetegeknél még megmarad
némi akarat; és mivel a házassági kapcsolat akkor is fennáll, amikor az egyik vagy a másik
elmebeteg, akkor is fennáll, amikor mindketten ilyen állapotban vannak.
Ráadásul az elmebeteg apa olyan mértékben megőrzi apai tekintélyét, hogy minden,
amit a fia megszerzett, az övé.
Pomponius, Quintus Muciusról, XVI. könyv.
Minden közérdekű ügyben a család fia a családapa helyét veszi át; például amikor bírói
feladatokat lát el, vagy amikor gyámnak nevezik ki.
Ulpianus, A Lex Julia et Papia, IV. könyv.
Ha egy bíró úgy dönt, hogy egy gyermeket nevelni vagy eltartani kell, akkor úgy kell
tekinteni, hogy biztosan meg kell állapítani, hogy a gyermek az ő fia-e vagy sem; a tartásra
vonatkozó döntés nem sértheti az igazságot.
Modestinus, Pandects, I. könyv.
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A törvénytelen vagy emancipált gyermekeket beleegyezésük ellenére nem lehet apai
felügyelet alá vonni.

7. cím. Az örökbefogadásokról és emancipációkról, valamint az apai
hatalom feloldásának egyéb módozatairól.
Modestinus, Szabályok, II. könyv.
A családok fiai nemcsak a természet által, hanem örökbefogadással is létrejönnek.
Az "örökbefogadás" kifejezés általános jelentésű, és két fajtát foglal magában; az
egyiket hasonlóképpen örökbefogadásnak, a másikat arrogációnak nevezik. A családok fiai
örökbefogadottak; azok, akik saját maguk urai, arrogáltak.
Gaius, Institutió, I. könyv.
Az örökbefogadás általában kétféleképpen történik, vagy a császár hatalmával, vagy egy
elöljáró parancsára. A császár hatalmával azokat fogadjuk örökbe, akik a saját uruk; és ezt az
örökbefogadási módot arrogációnak nevezik, mert azt, aki örökbefogad, megkérdezik, azaz
kikérdezik, hogy hajlandó-e azt, akit örökbe akar fogadni, törvényes fiává tenni; és azt, akit
örökbe fogadnak, megkérdezik, hogy engedi-e, hogy ez megtörténjen, A bíró parancsára
örökbe fogadjuk azokat, akik apai felügyelet alatt állnak, akár első fokú gyermekekről van
szó, mint például fiú és leány, akár távolabbi fokúakról, mint unoka és unokája, dédunoka és
dédunokája.
Egy dolog közös a kétféle örökbefogadásban, nevezetesen, hogy azok is örökbe
fogadhatnak, akik nemzőképtelenek, mint például az eunuchok.
A császáron keresztül megvalósuló örökbefogadás annyiban sajátos, hogy ha valaki,
akinek gyermekei vannak az irányítása alatt, arrogánsan adja magát, akkor nemcsak ő maga
kerül örökbefogadója fennhatósága alá, hanem gyermekei és unokái is az előbbi irányítása alá
kerülnek.
Paulus, On Sabinus, IV. könyv.
Ahol egy család fia konzul vagy helytartó lesz, ott emancipálható, vagy örökbefogadásban
adható önmaga elé.
Modestinus, Szabályok, II. könyv.
Neratius véleménye szerint az a magisztrátus, aki előtt peres eljárás indítható, saját
gyermekeit felszabadíthatja, vagy örökbe adhatja saját maga előtt.
Celsus, Digest, XXVIII. könyv.
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Örökbefogadáskor csak azoknak a feleknek az akaratát kell figyelembe venni, akik saját uruk;
de ha a gyermekeket apjuk adja örökbe, mindkettőjük akaratát figyelembe kell venni, ha vagy
beleegyeznek, vagy nem ellenkeznek.
Paulus, Az ediktumról, XXXV. könyv.
Amikor valakit unokaként fogadnak örökbe, mintha csak fiúnak született volna, a fiú
beleegyezése szükséges; és ezt a véleményt Julianus is előadta.
Celsus, Digest, XXXIX. könyv.
Amikor örökbefogadás történik, nem szükséges ehhez azoknak a beleegyezése, akiket a
vérszerződés összeköt.
Modestinus, Szabályok, II. könyv.
Régebben úgy tartották, hogy a kurátor tekintélye nem avatkozhatott közbe arrogáció esetén;
ezt azonban az isteni Claudius nagyon helyesen megváltoztatta.
Ulpianus, A Sabinusról, I. könyv.
Még a vak is örökbe fogadhat, és örökbe fogadható.
Paulus, On Sabinus, II. könyv.
Ha valaki úgy fogad örökbe egy unokát, mintha az a saját fiának született volna, aki felett ő
rendelkezik, az utóbbi beleegyezésével, akkor az nem válik a nagyapja rendes örökösévé;
mivel a nagyapa halála után úgyszólván az apja irányítása alá kerül.
Ugyanő, A Sabinusról, IV. könyv.
Ha valaki, akinek fia van, örökbe fogad valakit unokájává, mintha a fia fia lenne, és az utóbbi
nem járul hozzá; ha a nagyapa meghal, az örökbefogadott unoka nem kerül a fia fennhatósága
alá.
Ulpianus, On Sabinus, XIV. könyv.
Aki felszabadul az apai hatalom alól, az utána nem kerülhet ismét tisztességesen alávetve
annak, kivéve örökbefogadással.
Papinianus, Kérdések, XXXVI. könyv.
Szinte minden jogelv szerint, ha az örökbefogadó atyai hatalom egyszer megszűnt, annak
nyomai később sem maradnak meg; és még az örökbefogadással szerzett atyai méltóság is
elvész, ha a kapcsolat megszűnik.
Pomponius, A Sabinusról, V. könyv.
Az örökbefogadó nagyapja felügyelete alatt fogant és született unoka szintén elveszíti minden
jogát az emancipációval.
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Ulpianus, On Sabinus, XXVI. könyv.
Ha egy család apját örökbe fogadják, minden vagyon, ami az övé, és minden, amit
megszerezhet, a törvény néma hatására átkerül az örökbefogadó apára; sőt, az ő uralma alatt
álló gyermekei is követik őt, valamint azok is, akik a postliminium törvénye alapján
visszatérhetnek a fogságból, és azok is, akik az arrogáció idején még meg sem születtek,
hasonlóképpen az arrogátor uralma alá kerülnek.
Ha valakinek két fia van, és az egyiktől unokája, és az unokát úgy akarja örökbe
fogadni, mintha a másik fiától született volna, megteheti, ha emancipálja és úgy fogadja
örökbe, mintha a másik fiától született volna, mert ezt úgy teszi, mintha idegen lenne, és nem
a nagyapja; és bármilyen okból fogadhat örökbe bárkit, aki idegentől született, úgy fogadhatja
örökbe, mintha egy másik fiától született volna.
Az örökbefogadásnál meg kell győződni arról, hogy az örökbefogadó hatvan évnél
fiatalabb-e, mert ha igen, akkor inkább a gyermeknemzésnek kell szentelnie magát; kivéve, ha
valóban betegség vagy valamilyen gyengeség, vagy más jogos ok áll fenn az
örökbefogadásra, mint például, ha valamely vele rokon személyt kíván örökbe fogadni.
Ismétlem, senki ne arrogáljon több gyermeket, hacsak nincs rá jó ok. Nem fogadhatja
örökbe másnak a felszabadítottját sem, sem a nála idősebbet.
Javolenus, Cassiusról, VI. könyv.
Örökbefogadásra ugyanis csak olyan személyekkel kerülhet sor, akik között az apa és a fiú
természetes kapcsolata fennállhat.
Ulpianus, On Sabinus, XXVI. könyv.
Aki gyámi tisztséget lát el, vagy másnak a kurátorságát gyakorolja, az nem sajátíthatja ki,
amíg a kiskorú huszonöt évnél fiatalabb, mert attól tart, hogy esetleg azért sajátította ki, hogy
elkerülje a számadással való elszámolást. Azt is meg kell vizsgálni, hogy az arrogálás oka
nem gyalázatos-e.
A gyámoltak arroganciája csak azoknak megengedett, akik természetes rokonság vagy
nagyfokú ragaszkodás által indíttatva fogadják örökbe őket; másoknak pedig tilos, nehogy a
gyámok hatalmába kerüljön a bizalom megszüntetése, és a szülő által végzett helyettesítés
érvénytelenné váljon.
Először is meg kell ismerni a gyámolt vagyonának nagyságát, valamint annak a félnek
a vagyonát, aki örökbe kívánja fogadni; hogy a kettő összehasonlításával véleményt lehessen
alkotni arról, hogy az örökbefogadás előnyös lenne-e a gyámolt számára. Ezután meg kell
vizsgálni annak a félnek az életmódját, aki a gyámoltat a családjába kívánja venni;
harmadszor pedig figyelembe kell venni az életkorát, hogy megállapítható legyen, nem lennee jobb, ha inkább a gyermeknemzésre fordítana figyelmet, mint hogy egy másik családhoz
tartozó személyt vegyen magához.
Továbbá azt is figyelembe kell venni, hogy annak, akinek már van egy vagy több
gyermeke, meg kell-e engedni, hogy egy másikat örökbe fogadjon, hogy a törvényes
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házasságban nemzettek elvárásai ne csorbuljanak, mely elvárásokat minden gyermek
tiszteletre méltó viselkedéssel készít elő magának; vagy pedig az így örökbefogadott gyámolt
nem kapna-e kevesebbet, mint amennyit megérdemelne.
Néha megengedik, hogy egy gazdagabb gyermeket egy szegényebb személy örökbe
fogadjon; ha ez utóbbi alaposan mértékletes életet él, vagy ha szeretete tiszteletre méltó és
nyilvánosan ismert.
Az ilyen esetekben azonban szokás biztosítékot adni.
Marcellus, Digest, XXVI. könyv.
Ha ugyanis valaki gyámoltat akar arrogálni, ha egyébként jó okot mutat fel, csak akkor lehet
meghallgatni, ha egy közszolga előtt kötelezvényt ad, amelyben kötelezi magát, "hogy
gyámoltja minden birtokába kerülő vagyonát visszaadja azoknak a személyeknek, akiket az
említett vagyon megilletett volna, ha az arrogált fél a korábbi állapotában maradt volna".
Ulpianus, On Sabinus, XXVI. könyv.
A kötelezvény e szavai, amelyeket az arrogáló félnek kell nyújtania "azoknak, akik jogosultak
az említett vagyonra", kétségtelenül azt célozták, hogy a második végrendelet által tett
minden olyan manumációra is kiterjedt; és különösen ott, ahol rabszolgát helyettesítettek
örökösként, valamint az örökhagyók érdekeinek védelme érdekében.
-

Ulpianus, Sabinusról, XXVI. könyv.

Ha egy arrogátor meghal, és örökbefogadott, kiskorú fiút hagy hátra, aki később, a serdülőkor
elérése előtt meghal, az arrogátor örökösei felelősek lesznek-e? Azt kell mondani, hogy az
örökösök is kötelesek átadni az arrogált fél vagyonát, és ezen felül a hagyaték negyedik
részét.
Felmerül a kérdés, hogy az arrogátor helyettesíthet-e egy másik örököst az
örökbefogadott kiskorú fiúval? Úgy vélem, hogy a helyettesítés nem fogadható el, hacsak
nem pusztán az örökbefogadó apja hagyatékának arra a negyedik részére vonatkozóan, amely
őt megilleti; és hogy az csak a serdülőkorig terjed. Ha azonban vagyonát bizalmi
vagyonkezelésben hagyná, hogy azt egy bizonyos időpontban átadja, az ilyen jellegű bizalmi
vagyonkezelés nem fogadható el; mivel ez a rész nem apja végrendelete, hanem birodalmi
rendelkezés alapján illeti meg őt.
Mindezek a szabályok alkalmazandók, akár fiúként, akár unokaként arrogál valaki egy
serdülőkorú fiút.
Paulus, Az ediktumról, XXXV. könyv.
Ha valakit örökbe adnak, rokonává válik mindazoknak, akikkel rokonává válik, és nem válik
rokonává azoknak, akikkel nem válik rokonává, mert az örökbefogadás nem a vérjogot,
hanem az agnáció jogát adja; és ezért ha én örökbe fogadok egy fiút, a feleségem nem foglalja
el számára az anya helyét, és nem is rokon vele agnáció révén, mert nem rokona. Ismétlem, az
anyám nem foglalja el számára a nagymama helyét, mivel nem kerül agnáció révén
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kapcsolatba azokkal, akik nem tartoznak a saját családomhoz; de akit örökbe fogadtam, az a
lányom testvérévé válik, mivel a lányom az én családom tagja, és a házasság közöttük tilos.
Ulpianus, Kontroverziók, I. könyv.
Aki távol van, vagy aki nem adja beleegyezését, az nem lehet arrogáns.
Ugyanő, Vélemények, V. könyv.
A lánya halála után, aki saját szeretőjeként élt azon az alapon, hogy törvényesen
emancipálták, és aki meghalt, miután végrendeletében örökösöket rendelt ki, az apának tilos
eljárást indítani saját aktusa ellen, arra hivatkozva, hogy az emancipáció nem törvényesen
vagy nem tanúk jelenlétében történt.
A távollévő fél nem fogadhatja el, nem sajátíthatja ki, és nem végezheti el más
megbízásából az ilyen esetekben szükséges alakiságokat.
Julianus, Digest, LXX. könyv.
Akit emancipált fiam örökbe fogad, az nem az unokám.
Ugyanaz, Digest, LXXXV. könyv.
Az örökbefogadott fiú gyermekét a polgári jog szerint ugyanolyan helyet foglal el, mintha ő
maga lenne örökbefogadott.
Gaius, Institutes, I. könyv.
Akinek egy fia és egy unokája van a fennhatósága alatt, annak teljes szabadságában áll, hogy
fiát felmentse a fennhatósága alól, és azt unokája felett megtartsa; vagy másrészt, hogy fiát a
fennhatósága alatt tartsa, és unokáját emberszámba vegye; vagy hogy mindkettőjüket saját
urává tegye. Úgy véljük, hogy ugyanez a szabály vonatkozik a dédunokára is.
Callistratus, Institutes, II. könyv.
Ha a természetes apa nem rendelkezik a beszéd képességével, de a szóbeli kifejezésen kívül
más módon is jelezheti, hogy fiát örökbe akarja adni, az örökbefogadást meg kell erősíteni;
éppúgy, mintha az a törvény által előírt formák szerint történt volna.
Paulus, Szabályok, I. könyv.
Azok, akiknek nincs feleségük, örökbe fogadhatnak gyermekeket.
Marcianus, Szabályok, V. könyv.
A fiú, akár vér szerinti, akár örökbefogadott, aki apja fennhatósága alatt áll, semmilyen
módon nem kényszerítheti őt arra, hogy felmentse ebből.
Papinianus, Kérdések, XXXI. könyv.
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A serdülőkor alatt álló, örökbefogadott fiút azonban néha meg kell hallgatni, ha a
serdülőkorba érve felszabadítást kíván; ezt pedig a bírónak kell eldöntenie, miután az ügyet
előadták.
Titius Antoninus császár egy rescriptumban úgy döntött, hogy megengedett, hogy egy
férfi örökbefogadja mostohafiát, akinek ő a gyámja.
Marcianus, Szabályok, V. könyv.
Ha pedig az örökbefogadott fiú, miután elérte a serdülőkort, bebizonyítja, hogy nem előnyös
számára, ha a másik apai felügyelet alá kerül, akkor az a helyes, ha örökbefogadó apja
emancipálja, és ily módon visszaállítja korábbi állapotába.
Paulus, Kérdések, XI. könyv.
Felmerült a kérdés, hogy ha egy fiút örökbefogadásra adnak neked, például azzal a feltétellel,
hogy "három év múlva ugyanazt a személyt örökbefogadásra adod nekem"; vajon van-e
bármilyen kereset ellened. Labeo úgy véli, hogy nincs perindítási jogalap, mert nem felel meg
szokásainknak, hogy valaki ideiglenesen fiút fogadjon örökbe.
Ugyanő, Vélemények, I. könyv.
Valakinek a rangja nem csökken az örökbefogadással, hanem valójában növekszik; ezért egy
szenátor, ha egy plebejus örökbefogadja, szenátor marad; és ugyanígy a szenátor fia is az
marad.
Ugyanő; Vélemények, XVIII. könyv.
Megállapodott, hogy a fiú bárhol emancipálható, hogy felszabaduljon az apai hatalom alól.
Eldöntötték, hogy a manumiciót és az örökbefogadást a prokonzul előtt is el lehet
végezni, még olyan tartományban is, amelyet nem neki jelöltek ki.
Ugyanez, Szentenciák, II. könyv.
Bárki örökbe fogadhat mást unokájává, még akkor is, ha nincs fia.
Senki sem fogadhat örökbe másodszor olyan személyt, akit egyszer már örökbe
fogadott és emancipált.
38. Marcellus, Digest, XXVI. könyv.
A nem törvényesen történt örökbefogadást a császár megerősítheti. 39. Ulpianus, A konzuli
hivatalról, III. könyv.
40. Az isteni Marcus Eutychianusnak írt egyik rescriptumában kijelentette: "A bírák fogják
eldönteni, hogy megkaphatod-e, amit kívánsz, miután előállították előttük azokat, akik
ellenvetést emelhetnek, vagyis azokat, akiket az örökbefogadás megerősítése sérthet".
Modestinus, Különbségek, I. könyv.
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A családapa arrogációjával a családapa fennhatósága alatt álló gyermekek az arrogátor
unokáivá válnak, és egyúttal apjukkal együtt az ő fennhatósága alá kerülnek, ami nem történik
meg örökbefogadás esetén sem, mert akkor az unokák továbbra is a természetes nagyapjuk
fennhatósága alatt maradnak.
Annak, aki örökbefogad, és annak is, aki arrogál, nemcsak idősebbnek kell lennie
annál, akit akár arrogálás, akár örökbefogadás útján fiává tesz, hanem a teljes serdülőkor
határidejéig, vagyis tizennyolc évvel előrehaladottabbnak kell lennie életkorában.
Az impotens személy is szerezhet magának megfelelő örököst öröklés útján, és testi
gyengesége sem akadálya ennek.
Ugyanez, Szabályok, II. könyv.
Ha egy apa emancipálja a fiát, akitől egy unokát tart fennhatósága alatt, és azután
örökbefogadja a fiát, és meghal, az unoka nem kerül újra az apja fennhatósága alá. Az unoka
akkor sem kerül az apja fennhatósága alá, ha a nagyapja megtartotta őt a hatalmában, amikor
örökbe adta a fiát, és utána újra örökbe fogadta.
Ugyanő, Pandekták, I. könyv.
Még csecsemőt is adhatunk örökbefogadásra.
Pomponius, Quintus Muciusról, XX. könyv.
Fiú- és unokák örökbefogadása egyaránt megtörténhet, így bárki úgy tűnhet unokánknak,
mintha fiúnk révén lenne, bár születése bizonytalan lehet.
Proculus, Episztolák, VIII. könyv.
Ha valaki, akinek egy fia révén unokája van, az unokája helyett egy másikat fogad örökbe,
nem hiszem, hogy a nagyapa halálakor az unokák között a vérségi kötelék fennállna. De ha
úgy fogadta örökbe, hogy az unokája legyen törvényes jogon, például úgy, mintha a saját
fiának, Luciusnak a fia lett volna, és annak törvényes felesége, akkor ellenkező véleményen
vagyok.
Paulus, A Lex Julia et Papia, III. könyv.
Az örökbefogadással örökbe adott személy kötelezettségei az örökbefogadó apára szállnak át.
Ulpianus, A Lex Julia et Papia, IV. könyv.
A rabszolgaságban nemzett fiú a császár engedelmével a fennhatóságom alá vonható; mégsem
kérdéses, hogy az ilyen fiú a felszabadítottak osztályában marad.

8. cím. A dolgok felosztásáról és természetéről.
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Gaius, Institutes, II. könyv.
A dolgok fő felosztása kétféleképpen történik: mert némelyik az isteni, másik az emberi
törvényhez tartozik. Az isteni törvény alá tartozó dolgok például a szent és vallásos dolgok. A
szent dolgok közé tartoznak például a falak és a kapuk, amelyek bizonyos mértékig az isteni
törvény hatálya alá tartoznak. Mert ami az isteni törvény hatálya alá tartozik, az senkinek sem
a tulajdona, és ami valóban az emberi törvény hatálya alá tartozik, az nagyrészt valóban
valakinek a tulajdona, mindazonáltal lehet, hogy senkinek sem a tulajdona, mert a birtokhoz
tartozó dolgok, amíg nem jelenik meg az örökös, senkinek sem a tulajdonát képezik.
Ismétlem, azok a dolgok, amelyek az emberi jog alá tartoznak, vagy köz- vagy
magánjellegűek. Azokat, amelyek nyilvánosak, senki tulajdonának nem tekintik, és az egész
közösség tulajdonának tekintik, azok pedig, amelyek magánjellegűek, az egyének tulajdonát
képezik.
Továbbá vannak dolgok, amelyek testiek, és vannak, amelyek testetlenek. Testiek
azok, amelyek tárgyiak, mint például a föld, a rabszolgák, a ruházat, az arany, az ezüst,
valamint számtalan más tárgy. Azok testetlenek, amelyekhez nem lehet hozzányúlni, mint
haszonélvezeti jog, és kötelezettségek, bármilyen módon is kötötték. Nem számít, hogy a
testes dolgok is beletartoznak-e egy birtokba, mert a földről levett termés testes, és ami más
kötelezettsége révén tartozik nekünk, az többnyire testes, mint a föld, a rabszolgák, a pénz;
mégis, az öröklési jog, a használati és élvezeti jog, valamint a kötelezettségen alapuló jog
mind testetlen. Ugyanebbe az osztályba tartozik a városi és falusi birtokok minden joga,
amelyeket szolgalmi jognak nevezünk.
Marcianus, Institutes, III. könyv.
Vannak olyan dolgok, amelyek a természetjog szerint az egész közösséget illetik, nem pedig
az egyénekét; ilyenek például a színházak, a versenypályák és más ilyen jellegű dolgok, vagy
bármi más, ami egy város közös tulajdona. Ezért a városhoz tartozó rabszolga nem úgy
értendő, hogy az egyének konkrétan valamelyikének a tulajdona, hanem az egész közösségé;
és ezért az Isteni Testvérek egy rescriptumban kimondták, hogy a városhoz tartozó rabszolgát
akár egy polgár ellen, akár az ő nevében kínvallatásra lehet vetni. Ennek következtében egy
város szabad embere sem kénytelen az Ediktum értelmében engedélyt kérni, ha bármelyik
polgárt bíróság elé állítja.
A szent, vallásos és szent dolgok nem tartoznak senki tulajdonába.
Szent dolgok azok, amelyeket nyilvánosan és nem magánügyben szenteltek fel; és
ezért ha valaki bármit magának magánügyben szentté tesz, az nem szent, hanem profán; ahol
azonban egy templomot egyszer már szentté tettek, az a hely az épület lebontása után is szent
marad.
Bárki saját akaratából vallásossá tehet egy helyet azáltal, hogy a saját területén temet
el egy holttestet; és ha egy temetkezési hely több személy tulajdonában van, az egyik
tulajdonos eltemethet ott egy holttestet, még akkor is, ha a többiek nem akarják. Más földjén
is lehet temetést végezni, ha a tulajdonos beleegyezik; és még akkor is, ha ezt utólag
jóváhagyja, a hely, ahol a holttestet eltemették, vallásossá válik.
Ismét az a jobb vélemény, hogy az üres sír vallásos hely, ahogyan Vergilius mondja.
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Ulpianus, Az ediktumról, XXV. könyv.
Mindazonáltal az Isteni Testvérek egy ellenkező értelmű rezcriptumot adtak ki.
Marcianus, Szabályok, IV. könyv.
A szent hely olyan hely, amely védett és védett az emberek sérelmeitől.
A "szent" szó állítólag a sagmina szóból származik, bizonyos növényekből, amelyeket
a rómaiak követei rendszerint maguknál hordtak, hogy megóvják a személyüket a
bántalmazástól; ugyanúgy, ahogy a görög követek is hordták azokat, amelyeket khrukia-nak
neveznek.
Cassius azt állítja, hogy Sabinus nagyon helyesen azt a véleményt képviselte, hogy a
város falai szentek, és meg kell tiltani, hogy a személyek bármit is a falak elé helyezzenek.
Ulpianus, Az ediktumról, LXVIII. könyv.
Szent helyek azok, amelyeket a nyilvánosságnak szentelnek, akár a városban, akár a vidéken.
Meg kell érteni, hogy egy nyilvános hely csak akkor válhat szentté, ha a császár
felszentelte, vagy engedélyt adott erre.
Meg kell jegyezni, hogy egy dolog a szent hely és más dolog a sacrarium; mert szent
hely az, amelyet felszenteltek, sacrarium pedig az, amelyben szent dolgokat helyeznek el, ami
egy magánházban is létezhet; és amikor az ilyen helyeket az emberek meg akarják fosztani
vallásos jellegüktől, rendszerint kivonják onnan a szent dolgokat.
Rendesen szentnek nevezzük azokat a dolgokat, amelyek sem nem szentek, sem nem
profánok, de amelyeket valamilyen szankcióval megerősítettek, ezért a törvények szentek,
azon oknál fogva, hogy egy bizonyos szankción alapulnak; és minden, amit egy bizonyos
szankció támogat, szintén szent, még ha nem is Istennek szentelt; sőt néha magában a
szankcióban még azt is hozzáteszik, hogy aki azon a helyen vétkezik, halálbüntetéssel
sújtandó.
Továbbá a városok falait nem szabad a császár vagy a kormányzó felhatalmazása
nélkül kijavítani, vagy bármit hozzáépíteni, vagy bármit elhelyezni rajtuk.
Minden, ami szent, nem értékelhető.
Pomponius, Plautiusról, VI. könyv.
Arisztosz kijelenti, hogy ahogyan minden, ami a tengerbe épül, magántulajdonná válik, úgy
minden, amibe a tenger belenyúl, köztulajdonná válik.
Pomponius, Különböző passzusokból, II. könyv.
Ahol valaki a falakat megrongálja, azt halállal büntetik; mint ahogy azt is, ha valaki létrával
vagy más módon átmászik rajtuk; mivel a római polgároknak nem szabad elhagyniuk a
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várost, csak a kapukon keresztül; mivel az előbbi ellenséges és utálatos cselekedet. Azt
mondják, hogy Remust, Romulus testvérét azért ölték meg, mert fel akart mászni a falon.

9. cím. A szenátorokról.
Ulpianus, Az ediktumról, LXII. könyv.
Senki sem vonja kétségbe, hogy egy konzuli rangú férfi mindig elsőbbséget élvez egy konzuli
rangú nővel szemben, de az már megfontolandó, hogy egy praefectoriai rangú férfi
elsőbbséget élvez-e egy konzuli rangú nővel szemben. Szerintem igenis elsőbbséget élvez,
mert a férfi nemet nagyobb méltóság illeti meg.
A konzulok feleségeit konzuli rangú nőknek nevezzük, és Saturninus ezt a minőséget
kiterjeszti az anyjukra is, de ezt sehol máshol nem állítja, és sehol sem ismeri el.
Marcellus, Digest, III. könyv.
Cassius Longinus azon a véleményen van, hogy ha valakit gyalázatos viselkedés miatt
kizártak a szenátusból, és nem helyezték vissza, akkor nem szabad megengedni neki, hogy a
bíróságon elnököljön, vagy tanúként tanúskodjon, mert a Lex Julia ezt zsarolás esetén
megtiltja.
Modestinus, Szabályok, VI. könyv.
A szenátusból kizárt szenátor nem veszíti el állampolgárságát; sőt az isteni Severus és
Antoninus még azt is megengedte neki, hogy Rómában éljen.
Pomponius, Különböző passzusokból, XII. könyv.
Aki méltatlan egy alacsonyabb rangra, az még méltatlanabb egy magasabbra.
Ulpianus, A Lex Julia et Papiáról, I. könyv.
A "szenátor fia" kifejezés alatt nemcsak a vér szerinti fiút kell értenünk, hanem az
örökbefogadottat is, és nem számít, hogy ki és milyen módon fogadta örökbe. Az sem
mindegy, hogy az örökbefogadáskor már szenátori ranggal ruházták-e fel, vagy ez utólag
történt.
Paulus, A Lex Julia et Papia, II. könyv.
A szenátor által örökbefogadott fiú mindaddig az marad, amíg a családjában marad; de ha
emancipálják, akkor az emancipációval elveszíti a fiú nevet.
Ha egy szenátor egy fiút alacsonyabb rangú személynek ad örökbe, mindig szenátor
fiának tekintik; mert a szenátori méltóságot nem veszíti el az alacsonyabb rangból eredő
örökbefogadás, mint ahogyan hasonló körülmények között senki sem szűnne meg konzuli
méltósággal rendelkezni.
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Ulpianus, A Lex Julia et Papia, I. könyv.
Megállapítást nyert, hogy az apja által emancipált szenátor fia mindig szenátor fiának
minősül.
Labeo azt is kimondja, hogy az apja halála után született gyermek, aki szenátor volt, a
szenátor fiának tekintendő. Proculus és Pegasus azonban azon a véleményen van, hogy az a
gyermek, aki apjának a szenátusból való kizárása után fogant és született, nem tekinthető
szenátor fiának. Ez a vélemény helyes, mert akinek az apját születése előtt kizárták a
szenátusból, azt nem lehet helyesen szenátor fiának nevezni; de ha a gyermek azelőtt fogant,
hogy apját kizárták a szenátusból, és azután született, hogy apja elvesztette rangját, akkor a
jobb vélemény az, hogy a szenátor fiának kell tekinteni. Sokan úgy vélik, hogy a fogantatás
időpontját csak ilyen körülmények között kell figyelembe venni.
Akinek apja és nagyapja szenátor volt, azt egy szenátor fiának és unokájának is
tekintik; ha azonban apja a fogantatás előtt veszítette el rangját, felmerülhet a kérdés, hogy
nem kell-e őt egy szenátor unokájának tekinteni, még akkor is, ha már nem tekinthető annak
fiának? Az a jobb vélemény, hogy annak kellene lennie, hogy nagyapja rangja inkább
előnyére váljon, minthogy apja állapota miatt sérelmet szenvedjen.
Ugyanő, Bizományok, VI. könyv.
Azok a nők, akik illusztris rangú személyekkel házasodtak össze, az illusztris személyek
elnevezésbe tartoznak. A szenátorok lányait nem nevezik illusztris nőknek, hacsak nem
szereztek kiemelkedő méltóságú férjet, mert férjük illusztris rangot ad nekik; de a szülők
igenis ezt teszik, amennyiben nem állnak kapcsolatban plebejus családokkal. Egy nő tehát
illusztris rangú, amíg szenátorhoz vagy előkelő férfihoz ment feleségül; vagy miután elvált
tőle, nem ment hozzá alacsonyabb rangú személyhez.
Papinianus, Vélemények, IV. könyv.
Ha egy szenátor leánya szabad emberhez megy feleségül, apja állapota nem teszi őt feleséggé;
mivel másrészt, ha apját a szenátusból kizárták, gyermekeit nem szabad megfosztani a
rangtól, amelyet megszereztek.
Ulpianus, Az ediktumról, XXXIV. könyv.
A szenátorok gyermekeinek nemcsak a fiaikat kell tekintenünk, hanem mindazokat is, akik
tőlük vagy gyermekeiktől származnak, akár természetes, akár örökbefogadott utódai azoknak
a szenátoroknak, akiktől állítólag származnak; de egy szenátor lányától született gyermek
esetében meg kell vizsgálnunk az apa állapotát.
Paulus, Az ediktumról, XLI. könyv.
A szenátorok lakóhelyének mindig Rómát tekintik; mégis úgy értelmezik, hogy lakóhelyük a
születési helyükön van, azon oknál fogva, hogy a szenátori rangot inkább úgy tekintik, mint
ami további lakóhelyet ad, mint ami a régit megváltoztatja.
Ulpianus, A cenzor nyilvántartásairól, II. könyv.
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A nők, akik először konzuli méltóságú, majd alacsonyabb rangú férfiakhoz mentek férjhez,
néha, bár ritkán, ennek ellenére megkapták a császártól azt a kiváltságot, hogy megtarthassák
konzuli rangjukat; tudom ugyanis, hogy Antoninus Augustus e tekintetben kedvezett
unokatestvérének, Julia Mammae-nak.
Szenátori rangúnak kell tekinteni azokat a személyeket, akik patríciusoktól és
konzuloktól vagy bármely illusztris férfitól származnak; mert csak ezeknek van joguk
véleményt nyilvánítani a szenátusban.

10. cím. A konzuli tisztségről.
Ulpianus, A konzul kötelességeiről, II. könyv.
A konzul kötelessége, hogy tanácsot nevezzen ki azok számára, akik a rabszolgák
manumitálását kívánják.
A konzulok együtt vagy egyedül is manumitálhatnak, de aki az egyik konzulnál
neveket hagyott, az nem manumitálhat a másik előtt, mert akkor az embermentés külön-külön
történik; és ha valamelyikük valamilyen okból, akár betegség, akár más jogos okból való
akadályoztatás miatt nem tud manumitálni, a szenátus úgy döntött, hogy kollégája folytathatja
az embermentést.
Kétségtelen, hogy a konzulok saját rabszolgáikat saját maguk előtt manumitálhatják,
de ha az történik, hogy egy konzul húsz évnél fiatalabb, saját törvényszékén nincs hatalma a
manumitációra, mivel ő maga az, akinek a szenátus rendelete szerint meg kell határoznia a
tanács kijelölésének okát. Ezt azonban megteheti kollégája előtt, ha megfelelő okot
állapítottak meg.

11. cím A praetoriánus prefektusi hivatalról.
Aurelius Arcadius Charisius, a kérvények mestere, A pretoriánus prefektus
kötelességeiről.
Röviden meg kell állapítani, honnan ered a praetoriánus prefektusi hivatal. Egyes írók azt
állítják, hogy a praetoriánus prefektusokat korábban a lovassági mesterek helyett hozták létre;
mivel ugyanis az ókorban a legfőbb hatalmat időnként diktátorokra ruházták, ők szokták
megválasztani a lovassági mestereket, akik velük együtt látták el katonai feladataikat, és
utánuk a következő rangot viselték. Miután a köztársaság kormányzása véglegesen a
császárokra szállt át, a praetoriánus prefektusokat ezek a fejedelmek választották, éppúgy,
mint a lovassági mesterek esetében, és a közfegyelem előmozdítása érdekében nagyobb
hatalmat ruháztak rájuk.
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Miután a prefektusok hatalma ilyen módon keletkezett, később olyan mértékben
megnövelték, hogy a praetoriánus prefektus döntése ellen nem lehet fellebbezni; mert amikor
korábban felmerült a kérdés, hogy lehet-e fellebbezni a praetoriánus prefektus döntése ellen,
amit a törvény valójában megengedett, és vannak példák azokról, akik ezt megtették, később
egy nyilvánosan kihirdetett császári rendelettel megtiltották a fellebbezés jogát. A császár
ugyanis úgy vélte, hogy azok, akiket e magas tisztségre kiemelkedő szorgalmuk miatt
neveztek ki, miután ítélőképességük és feddhetetlenségük megalapozott, nem fognak másként
ítélkezni, mint ő maga, figyelembe véve a rangjukhoz kapcsolódó bölcsességet és
felvilágosultságot.
A pretoriánus prefektusok egy további kiváltságot is élveztek; a kiskorúak ugyanis az
elítélés után nem kaphattak kártérítést más bíráktól, mint maguktól a pretoriánus
prefektusoktól.

12. cím A városi prefektusi hivatalról.
Ulpianus, A városi prefektus kötelességeiről.
Az isteni Severus egyik levele Fabius Cilóhoz, a város prefektusához azt állítja, hogy a város
prefektusának joghatósága kiterjed mindenféle bűncselekményre, nemcsak a városon belül
elkövetettekre, hanem azokra is, amelyeket azon kívül, Itáliában követnek el.
Meg kell hallgatnia a rabszolgák panaszait gazdáik ellen, akik a császári szobrokhoz
menekültek menedéket keresve, vagy saját pénzükön vásárolták meg őket, hogy
manumitálhassák őket.
Meg kell hallgatnia a rászoruló pártfogók panaszait is a felszabadított embereikről;
különösen, ha azok azt állítják, hogy betegek, és azt kívánják, hogy támogassák őket.
Felhatalmazása van arra, hogy a császár által kijelölt szigetre utalja és deportálja a
személyeket.
A hivatkozott levél elején a következők olvashatók: "Mivel Városunkat a ti
gondjaitokra bíztuk"; ezért úgy tűnik, hogy bármi, ami a városon belül történik, a prefektus
joghatósága alá tartozik, és ez vonatkozik a százmérföldes körzetben elkövetett bármilyen
bűncselekményre is, de ezen a távolságon túl a város prefektusának nincs joghatósága.
Ha valaki azzal vádol egy rabszolgát, hogy házasságtörést követett el a feleségével, az
ügyet a Város Prefektusa előtt kell tárgyalni.
Ő a Quod vi aut clam, illetve az Unde vi tilalmak alapján indított eljárásokban járhat
el.
Szokás a város prefektusa elé küldeni azokat a gyámokat vagy gondnokokat, akik,
miután csalárd módon kezelték megbízatásukat, súlyosabb büntetést érdemelnek, mint a
gyanúból eredő gyalázat; például, ha bizonyítható, hogy gyámságukat pénzzel vásárolták
meg, vagy vesztegetés ellenében arra törekedtek, hogy senki számára ne lehessen megfelelő
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gyámot kinevezni; vagy ha, miután bejelentették gyámoltjaik vagyonának összegét,
szándékosan csökkentették azt; vagy ha az említett vagyont nyilvánvalóan csalárd szándékkal
elidegenítették.
Amikor azt mondják, hogy a prefektusnak meg kell hallgatnia a rabszolgák panaszait
uraik ellen, akkor úgy kell értenünk, hogy ez nem azt jelenti, hogy megvádolhatják uraikat
(mert egy rabszolga ezt soha nem teheti meg, hacsak nem különleges okokból), hanem hogy
alázatosan fordulhatnak hozzá, ha uraik kegyetlenül, durván bánnak velük, vagy éheztetik
őket, vagy ha a város prefektusához fordulhatnak, hogy illetlen támadások elviselésére
kényszerítették őket. Az is kötelesség volt a város prefektusára az isteni Severus által előírt
kötelesség, hogy megvédje a rabszolgákat attól, hogy gazdáik prostituálják őket.
A Város Prefektusának pedig arra is ügyelnie kell, hogy a pénzkereskedők mindent,
ami az üzletükkel kapcsolatos, becsületesen végezzenek, és tartózkodjanak a törvénytelen
cselekedetektől.
Ha egy patrónus azt állítja, hogy felszabadított embere tiszteletlenül bánt vele, vagy
megsértette; vagy hogy őt és gyermekeit, vagy feleségét bántalmazta, vagy bármilyen hasonló
vádat hoz fel, akkor szokás, hogy megjelenik a város prefektusa előtt, aki a panasznak
megfelelően megbünteti a felszabadítottat, vagy figyelmeztetéssel, vagy megostoroztatja,
vagy még súlyosabb büntetést szab ki rá, mert a felszabadítottak nagyon gyakran
megérdemlik a büntetést. Sőt, ha a patrónus bizonyítani tudja, hogy bűnvádi vádat emelt
ellene, vagy hogy ellenségével összeesküdött ellene, bányamunkára ítélhetik.
A prefektus feladatai közé tartozik mindenféle hús felügyelete és méltányos áron való
értékesítése, és a sertéspiac is az ő felügyelete alá tartozik, csakúgy, mint más állatoké, és az
erre a célra szánt szarvasmarhacsordák és juhnyájak is az ő hatáskörébe tartoznak.
A köznyugalom és a rend fenntartása a kiállításokon a város prefektusának egyik
feladatának tekintik; és valóban, a köznyugalom fenntartása céljából különböző pontokon
katonákat kell állomásoztatnia, akik jelentik neki, hogy bármi történik a városban.
A városi prefektus bárkit kötelezhet arra, hogy távol maradjon a várostól, akárcsak
bármely más kerületből, és megtilthatja neki, hogy akár ideiglenesen, akár örökre bármilyen
üzletet kössön, vagy bármilyen foglalkozást űzzön, vagy ügyvédként tevékenykedjen. Azt is
megtilthatja neki, hogy kiállításokon vegyen részt, és ha száműzi Itáliából, akkor a
szülőföldjéről is eltávolíthatja.
Az isteni Severus egy rescriptumban kimondta, hogy azokat, akikről azt állítják, hogy
törvénytelen gyűléseket tartottak, a város prefektusa előtt kell perbe fogni.
Paulus, A város prefektusának kötelességeiről.
Az isteni Hadrianus egyik levele szerint hozzá lehet fordulni a bankárok által vagy ellenük
indított ügyekben, és a pénzügyeket többnyire előtte lehet tárgyalni.
Ulpianus, Az ediktumról, II. könyv.
A város prefektusának nincs joghatósága a város határain kívül, de a városon kívül bírákat
nevezhet ki.
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13. cím A Quaestor hivataláról.
Ulpianus, A quaestor kötelességeiről.
A Quaestor eredete nagyon régi, sokkal régibb, mint szinte bármely más magisztrátusé.
Gracchanus Julius "A hatóságokról" című hetedik könyvében elbeszéli, hogy maga Romulus
és Numa Pompilius két Quaestorát nem ők maguk, hanem a nép szavazatai alapján nevezték
ki; de még ha kétséges is, hogy Romulus és Numa uralkodása alatt volt-e Quaestor, az biztos,
hogy Tullus Hostilius uralkodása alatt léteztek Quaestorok; sőt, az ókori írók uralkodó
véleménye szerint Tullus Hostilius volt az első, aki bevezette a Quaestorokat a
nemzetközösség kormányzásába.
Junius, Trebatius és Fenestella a quaestor szó eredetét a quaero (keresni) szóból
vezette le.
A Quaestorok némelyike a szenátus rendelete alapján kiosztott tartományokat szokta
kisorsolni, ami Decimus Drusus és Porcina konzulátusa alatt is így történt. Nem minden
quaestor kapta azonban sorsolás útján a tartományait, kivéve a császárjelölteket, mivel ezek
csak a császári levelek felolvasásával foglalkoztak a szenátusban.
Jelenleg a quaestorokat válogatás nélkül választják ki a patríciusok és a plebejusok
közül; mivel ez a hely belépő, és úgyszólván más tisztségek kezdete, és jogot ad arra, hogy
valaki a szenátusban elmondhassa a véleményét.
Vannak közöttük olyanok, akiket, mint az imént említettük, a császár jelöltjeinek
neveznek, és akik a szenátusban felolvassák a leveleit.

14. cím A prétorok hivataláról.
Ulpianus, A Sabinusról, XXVI. könyv.
Az apa manumitálhat a fia előtt, aki a felügyelete alatt áll, ha a fiú praetor.
Paulus, On Sabinus, IV. könyv.
Az is el van rendezve, hogy ő maga is emancipálhat vagy örökbe adhat a saját törvényszéke
előtt.
Ulpianus, On Sabinus, XXXVIII. könyv.
Barbarus Philippus, egy szökött rabszolga, megkereste a római praetorságot, és prétorrá
nevezték ki. Pomponius azon a véleményen van, hogy rabszolga állapota nem volt akadálya
annak, hogy betöltse a praetori tisztséget. Igaz, hogy ellátta a tisztséggel járó feladatokat,
mégis, vizsgáljuk meg azt az esetet, amikor egy rabszolga hosszú ideig titokban tartotta
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állapotát, miközben prétori kötelességét teljesítette. Vajon mindaz, amit eldöntött vagy
elrendelt, érvénytelen vagy hatálytalan lesz? Mit mondjunk? Vagy érvényes lesz-e azoknak a
jóléte miatt, akik akár a törvény alapján, akár más törvényes jog alapján eljárást indítottak
előtte? Valóban, úgy gondolom, hogy egyiket sem kell elutasítani; mert ez a humánusabb
nézet, hiszen a római népnek megvolt a hatalma, hogy egy rabszolgát ilyen hatalommal
ruházzon fel, és ha tudták volna, hogy ő ilyen, akkor megadták volna neki a szabadságát.
Sokkal inkább megalapozottnak kell tekinteni ezt a jogot a császárral szemben.
Ugyanő, Minden törvényszékről, I. könyv.
A praetor nem nevezheti ki magát gyámnak vagy bírónak semmilyen különleges eljárásban.

15. cím Az éjszakai őrség prefektusának hivataláról.
Paulus, Az éjszakai őrség prefektusának kötelességeiről.
Az ókorban a tűz elleni védelem céljából három embert neveztek ki, akiket, mivel éjszaka
őrködtek, Nocturni-nak neveztek. Néha az aedilisek és a plebs tribunusok is részt vettek
benne; emellett a kapu és a falak körül egy csapat közszolga is állomásozott, akiket szükség
esetén ide lehetett hívni. A magánrabszolgák bizonyos testületei is voltak, akik a tüzet
oltották, akár fizetségért, akár ingyenesen. Végül az isteni Augustus jobban szerette, ha ezt a
feladatot saját felügyelete alatt végezték.
Ulpianus, Az éjszakai őrség prefektusának kötelességeiről.
Mivel egy nap alatt több tűz is keletkezett.
Paulus, Az éjszakai őrség prefektusának kötelességeiről.
Augustus ugyanis úgy gondolta, hogy a köztársaság biztonságát senki sem védheti meg
jobban, mint ő, és senki sem felel meg annyira a feladatnak, mint a császár. Ezért hét
kohorszot állított fel a megfelelő helyekre, hogy minden kohorsz a város két negyedét védje;
ezeket tribunusok irányították, és felettük egy felettes tiszt állt, akit az éjszakai őrség
prefektusának nevezett ki.
Az Éjjeli Őrség prefektusa a gyújtogatók, betörők, tolvajok, rablók és a bűnözők
rejtegetői felett jár el, kivéve, ha a bűnös annyira vad és hírhedt, hogy átadják a város
prefektusának. És mivel a tüzeket többnyire a lakosok hanyagsága okozza, vagy
megkorbácsolja azokat, akik a tűzzel kapcsolatban gondatlanok voltak, vagy elengedi a
korbácsolást, és szigorúan figyelmezteti őket.
A betöréseket általában olyan házakban követik el, amelyekben sok lakás van, vagy
olyan raktárakban, ahol az emberek a vagyonuk legértékesebb részét helyezték el; a betörő
vagy egy raktárhelyiséget, vagy egy szekrényt, vagy egy ládát tör fel, és általában azokat
büntetik meg, akiknek feladata e vagyon őrzése. Az isteni Antoninus ezt Erycius Clarushoz
intézett egyik rescriptumában állapította meg, mert azt mondja: "Hogy ha raktárait feltörik, az
azokat őrző rabszolgákat kínvallatásra ítélheti, még ha némelyikük magáé, a császáré is".
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Megjegyzendő, hogy az éjszakai őrség prefektusának egész éjszaka őrködnie kell, és a
körútját rendesen meg kell patkolnia, valamint horoggal és fejszével kell ellátnia.
Gondoskodnia kell arról, hogy a házak minden lakóját értesítse, nehogy hanyagságuk
miatt tűz keletkezzék, és az ilyen lakókat utasítani kell, hogy mindig legyen víz a felső
emeletükön.
Felügyeletet gyakorol azok felett is, akik kártérítés ellenében a fürdőben a ruházatra
vigyáznak; és ha e kötelességük teljesítése közben bármilyen törvénytelen cselekedetet
követnek el, akkor fel kell ismernie őket.
Ulpianus, A városi prefektus kötelességeiről.
Severus és Antoninus császárok a következőket állapították meg Julius Rufmusnak, az éjjeli
őrség prefektusának címzett rescriptumban: "Ha a háztömbök lakói vagy mások hanyagul
bánnak a tüzekkel, elrendelheted, hogy pálcával korbácsolják vagy ostorozzák őket; azokat
pedig, akiket gyújtogatással vádolnak, elküldheted barátunkhoz, Fabius Cilóhoz, a város
prefektusához; a szökött rabszolgákat pedig fel kell keresned és vissza kell adnod
gazdáiknak." A tűzoltóknak a tűzoltásról való gondoskodásról szóló parancsot is meg kell
tenned.

16. cím A proconsuli hivatalról és helyetteséről.
Ulpianus, Kontroverziók, I. könyv.
A proconsul a város elhagyása után mindenütt viseli rangjának jelvényeit; de csak a neki
kijelölt tartományban gyakorolja a hatalmat.
Marcianus, Institutes, I. könyv.
A város elhagyása után minden proconsulnak van joghatósága, feltéve, hogy az nem vitás,
hanem önkéntes; például a gyermekek és a rabszolgák embertelenítése, valamint az
örökbefogadások is megtörténhetnek előttük.
A helytartó előtt azonban senki sem manumumálhat, azon oknál fogva, hogy nincs
elegendő joghatósága.
Ulpianus, On Sabinus, XXVI. könyv.
Az örökbefogadások sem történhetnek előtte, mivel az ő bírósága előtt valójában nem lehet
peres eljárást indítani.
Ugyanő, A prokonzul kötelességeiről, I. könyv.
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A proconsulnak arra is vigyáznia kell, hogy ne nyomja el tartományát a tisztviselők
szórakoztatásában; ahogyan azt császárunk, valamint apja is kifejtette Aufidius Severianusnak
írt egyik rescriptumában.
Egyetlen proconsulnak sem lehet saját vőfélye, hanem helyettük katonáknak kell
ellátniuk a provinciákban a feladatukat.
A proconsulnak is jobb lenne, ha felesége nélkül utazna, mégis magával viheti
feleségét; de ne feledje, hogy a szenátus Cotta és Mesalla konzulsága idején úgy rendelkezett,
hogy "ha a jövőben a hivataluk ellátására utazók feleségei bármilyen kihágást követnek el, a
férjeiktől számon kérik, és büntetést szabnak ki rájuk".
Mielőtt a prokonzul átlépné a neki kijelölt tartomány határait, adjon ki egy ediktumot,
amelyben bejelenti érkezését, és amely ajánlást tartalmaz magáról, ha van valamilyen
ismeretsége vagy kapcsolata a tartomány népével; és mindenképpen kérje meg őket, hogy ne
jöjjenek elébe sem nyilvánosan, sem magánúton, mivel megfelelőbb, ha mindenki a saját
hazájában fogadja.
Akkor is helyesen és a szabályos eljárás rendje szerint fog eljárni, ha értesítést küld
elődjének, amelyben jelzi, hogy mikor fogja átlépni joghatósága határait; mert gyakran,
amikor ezeket a dolgokat nem ismerik vagy nem várják biztosan, a tartomány lakosai zavart
szenvednek, és az üzleti ügyek lebonyolítását akadályozzák.
Amikor belép a tartományba, helyénvaló, hogy ezt azon a részen tegye, ahol ez
szokás; és hogy bármelyik városba is érkezik először, figyeljen arra, amit a görögök
epidümia, azaz "a tartózkodás helye", vagy kataploun "az érkezés kikötője" néven
emlegetnek; mert a tartományiak nagy jelentőséget tulajdonítanak e szokás és az ilyen jellegű
kiváltságok megőrzésének és betartásának. Vannak olyan tartományok, ahová a prokonzul a
tengeren keresztül megy, mint például Ázsiába; és ez olyannyira elterjedt, hogy Antoninus
Augustus császárunk az ázsiaiak kérésére válaszul egy rescriptumban kijelentette, hogy "a
prokonzulnak feltétlenül szükséges, hogy Ázsiába a tengeren keresztül menjen, és Efezusban
szálljon partra, mielőtt bármelyik más fő városba megérkezne".
Miután belépett a tartományba, helyettesét kell felruháznia a joghatóságával, de ezt
nem teheti meg előbb, mivel abszurd lenne, ha másra ruházná át a hatalmat, amellyel ő maga
még nem rendelkezik; ugyanis addig nem jogosult rá, amíg be nem lép a tartományba. Ha
azonban ezt előbb tenné meg, és miután belépett a tartományba, nem változtatná meg a
véleményét, akkor valószínűleg úgy döntenének, hogy a helyettesnek nem attól az időponttól
kezdve van joghatósága, amikor azt átruházta rá, hanem attól a naptól kezdve, amikor a
prokonzul belépett a tartományba.
Papinianus, Kérdések, I. könyv.
Vannak olyan esetek, amikor a proconsul akkor is átruházhatja a joghatóságát, ha még nem
lépett be a tartományba; például ha útja során valamilyen szükséges késedelembe esett, és
helyettese nagyon hamar a tartományba tudott érkezni.
Ulpianus, A proconsul kötelességeiről, I. könyv.
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Szokás, hogy a foglyok bűncselekményeinek megismerését a helyetteseire bízza; így a
helyettesek a kihallgatás után visszaküldhetik őket, hogy a prokonzulok az ártatlanokat
elbocsáthassák. Az átruházott hatalomnak ez a fajtája azonban rendkívüli; mert senki sem
ruházhatja át másra a halálbüntetés vagy bármely más büntetés kiszabásának jogát, amelyet
saját magára ruházott, vagy akár azt a jogot, hogy elbocsássa azokat a foglyokat, akik ellen
nem lehet előtte eljárást indítani.
Mivel a proconsulnak joga van arra, hogy bírói hatalmát akarata szerint átruházza vagy
ne ruházza át, joga van arra is, hogy visszahívja azt; de ezt nem teheti meg a császárral való
konzultáció nélkül.
A képviselőknek nem illik a császárral konzultálniuk, hanem a saját prokonzuljukhoz
kell fordulniuk, és ő köteles válaszolni a megkereséseikre.
A prokonzulnak nem szabad feltétlenül megtagadnia az ajándékok átvételét, de
mértéktartóan kell eljárnia, hogy ne utasítsa el azokat durván teljesen, és ne lépje át mohón az
ésszerűség határait elfogadásukkal; ezt a kérdést az isteni Severus és Antoninus császár
nagyon helyesen szabályozta egy levélben, amelynek szavai a következők: "Az ajándékokkal
kapcsolatban azon a véleményen vagyunk, amelyet egy ősi közmondás fogalmaz meg,
nevezetesen: "Az ajándékokról a következők szerint vélekedünk: 'Nem szabad mindent
elfogadni, sem minden időben, sem minden személytől'; mert valóban udvariatlanság senkitől
sem elfogadni az ajándékokat; másrészt viszont a legmegvetendőbb és a legfösvényebb, ha
valaki megkülönböztetés nélkül elfogad mindent, amit adnak."" Ami pedig a császári
megbízásokban foglaltakat illeti, nevezetesen: "Hogy maga a prokonzul vagy bármely más
hivatalban lévő személy ne fogadjon el ajándékot vagy ajándékot, és ne is vásároljon semmit,
kivéve a napi megélhetés céljából"; ez nem a csekély ajándékokra vonatkozik, hanem azokra,
amelyek meghaladják a közönséges ellátás követelményeit. Az ilyen ajándékok sem
terjedhetnek ki a nagy értékű adományokig.
Ugyanő, A prokonzul kötelességeiről, II. könyv.
Ha a proconsul más városba lép, amely nem népes vagy nem a tartomány fővárosa, engedje
meg, hogy az ő védelme alá helyezzék, és hallgassa meg a neki tett bókokat anélkül, hogy
bármilyen elégedetlenséget mutatna, mivel a tartomány népe ezt az ő tiszteletére teszi; és a
korábban betartott szokásoknak és szokásoknak megfelelően rendezzen ünnepeket is.
Látogassa meg a templomokat és a köztéri emlékműveket, hogy ellenőrizze azokat, és
meggyőződjön arról, hogy jó állapotban vannak-e, és megfelelően gondozzák-e őket, vagy
javításra szorulnak-e, és gondoskodjon a megkezdett munkálatok befejezéséről, amennyire a
kormányzat forrásai lehetővé teszik; és a megfelelő formaságokkal nevezzen ki felügyelőket,
akik szorgalmasan végzik munkájukat, és rendeljen ki katonákat is a felügyelők segítésére, ha
ez szükséges.
Mivel a proconsul teljes joghatósággal rendelkezik, Rómában az igazságszolgáltatást
akár magisztrátusi minőségben, akár rendkívüli hatalom átadásával ellátó személyek minden
jogköre őt illeti meg.
Ugyanő, Az ediktumról, XXXIX. könyv.
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Ezért a prokonzulnak a saját tartományában nagyobb a hatalma, mint bárki másnak, kivéve a
császárt.
Ugyanez, A prokonzul kötelességeiről, I. könyv.
Nem merülhet fel olyan kérdés sem a tartományában, amelyet ő maga nem tud eldönteni. Ha
azonban a kincstár ügyeivel kapcsolatban olyan kérdés merül fel, amely a császári intéző
hatáskörébe tartozik, jobb lesz, ha azt ő elintézi.
Azokban az ügyekben, amelyekben végzésre van szükség, a prokonzul nem
rendelkezhet a felperes értesítésével, mert minden olyan ügyet, amely bírósági vizsgálatot
igényel, nem lehet ilyen módon megszüntetni.
A proconsulnak türelemmel és egyben józan ítélőképességgel kell meghallgatnia az
ügyvédeket, nehogy megvetendőnek tűnjön; és nem szabad elhallgatnia, ha azt állapítja meg,
hogy a felek ügyeket koholtak, vagy megvásárolták a pereskedés jogát; és csak azoknak
szabad megengednie, hogy eljárást indítsanak, akiknek ezt az ő ediktuma megengedi.
A proconsulnak hatalma van a következő ügyekben peren kívül rendelkezni;
megparancsolhatja, hogy a személyek mutassanak megfelelő tiszteletet szüleiknek, a
szabadok pedig pártfogóiknak és ez utóbbiak gyermekeinek; megfenyegetheti és súlyosan
megfenyegetheti azt a fiút is, akit apja elé állít, és akiről azt állítják, hogy nem úgy él,
ahogyan kellene. Hasonlóképpen megdorgálhatja a szemtelen szabadosokat, akár dorgálással,
akár fenyítéssel.
Ezért ügyelnie kell arra, hogy a jogi eljárásban bizonyos rend uralkodjék, nevezetesen
az, hogy minden személy kérelmei meghallgatásra kerüljenek; nehogy megtörténjék, hogy ha
egyesek rangját előnyben részesítik, vagy másoknak, akik nem méltóak rá, figyelmet
szentelnek, akkor a mérsékelt igényűek, akiknek nincs, aki képviselje őket, vagy akik kevés
tapasztalattal rendelkező vagy rang nélküli ügyvédeket alkalmaznak, nem tudják megfelelően
előadni követeléseiket.
Azoknak is ki kell jelölnie ügyvédet, akik ezt kérik, különösen a női gyámoltak vagy
más módon cselekvőképtelenek számára; valamint azoknak, akiknek elment az eszük, ha
valaki kéri, hogy ezt tegye meg helyettük; ha pedig nincs, aki ezt kérje, ezt saját hatáskörben
is megadhatja. Ügyvédet is ki kell jelölnie mindazok számára, akik azt állítják, hogy ellenfele
befolyása miatt maga nem talál ügyvédet, mivel nem igazságos, hogy bárkit is elnyomjon
ellenfele fölénye; mert ez ugyanis a tartomány kormányzóra is visszahat, ha valaki olyan
kevés önuralommal cselekszik, hogy mindenki fél ügyvédként fellépni ellene.
Ezek a szabályok minden kormányzóra vonatkoznak, és azokat be kell tartaniuk.
Ugyanő, A prokonzul kötelességeiről, X. könyv.
A proconsulnak nem szabad megfeledkeznie arról, hogy minden feladatát az utódja
megérkezéséig el kell látnia, mert csak egy proconsul van, és a tartomány jóléte megköveteli,
hogy mindig legyen valaki, akin keresztül a nép intézheti ügyeit; ezért az utódja
megérkezéséig igazságot kell szolgáltatnia.
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A zsarolásról szóló Lex Julia és Hadrianus császár Calpurnius Rufusnak, Achaia
prokonzuljának címzett rescriptuma megtiltja a prokonzuloknak, hogy saját távozásuk előtt
elbocsássák helyetteseiket.
Venuleius Saturninus, A prokonzul kötelességeiről, II. könyv.
Ha valami súlyos büntetést követel, a helyettes küldje az ügyet a proconsulhoz; mert neki
magának nincs joga nagy szigorral kivégezni, bebörtönözni vagy ostorozni.
Paulus, Az ediktumról, II. könyv.
Annak a helyettesnek, akire a joghatóságot ruházták, joga van bírákat kinevezni.
Pomponius, Quintus Muciusról, X. könyv.
A prokonzul helyettesének nincs saját joghatósága, ha a prokonzul nem ruházta rá.
Ulpianus, A Lex Julia et Papia, XX. könyv. A proconsuloknak csak hat liktoruk van.
Licinius Rufinus, Szabályok, III. könyv.
A proconsulok helyettesei gyámokat nevezhetnek ki.
Ulpianus, Az ediktumról, II. könyv.
Amint a proconsul belép Róma kapuján, elveszíti a hatalmát.

17. cím Az augusztusi prefektusi hivatalról.
Ulpianus, Az ediktumról, XV. könyv.
Az egyiptomi prefektus nem teszi le a prefektusi tisztségét és az Augustus alatt törvény által
neki adott hatalmat, mint a proconsulok, mielőtt utódja belép Alexandria városába; még akkor
sem, ha már elérte a tartományt; és ezt a megbízatása is így mondja ki.

18. cím A kormányzó hivataláról.
Macer, A kormányzó kötelességeiről, I. könyv.
A kormányzó cím általános, és ezért a császár prokonzuljaira és helyetteseire, valamint a
tartományok valamennyi kormányzójára, sőt a szenátorokra is alkalmazható. A prokonzuli
cím különleges jelentéssel bír.
Ulpianus, On Sabinus, XXVI. könyv.
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A helytartó saját maga előtt is adoptálhat, ahogyan felszabadíthat egy fiút, vagy manumitálhat
egy rabszolgát.
Paulus, On Sabinus, XIII. könyv.
Egy tartomány kormányzójának csak a tartománya lakói felett van hatalma; és ez is csak
addig, amíg ott tartózkodik, mert ha elhagyja azt, magánemberré válik. Néha a külföldiek
felett is van joghatósága, ha valaki ténylegesen bűncselekményt követ el; ugyanis a császári
mandátumok kimondják, hogy annak, aki egy tartomány felett elnököl, gondoskodnia kell
arról, hogy megtisztítsa azt a rossz jelleműektől, minden különbségtétel nélkül, hogy honnan
származnak.
Ulpianus, Az ediktumról, XXXIX. könyv.
Egy tartomány kormányzójának nagyobb hatalma van benne, mint bárki másnak, kivéve a
császárt.
Ugyanő, Minden törvényszékről, I. könyv.
Egy tartomány kormányzója nem nevezheti ki magát sem gyámnak, sem bírónak egy adott
ügyben.
Ugyanez, Vélemények, I. könyv.
Egy tartomány kormányzójának el kell fojtania a törvénytelen behajtásokat, beleértve az
erőszakkal elkövetetteket, valamint a félelemmel kicsikart adásvételeket és kötelezettségeket,
és azokat, amelyeknél a pénzt nem fizetik le. Gondoskodnia kell arról is, hogy senki ne jusson
jogtalanul haszonhoz, vagy szenvedjen veszteséget.
Az igazságot a tévedés nem változtatja meg, ezért a tartomány kormányzójának azt az
irányt kell követnie, amely a bizonyított tények figyelembevételével megfelelő.
A tartomány kormányzójának becsületét érintő kérdés, hogy gondoskodnia kell arról,
hogy az alázatosabbakat ne sértsék meg az erősebbek, és ne üldözzék hamis vádakkal az
ártatlanok védőit.
Vissza kell tartania azokat az illetékteleneket, akik a hivatalnokok segítésének ürügyén
a nép zavarására törnek; és intézkedéseket kell tennie, hogy megbüntesse őket, ha felfedezik
őket. Meg kell akadályoznia azt is, hogy adóbehajtás ürügyén törvénytelenül követeljenek.
A tartomány kormányzójának különös gondot kell fordítania arra, hogy senkit ne
akadályozzanak meg a törvényes ügyek intézésében, és hogy semmi tiltottat ne tegyenek, és
hogy az ártatlanokat ne büntessék.
A tartomány kormányzójának gondoskodnia kell arról, hogy a korlátozott anyagi
lehetőségekkel rendelkező személyekkel ne bánjanak igazságtalanul azáltal, hogy a tisztek
vagy katonák érkezése ürügyén elvegyék tőlük egyetlen lámpájukat vagy kis bútorkészletüket,
hogy mások használhassák.
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A tartomány kormányának gondoskodnia kell arról, hogy a katonáknak ne legyen
részrehajló bánásmód � vagyis olyan, amely nem mindannyiuk javát szolgálja � azáltal,
hogy egyesek jogosulatlan előnyöket követelnek maguknak.
A halálesetet nem szabad az orvosnak felróni, de az is tény, hogy ő felelős mindazért,
amit a hozzáértés hiánya okozott; mert az olyan személy által elkövetett hibát, aki veszélyes
vészhelyzetben rossz tanácsot ad, nem szabad az emberi gyarlóságnak felróni, és hibátlannak
tekinteni.
Azoknak, akik egész tartományokat kormányoznak, joguk van halálbüntetést kiszabni,
és felhatalmazást kapnak arra, hogy a bűnözőket bányára ítéljék.
Egy tartomány kormányzója, aki a pénzbírság kiszabása után megállapítja, hogy azt
nem lehet behajtani azon felek vagyonából, akiket annak megfizetésére utasított, köteles
felmenteni őket a fizetés kényszere alól, és elfojtani azok törvénytelen kapzsiságát, akik azt
követelik. Ha a tartományi hatóságok szegénység miatt elengedik a bírságot, azt nem szabad
behajtani.
Ugyanő, Vélemények, III. könyv.
Egy tartomány kormányzója, ha az épületeket ő ellenőrizte, kötelezheti a tulajdonosokat a
javításukra, ha erre elegendő ok van; és ha ezt megtagadják, megfelelő intézkedéseket kell
tennie a javításukra.
8. Julianus, Digest, I. könyv.
Gyakran hallottam, hogy császárunk azt mondja, hogy ahol egy rescriptumban az van
meghatározva, hogy: "ahhoz fordulhattok, aki a provincia elöljárója", ez nem a prokonzult,
sem helyettesét, sem a provincia kormányzóját kötelezi arra, hogy az ügyet tárgyalja; hanem
meg kell fontolnia, hogy maga tárgyalja-e az ügyet, vagy kijelöl-e erre a célra egy bírót.
Callistratus, A bírósági vizsgálatokról, I. könyv.
Általánosságban elmondható, hogy valahányszor a császár olyan rescriptumot ad ki,
amelyben valamilyen ügyet egy tartomány kormányzójához utal, például amikor azt mondja:
"Ahhoz fordulhatsz, aki a tartomány élén áll", vagy ezzel a kiegészítéssel: "Meg fogja
fontolni, amit kötelessége megkíván", a proconsulra vagy helyettesére nem hárul
kötelezettség, hogy az ügyet megismerje; de még ott sem, ahol a "Meg fogja fontolni, amit
kötelessége megkíván" szavak nem szerepelnek, el kell döntenie, hogy maga tárgyalja-e az
ügyet, vagy bírót jelöl ki erre a feladatra.
Hermogenianus, A jogról szóló epitómák, II. könyv.
A tartományok kormányzóinak kötelessége minden olyan ügyet tárgyalni, amelyet Rómában
akár a város prefektusa, akár a praetoriánus prefektus, akár a konzulok, praetorok vagy más
bírák tárgyalnak.
Marcianus, Institutes, III. könyv.
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A kormányzók hatáskörébe tartozik minden olyan tartományi kérelem, amelyet Rómában a
különböző bírákhoz nyújtanak be.
Proculus, Episztolák, IV. könyv.
És bár a provinciát kormányzónak fel kell ruháznia magát azzal a hatáskörrel, hogy az összes
római bíró feladatait ellássa, mégis inkább arra kell figyelnie, hogy mit kell tenni az egyes
esetekben, mint arra, hogy mit tesznek Rómában.
Ulpianus, A prokonzuli hivatalról, VII. könyv.
Minden jó és méltó helytartónak illik gondoskodnia arról, hogy a tartomány, amely felett
elnököl, békés és nyugodt legyen. Ezt minden nehézség nélkül eléri, ha erőfeszítéseket tesz a
rossz emberek kiűzésére, és szorgalmasan keresi őket, mivel minden szentségtörőt, rablót,
emberrablót és tolvajt el kell fognia, és mindegyiket bűne arányában meg kell büntetnie;
azokat is meg kell fékeznie, akik rejtegetik őket, mivel segítségük nélkül a rabló nem
maradhat sokáig rejtve.
Az elmebetegek esetében, akiket hozzátartozóik nem tudnak megfékezni, a
kormányzónak kötelessége egy gyógymódot alkalmazni, nevezetesen a börtönbe zárást, amint
azt az isteni Pius egy rescriptumában kimondta. Az Isteni Testvérek azon a véleményen
voltak, hogy amennyiben valaki parricídiumot követett el, személyes vizsgálatot kell végezni,
hogy kiderüljön, hogy a tettet az elmebaj színlelése közben követte-e el, vagy pedig valójában
nem volt a beszámíthatósága birtokában, mert ha színlelt, akkor meg kell büntetni, ha pedig
valóban elmebeteg, akkor börtönbe kell zárni.
Macer, A büntetőperekről, II. könyv.
Az isteni Marcus és Commodus egy rescriptumot intézett Scapulas Tertullushoz a következő
szöveggel: "Ha pozitívan megállapítjátok, hogy Aelius Perseus olyan mértékben elmebeteg,
hogy állandó elidegenedése folytán minden értelemmel nem rendelkezik, és nem áll fenn a
gyanú, hogy az anyja meggyilkolásakor csak színlelte az elmebajt, akkor eltekinthettek
büntetésének módjától, hiszen már kellőképpen megbüntették elmebajáért; Mégis, gondos
korlátozás alá kell helyezni, sőt, ha úgy gondolják, akár láncra is verhetik; mivel ez nem
annyira a büntetésére, mint inkább a saját védelmére és a szomszédai biztonságára
vonatkozik. Ha azonban, mint gyakran megesik, vannak időszakai, amikor józanabb elméje
van, akkor szorgalmasan meg kell vizsgálnod, hogy nem e periódusok valamelyikében
követte-e el a bűntettet, hogy ne adjunk elnézést a nyomorúságának; és ha úgy találod, hogy
ez a helyzet, értesíts minket, hogy eldönthessük, hogy a bűncselekmény súlyosságával
arányosan kell-e büntetni, ha azt olyan időben követte el, amikor úgy tűnt, hogy tudja, mit
tesz. "De amikor leveledből értesülünk arról, hogy helyét és kezelését tekintve az az állapota,
hogy barátai felügyelete alatt vagy saját házában őrzés alatt marad; úgy tűnik Nekünk, hogy
helyesen fogsz cselekedni, ha behívod azokat, akik abban az időben gondját viselték, és
kivizsgálod az ilyen nagyfokú hanyagság okát, és mindegyikük ügyében döntesz, amennyiben
bármi olyat találsz, ami hanyagságának felmentésére vagy fokozására irányul; mert az
őrültekre nemcsak azért vannak gondozók kijelölve, hogy megakadályozzák, hogy kárt
tegyenek magukban, hanem azért is, hogy ne legyenek mások számára pusztítás forrása; és
ahol ez megtörténik, ott nagyon helyesen azokat kell felelősségre vonni, akik kötelességük
teljesítésében hanyagsággal vétkeztek. "
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Marcianus, A büntetőperekről, I. könyv.
Egy dolgot kell betartani: az, aki a tartományt kormányozza, nem lépheti át annak határait,
kivéve, ha fogadalmának teljesítése céljából teszi; és még akkor sem tölthet egy éjszakát sem
a határon kívül.
Macer, A kormányzói hivatalról, I. könyv.
A szenátus egyik rendelete előírja, hogy "a tartományokat kormányzó személyek, kísérőik
vagy felszabadítottjaik által a tartományba való belépésük előtt vállalt kötelezettségekre való
hivatkozással nagyon takarékosan kell bírósági eljárást indítani; mert minden olyan kereset,
amelyet emiatt nem indítanak, utólag is benyújtható, ha a felek bármelyike elhagyta a
tartományt. Ha azonban a fél akarata ellenére történik valami, például ha valamilyen sérelem
éri, vagy ha lopás áldozatává válik, akkor a per megindítható a kérdéshez való csatlakozás
erejéig, és elrendelhető a lopott vagyon előadása és letétbe helyezése; vagy pedig biztosítékul
ígéretet kell tenni arra, hogy a fél megjelenik, vagy hogy a kérdéses tárgyat elő fogják
állítani.".
Celsus, Digest, III. könyv.
Ha egy tartomány kormányzója valakit manumitált, vagy gyámot rendelt ki, mielőtt tudomást
szerzett volna utódja érkezéséről, ezek a cselekmények érvényesek.
Modestinus, Szabályok, V. könyv.
A népgyűlés előírja, hogy "egyetlen kormányzó sem fogadhat el ajándékot vagy ajándékot,
kivéve az olyan ételeket vagy italokat, amelyeket néhány napon belül elfogyaszthatnak".
Callistratus, A bírósági vizsgálatokról, I. könyv.
Annak, aki igazságot szolgáltat, ügyelnie kell arra, hogy könnyen megközelíthető legyen, de
ne engedje, hogy bárki tiszteletlenül bánjon vele, amiért az utasításaikban ez áll: "A
tartományok kormányzóinak nem szabad megengedniük, hogy a provinciálisok nagy bizalmas
viszonyban legyenek velük"; mert a rang megvetése az érintkezés egyenlőségéből fakad.
Az ügyek tárgyalásakor azonban nem illik, hogy egy tisztviselő azok ellen lángoljon
fel, akikről rosszat gondol, vagy könnyekre fakadjon a szerencsétlenek könyörgése miatt;
mert egy határozott és becsületes bírónak nem az a dolga, hogy arca elárulja elméjének
érzelmeit. Egyszóval, úgy kell igazságot szolgáltatnia, hogy lelki tulajdonságainak erejével
növelje rangjának tekintélyét.
Papinianus, Vélemények, I. könyv.
A császár helyettese, vagyis a kormányzó vagy egy tartomány legfőbb tisztviselője nem
veszíti el tekintélyét azzal, hogy lemond hivataláról.
Paulus, Az assessori hivatalról.
Ha a kormányzó egy megrontott rabszolga, vagy egy züllött női rabszolga, vagy egy illetlenül
megtámadott férfi rabszolga ügyét tárgyalja; ha a rabszolga, akiről azt mondják, hogy
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megrontották, valakinek az üzleti ügynöke, vagy olyan helyet foglal el, hogy - nem tekintve
csupán a vagyoni kárt - a gazda egész háztartásának pusztulása és tönkremenetele áll fenn, a
legnagyobb szigorral kell büntetni.

19. cím A császári intéző vagy könyvelő hivataláról.
Ulpianus, Az ediktumról, XVI. könyv.
A császári intéző által végzett minden cselekményt a császár hagy jóvá, mintha azokat ő maga
végezte volna.
Ha a császári intéző a császár tulajdonát képező vagyontárgyakkal sajátjaként
rendelkezik, nem hiszem, hogy azok tulajdonjogát átruházza; mert csak a császár ügyeinek
intézése közben tesz jogszerű átruházást, és azt a császár beleegyezésével adja át; ha ugyanis
bármilyen cselekményt adásvétel, ajándékozás vagy megállapodás megvalósítása céljából
végez, az semmis; mivel nincs felhatalmazása a császár vagyonának elidegenítésére, hanem
csak arra, hogy azt szorgalmasan kezelje.
A császári gondnok különleges feladata, hogy az ő parancsára a császár rabszolgája
birtokba léphet, és ha a császár örökösnek van kinevezve, a prokurátor egy gazdag birtokba
való beavatkozással a császárt teszi meg örökösnek.
Paulus, Mondatok, V. könyv.
Ha azonban a birtok, amelyre a császárt örökösnek nevezik ki, nem fizetőképes, miután ezt
megtudták, a császárral kell konzultálni; mert meg kell tudni a kijelölt örökös kívánságát,
hogy elfogadja-e vagy elutasítja az ilyen jellegű birtokot.
Callistratus, A bírósági vizsgálatokról, VI. könyv.
A császári intézők nem ítélhetnek deportálásra, mert nincs joguk e büntetés kiszabására.
Ha azonban valakinek megtiltják, hogy a császár földjére lépjen, mert lázongó vagy
erőszakos magatartása kárt okozhat a császári bérlőknek, az illető köteles kivonulni; erre
nézve az isteni Pius egy Juliushoz intézett rescriptumban kijelentette.
Az intézők nem adhatnak engedélyt senkinek arra, hogy a kitelepítés után visszatérjen;
ezt Severus és Antoninus császáraink állapították meg egy rezcriptumban Hermias kérésére
válaszolva.

20. cím A Juridicus hivataláról.
Ulpianus, On Sabinus, XXVI. könyv.
A Juridicus törvényszékén bárki elfogadhat, mert a pereskedés joga megilleti őt.
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Ugyanő, On Sabinus, XXXIX. könyv.
A gyámok kinevezésének kiváltságát az isteni Marcus alkotmánya az Alexandriában elnöklő
Juridicusra ruházta.

21. cím Annak hivataláról, akire a joghatóságot átruházzák.
Papinianus, Kérdések, I. könyv.
Amelyik hatáskört akár törvény, akár a szenátus rendelete, akár császári alkotmány külön
átruházza, az nem ruházható át, ha átruházzák, de minden olyan hatáskör, amelyet a
magisztrátus joga alapján szereztek, átruházható. Ezért tévednek azok a magisztrátusok, akik,
akiknek törvény vagy szenátusi rendelet (mint például a Lex Julia de Adulteriis és más
hasonló rendeletek) felhatalmazást adott arra, hogy büntetőperben elnököljenek, átruházzák a
hatáskörüket. Nagyon erős érv e mellett az, hogy a Lex Julia de Vi kifejezetten rendelkezik
erről: "Hogy az, akinek a joghatósága megilleti, delegálhatja azt, ha eltávozik". Nem
delegálhatja azt, ha nincs jelen, bár bármely más joghatóságot átruházhat az, aki jelen van. Ha
azt mondják, hogy egy gazdát megöltek a rabszolgái, a prétor nem delegálhatja a bírósági
eljárás jogát, amelyet a szenátus rendelete ruházott rá.
Az, akire a joghatóságot átruházták, nem rendelkezik saját magának sajátos jogkörrel,
hanem csak annak a bírónak a jogkörét kell gyakorolnia, aki azt átruházta rá; mert igaz ugyan,
hogy őseink szokása szerint a joghatóság átruházható, de a törvény által átruházott hatalom
nem ruházható át. Ezért senki sem mondja, hogy a prokonzul helyettesének joga van
büntetéseket kiszabni, ha a joghatóságot átruházták rá. Paulus azt állítja, hogy a
joghatósághoz kapcsolódó hatalmat is átruházzák vele együtt.
Ulpianus, Minden törvényszékről, III. könyv.
Ha a joghatóságot a kormányzó delegálta, az, akire azt átruházta, nem hívhat össze tanácsot.
Ha a gyámok vagy gondnokok földet kívánnak eladni, a prétor vagy a kormányzó az
ügy meghallgatása után engedélyezheti ezt; de ha a joghatóságát átruházza, semmiképpen sem
ruházhatja át vele együtt az e célból indított vizsgálat lefolytatásának jogát.
Julianus, Digest, V. könyv.
Aki másnak a joghatóságát gyakorolja, még ha prétor is, akkor sem a saját hatáskörében teszi,
hanem minden egyes alkalommal, amikor eljár, annak a nevében szolgáltat igazságot, akitől
megbízást kapott.
Macer, A helytartói hivatalról, I. könyv.
A gyanúsított gyámok cselekedeteinek megismerése átruházható, és megállapodtak abban,
hogy ez a gyámok érdekeire való tekintettel a joghatóság általános átruházása során a
következőképpen történhet: "Severus és Antoninus császárok Braduasnak, Afrika
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proconsuljának. Mivel joghatóságotokat a helytartóitokra ruháztátok át, ebből következik,
hogy a gyanúsított gyámok cselekedeteiről ők is tudomást vehetnek."
Így átruházható a hatalom a birtokba adásra, például amikor a birtokbavételre
vonatkozó végzést adnak ki, ha a fenyegető sérelem ellen nem nyújtanak biztosítékot; vagy a
birtokba adásra egy nő esetében a meg nem született gyermeke érdekében; vagy a birtokba
adásra egy örökhagyónak a hagyatékának megőrzése érdekében.
Paulus, Plautiusról, XVIII. könyv.
Nyilvánvaló, hogy akire a joghatóságot átruházzák, az nem ruházhatja át azt másra.
Amikor a joghatóságot egy magánszemélyre ruházzák át, úgy tartják, hogy ezzel
együtt minden bírói hatalmat is átruháznak, kivéve a halálra ítélés jogát; mert nincs olyan
joghatóság, amely ne tartalmazná a mérsékelt büntetés kiszabásának jogát.

22. cím Az assessorok hivataláról.
Paulus, Az assessorok kötelességeiről.
Az egész assessori hivatal, amelyben a jogban jártasak ellátják feladataikat, nagyrészt a
következő eseteket foglalja magában: Bírósági megkeresések, indítványok, keresetlevelek,
rendeletek, végzések és levelek.
Marcianus, A büntetőperekről, I. könyv.
A szabadelvűek eljárhatnak mint assessorok, és bár a törvény nem tiltja meg ezt olyan
személyeknek, akik hírhedtek, mégis azon a véleményen vagyok, hogy nem láthatják el az
assessori feladatokat; és valóban, azt mondják, hogy létezik egy császári alkotmány e
tárgyban.
Macer, A kormányzói hivatalról, I. könyv.
Ahol ugyanazt a tartományt két kormányzó között osztották fel, mint például Németország és
Mysia, ott az egyik tartományban született ember a másikban is eljárhat mint assessor, és nem
úgy tekintik, mintha a saját tartományában járna el.
Papinianus, Vélemények, IV. könyv.
Ha egy császári helytartó meghal, kísérői jogosultak a fizetésükre arra az időre, amelyre a
helytartó őket kinevezte; feltéve, hogy ez idő alatt nem mások kísérőiként tevékenykednek.
Más a helyzet, ha a helyettes a hivatali ideje lejárta előtt nyugdíjba vonul egy utód javára.
Paulus, Sentenciák, I. könyv.
Az assessorok semmilyen körülmények között nem intézhetnek ügyeket olyan törvényszék
előtt, ahol tanácsosok; de nem tilos ezt más törvényszék előtt megtenniük.
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Papinianus, Vélemények, I. könyv.
Egy köztársasági polgárnak nem tilos a saját városának egy közhivatalnokának bíróságán mint
assessor eljárni, mert nem kap községi fizetést.
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II. könyv
1. A joghatóság tekintetében.
2. Mindenkinek magának kell alkalmaznia azt a törvényt, amelyet mások számára
megállapított.
3. Ha valaki megtagadja az engedelmességet az ítéletet hozó bírónak.
4. A bíróság előtti idézésekkel kapcsolatban.
5. Ha valaki, akit idéznek, nem jelenik meg (...)
6. Az idézett személyeknek vagy meg kell jelenniük, vagy óvadékot vagy biztosítékot kell
letenniük.
7. Senki sem távolíthatja el erőszakkal a bíróság elé idézett személyt.
8. Milyen személyek kötelesek kezességet (...) adni
9. Milyen módon kell óvadékot adni egy noxális perben.
10. Arról, aki megakadályozza, hogy valaki megjelenjen a bíróság előtt.
11. Amikor egy fél, aki kezességet vállalt, hogy megjelenik a bíróságon, nem tesz eleget a
kötelezettségének.
12. Az ünnepekre, a késedelmekre és a különböző évszakokra vonatkozóan.
13. A perindítással kapcsolatban.
14. A megállapodásokra vonatkozóan.
15. A kompromisszumokról.
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1. cím A joghatóságról.
Ulpianus, Szabályok, I. könyv.
Annak, akinek joga van igazságot szolgáltatni, igen széles körűek a feladatai; ugyanis birtokot
adhat birtokba, birtokba helyezheti a feleket, gyámot rendelhet ki a kiskorúak számára,
akiknek nincs, és bírákat jelölhet ki a peres felek számára.
Javolenus, On Cassius, VI. könyv.
Azt is úgy tartják, hogy akit a törvényes joghatósággal ruháznak fel, az a gyakorlásához
szükséges minden hatalommal fel van ruházva.
Ulpianus, A quaestor kötelességeiről, II. könyv.
A hivatali hatalom vagy egyszerű, vagy vegyes. Az egyszerű hatósági jogkör felruházza az
elöljárót azzal a joggal, hogy a törvényt megszegő személyekre halálbüntetést szabjon ki, amit
szintén "hatalomnak" neveznek. A vegyes hatalom, amely magában foglalja a törvényes
joghatóságot, a tulajdon birtokba adásának jogából áll. A joghatóság magában foglalja a bíró
kinevezésének hatáskörét.
Ugyanő, Az ediktumról, I. könyv.
Az a jog, hogy egy kötelezvényt praetorianus stipulációval elrendeljen, és hogy egy felet
birtokba adjon, inkább a hatalomhoz, mint a joghatósághoz tartozik.
Julianus, Digest, I. könyv.
Őseink szokása szerint csak az delegálhat joghatóságot, aki azt saját jogán birtokolja, és nem
más által történő delegálás útján.
Paulus, Az ediktumról, II. könyv.
Ez pedig azért van így, mert a joghatóságot nem eleve neki adták, és nem a törvény ruházta
rá, amely csak megerősíti azt, amit már átruházott; és ezért, ha valaki, aki átruházta a
joghatóságát, meghal, mielőtt az ügy, amely felett a joghatóságot átruházta rá, elkezdődött
volna; Labeo azt mondja, hogy az átruházott joghatóság megszűnik, éppúgy, mint más
esetekben.
Ulpianus, Az ediktumról, III. könyv.
"Ha valaki rosszhiszeműen megsemmisít egy olyan értesítést, amelyet egy hivatalnok
nyilvántartásába vettek fel, vagy papiruszra írtak, vagy bármilyen más anyagra, és amely az
említett hivatalnok általános hatáskörére vonatkozik, és nem valamilyen különleges ügyre;
ötven aureiért kell ellene ítéletet hozni, és bárki pert indíthat emiatt".
A rabszolgákat és a családok fiait is érintik ennek az ediktumnak a feltételei; a praetor
pedig mindkét nemet magában foglalja.
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Ha valaki a hirdetmény közzététele előtt vagy közzététele közben okozná ezt a kárt, az
ediktum szavai hatástalanok maradnak; Pomponius azonban úgy véli, hogy az ediktum elve
ilyen esetben is alkalmazható.
Ha a bűncselekményt olyan rabszolgák követték el, akiket uraik nem védenek, vagy
olyan személyek, akik szegénységben élnek, testi büntetést kell kiszabni.
Az Ediktum szavai között szerepel a rosszindulat, mert ha valaki tudatlanságból vagy
ostobaságból, vagy magának a praetornak a parancsára, vagy véletlenül követne el ilyen
cselekményt, akkor nem vonható felelősségre.
Aki az iratot eltávolítja, még ha nem is semmisíti meg, szintén felelős az Ediktum
szerint, amely magában foglalja mind azt, aki maga végzi a cselekményt, mind azt, aki
másnak parancsolja, hogy végezze el; de ha valaki rosszindulat nélkül végzi el azt egy másik
rosszindulattól vezérelt utasítására, az utóbbi lesz felelős; és ha mindketten rosszindulatúan
cselekszenek, mindketten felelősek lesznek; és ha több személy követi el a cselekményt, akár
az iratok megsemmisítését, akár ennek elrendelését, mindannyian felelősek lesznek.
Gaius, A tartományi ediktumról, I. könyv.
És ez olyan mértékben érvényes, hogy nem lesz elegendő, ha csak az egyikük fizeti meg a
büntetést.
Paulus, Az ediktumról, III. könyv.
Ha a valakinek a tulajdonában lévő rabszolgák összessége megrongál egy nyilvántartást, az
Ediktum ezt a bűncselekményt nem kezeli úgy, mint a lopás esetét, amikor a per ellen
védekezni kívánó gazda egy rabszolga nevében annyit fizet, amennyit egy szabad ember lenne
kénytelen fizetni, mert akkor a többiek ellen nem indul per; aminek oka talán az, hogy ebben
az esetben a praetor megsértett méltóságát kell igazolni, és több cselekményt kell úgy
értelmezni, mintha több cselekményt követtek volna el; ugyanúgy, mint amikor több
rabszolga követett el valami rosszat, vagy okozott kárt, mert több cselekmény történt, és nem
csupán egy, mint a lopás esetében. Octavenus azt mondja, hogy ebben az esetben felmentést
kellene adni a gazdának, de ez csak akkor tartható fenn, ha a rabszolga rosszindulatúan idézi
elő, hogy a nyilvántartást más semmisítse meg, mert akkor csak egy összeesküvésről van szó,
és nem több cselekményről. Pomponius ugyanezt állítja a Tizedik könyvben.Annak, aki az
igazságszolgáltatás élén áll, nem szabad ítéletet hoznia sem a saját ügyében, sem a felesége,
sem a gyermekei, sem a szabadjai, sem más, vele együtt tartózkodó személyek ügyében.
Gaius, A tartományi ediktumról, I. könyv.
Ha egy személy több keresetet indít egy másik személy ellen, és az azokban követelt
különböző követelések összege külön-külön véve a bíró hatáskörébe tartozik, de a teljes
összeg meghaladja azt, Sabinus, Cassius és Proculus véleménye szerint a kereseteket a bíró
előtt lehet tárgyalni; és ezt a véleményt Antoninus császár egy rescriptuma megerősítette.
Ahol azonban a perjogok kölcsönösek, és az egyik fél a határ alatti, a másik pedig a
feletti összeget követel, az, aki a kisebb összeget követeli, ugyanazon bíró előtt folytathat
eljárást; így ellenfelemnek, ha bosszantani akar, nem állhat hatalmában megakadályozni, hogy
az ügyet ugyanazon bíró előtt tárgyaljam.
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Ha egy keresetet több személy egyszerre indít, például egy birtok felosztása, közös
vagyon megosztása vagy határmegállapítás miatt, akkor - az ügyben eljáró bíró
illetékességének megállapítása érdekében - a különálló részek értékét kell-e figyelembe
vennünk, ami Ofilius és Proculus véleménye, azon oknál fogva, hogy minden fél a saját
részéért perel; vagy inkább a vagyon teljes értékét kell figyelembe venni, mert az egész a
bíróság előtt van, és talán egy személynek ítélhető meg? Ez Cassius és Pegasus véleménye, és
valójában ez tűnik az ésszerűbbnek.
Ulpianus, Az ediktumról, XVIII. könyv.
A városi elöljáróknak nincs hatásköre arra, hogy súlyos büntetést szabjanak ki egy
rabszolgára; a mérsékelt fenyítés jogát azonban nem lehet tőlük megtagadni.
Ugyanő, A Sabinusról, LI. könyv.
Aki valakit bírónak rendel, annak magisztrátusnak kell lennie.
Magisztrátus, vagy az, akit bármilyen hatalommal ruháztak fel (mint például a
proconsul, a praetor vagy bármely más tisztviselő, aki egy tartományt kormányoz), nem
rendelhet ki bírót azon a napon, amikor magánemberré válik.
Ugyanő, Az ediktumról, XXXIX. könyv.
Elfogadott szabály, amelyet a jogban is alkalmazunk, hogy ha valaki magasabb vagy azonos
rangú személy aláveti magát egy másiknak a joghatósága alá, akkor az utóbbi igazságot
szolgáltathat érte és ellene.
Ugyanő, Minden bíróságról, II. könyv.
Ha valaki tévedésből az egyik praetor előtt jelenik meg, miközben egy másik praetor előtt
akar megjelenni, akkor a megindított eljárások egyike sem lesz érvényes, mert senki sem
mondhatja, hogy megegyeztek a bíró személyében; mivel, mint Julianus megállapította, a
tévedésben lévők nem egyeznek meg. Mert mi áll annyira ellentétben az egyetértéssel, mint a
tévedés, amely mindig tudatlanságról árulkodik?
Ugyanő, Minden bíróságról, III. könyv.
A prétor szokta átruházni a joghatóságát, és vagy az egészet, vagy annak egy részét átruházni;
míg az, akire az igazságszolgáltatás jogát átruházta, annak nevében gyakorolja azt, aki őt
kinevezte, és nem a saját nevében.
Ugyanő, Vélemények, I. könyv.
Mivel a prétor a teljes jogkörét átruházhatja egy személyre, átruházhatja azt több személyre is,
vagy ezt egy adott ügyre vonatkoztatva teheti meg; és különösen akkor, ha erre jó oka van,
például azért, mert az egyik fél ügyvédjeként lépett fel, mielőtt bíróvá lett.
Africanus, Kérdések, VII. könyv.
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Ha a felek abban állapodtak meg, hogy az ügyet egy másik prétor tárgyalja, mint aki az
ügyben illetékes volt, és mielőtt hozzá fordulnának, valamelyikük meggondolja magát,
kétségtelen, hogy nem kényszeríthető az ilyen jellegű megállapodás betartására.
Ulpianus, Trösztök, VI. könyv.
Egy olyan esetben, amikor egy hajadon nő védekezést vállalt egy illetékes bíró előtt, és
vereséget szenvedett, majd ezt követően férjhez ment egy olyan férfihoz, aki más joghatóság
alá tartozott, felmerült a kérdés, hogy az előző bíróság ítélete végrehajtható-e? Azt mondtam,
hogy igen, mert az ítéletet a nő házasságkötése előtt hozták meg; de ha ez azután történt
volna, hogy a bíró az ügyet tudomásul vette, és az ítélet meghozatala előtt, akkor ugyanezen a
véleményen vagyok, nevezetesen, hogy az első bíró döntése szabályosan született. Ezt a
szabályt általában minden ilyen jellegű ügyben be kell tartani.
Amikor az összeget a joghatóságra való hivatkozással vizsgálat tárgyává teszik,
mindig a követelt összeget kell figyelembe venni, és nem az esedékes összeget.
Paulus, Az ediktumról, I. könyv.
Az a bíró, aki a hatáskörén kívül igazságot szolgáltat, büntetlenül megtagadható. Ugyanez a
szabály vonatkozik arra az esetre is, ha igazságot akar szolgáltatni, ahol az összeg meghaladja
a hatáskörét.

2. cím Mindenkinek magának kell alkalmaznia azt a törvényt, amelyet ő
maga hozott létre mások számára.
Ulpianus, Az ediktumról, III. könyv.
Az Ediktumot a legnagyobb méltányosság jellemzi, és senki sem ad okot jogos panaszra, mert
ki tagadja meg, hogy ugyanazon törvény alapján ítélkezzenek fölötte, amelyet ő maga
alkalmazott, vagy amelynek alkalmazását másokkal szemben ő maga idézte elő?
"Ha valaki, akit magisztrátussal vagy más hatalommal ruháztak fel, új szabályt állított
fel valamelyik féllel szemben, akkor őt magát is ugyanezen szabály szerint kell megítélni, ha
ellenfele ezt követeli. Ha valaki egy új törvény alkalmazását érte el egy elöljárósággal
felruházott tisztviselőnél, vagy más hatóságnál, és ezt követően valamelyik ellenfele követeli
azt, akkor az ő ügyét is ugyanezen törvény alapján kell elbírálni ellene; vagyis amit bárki egy
másik féllel szemben igazságosnak tart, azt el kell tűrnie, hogy saját magával szemben is
érvényesüljön."
Továbbá ezeket a szavakat: "Amit az igazságszolgáltató megállapított", a hatás szerint
kell elfogadnunk, nem pedig a szavak szerint; és ezért ha valaki döntést akar hozni, és ebben
megakadályozzák, és a döntésének nem lenne semmi hatása, az Ediktum nem alkalmazható,
mert a "megállapított" szó olyasmit jelöl, ami már tökéletessé vált, egy olyan rosszat, ami már
beteljesedett, és nem csupán elkezdődött; és ezért, ha valaki olyan felek között szolgáltat
igazságot, akik felett nincs joghatósága, mivel az eljárás semmis, és az ítélete nem bír
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jogerővel, úgy gondoljuk, hogy az Ediktum nem alkalmazható; mert mit jelent a kísérlet, ha
nem keletkezett sérelem?
Paulus, Az ediktumról, III. könyv.
Az elnöklő bíró rosszindulatát bünteti ez az Ediktum; mert ha egy assessor tudatlansága miatt
a törvényt másképp értelmezték, mint kellett volna, ez nem az elöljárót, hanem magát az
assessort kell, hogy érintse.
Ulpianus, Az ediktumról, III. könyv.
Ha valaki egy másik ellen igazságtalan határozatot kapott, ugyanezt a szabályt egyedül arra a
félre kell alkalmazni, akinek ez saját kezdeményezésére történt; de ha nem ő kérte, nem lehet
vele szemben érvényesíteni. Ahol azonban megszerezte azt, akár valamelyik szabályt
alkalmazta, akár csak engedélye volt rá, hogy éljen vele, de nem tette meg, az ezen Ediktum
szerint büntetendő.
Ha az én prokurátorom ezt az igazságtalan követelést tette, felmerül a kérdés, hogy
kire kell ugyanezt a szabályt alkalmazni. Pomponius úgy gondolja, hogy egyedül rám, vagyis
ha én delegáltam rá a hatalmamat egy különleges célra, vagy ratifikáltam azt. Ha azonban egy
elmebeteg vagy kiskorú személy gyámja vagy gondnoka ilyen követelést támaszt, akkor ő
maga is büntetendő ezen ediktum szerint. Ugyanezt a szabályt kell betartani a prokurátorral
szemben is, ha olyan ügyben rendelték ki, amelyben ő maga is érdekelt.
E büntetés mindazokat terheli, akik az Ediktum rendelkezései alá tartoznak, nemcsak
azt a kérelmezőt, akit az illető megkárosított, hanem mindenkit, aki bármikor eljárást indít.
Ha valaki, akinek Ön kezes, olyan bírósági végzést szerzett, amely megtiltja bármelyik
adósnak, hogy ellene kivételt tegyen, és Ön abban az ügyben, amelyben Ön kezes lett, kivételt
kíván tenni; sem ő, sem Ön nem szerezheti meg azt; bár időközben Önt kár érheti, ha adósa
nem fizetőképes. Ha azonban ön maga is az ediktum feltételei alá kerül, a főadós hivatkozhat
a kivételre, ön azonban nem teheti meg; és a büntetés, amelyre ön köteles, nem érinti őt, és
így önnek nincs joga megbízáson alapuló keresetre vele szemben.
Ha a fiam, amíg bíró, az Ediktum feltételei alá esik, az Ediktum alkalmazható lesz-e
bármely olyan perben, amelyet az ő érdekében indítok? Nem hiszem, hogy igen, mert
különben az én helyzetem rosszabbodna az ő számlájára.
Amikor a praetor azt mondja: "ugyanazon szabály szerint kell ítélni", akkor ez a
büntetés az örökösre is átragad? Julianus kijelentette, hogy a keresetet nemcsak neki kell
megtagadni, hanem az örökösének is.
Azt is kijelentette, és nem ok nélkül, hogy az ediktum büntetése nemcsak azon
perjogok tekintetében terheli, amelyekben akkor volt érintett, amikor az ediktum hatálya alá
került, hanem mindazok tekintetében is, amelyeket később szerzett meg számára.
Julianus úgy véli, hogy az ilyen körülmények között már kifizetett pénz nem
követelhető vissza, mivel a természetjog alapján, amely tiltja a behajtást, még mindig volt
alapja a kifizetésnek.
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Gaius, A tartományi ediktumról, I. könyv.
A praetor nagyon helyesen és jogosan illesztette be ezt a kivételt: "Kivéve, ha az egyik fél
igazságtalanul járt el valakivel szemben, aki maga is ugyanígy járt el egy másikkal szemben".
És valóban, ha egy magisztrátus az Ediktumot fenn kívánja tartani, vagy egy peres fél annak
előnyeit kívánja élvezni, akkor felelőssé teheti magát, és az Ediktum által előírt büntetést
viselheti.

3. cím. Ha valaki megtagadja az engedelmességet az ítéletet hozó bírónak.
Ulpianus, Az ediktumról, I. könyv.
Minden elöljárónak - csak a duumviri kivételével - meg van engedve, hogy hivatali jogainak
megfelelő büntetésekkel védje meg a közigazgatását.
Feltételezhető, hogy megtagadja az engedelmességet az a joghatósággal rendelkező
magisztrátus, aki megtagadja a jogerősen elhatározott dolog végrehajtását; mint például, ha
nem engedi, hogy valaki a személyes tulajdonát kivegye a birtokából, hanem megengedi,
hogy azt elvegyék vagy elvigyék; és ha ellenáll a későbbi eljárásnak, akkor úgy tekintik, hogy
nem engedelmeskedik.
Ha egy ügynök, gyám vagy gondnok megtagadja a bírónak való engedelmességet,
akkor ő maga büntethető, és nem a megbízó vagy a gyámolt.
Labeo azt mondja, hogy nemcsak az alperes, hanem a felperes is, ha nem
engedelmeskedik, felelősségre vonható ezen ediktum alapján.
Ez a per nem a perlő fél érdekének megfelelő összegre szól, hanem az elszenvedett kár
összegére korlátozódik; és mivel puszta büntetést tartalmaz, egy év elteltével megszűnik, és
az örökös ellen nem lehet perelni.

4. cím. A bíróság előtti idézésekről.
Paulus, Az ediktumról, IV. könyv.
Valakit bíróság elé idézni annyit jelent, mint egy ügy tárgyalása céljából idézni.
Ulpianus, Az ediktumról, V. könyv.
Nem idézhető bíróság elé sem konzul, sem prefektus, sem prokonzul, sem más olyan elöljáró,
aki hatalmat gyakorol, és hatalmában áll másokat visszatartani és börtönbe zárni rendelni;
nem idézhető bíróság elé pápai személy sem, aki vallási szertartást végez; nem idézhető be az
sem, aki a hely szent jellege miatt nem hagyhatja el azt; sem az állam szolgálatában álló, aki a
közúton a kormányhoz tartozó lovon lovagol. Nem idézhető be továbbá az a férfi, aki éppen
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házasságot köt, és az a nő sem, akivel éppen házasságot köt, sem a bíró, aki éppen bírói
tisztségét gyakorolja, sem az, aki éppen a saját ügyét tárgyalja a prétor előtt, sem az, aki épp a
háza valamelyik tagjának temetési szertartását végzi.
Callistratus, Bírósági vizsgálatok, I. könyv.
Nem idézhetők be azok sem, akik temetésen vesznek részt, amit a jelek szerint az isteni
testvérek egyik rescriptuma állapít meg.
Ulpianus, Az ediktumról, V. könyv.
Ugyanez a szabály vonatkozik azokra is, akiknek a peres ügyek miatt valamilyen
meghatározott helyen jelen kell lenniük a bíróságon, valamint az elmebetegekre és a
csecsemőkre is.
A praetor azt mondja: "Hogy senki sem idézheti az én engedélyem nélkül a bíróság elé
szüleit, pártfogóját vagy pártfogóját, illetve pártfogójának vagy pártfogójának gyermekeit
vagy szüleit".
A "szülő" szó alatt itt mindkét neműeket kell érteni. Felmerül azonban a kérdés, hogy
ez a kifejezés a végtelenségig kiterjeszthető-e? Egyesek úgy vélik, hogy csak a dédnagyapáig
visszamenőleg alkalmazható, és a többi felmenő "ősöknek" nevezhető. Pomponius azt
állította, hogy ez volt az ókori tekintélyek véleménye; Gaius Cassius szerint azonban a
kifejezés kivétel nélkül minden felmenőre vonatkozik; ez teszi becsületesebbé, és ezt a
szabályt nagyon helyesen fogadták el.
Labeo úgy vélte, hogy azokat is szülőknek kell tekinteni, akik rabszolgaságban váltak
azzá, és nem pedig, mint Severus mondta, hogy a kifejezés csak olyan esetekre vonatkozik,
amikor a gyermekek törvényesek; így ha egy fiú promiszkuitásban nemzett, nem vonhatja
bíróság elé az anyját.
Paulus, Az ediktumról, IV. könyv.
Ennek az az oka, hogy az anya mindig biztos, bár lehet, hogy ő is hajlamos volt a
promiszkuitásra; de az apa az, akit a házasság ilyennek jelöl.
Ugyanő, Mondatok, I. könyv.
Senki sem idézheti természetes szüleit a bíróságon, mert minden szülő iránt egyforma
tiszteletet kell tanúsítani.
Ugyanez, Az ediktumról, IV. könyv.
Az ember büntetlenül idézheti nevelőszüleit, mivel azok valójában nem az ő szülei, hiszen
csak azokkal rokon, akikkel ő is rokon.
Ulpianus, Az ediktumról, V. könyv.
Az ember nem idézheti bíróság elé örökbefogadó apját, amíg annak felügyelete alatt áll, ami
inkább az atyai hatalom jogából, mint a praetor parancsából következik; kivéve, ha a fiú

64
castrense peculiummal rendelkezik, és ebben az esetben megfelelő indokok esetén
megengedhető, de természetes apját nem idézheti, amíg örökbefogadó család tagja.
Az Ediktum említi a "patrónust" vagy a "patrónusnőt". Azokat kell pártfogónak
tekinteni, akik rabszolgát manumáltak, vagy akik összejátszást fedeztek fel; mint például, ha
valakit egy előzetes bírósági eljárásban szabad embernek nyilvánítottak, holott valójában nem
az; vagy ha megesküdtem, hogy a kérdéses fél az én szabad emberem; mint ahogy másrészt
nem tekinthetem pártfogónak, ha ellenem született ítélet; vagy ha, ha esküt téve, a fél
megesküszik, hogy nem az én szabad emberem.
Ha azonban arra kényszerítettem szabadosomat vagy szabadosomat, hogy esküdjön
meg, hogy nem házasodik, bíróság elé állíthatnak; és Celsus valóban azt mondja, hogy az
ilyen szabados fölötti jog nem száll át a fiamra még életemben. Julianus azonban az
ellenkezőjét vallja, és sokan az ő véleményét fogadják el; úgyhogy ilyen esetben előfordulhat,
hogy a patrónust be lehet idézni, de a fiát, mivel ártatlan, nem lehet.
Paulus, Az ediktumról, IV. könyv.
Azt sem lehet bíróság elé állítani, aki egy rabszolgát bizalmi jogon manumitált, bár
beidézhető, hogy kényszerítsék a rabszolga manumitálására.
Ulpianus, Az ediktumról, V. könyv.
Ha e szabály szerint megveszek egy rabszolgát azzal a feltétellel, hogy manumitálom, és ő az
isteni Márk alkotmánya alapján elnyeri szabadságát, nem idézhetnek be, mivel én vagyok a
pártfogója; de ha a saját pénzén vásároltam meg, és megszegtem vele a bizalmat, nem
tekinthetnek pártfogójának.
Ha egy rabszolganőt arra kényszerítenek, hogy eladásának feltétele ellenére
prostituálja magát, akkor az eladó lesz a pártfogója, ha azzal a feltétellel adták el, hogy
"szabaddá válna, ha arra kényszerítenék, hogy prostituálja magát". Ha azonban az eladó, aki
fenntartotta magának a jogot, hogy a nő birtokba vételével birtokba vegye, maga prostituálja
őt, mivel így is elnyeri a szabadságát, ezt azon keresztül teszi, aki eladta őt, de nem illik, hogy
bármilyen tiszteletet mutassanak neki, ahogy Marcellus tartja a Digestus hatodik könyvében.
Ugyancsak patrónusnak tekintjük azt az embert, aki elveszítette polgári jogait, még
akkor is, ha az elvesztette azokat, vagy ha a felszabadítottja elvesztette azokat; mint például
ott, ahol az arrogáció titkos módon történt, mivel, mivel státusát el kellett titkolnia attól, akitől
arrogálták, cselekedete nem tűnik olyannak, amely feljogosítaná arra, hogy szabadnak
tekintsük.
Ha azonban megszerezte az aranygyűrű viselésének jogát, úgy gondolom, hogy soha
nem szabadna elmulasztania a patrónusa iránti tisztelet kinyilvánítását, még akkor sem, ha
jogosult a szabadszülöttek összes funkciójának gyakorlására. Más a helyzet, ha visszakapja a
születéssel járó összes kiváltságot, mert a császár teheti az embert szabadnak születetté.
Akit egy szervezett testület, egy társaság vagy egy város felszabadított, annak
bármelyik tagját bíróság elé idézheti, mert nem egy adott testületnek a szabad embere.
Tiszteletet kell azonban tanúsítania mindannyiuk iránt kollektíven; és ha egy önkormányzat
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vagy egy társaság ellen akar pert indítani, az ediktum értelmében engedélyt kell kérnie erre,
bár lehet, hogy olyasvalakit szándékozik idézni, akit a többiek megbízottjává neveztek ki.
A "patrónus és patrónusnő gyermekei és szülei" kifejezés alatt mindkét nemhez tartozó
személyeket kell értenünk.
Ha egy patrónus a kitoloncolás büntetése miatt külföldivé vált, Pomponius úgy véli,
hogy kiváltsága elveszett; de ha visszahelyezik, ismét élvezheti az Ediktum előnyeit.
A patrónus örökbefogadó szülei is kivételt képeznek, de csak addig, amíg az
örökbefogadás tart.
Ha a fiamat örökbe adták, a felszabadított emberem nem viheti bíróság elé; ahogyan az
unokámat sem, aki örökbefogadó családban született. De ahol az emancipált fiam örökbe
fogad egy fiút, ott az ilyen unokámat be lehet idézni, mert ő nekem idegen.
Cassius szerint. úgy értelmezhetjük, hogy a "gyermekek" fogalma, akárcsak a
"szülőké", túlmutat a dédunokán.
Ha egy szabad nőnek gyermeke van a pártfogójától, sem ő, sem a fia nem hozhatja a
bíróság elé a másikat.
Ha egy patrónus gyermekei apjuk felszabadított embere ellen főbenjáró vádat emeltek,
vagy rabszolgának követelték őt, nem illeti őket semmilyen tisztelet.
A praetor azt mondja, hogy "senki sem idézheti be őket az engedélyem nélkül". Ez
azonban megengedett, ha a patrónus vagy szülei ellen indított per nem jár gyalázattal vagy
szégyennel, mert minden esetben jó oknak kell fennállnia; mivel néha egy gyalázattal járó
perben, ahogy Pedius véli, a szabadosnak meg kell engedni, hogy idézze patrónusát, ha súlyos
sérelmet okozott az előbbinek; például megostorozta őt.
Ezt a tiszteletet mindig meg kell mutatni a patrónusnak, még akkor is, ha más
gyámjaként, gondnokaként, védőjeként vagy megbízottjaként jelenik meg; de ha a gyám vagy
gondnok érdekelt, akkor büntetlenül idézhető, ahogy Pomponius mondja, és ez a vélemény a
jobbik.
Paulus, Az ediktumról, IV. könyv.
Bár a praetor nem mondja ki, hogy megfelelő indokok esetén büntető ítéletet hoz, Labeo
mégis azt mondja, hogy hatalmát mértékkel kell gyakorolnia; például ha a felszabadított
meggondolja magát, és lemond a keresetéről; vagy ha a pártfogó, miután beidézték, nem
jelenik meg; vagy ha saját beleegyezésével idézték be; bár az ediktum feltételei ezt nem
ismerik el.
Ulpianus, Az ediktumról, LVII. könyv.
Ha a praetor ediktumával szemben egy szabados a bíróság elé idézi patrónusának fiát, akit
maga a patrónus tart a felügyelete alatt, akkor úgy kell tekinteni, hogy ha az apa nincs jelen,
akkor a felügyelete alatt álló fiának kell felmentést adni, és a szabados ellen büntetőeljárás,
azaz ötven aureiért való kereset indítható.
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Modestinus, Pandects, X. könyv.
Minthogy általában véve a praetor parancsa nélkül nem idézhetünk be olyan személyeket,
akiknek tiszteletet kell tanúsítani.
Papinianus, Vélemények, I. könyv.
Ha egy szabad embert patrónusa vádol, és ő, mivel kész volt megvédeni magát, gyakran
sürgette a tartomány kormányzóját, hogy tárgyalja meg ügyét; nem tekinthető úgy, hogy ezzel
megidézte volna patrónusát, aki vádolta őt.
Paulus, Kérdések, I. könyv.
Egy szabadúszó beadványt nyújtott be patrónusa ellen, anélkül, hogy eltitkolta volna, hogy ő
a szabadúszója; és felmerült a kérdés, hogy ha kívánságának megfelelően császári
rescriptumot szerez, elengedik-e az ediktum büntetését? Azt válaszoltam, hogy nem hiszem,
hogy a praetori ediktum ebben az esetben alkalmazható lenne, azon oknál fogva, hogy aki a
császárhoz vagy egy kormányzóhoz nyújt be petíciót, az nem tekinthető úgy, mint aki bíróság
elé idézte patrónusát.
Ugyanez, Vélemények, II. könyv.
Felmerült a kérdés, hogy a gyám a gyám a gyámoltja nevében idézheti-e pártfogóját a praetor
engedélye nélkül? A kérdésre azt a választ adtam, hogy a gyám a gyámja nevében, a praetor
beleegyezése nélkül is idézheti pártfogóját.
Ugyanaz, Mondatok, I. könyv.
Ha valaki a bíróságon kezességet vállalt egy másik személy megjelenéséért, köteles őt
előállítani. Ismétlem, ahol egy okiratban, amelyet jegyzőkönyvbe vettek, megígérte, hogy a
szóban forgó felet elő fogja állítani, még ha nem is adott is a bíróságon kötelezvényt, akkor is
köteles lesz előállítani.
Gaius, A tizenkét tábla törvényéről, I. könyv.
Számos hatóság úgy vélte, hogy nem volt törvényes senkit a saját házából bíróság elé idézni;
mert minden egyén háza tökéletesen biztonságos menedék és menedék kell, hogy legyen
számára, és hogy aki onnan valakit idéz, azt úgy kell tekinteni, mint aki erőszakot
alkalmazott.
Paulus, Az ediktumról, I. könyv.
Bizonyos, hogy a fél kellőképpen megbűnhődik, ha nem védekezik, és rejtve tartja magát,
amiért ellenfele birtokába kerül a vagyona. Julianus azonban azt mondja, hogy ha megmutatja
magát, vagy nyilvánosan megjelenik, akkor törvényesen idézhető.
Gaius, A tizenkét tábla törvényéről, I. könyv.
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Kétségtelen, hogy az embert jogszerűen idézhetik be a szőlőjéből, a fürdőből vagy a
színházból.
Paulus, Az ediktumról, I. könyv.
Bár a saját házában tartózkodó embert néha beidézhetik a bíróságra, mégis, senkit sem szabad
erőszakkal eltávolítani a lakóhelyéről.
Gaius, A tizenkét tábla törvényéről, I. könyv.
Nem szabad olyan lányokat idézni, akik még nem értek el a serdülőkorba, és akik másnak a
felügyelete alatt állnak.
Az idézett embert két esetben kell elbocsátani; először is, ha valaki vállalja a védelmét,
másodszor pedig, ha a vita már eldőlt, mielőtt a felek a bíróságra érkeztek volna.
Marcianus, Institutes, III. könyv.
Ha egy szabados közös, azaz több pártfogója van, kérvényeznie kell a prétort, hogy
engedélyezze számára, hogy bármelyik pártfogóját megidézhesse, különben a prétori ediktum
értelmében felelősségre vonható.
Ulpianus, Az ediktumról, V. könyv.
Ötven aureiért lehet pert indítani az ellen, aki megszegi ezeket a rendelkezéseket, de nem
lehet perelni sem örökösért, sem örökös ellen, és egy év elteltével sem.
Modestinus, A büntetésekről, I. könyv.
Ha egy szabados az ediktum alapján kiadott engedély nélkül idézte bíróság elé pártfogóját, a
pártfogó panaszára a fent említett büntetés, azaz ötven aurei megfizetésére kötelezhető; vagy a
város prefektusa megfenyítheti, mint tiszteletlenséget, ha megállapítást nyer, hogy nincs
vagyona.

5. cím. Ha valaki, akit beidéztek, nem jelenik meg, és ha valaki olyan
személyt idézett be, akit az ediktum szerint nem kellett volna beidéznie.
Ulpianus, Az ediktumról, I. könyv.
Ha valaki, akit beidéznek, a bíróságon való megjelenéséért kezességet ad egy olyan
személynek, aki nem tartozik annak a bírónak a joghatósága alá, aki előtt őt magát beidézték;
az ilyen kezességet nem tekintik megadottnak, kivéve, ha az illető külön lemond a
kiváltságáról.
Paulus, Az ediktumról, I. könyv.
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Mindenkinek, akit a prétor vagy más igazságügyi tisztviselő elé idéznek bármilyen ügyben,
meg kell jelennie, hogy kiderüljön, hogy a bírónak van-e joghatósága vagy nincs.
Ha valaki, akit beidéztek, nem jelenik meg, az elöljáró hatáskörének megfelelő
pénzbírság megfizetésére ítélendő, ha megfelelő ok áll fenn; de az emberek tudatlanságát
figyelembe kell venni. Ha pedig a felperesnek nem áll érdekében, hogy ellenfele az adott
időpontban megjelenjen a bíróságon, a praetor elengedheti a büntetést; például azért, mert
aznap munkaszüneti nap volt.
Ulpianus, On Sabinus, XLVII. könyv.
Ha valaki megígérte, hogy megjelenik a bíróságon, de nem említi a büntetést, amely őt terheli,
ha nem jelenik meg, bizonyos, hogy a felperes érdekének megfelelő összegre perelhető; és ezt
Celsus is megállapította.

6. cím A beidézett személyeknek vagy meg kell jelenniük, vagy pedig
óvadékot vagy biztosítékot kell nyújtaniuk.
Paulus, Az ediktumról, I. könyv.
Az Ediktum előírja, hogy "ha kezességet adnak azért, hogy egy fél megjelenik a bíróságon, az
előbbi vagyonának bőségesnek kell lennie, az alperes helyzetét figyelembe véve, kivéve, ha a
kettő szoros kapcsolatban áll egymással, mert akkor elrendeli, hogy bárki elfogadható"; mint
például, ha egy fél kezességet ajánl fel szülője vagy pártfogója helyett.
Callistratus, A monitórius ediktumról, I. könyv.
Ugyanez a szabály vonatkozik a pártfogóra, vagy a pártfogó gyermekeire, feleségére vagy
menyére is; mert e személyek közül bárki adhat kezességet, akit el kell fogadni; és ha a
felperes megtagadja az elfogadást, mivel tisztában van azzal, hogy a felek közeli rokonságban
állnak, akkor ötven aurei iránti keresetnek van helye.
Paulus, Az ediktumról, IV. könyv.
Ennek az az oka, hogy ahol a személyek közel rokonok, ott bármelyik kezest elfogadják, mint
kellően fizetőképes személyt.
Ulpianus, Az ediktumról, LVIII. könyv.
Ha valaki megígéri, hogy két személyt állít a bíróság elé, és az egyiket előállítja, a másikat
pedig nem, akkor úgy tekintik, hogy nem tartotta be az ígéretét, mivel az egyiket nem állította
elő.

7. cím Senki sem távolíthatja el erőszakkal a bíróság elé idézett személyt.
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Ulpianus, Az ediktumról, V. könyv.
A praetor azért adta ki ezt az ediktumot, hogy a büntetéstől való félelemmel visszatartsa
azokat, akik erőszakkal mentik meg a bíróság elé idézett személyeket.
Aztán Pomponius kimondta, hogy ha egy rabszolga bűncselekményt követ el, akkor
noxális pert kell indítani, kivéve, ha azt gazdája tudtával követte el; mert ebben az esetben a
gazdának kell megvédenie a pert, anélkül, hogy a rabszolga átadását engedélyezné.
Ofilius azon a véleményen van, hogy az ediktum rendelkezései nem alkalmazandók,
ha a bíróság elé idézett személy mentesül; mint például az apa, a pártfogó és a fent felsorolt
egyéb személyek. Ez a vélemény számomra helyesnek tűnik; mert valóban, ha az, aki idézte,
jogellenes cselekményt követett el, az, aki felszabadította, nem volt bűnös.
Paulus, Az ediktumról, IV. könyv.
Mert bár mindkét fél, a szabados, aki behívta pártfogóját, és az, aki erőszakkal felszabadította,
megszegte az Ediktumot, a szabados helyzete rosszabb, mert az ilyen jellegű perben a felperes
szerepét tölti be. Ugyanez a méltányossági ok vonatkozik arra a félre is, akit máshová idéztek,
mint ahová kellett volna. Pozitívabban is megállapítható azonban, hogy akinek joga volt
megtagadni a megjelenést, az nem tekinthető erőszakkal felszabadítottnak.
Ulpianus, Az ediktumról, V. könyv.
Ha valaki kiszabadítja a bíróság elé idézett rabszolgát, Pedius úgy gondolja, hogy az ediktum
nem alkalmazható; mivel a rabszolga nem olyan személy, akit be lehet idézni. Mit kell akkor
tenni? Eljárást kell indítani az előállítása érdekében.
Ha valaki kiszabadítja az alacsonyabb szintű bíró elé idézett felet, az Ediktum
büntetése nem alkalmazható.
Ahol a praetor azt állítja: "Erőszakkal szabadította ki"; ez azt jelenti, hogy a
cselekményt pusztán erőszakkal követték el, vagy rosszindulatúan is? Elég, ha a cselekményt
erőszakkal követték el, még akkor is, ha a rosszindulat nem áll fenn.
Paulus, Az ediktumról, IV. könyv.
A "felszabadítani" kifejezés általános érvényű, ahogy Pomponius mondja, mert az "elvinni"
azt jelenti, hogy kézzel való megragadással eltávolítani; de a "felszabadítani" bármilyen
módon történhet; például ha valaki nem erőszakkal távolít el egy felet, hanem késedelmet
okoz, hogy megakadályozza a bíróságon való megjelenését, így a perindításra kitűzött nap
elmúlik, vagy a kérdéses vagyon az idő múlásával elveszik, akkor úgy tekintik, hogy
felszabadította őt; még akkor is, ha nem tett testi sértést. Ha azonban valamilyen helyen
visszatartotta, és nem rabolta el, akkor az ediktum rendelkezései alapján felel.
Ha pedig valaki felszabadít egy olyan felet, akit zaklatás céljából idéztek be, az az
Ediktum értelmében felelősnek minősül.
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A praetor azt mondja: "Nem szabad rosszindulatúan cselekednie, hogy lehetővé tegye
a felszabadítását"; mert ez rosszindulat nélkül is megtehető, ha a felszabadításnak jó oka van.
Ulpianus, Az ediktumról, V. könyv.
Ha valaki a szabadulást más közvetítésével érte el, e tétel értelmében felelős, akár jelen volt,
akár nem, akár nem volt jelen.
Aki erőszakkal szabadított ki valakit, az ellen perelhető, és a kártérítés összegét nem a
ténylegesen elvesztett dolog alapján állapítják meg, hanem a vitatott vagyon értékét a felperes
határozza meg; ezt a rendelkezést azért tették hozzá, hogy nyilvánvaló legyen, hogy ha
megfelelő indok nélkül indítana pert, akkor is behajthatja ezt a büntetést.
A felperesnek azt is bizonyítania kell, hogy a megtörtént mentés megakadályozta az
alperes megjelenését a bíróságon, de ha ennek ellenére előállították, a büntetés nem szabható
ki, mivel a szavak csak akkor alkalmazhatók, ha valamilyen cselekményt végrehajtottak.
A kereset in factum, és olyan természetű, hogy ha többen követtek el valamilyen
jogtalanságot, akkor az mindegyikük ellen érvényesíthető; és az a fél, akit kiszabadítottak,
továbbra is felelős marad.
A kereseti jog az örökösöknek is megilleti őket, ha érdekükben áll, hogy éljenek vele;
az örökösökkel szemben azonban, illetve egy év elteltével nem illeti meg őket.
Ugyanő, Az ediktumról, XXXV. könyv.
Ha az, aki erőszakkal felmentette az adóst, fizetést teljesít, nem mentesíti az adóst a felelősség
alól, mert saját cselekményének büntetését fizeti meg.

8. cím Mely személyek kötelesek kezességet adni, és kik tehetnek eskü alatt
ígéretet, illetve kik kötelezhetők puszta ígérettel.
Gaius, A tartományi ediktumról, V. könyv.
A "kezességet adni" kifejezés ugyanabból az eredetből származik, mint a biztosítékot
nyújtani, mert ahogyan a "kielégíteni" annak mondják, akinek kívánságát teljesítjük, úgy a
"biztosítékot adni" ellenfelünkre vonatkozik, amikor ő gondoskodik arról, amit mi kívánunk,
és amikor ezen a néven biztosíték nyújtásával tesszük őt biztonságossá.
Ulpianus, Az ediktumról, V. könyv.
A fél bíróság előtti megjelenéséért felajánlott kezességet vagyonos embernek tekintik,
nemcsak a vagyona miatt, hanem arra való hivatkozással is, hogy milyen könnyen perelhető.
Ha valaki olyan személynek ad kezességet a bíróság előtt való megjelenéséért, aki nem
képes perelni, a kezesség vállalásának nincs jelentősége.
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A praetor azt mondja: "Ha valaki az apját, a pártfogóját, a pártfogóját, a pártfogójának
vagy pártfogójának gyermekeit vagy szüleit, vagy a saját gyermekeit, vagy bárkit, akit a
felügyelete alatt tart, vagy a feleségét, vagy a menyét, a bíróságon való megjelenésükért
bármilyen kezességet elfogadnak".
Ahol a praetor azt mondja: "vagy a saját gyermekei"; úgy értjük, hogy azokról van
szó, akik a női nemtől származnak; és ezt a kiváltságot az apára is kiterjesztjük, nemcsak
akkor, ha az a saját ura, hanem akkor is, ha bárkinek a felügyelete alatt áll; és ezt Pomponius
is megállapította. A fiút az apja adhatja kezességül, még akkor is, ha valaki másnak az
irányítása alatt áll. A "meny" alatt az unokát is érteni kell, és így tovább, az egymást követő
nemzedékek esetében.
Ahol a praetor azt mondja: "Bármelyik kezes, bárki elfogadható", ez pusztán az anyagi
lehetőségeire vonatkozik, vagyis még akkor is, ha nem vagyonos.
Amikor a praetor egy olyan kezes ellen, aki megígérte, hogy egy fél megjelenik a
bíróságon, a szóban forgó vagyon összegének erejéig ad helyt a keresetnek. De hogy ez a
tárgy tényleges értékére vagy egy meghatározott összegre vonatkozik-e, azt meg kell
vizsgálnunk. A jobbik vélemény szerint a kezes a tényleges értékért felel, kivéve, ha egy
meghatározott összegre kötelezte magát.
Gaius, A tartományi ediktumról, I. könyv.
Akár kétszeres, akár háromszoros, akár négyszeres kártérítésről van szó, úgy véljük, hogy egy
és ugyanaz a kezes a teljes összegért felel, azon oknál fogva, hogy a vagyontárgyat ennyi
értékűnek tekintik.
Paulus, Az ediktumról, IV. könyv.
Ha az a fél, aki a bíróságon való megjelenéséért kezességet adott, meghal, a prétornak nem
kellene elrendelnie, hogy előállítsák. Mégis, ha tudatlanul rendelné ezt el, vagy ha a fél a
rendelése után, a megjelenésre kitűzött nap előtt meghalna, nem lehet engedélyezni a
keresetindítást. Ha a megjelenésre kitűzött nap után halt meg, vagy elveszíti polgárjogát,
akkor jogszerűen lehet ellene pert indítani.
Gaius, A tartományi rendeletről, I. könyv.
Ha valaki kezesévé válik egy már elítélt félnek, és ezt követően meghalt, vagy elveszítette
római polgárságát, a kezes ellen mindazonáltal jogszerűen lehet pert indítani.
Ha valaki megtagadja, hogy elegendő kezességet vállaljon egy másik személy bíróság
előtti megjelenéséért, aki teljesen nyilvánvalóan fizetőképes; vagy ha e tekintetben kétség
merül fel, és bebizonyosodik, hogy fizetőképes, akkor kártérítési pert lehet indítani ellene;
mert valóban nem közönséges jogtalanság, ha olyan embert állítanak bíróság elé, aki
tökéletesen fizetőképes kezességet tud nyújtani. Az a kezes, akit nem fogadtak el, szintén
indíthat pert a neki okozott kárért.
Paulus, Az ediktumról, XII. könyv.
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Ha olyan kezességet vagy kötelezettségvállalást adnak, amely hibás, úgy tartják, hogy az
egyáltalán nem is kezesség.
Ulpianus, Az ediktumról, XIV. könyv.
Ha a kezes fizetőképességét nem tagadják, azt kell mondani, hogy joga van a bíróság
joghatósága ellen kifogást emelni, és mivel a felperes attól tarthat, hogy élni fog jogával; meg
kell állapítanunk, mi a törvény. Az isteni Pius (amint Pomponius az Epistolák könyvében,
Marcellus a Digest harmadik könyvében, Papinianus pedig a Kérdések harmadik könyvében
állítja) Cornelius Proculusnak írt rescriptumában kifejtette, hogy a felperes joggal utasíthatja
el az ilyen kezest, de ha nem talál mást, figyelmeztetheti, hogy ne éljen kiváltságával, ha perre
kerül sor.
Ha biztosítékot követelnek, és az alperes nem tudja azt könnyen megszerezni ott, ahol
a pert indítják, akkor meghallgathatják, ha kész biztosítékot adni ugyanazon tartomány egy
másik városában. Ha azonban a biztosíték önkéntes, máshol nem veheti igénybe; mert aki
magára kényszerítette a biztosíték szükségességét, nem érdemel ilyen figyelmet.
Ahol a biztosítékot nem adták meg, és a vagyontárgy, amelyért azt követelik,
személyes, és a fél gyanúba keveredik; a tárgyat a bíróságon kell letétbe helyezni, ha a bíró
ezt jóváhagyja, vagy a biztosítékot letétbe helyezik, vagy a pernek véget vetnek.
Paulus, Az ediktumról, XIV. könyv.
Szokás, hogy a peres felek megállapodnak a stipulációban említett napban, és ha ez nem
történik meg, Pedius szerint a stipulálónak jogában áll a bíró által meghatározandó ésszerű
időpontot kijelölni.
Ha valaki egy nőt ajánl fel kezességként, nem tekinthető elegendőnek; nem fogadható
el katona vagy huszonöt év alatti kiskorú sem, kivéve, ha ezek a személyek saját magukért
vállalnak kezességet; mint például, ha saját ügynökükként járnak el. Egyes hatóságok valóban
úgy vélik, hogy amennyiben a dotal földet a férj követeli, a feleség saját nevében kezes lehet.
Ha egy olyan személy, aki az ítélet meghozatala előtt felajánlotta magát kezesként,
hogy az ítéletet ki fogják fizetni, megállapítást nyer, hogy rabszolga; a felperes jogosult a
mentesítésre, és új kötelezvényt kell kötni. Ugyanezt az ellenszolgáltatást kell felmutatni a
huszonöt év alatti kiskorú, és valószínűleg a nő esetében is, tapasztalatlansága miatt.
Ha az ítélet megfizetéséért felelős kezes a kötelezett örököse lesz, vagy a kötelezett a
kezesé, akkor új kötelezvényt kell kötni.
Azokat a gyámokat és gondnokokat, akik kötelesek kezességet vállalni gyámoltjaik
vagyonáért, a városi bírák elé kell küldeni, mert a biztosíték szükséges. Ugyanez a szabály
vonatkozik arra az esetre is, ha a tulajdonosnak vissza kell adni azt az ingatlant, amelyen
haszonélvezeti jogot alapítottak; valamint az örökhagyó esetére is, akinek biztosítékot kell
adnia, hogy "ha a hagyatékból kilakoltatják, a falkai törvény értelmében visszaadja a
hagyatékot és minden többletet, amit kapott". Az örökösnek joga van ahhoz is, hogy
meghallgassák abban az esetben, amikor a városi bíró elé küldik a hagyatéki biztosíték
nyújtása céljából. Egyértelmű, hogy az örökös, ha saját hibájából egy örökhagyó már birtokba
került, és nem nyújtott biztosítékot, kérelmezi, hogy az örökhagyó adja át a birtokot, és
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kijelenti, hogy kész biztosítékot nyújtani a városi városnál, nem engedhető meg neki, hogy ezt
megtegye. Más az eset azonban, ha az örökhagyó már birtokba került, anélkül, hogy az örökös
gondatlansága vagy csalárdsága miatt került volna birtokba.
A félnek meg kell esküdnie, hogy nem rosszindulatú érzelmek vezérlik, amikor
ellenfelét egy városi városba idézi, mert attól tart, hogy esetleg az a szándéka, hogy
bosszantsa őt, amikor Rómában biztosítékot adhat. Egyes személyek azonban felmentést
kapnak ezen eskü letétele alól, mint például a szülők és a pártfogók. Annak azonban, akit a
városi elöljárók elé küldenek, esküdnie kell: "hogy Rómában nem tud biztosítékot nyújtani, és
hogy azon a helyen, ahová küldeni kér, megteheti, és hogy ezt nem azért teszi, hogy ellenfelét
bosszantsa". Nem kényszeríthető arra, hogy esküt tegyen, "hogy nem tud máshol, mint azon a
helyen biztosítékot adni", mert ha Rómában nem tud biztosítékot szerezni, de több más helyen
megteheti, akkor hamis tanúzásra kényszerül.
Ez az engedély tehát megszerezhető, ha úgy tűnik, hogy jogos ok áll fenn, de milyen
utat kell követni, ha a fél korábban megtagadta, hogy a városi városban biztosítékot adjon?
Ebben az esetben nem kellene engedélyt kapnia, hiszen saját hibájából nem adott biztosítékot
azon a helyen, ahová most menni kíván.
Gaius, A tartományi ediktumról, V. könyv.
Ha a biztosítékok vizsgálatára választottbírót neveznek ki, és ítélete bármelyik fél számára
igazságtalannak tűnik, az ellen ugyanúgy lehet fellebbezni, mint a bíró döntése ellen.
Paulus, Az ediktumról, LXXV. könyv.
Ha a kezességeket a döntőbíró elégségesnek nyilvánítja, akkor fizetőképesnek kell tekinteni
őket, mert ellenkező esetben panaszt lehetne benyújtani egy illetékes bíróhoz.
Ha a fél bármilyen okból elutasítja a választottbíró által jóváhagyott kezességeket,
vagy elfogad másokat, akiket elutasítottak, sokkal inkább meg kell elégednie azokkal, akiket
saját akaratából fogadott el. Ha időközben a kezeseket bármilyen nagy csapás éri, vagy nagy
szegénységbe kerülnek, megfelelő ok esetén más biztosítékot kell nyújtani.
Ulpianus, Az ediktumról, LXXV. könyv.
Julianus azt mondja: "Ha mielőtt utasítanálak, hogy földek visszaszerzésére irányuló pert
indíts, és erre készülve elegendő biztosítékot veszel, és utána az utasításom alapján indítod
meg a pert, a kezesek felelnek".
Ugyanő, Az ediktumról, LXXVII. könyv.
Valamennyi hatóság egyetért abban, hogy ha egy örökös feltétel alapján kerül kijelölésre, és a
feltétel fennállása alatt birtokolja a birtokot, akkor a helyettesített örökösnek biztosítékot kell
adnia a birtok átadásáért. Ha a feltétel nem teljesül, a hagyatékot megszerző helyettes örökös
követelheti azt, és ha azt megszerzi, a biztosíték alapján kereset indítható. Maga a prétor,
megfelelő ok esetén, gyakran szokta elrendelni a kikötés megtételét, mielőtt a feltétel
teljesülne, és mielőtt elérkezne az a nap, amikor a keresetlevél benyújtható.
Paulus, Az ediktumról, LXXV. könyv.
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Ha több fél helyettesítésére kerül sor, mindegyikükre vonatkozóan kötelezvényt kell adni.
Ugyanő, Vélemények, II. könyv.
Egy család fia vállalja apja védelmét annak távollétében; kérdezem, kell-e biztosítékot adnia
az ítélet megfizetéséért? Paulus azt válaszolja, hogy aki egy távollévő személy védelmében jár
el, akár a fia, akár az apja, köteles az ediktum értelmében biztosítékot nyújtani az azt kérő
félnek.
Macer, A fellebbezésről, I. könyv.
Nem szabad elfelejteni, hogy az ingatlanok birtokosai nem kötelesek biztosítékot nyújtani.
Ilyen birtokos alatt azt kell érteni, aki akár vidéken, akár városban, részben vagy
egészben földet birtokol. Ugyancsak birtokosnak kell érteni azt is, aki az államnak való bérleti
díjfizetési kötelezettséggel, azaz emphyteutikus birtokkal rendelkező földet birtokol; és
birtokosnak kell tekinteni azt is, aki pusztán a tulajdonjoggal rendelkezik. Ulpianus azonban
azt állította, hogy aki csak haszonélvezettel rendelkezik, az nem birtokos.
Az a hitelező, aki zálogjogot fogadott el, nem birtokos, még akkor sem, ha a dolog
birtokában van, vagy ha azt átadták neki, vagy ha a hitelező akaratából az adós birtokolja.
Amennyiben ingatlan vagyontárgyat adnak hozományként, a feleség és a férj is
birtokosnak minősül az említett vagyontárgy birtoklása alapján.
Más a helyzet olyan fél esetében, akit a földterület visszaszerzésére irányuló
személyes kereset joga illet meg.
A gyámok, akár gyámoltjaik, akár ők maguk birtokolják, birtokosnak tekintendők; és
ugyanez a szabály érvényes akkor is, ha több gyám közül csak egy birtokolja.
Ha ön pert indít ellenem olyan földterületért, amelynek birtokosa vagyok; és az ítéletet
az ön javára hozzák meg, én pedig fellebbezek; akkor is én tekintendő vagyok-e az említett
földterület birtokosának? Nagyon helyesen kijelenthető, hogy birtokosa vagyok, mert még
mindig birtoklom; és az sem számít, hogy később megfoszthatnak a birtokomtól.
Annak megállapításához, hogy egy fél birtokos-e vagy sem, azt az időpontot kell
figyelembe venni, amikor a kötelezvényt megkövetelték; mert ahogyan az a fél sem jár
rosszabbul, aki a kötelezvény megadása után eladta birtokát, úgy az sem jut előnyhöz, aki a
kötelezvény teljesítése után veszi birtokba.
Paulus, Az ediktumról, VI. könyv.
Aki eskü alatt megígérte, hogy megjelenik a bíróság előtt, nem tekinthető hamis tanúzásnak,
ha ezt valamilyen alapos okból elmulasztja.

9. cím Milyen módon kell biztosítékot nyújtani egy noxális perben.
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Ulpianus, Az ediktumról, VII. könyv.
Ha valaki megígérte, hogy egy rabszolgát, akinek a számlájára noxal-pert indítottak, a bíróság
elé állít, a praetor azt mondja, "hogy ugyanabban az állapotban kell előállítania, amelyben a
per megindításakor volt".
Nézzük meg, mit jelentenek az "ugyanabban az állapotban" szavak. Úgy gondolom,
hogy ugyanabban az állapotban van az, aki nem tesz semmit, ami a pert indító fél ügyét sérti.
Labeo azt állítja, hogy ha a szolga megszűnne az ígéretet tevő fél tulajdonában lenni, vagy a
perlési jog elveszne, akkor nem lenne ugyanabban az állapotban; mint ahogyan ott sem, ahol a
fél ugyanolyan jó állapotban van, mint amilyen helyzetben ellenfele, ami a pereskedést illeti,
van; egyszóval, egy a hely, vagy a fél megváltozása miatt. Ezért, ha egy rabszolgát eladnak
valakinek, aki nem perelhető ugyanabban a bíróságban, mint az ígéretet tevő fél, vagy átadják
valakinek, aki erősebb, úgy gondolja, hogy nem lehet ugyanabban az állapotban a bíróság elé
állítani. Ha azonban az általa elkövetett kár megtérítésére adják át, Ofilius úgy véli, hogy nem
lehet ugyanabban az állapotban előállítani; mivel az ilyen célú átadással szerinte minden,
mások által indított noxális per elévül.
Paulus, Az ediktumról, VI. könyv.
Mi azonban más szabályt fogadunk el; mert ha a rabszolgát kártérítés fejében adják át, a
kereset joga nem szűnik meg az előbb említett okok egyike miatt sem; mert a kereset mindig a
rabszolgát követi, mintha az első helyen jelentkezett volna.
Ha a rabszolga, aki miatt bárki által indítható noxális per, nincs jelen, és gazdája nem
tagadja, hogy az ő felügyelete alatt áll, Vindius úgy véli, hogy a rabszolga kötelezhető arra,
hogy ígéretet tegyen arra, hogy a bíróság előtt megjelenik, vagy hogy megvédi őt, és ha erre
nem hajlandó, akkor biztosítékot kell adnia, hogy a lehető leghamarabb megjelenik; ha
azonban hamisan tagadja, hogy a rabszolga a felügyelete alatt áll, akkor a rabszolga átadása
nélkül is kénytelen lesz megvédeni a pert; és Julianus is ezt állapította meg, még akkor is, ha a
gazda csalással kitalálta, hogy a rabszolga ne álljon a felügyelete alatt. Ha a rabszolga jelen
van, a gazda pedig távol van, és nincs, aki a rabszolgát megvédje, a praetor parancsára el kell
távolítani, de ha megfelelő okot mutatnak ki, a védelmet utólag is átengedhetik a gazdának,
ahogy Pomponius és Vindius állítja; a gazdát nem érinti hátrányosan a távolléte. Ezért a
keresetjog, amelyet a felperes azért veszített el, mert a rabszolga elvételével az ő tulajdonává
vált, visszaadható neki.
Ulpianus, Az ediktumról, VII. könyv.
Ha egy olyan személy ellen, akinek csak a haszonélvezeti joga van egy rabszolgán, noxális
pert indítanak, és ő megtagadja a védekezést, a praetor megtagadja tőle a haszonélvezeti jog
visszaszerzése iránti perindítás jogát.
Gaius, A tartományi ediktumról, VI. könyv.
Ha valaki egy rabszolga két tulajdonosa közül az egyik ellen noxal-pert indít, felmerült a
kérdés, hogy köteles-e biztosítékot nyújtani a másik tulajdonos részesedése tekintetében?
Sabinus azt mondja, hogy nem köteles erre, mert saját rabszolgáját védi, mintha az teljes
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egészében a saját tulajdonát képezné; mivel köteles az egész érdekeltséget védeni, és nem
hallgatják meg, ha csak a saját részét hajlandó védeni.
Ulpianus, On Sabinus, XLVII. könyv.
Ha a fél megígérte, hogy a rabszolgát ugyanabban az állapotban állítja elő a bíróság elé, és a
szabadlábra helyezés után állítják elő; ha halálos bűncselekményről vagy sérelem
elkövetésével járó bűncselekményről van szó, akkor nem állítják elő szabályosan; mert a
rabszolgákra egyfajta büntetést szabnak ki korbácsütésekkel sérelem esetén, szabad emberre
pedig másfajta büntetést, például pénzbüntetést. Ami azonban az egyéb noxális
cselekményeket illeti, jobbnak tartják.
Paulus, On Sabinus, XI. könyv.
Ahol azonban megígérték, hogy előállítanak egy rabszolgát, aki hamarosan szabaddá válik,
ott ugyanolyan állapotban lévőnek tekintik, még akkor is, ha megjelenésekor szabad lehet;
mert a szabadság elnyerését hallgatólagosan értették alatta.

10. cím Arról, aki megakadályozza, hogy valaki megjelenjen a bíróság előtt.
Ulpianus, Az ediktumról, VII. könyv.
A praetor a legigazságosabbnak tartotta, hogy megbüntesse annak a rosszindulatát, aki
megakadályozza másnak a bíróságon való megjelenését.
Nemcsak azt tartják rosszindulatúnak, aki akár saját kezűleg, akár a szolgálatában
állók közvetítésével feltartóztat valakit, hanem azt is, aki másokat kér fel arra, hogy
tartóztassák fel vagy rabolják el, hogy megakadályozzák a bíróságon való megjelenését, akár
tudták, akár nem tudtak arról, hogy mit szándékozik tenni.
Ha valaki rossz hírt közöl a bíróságra menet egy másik személlyel, amivel
megakadályozza, hogy megjelenjen, azt rosszindulatúnak tekintjük, és az illető az ediktum
értelmében felelősségre vonható; bár egyes hatóságok azon a véleményen vannak, hogy az
ilyen hiszékeny fél csak saját magát hibáztathatja.
Ha az alperest a felperes rosszindulatúsága miatt akadályozták meg a megjelenésben,
akkor az Ediktum alapján nem lesz joga perelni az utóbbit, mivel meg kell elégednie egy
kivétellel, ha esetleg a kötvénye büntetéséért perelnék, mert nem jelent meg a bíróságon, de
más a helyzet, ha más akadályozta meg, mert akkor perelhetne ellene.
Ha több személy csalárd módon járt el, mindannyian felelősek; de ha egyikük kifizeti
a büntetést, a többiek mentesülnek a felelősség alól, mivel a felperesnek nincs többé érdeke az
ügyben.
Valamennyi hatóság azon a véleményen van, hogy ilyen esetben, amikor egy
rabszolga érintett, nóvumos pert kell indítani.
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A kereset joga az örökösre száll, de nem hosszabb időre, mint egy év; és úgy vélem,
hogy a kereset csak annyiban áll fenn az örökös ellen, hogy megakadályozza, hogy az elhunyt
csalásából hasznot húzzon.
Paulus, Az ediktumról, VI. könyv.
Ha a felperes rabszolgája gazdája tudtával csalást követ el, hogy megakadályozza a bíróságon
való megjelenést, és gazdája nem akadályozza meg, amikor megtehetné, Ofilius azt mondja,
hogy a rabszolga gazdája ellen kivételt kell tenni, hogy megakadályozza, hogy a rabszolga
csalásából hasznot húzzon. Ha azonban a rabszolga a cselekményt valójában gazdája
beleegyezése nélkül követte el; Sabinus azt mondja, hogy a noxus keresetnek van helye, és
hogy a rabszolga cselekménye nem sértheti gazdáját, csak annyiban, hogy az elveszíti őt,
holott ő maga nem követett el semmi rosszat.
Julianus, Digest, II. könyv.
Ezen ediktum alapján perelhető az a fél, aki csalással megakadályozta, hogy valaki
megjelenjen a bíróság előtt, a felperesnek a megjelenéshez fűződő érdekével megegyező
összegben. Az ilyen jellegű perben azt kell megállapítani, hogy a felperes emiatt vesztett-e
valamit; például azt, hogy az alperes az idő múlásával tulajdonjogot szerzett-e a kérdéses
ingatlanon, vagy mentesült-e a perlési kötelezettség alól.
Nyilvánvaló, hogy ha az a fél, aki rosszhiszeműen cselekedett annak érdekében, hogy
megakadályozza a másik fél megjelenését a bíróság előtt, nem fizetőképes, akkor igazságos
lesz az alperes ellen visszkeresetet engedélyezni, nehogy ő nyerjen, a felperes pedig
veszteséget szenvedjen a másik fél csalása miatt.
Ha a stipulátort Titius csalárd cselekedete akadályozta meg abban, hogy a bíróságon
megjelenjen, az ígérőt pedig Maevius csalárd cselekedete akadályozta meg; mindkettőjüknek
joga van in factum perelni azt a felet, akinek csalárd cselekedete miatt akadályozták meg.
Ha mind a stipulátort, mind az ígérvényt tevőt a másik csalárd cselekménye
akadályozta meg abban, hogy a bíróság előtt megjelenjenek, a praetor egyiküknek sem járhat
el, mert az általuk elkövetett csalás kölcsönösen beszámítható.
Ha egy kezessel ötven aureiért kötök szerződést arra az esetre, ha az alperes nem
jelenik meg, és én száz aureiért perelem az alperest, és Sempronius jogtalan cselekménye
miatt az alperes nem jelenik meg a bíróságon, akkor száz aureiért perelhetek Semproniustól,
mert úgy tűnik, hogy ez az összeg volt az én érdekem az ügyben; mert ha a fél megjelent
volna, akkor száz aureiért perelhettem volna őt, vagy ugyanilyen összegért az örököse ellen,
bár a kezes kisebb összegért kötelezte magát nekem.

11. cím Ha az a fél, aki kezességet vállalt, hogy megjelenik a bíróságon, nem
jelenik meg.
Gaius, A tartományi ediktumról, I. könyv.
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A praetor elrendeli, hogy minden húszezer lépés után egy napot kell adni azon felül, amelyen
a kötelezvényt teljesítették, valamint azon felül, amelyen a fél köteles a bíróságon megjelenni,
mert valóban, ez a felsorolás, ahogyan az utazásra vonatkozik, egyik peres fél számára sem
terhes.
Ulpianus, Az ediktumról, LXXIV. könyv.
Nem követeljük meg az alperesnek, hogy megjelenjen a bíróságon, ha az ügyet, amelyre való
hivatkozással ígérte, hogy megjelenik, már elintézték; de ennek a megjelenésre kitűzött nap
előtt kell megtörténnie. Ha azonban az egyezség ezután történt, akkor csalásra hivatkozva kell
közbelépni; hiszen ki bajlódna a büntetés ígéretével, miután az ügyet már elintézték? Mert
bárki azt gondolná, hogy az arra alapított kivétel, hogy az ügyet elintézték, érvényes lenne,
mivel a megállapodás a büntetést is tartalmazta; kivéve, ha a felek kifejezetten az
ellenkezőjéről állapodtak meg.
Ha valaki önkormányzati munkaviszonya miatt és önhibáján kívül nem tudott
ígéretének megfelelően megjelenni a bíróságon, akkor tökéletesen jogos, hogy kivételt
tegyenek számára.
Hasonlóképpen, az a fél, akit tanúként idéztek be valamilyen más eljárásban, és nem
tudott megjelenni a bíróságon, szintén jogosult a mentességre.
Ha valaki megígérte, hogy megjelenik a bíróságon, de nem tud megjelenni, mert
betegség, vihar vagy a folyó sodrának ereje megakadályozta, nem érdemtelenül részesülhet
kivételben; mivel az ilyen ígéret megköveteli a jelenlétét, hogyan jelenhetne meg az, akit
betegség akadályoz? Ezért a Tizenkét Tábla Törvénye így rendelkezik: "Ha a bírót vagy a
peres felek valamelyikét súlyos betegség akadályozza a jelenlétben, a tárgyalás napját el kell
halasztani".
Ha egy nő nem betegség miatt nem jelenik meg, hanem azért, mert terhes, a Labeo
kimondja, hogy jogosult a kivételre. Ha azonban a szülés után ágyban marad, bizonyítani kell,
hogy a betegséggel egyenértékű akadályoztatás miatt nem tudott megjelenni.
Ugyanez a szabály vonatkozik arra az esetre is, ha valakit elmebaj támad, mert akit az
elmebaj akadályoz, azt a betegség akadályozza meg.
Amikor azt állítottam, hogy a fél jogosult a mentesítésre, ha azért nem jelenik meg,
mert vihar vagy a folyó sodrának ereje akadályozta meg; a "vihar" szó alatt a szárazföldi vagy
tengeri vihar értendő. Vihar alatt olyan vihart kell értenünk, amely akadályozza a szárazföldi
vagy hajózási utazást.
Egy folyó sodrának erejét vihar nélkül is érthetjük; mert olyan jellegűnek értjük, hogy
a sodrás kiterjedése akadályt jelent, akár azért, mert egy híd elpusztult, akár azért, mert nincs
hajó.
Ahol azonban valaki, ha hamarabb indult volna útnak, vagy alkalmasabb időben
hajózott volna, elkerülhette volna a vihart, vagy a folyó magas vízállása így szabott határt
haladásának, vajon nem jár-e neki kivételes kedvezmény? Ezt valóban megfelelő vizsgálat
után kell eldönteni, mert a szabályt nem szabadna olyan szigorúan érvényesíteni, hogy meg
lehessen kérdezni: "Miért nem indult el jóval az ígéretében említett nap előtt?". Másrészt azt
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sem szabadna megengedni, hogy a viharra vagy a folyó magas vízállására hivatkozzon a meg
nem jelenése okaként, amikor ez a saját hibája volt. Tegyük fel például, hogy valaki Rómában
tartózkodott abban az időben, amikor ígéretét adta, hogy megjelenik, és nem sürgős
szükségből, hanem saját kedvtelése miatt ment egy vidéki városba; nem érdemli-e meg e
kivétel előnyeit? Vagy tegyük fel, hogy a vihar akkor támadt, amikor a tengeren volt, de a
szárazföldön is jöhetett volna, vagy megkerülhette volna a folyót, ha megkerüli azt; joggal
mondhatjuk, hogy nem mindig jogosult a kivétel előnyére; kivéve, ha a vidék zordsága nem
tette volna lehetővé, hogy a szárazföldön utazzon, vagy megkerülje a folyót. Ha azonban a
folyó vagy úgy áradt ki a partjain, hogy elborította az egész helyet, ahol meg kellett volna
jelennie, vagy valamilyen véletlen szerencsétlenség elöntötte azt a helyet, vagy veszélyessé
tette számára, hogy oda jöjjön; ilyen körülmények között kivételt kell biztosítani számára,
mindannak megfelelően, ami helyes és igazságos.
Hasonlóképpen kivételt kell biztosítani annak, akit, amikor meg akart jelenni a
bíróságon, a bíró önhibáján kívül feltartóztatott; mert ha ő maga próbálta ezt elérni, vagy okot
adott rá, nem jogosult a kivétel előnyeire, mivel csak saját csalárd magatartása okozhatott neki
kárt, és nem sérülhetett volna meg mások cselekedete miatt, akik rosszindulatúan okozták
feltartóztatását. Ha azonban egy magánszemély tartotta őt fogva, semmilyen körülmények
között nem jogosult e kivétel előnyeire.
Paulus, Az ediktumról, LXIX. könyv.
Az őt feltartóztató fél ellen az érdekeltségének megfelelő összegre vonatkozó kereset
indítható.
Ulpianus, Az ediktumról, LXXIV. könyv.
Ha valaki, aki megígérte, hogy megjelenik, nem tud megjelenni, mert halálos bűncselekmény
miatt elítélték, nagyon helyesen felmentik. A halálbüntetésre való elítélés alatt halálbüntetést
vagy száműzetést értünk. Talán felmerülhet a kérdés, hogy milyen értékkel bír ez a kivétel
egy olyan személy számára, akit halálra ítéltek? Erre azt lehet válaszolni, hogy a kezesei
számára szükséges, és ha száműzetésbe küldik anélkül, hogy elveszítené állampolgársági
jogát, ez a kivétel hasznára válik bárkinek, akit a védelmével megbíznak.
Nem szabad elfelejteni, hogy ha az, aki azért nem jelenik meg, mert főbenjáró bűnnel
vádolják, olyan helyzetben van, hogy nem élhet a kivétellel, mivel az csak annak jár, akit
elítéltek; világos, hogy ha azért nem jelenik meg, mert börtönben vagy katonai őrizetben való
tartózkodása miatt akadályoztatva van, akkor olyan helyzetben van, hogy élhet a kivétellel.
Továbbá, ha valaki azért nem jelenik meg, mert a családjában történt temetés miatt
akadályoztatva van, akkor is kivételt kell számára biztosítani.
Ha pedig valaki ellenséges fogságban van, és emiatt nem jelent meg a bíróságon,
akkor is jogosult a kivételre.
Felmerült a kérdés, hogy lehet-e olyan megállapodást kötni, hogy nem lehet kivételre
hivatkozni, ha egy fél megszegi a bíróságon való megjelenése céljából tett ígéretét? Atilicinus
azon a véleményen van, hogy egy ilyen jellegű megállapodás nem érvényes. Én azonban úgy
vélem, hogy egy ilyen megállapodás érvényes, ha a kivétel okai kifejezetten meg lettek
nevezve, és az ígéretet tevő fél önként lemondott róluk.
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Hasonlóképpen felmerül a kérdés, hogy adható-e kivétel annak a félnek a kezesei
számára, aki biztosítékot adott arra, hogy megjelenik a bíróságon, holott nem volt köteles
erre? Véleményem szerint a kérdés az, hogy a biztosítékot tévedésből vagy megállapodás
alapján adták-e. Ha ugyanis tévedésből adták, akkor a kezeseknek kivételt kell biztosítani; ha
azonban megállapodás alapján adták, akkor semmiképpen sem jogosultak rá. Julianus
kijelentette, hogy ha valaki a megállapítottnál nagyobb összegre kötelezte magát, és ezt
tudatlanságból tette, akkor jogosult a kivételre, de ha megállapodás alapján kötelezte magát
ilyen összegre, Julianus szerint a kivétel a replicatio benyújtásával elévül, a megkötött
megállapodásra hivatkozva.
Paulus, Az ediktumról, LXIX. könyv.
Ha két hitelező egyformán érdekelt, és az adós egyiküknek büntetés terhe mellett megígéri,
hogy megjelenik a bíróság előtt, a másik pedig megakadályozza ebben, a másik ellen nem
lehet kivételt tenni, ha társak, nehogy az egyikük csalása a társulás miatt a másiknak
kedvezzen.
Hasonlóképpen, ha két egyetemlegesen felelős adós van, és egyikük, megszegve
ígéretét, nem jelenik meg a bíróságon, és a felperes ekkor az egyiktől követeli a vitatott
vagyontárgyat, a másiktól pedig a meg nem jelenésért járó büntetést, a büntetés behajtására
irányuló per kivételes eljárásnak van helye.
Továbbá, ha egy apa ígéretet tett arra, hogy a fia által kötött valamilyen szerződés
miatt megjelenik a bíróságon, és ezt követően a felperes pert indít a fia ellen; ezek a kivétel
alapján elévülnek, ha a felperes az ígérete miatt perli az apját. Másrészt ugyanez a szabály
érvényesül, ha a fiú ígéretet tett a megjelenésre, és a felperes a peculium miatt pert indít az
apja ellen.
Gaius, A tizenkét tábla törvényéről, I. könyv.
Ha az, aki kezességet vállalt, nem jelenik meg, mert közügyek miatt távol van, igazságtalan,
ha a kezesnek a másik nevében kell megjelennie, amikor ez utóbbi nem teheti ezt meg
szabadon.
Paulus, Az ediktumról, LXIX. könyv.
Ha valaki megígéri, hogy egy rabszolga vagy más személy, aki másnak a felügyelete alatt áll,
megjelenik a bíróság előtt, ugyanolyan kivételek illetik meg, mintha szabad emberért vagy
családfőért vállalt volna kezességet; kivéve, ha a rabszolgáról azt mondják, hogy közügyek
miatt van távol, mert a rabszolga nem lehet távol közügyek miatt. Ezt a kivételt figyelmen
kívül hagyva, az összes többi, általánosan alkalmazható, a szabadok és a rabszolgák esetében
egyaránt igénybe vehető.
Gaius, A tartományi ediktumról, XXIX. könyv.
Ha négy, öt vagy több nappal azután, hogy a fél megígérte, hogy megjelenik a bíróság előtt,
alkalmat ad a felperesnek, hogy ellene eljárjon, és ez utóbbit a késedelem nem sérti, akkor
kijelenthető, hogy ennek következtében kivétel útján védekezhet.
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Ulpianus, Az ediktumról, LXXVII. könyv.
Ha egy rabszolga megígéri, hogy megjelenik a bíróság előtt, akkor a megállapodásának nincs
ereje sem saját magára, sem a kezesére nézve.
Ha valaki egyetlen kikötéssel megígérte, hogy több rabszolga nevében megjelenik a
bíróságon, Labeo szerint a teljes büntetést be lehet hajtani, bár csak egy rabszolga nem jelenik
meg; mert tény, hogy mindannyian nem voltak jelen. Ha azonban a büntetés egy részét az
adott egyért ajánlják fel, akkor csalásra hivatkozva kivétellel élhet, ha a kikötés alapján pert
indítanak.
Paulus, On Plautius, I. könyv.
Ha megígérem, hogy egy olyan fél jelenik meg a bíróságon, akiről már állítólag az idő
múlásával szabaddá vált, például azért, mert már nem volt perelhető; perelhető leszek ellenem
akár az előállítására, akár a védelmére, hogy az igazság kiderüljön.
Ha ígéretet tettek arra, hogy valaki meg fog jelenni, és a kezes árulása folytán a
megjelenésére kitűzött nap előtt életét veszti; bizonyosan élhetünk a következő szabállyal:
"Hogy büntetésért nem lehet perelni az idő lejárta előtt, azon oknál fogva, hogy az egész
kikötés egy bizonyos napra vonatkozik".
Egy férfi, aki kártérítési pert akart indítani, a kérdés felvetése előtt kikötötte, hogy ha
ellenfele megjelenik a bíróságon, és amikor az ígéret teljesítésének határideje letelt, meghalt;
úgy tartják, hogy a kikötés miatt nem áll fenn keresetjog az örökös ellen; azon oknál fogva,
hogy az ilyen jellegű kikötéseket csak a főper miatt kötik; és bár a bíróság előtt való
megjelenésre kötött kikötés általában az örökösre száll át, ebben az esetben mégsem ez a
helyzet; mert ha az elhunyt a kikötés alapján kívánt volna pert indítani, miután a sérelemről
lemondott, nem lett volna erre lehetősége. Ugyanez a szabály akkor is érvényesül, ha az a fél,
aki ellen kártérítési pert kívánok indítani, a kikötésben meghatározott idő után halt volna meg,
mert akkor nincs jogom a kikötés alapján pert indítani az örökös ellen; és ez volt Julianus
véleménye. Ennélfogva, ha kezességet vállaltak, a főkötelezett halála után semmiféle kereset
nem indítható ellenük. Pomponius ugyanezt a véleményt vallja, ha a fél nem sokkal később
halt meg, azon oknál fogva, hogy ha megjelent volna a bíróság előtt, ellenfele is képes lett
volna vele szemben perbe szállni.
Ulpianus, On Sabinus, XLVII. könyv.
Ha valaki megígéri, hogy egy fél megjelenik a bíróságon, gondoskodnia kell arról, hogy az
ugyanabban a jogi állapotban jelenjen meg. Ugyanabban az állapotban megjelenni azt jelenti,
hogy ezt úgy kell megtennie, hogy a felperes a per folytatásában semmivel sem jár
rosszabbul, még akkor sem, ha esetleg nehezebb lesz számára követelésének kielégítése; és
bár ez így lehet, mégis azt lehet mondani, hogy a fél még mindig ugyanabban a jogi
állapotban van; vagy ha esetleg új kötelezettségeket vállalt, vagy pénzt veszített, akkor is
ugyanabban a jogi állapotban lévőnek kell tekinteni; tehát ha valaki azután jelenik meg, hogy
ellene ítélet született, akkor is úgy kell tekinteni, hogy ugyanabban a jogi állapotban jelenik
meg.
Paulus, On Sabinus, XI. könyv.
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Aki azonban jogot szerzett arra, hogy valamilyen új kiváltsággal éljen, azt nem tartják
ugyanabban a jogi állapotban megjelenőnek.
Meg kell állapítani, hogy a felperes érdekének bármilyen becslését arra az időpontra
kell számítani, amikor meg kellett volna jelennie, és nem arra az időpontra, amikor az eljárás
megindult; még akkor is, ha a felperesnek a vitatott kérdésben már nem volt érdeke.
Julianus, Digest, LV. könyv.
Ha a rabszolga maga ígéri meg, hogy megjelenik a bíróságon egy ügy lefolytatására, vagy ezt
más írja elő, a kikötésnek nincs hatása, és a kezesek sem felelősek; mert a rabszolga sem
perelni, sem perelni nem tud.
Neratius, Pergamenek, II. könyv.
Ha valaki egy másik ember megbízottjaként kiköt, hogy pusztán azt fogja előállítani, akinek
az előállításában megállapodott, anélkül, hogy büntetést említene, és az nem jelenik meg, az
ilyen kikötésnek aligha lehet súlya; mert a megbízottnak, amennyiben az saját magára
vonatkozik, nincs érdeke a megjelenéshez. Mivel azonban a kikötés megtételével másnak az
ügyét intézi, megállapítható, hogy az a haszon, amelyet az ügyben figyelembe kell venni, nem
a megbízottat illeti meg, hanem azt a felet, akinek az ügyét intézte; így ha a fél nem jelenik
meg, akkor a megbízottnak a kikötés feltételei szerint a perben a megbízó érdekével
megegyező összegnek kell járnia. Ugyanez a szabály még erősebben alkalmazható, ha a
megbízott a következő feltételekkel rendelkezett: "Bármilyen kártérítés megfelelő"; mivel e
szavakat úgy értelmezzük, hogy azok nem magának a megbízottnak a hasznára, hanem a
megbízónak a perben való hasznára vonatkoznak.
Papinianus, Kérdések, II. könyv.
Ha a gyám megígéri, hogy megjelenik a bíróság előtt, és betartja a megállapodását, és
időközben gyámja nagykorúvá válik, vagy meghal, vagy visszautasítja a hagyatékot, a kikötés
alapján indított pert el kell utasítani; mert ha magának a vagyonnak a visszaszerzésére
indítottak volna pert, és a gyám ellen ítéletet hoztak volna, és a fenti dolgok bármelyike
bekövetkezett volna, akkor az ítélet alapján nem lehetne pert indítani ellene.

12. cím Az ünnepekről, a késedelmekről és a különböző évszakokról.
Ulpianus, Minden törvényszékről, IV. könyv.
Az isteni Márk egyik beszédében az áll, hogy senki sem kényszeríthet mást arra, hogy az
aratás és a szüret idején bíróság elé álljon; mert mivel mezőgazdasági tevékenységgel van
elfoglalva, nem szabad arra kényszeríteni, hogy a bíróság előtt megjelenjen.
Ha azonban a prétor akár tudatlanságból, akár hanyagságból továbbra is idézi a
feleket, és azok önként megjelennek, és a peres felek jelenlétében, akik önszántukból vannak
itt, ítéletet hoz, az ítélet érvényes lesz, még akkor is, ha az, aki idézte őket, helytelenül járt el;
ha azonban távollétükben, és amíg távol maradtak, ítéletet hoz, ebből az következik, hogy
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ítéletének nincs hatálya; mert a prétor cselekedete nem helyezheti hatályon kívül a törvényt.
Az ítélet tehát fellebbezés nélkül semmis.
Vannak azonban bizonyos esetek, amelyek alól kivételt kell tenni, és amelyekben az
aratás és a szüret idején kötelesek lehetünk a pretor előtt megjelenni, nevezetesen, ha a
kérdéses vagyon az idő múlása miatt elveszik; vagyis ha a késedelem megfosztja a felet a
keresethez való jogától. És valójában, ha az ügy sürgős, akkor kényszeríthetők vagyunk arra,
hogy megjelenjünk a praetor előtt, de ez csak az ügy összekapcsolása érdekében tehető meg;
és ez így szerepel a fent említett cím szavaiban, mert az ügy összekapcsolása után, ha
valamelyik fél megtagadja az eljárást, a cím haladékot biztosít neki.
Ugyanez, Az ediktumról, V. könyv.
Az isteni Marcus ugyanebben a szenátus előtt elmondott beszédében kijelenti, hogy vannak
más esetek is, amelyekben a prétorhoz lehet fordulni ünnepnapokon, például gyámok és
gondnokok kinevezése; személyek kötelességeikre való figyelmeztetése; mentegetőzések
meghallgatására; tartásdíj elrendelésére; életkor igazolására; a meg nem született gyermekek
birtoklásáról való gondoskodásra; vagyon megőrzésére akár a hagyatékok, akár a trösztök
kedvezményezettjei javára; vagy ha biztosítékot kell nyújtani a jogtalan károkozás ellen; vagy
végrendeletek bemutatására; vagy hogy gondnokot lehessen kinevezni olyan személy
vagyonára, akinek bizonytalan, hogy lesz-e örököse vagy sem; vagy gyermekek, szülők vagy
pártfogók eltartására; vagy fizetésképtelenség gyanúja alá eső hagyatékra való bejegyzésre;
vagy kegyetlen sérelem kivizsgálására; vagy bizalmi vagyonkezelés alapján adott szabadság
megadására.
Ugyanez, Az ediktumról, II. könyv.
Szokás továbbá az aratás és szüret idején igazságot szolgáltatni olyan esetekben, amikor a
vagyon akár idővel, akár halállal elveszhet, mint például lopás, közönséges sérelem, kegyetlen
sérelem miatt indított perekben, és amikor a felek állítólag rablásban vétkeztek tűzvész, ház
pusztulása, hajótörés, csónak vagy hajó lefoglalása és más ilyen jellegű esetekben. Ugyanez a
szabály vonatkozik arra az esetre is, ha a vagyon az idő múlása miatt elveszhet, vagy ha a
perindításra nyitva álló határidő hamarosan lejár.
A szabadsággal kapcsolatos eljárások bármikor lezárhatók.
Az igazságszolgáltatás is bármikor megtörténhet annak a személynek az esetében, aki
a piac tartásának jogára hivatkozva a közjóléttel ellentétes dolgot fogad el.
Paulus, Az ediktumról, I. könyv.
A tartományok kormányzói rendszerint a környék szokásai szerint határozzák meg az aratás
és a szüret idejét.
Ulpianus, Az ediktumról, LXXII. könyv.
A magisztrátusok nem szoktak igazságot szolgáltatni, és egyáltalán nem gyakorolják a
hatalmukat a január kalendája előtti napon.
Ugyanő, Az ediktumról, LXXVII. könyv.
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Ha az ítéletet ünnepnapon hozzák meg, a törvény úgy rendelkezik, hogy az csak a felek
beleegyezésével érvényes; és ha az ítéletet e szabály ellenére másként hozzák meg, senki sem
köteles annak eleget tenni, sem fizetni; és egyetlen hivatalnok sem kötelezheti a felet, akihez
ilyen körülmények között kérelmet nyújtottak be, hogy az ítéletének engedelmeskedjen.
Ugyanő, A konzuli hivatalról, I. könyv.
Az Isteni Márk címében az áll, hogy az okiratok bemutatására többször nem lehet halasztást
adni; de a peres felek javára, ha megfelelő okot mutatnak ki, ugyanabban vagy egy másik
tartományban másodszor is lehet halasztást kérni, a különböző helységekben betartott
szabályok szerint, és különösen, ha bármi váratlan dolog merül fel. Meg kell vizsgálni, hogy
az elhunyt kapott-e halasztást az iratok bemutatására, és hogy ezt meg kell-e adni az
utódjának is; vagy pedig, mivel egyszer már megadták, nem lehet-e másodszor is megadni? A
jobb vélemény az, hogy megfelelő okok fennállása esetén meg kell adni.
Paulus, A Sabinusról, XIII. könyv.
A római szokás szerint a nap éjfélkor kezdődik, és a következő éjszaka közepén ér véget;
ezért minden, amit e huszonnégy óra alatt (vagyis az éjszaka két felében és a közbeeső
nappal) tesznek, úgy tekintik, mintha a nappali világosság bármely órájában tették volna.
Ulpianus, A prokonzuli hivatalról, VII. könyv.
Az isteni Traianus Minicius Natalusnak írt egyik rescriptumában kijelentette, hogy az
ünnepnapok csak a bírósági ügyek felfüggesztését okozzák, és hogy a katonai fegyelemmel
kapcsolatos ügyeket ünnepnapokon is el lehet intézni. Ebbe beletartozik a börtönben lévő
személyek vizsgálata is.
Paulus, Sentenciák, V. könyv.
Pénzbeli perekben a halasztás minden esetben csak egyszer adható meg, de a halálos
ügyekben a vádlottnak három, a vádlónak pedig két halasztás adható; de mindkét esetben
megfelelő okot kell igazolni.

13. cím A perbeszédre vonatkozóan.
Ulpianus, Az ediktumról, IV. könyv.
Ha valaki pert akar indítani, meg kell adnia annak indokait; mivel a legigazságosabb, ha a
perbe fogott fél tudja, hogy be kell-e hódolnia, vagy védekezést kell-e előterjesztenie, és ha az
utóbbi mellett dönt, hogy kellően tájékozott legyen az eljárás lefolytatásához azáltal, hogy
megtudja, milyen természetű az ellene indított per.
Az ügy ismertetése egyben azt is jelenti, hogy a másik félnek lehetőséget adjon arra,
hogy másolatot vegyen arról, vagy arról, amit a kereset tartalmaz, akár úgy, hogy azt neki
bemutatja, akár úgy, hogy lediktálja. Labeo szerint az is nyilatkozik az ügyéről, aki ellenfelét
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a praetor lajstromához vezeti, és megmutatja neki, amit diktálni készül, vagy közli vele a
formanyomtatványt, amelyet használni szándékozik.
Az ilyen jellegű értesítéseket a dátum vagy a konzul említése nélkül kell elkészíteni,
nehogy valamilyen csalást találjanak ki az alkalmazásukból, és egy korábbi dátumot
illesszenek be az okiratba. A praetor azonban kizárja a dátumot és a konzul nevét, amikor az
okiratot megírták, de azt nem, amikor a kifizetésnek meg kellett volna történnie; mert a
kifizetés napja mintegy a kikötés fő része. Az elszámolásokat azonban a dátummal és a
konzullal együtt kell feltüntetni; mivel ahol pénzt fizetnek és kapnak, ott ez másképp nem
lehet egyértelmű, hacsak a nap és a konzul nincs feltüntetve.
Minden olyan ügyet fel kell tüntetni, amelyet bárki a bíróság elé kíván vinni, de a fél
nem köteles olyan eszközöket bemutatni, amelyeket várhatóan nem fog használni.
Nem tekinthető megfelelőnek az, aki nem tartalmazza a teljes kikötést.
Mentességet kell adni azoknak, akik koruk, tudatlanságuk, nemük miatt vagy bármely
más alapos okból elmulasztották a megfelelő nyilatkozatot megtenni.
Paulus, Az ediktumról, III. könyv.
Ahol a hagyaték miatt indított perben a praetor nem rendeli el a végrendelet feltételeinek
ismertetését, valószínűleg azért, mert az örökös általában rendelkezik a végrendelet
másolatával.
Mauricianus, A büntetésekről, II. könyv.
A szenátus elrendelte, hogy senki, aki ellen a kincstár pert indít, nem kényszeríthető arra,
hogy a besúgónak más iratokat mutasson be, mint amelyek arra az ügyre vonatkoznak,
amelyben az utóbbi besúgónak vallotta magát.
Ulpianus, Az ediktumról, IV. könyv.
A praetor azt mondja: "Aki bankárként üzletet folytat, annak a betétesnek a nap és a konzul
mellett azt a számlát is ki kell mutatnia, amelyben érdekelt." A praetor azt mondja: "Aki
bankárként üzletet folytat, annak a nap és a konzul mellett azt a számlát is ki kell mutatnia,
amelyben érdekelt."
Ennek az ediktumnak az elve tökéletesen igazságos; mivel a bankárok
magánszemélyek számláit vezetik, helyénvaló, hogy minden olyan üzleti ügyletre vonatkozó
könyvet vagy iratot, amelyben én is érdekelt vagyok, megmutassanak nekem, mivel bizonyos
mértékig a saját tulajdonomat képezik.
A család fia is beletartozik az ediktum feltételei közé, így ő is köteles bemutatni a
könyvelését; és felmerül a kérdés, hogy az apa is köteles-e erre? Labeo azt állítja, hogy nem,
hacsak a fia nem az ő tudtával folytatja a bankár üzletét; de Sabinus helyesen kijelentette,
hogy ez nem ismerhető el, ha a fiú beszámol nyereségéről az apjának.
Ha egy rabszolga banki tevékenységet folytat (mert ezt megteheti), ha valóban gazdája
beleegyezésével jár el, akkor ez utóbbit kötelezni lehet arra, hogy mutassa be a számláit, és a
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per ugyanúgy megindítható ellene, mintha ő maga végezte volna az üzletet; de ha a rabszolga
gazdája tudta nélkül jár el, akkor elegendő, ha gazdája esküvel tanúsítja, hogy nem
rendelkezik a számláival. Ha a rabszolga a saját magánvagyonával folytatja a banki üzletet, a
gazdája felel ugyanezért, vagy a befektetett összegért; de ha a gazdája birtokolja a számlákat,
de nem mutatja be azokat, akkor a teljes összegért felel.
Még az a fél is kötelezhető a könyvei és iratai bemutatására, aki megszűnt banki
tevékenységet folytatni.
A személyt azon a helyen kötelezik a könyvelés bemutatására, ahol banki
tevékenységet folytatott, és ezt alaposan megállapították. Ha az illető az egyik tartományban
tartja a könyveit, és egy másikban folytatja az üzleti tevékenységét, akkor véleményem szerint
kötelezhető arra, hogy azokat azon a helyen mutassa be, ahol az üzleti tevékenységét folytatja;
mivel az első helyen ő volt a hibás, hogy a könyveit máshová vitte. Ha az egyik helyen
folytatja üzleti tevékenységét, és egy másik helyen kötelezik a könyvei bemutatására, akkor
semmiképpen sem köteles ezt megtenni, kivéve, ha Ön azt kívánja, hogy másolatokat adjon át
Önnek, ahol jogi eljárást indítottak, természetesen az Ön költségére.
Paulus, Az ediktumról, III. könyv.
Időt kell adni neki, hogy ezeket az elszámolásokat megadja.
Ulpianus, Az ediktumról, IV. könyv.
Ha egy bankár a lakóhelyén vagy a raktárában tartja a könyveit (mint ahogyan sokan közülük
teszik), akkor vagy oda kell vezetnie téged, ahol azok vannak, vagy másolatot kell adnia
neked a számlákról.
A bankár utódai is kötelesek a könyvelést bemutatni. Ha több örökös van, és közülük
egy birtokolja a számlákat, csak ő kötelezhető azok bemutatására; de ha mindannyian
birtokolják azokat, és egy mutatja be, akkor mindannyian kötelezhetők erre. Mit kell tehát
tenni, ha az, aki a számlát bemutatja, homályos és csak kevés ellenszolgáltatásra jogosult,
Ha egy bankárnak be kell mutatnia a számláit, és rosszhiszeműségtől befolyásolva nem teszi
ezt meg, büntethető; de csak akkor felel gondatlanságért, ha az a rosszhiszeműséghez nagyon
hasonlít. Rosszhiszeműséggel vétkes az, aki a számláit csalárd szándékkal vagy hiányosan
mutatja be.
Aki e rendelet értelmében felelősségre vonható, köteles kártérítés címén olyan
összeget fizetni, amely megegyezik azzal az érdekeltséggel, amelyet a prétor által elrendelt
időpontban az elszámolások elkészíttetéséhez fűztem, és nem azzal az érdekeltséggel,
amellyel jelenleg rendelkezem; és ezért, még ha érdekeltségem teljesen megszűnt is, vagy
kisebbé vagy nagyobbá vált is, keresetjogom sem nem növekszik, sem nem csökken.
Paulus, Az ediktumról, III. könyv.
Vannak olyan személyek, akik kötelesek számadásainkat bemutatni, noha a praetor nem
kötelezi őket erre ezen ediktum értelmében; mint például, ha egy ügynök a mi ügyleteinket
bonyolítja vagy a mi könyvelésünket vezeti, a praetor nem kötelezi őt számadásainak
bemutatására, a ténybeli keresettől való félelem miatt, azon oknál fogva, hogy ezt megbízás
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alapján indított per útján is megszerezhetjük. Továbbá, ha egy partner csalárd módon
bonyolította le a társaság üzleteit, a praetor nem járhat el ellene e záradék alapján, mivel a
partner nevében van kereset; és a praetor nem kényszerítheti a gyámot sem arra, hogy számlát
nyújtson be a gyámoltjának, mivel szokás, hogy erre gyámsági perrel kényszerítik.
Az sem számít, hogy a bankár utódai, apja vagy ura ugyanabban az üzletben
tevékenykednek-e; mivel ugyanis ők lépnek a helyére és jogutódjai, kötelesek teljesíteni a
kötelezettségeit. Az a fél, akire a bankár a számláit hagyta, úgy tűnik, nem tartozik ide, (mivel
e szavak alatt a jogutódját értik) éppúgy nem, mintha ő, amíg élt, bemutatta volna neki azokat.
Maga az örökös sem felel, ha nem volt birtokában, és nem járt el csalárd módon. Ha azonban,
mielőtt átadná azokat az örökhagyónak, értesítik, hogy ne tegye ezt, ugyanúgy felel, mintha
rosszhiszeműen cselekedett volna; és ő is felel mindaddig, amíg nem adta át azokat. Ha nem
rosszhiszeműen cselekszik, az örökhagyó köteles a számlák bemutatására, ha erre elegendő
okot szolgáltat.
Az sem igazságtalan, hogy a pénzügynökök, ahogy Pomponius mondja, kötelesek a
számláik bemutatására, mert az ilyen brókerek, akárcsak a bankárok, könyvelést vezetnek, és
különböző időpontokban pénzt fogadnak és fizetnek ki; ezt elsősorban a bejegyzéseik és a
számlakönyveik bizonyítják, és nagyon gyakran bíznak a jóhiszeműségükben.
Sőt, a prétor elrendeli, hogy azok számára, akik ezt követelik, és akik esküsznek arra,
hogy nem bosszúságból indítanak pert, számlát mutassanak be.
A számlák nemcsak akkor tekintendők ránk vonatkozónak, ha mi magunk voltunk
szerződő felek, vagy olyan személy utódai, aki szerződést kötött, hanem akkor is, ha a
szerződést egy általunk irányított személy kötötte.
Gaius, A tartományi ediktumról, I. könyv.
Amikor egy bankárt arra köteleznek, hogy mutassa be a számláit, akkor nincs különbség,
hogy a vita vele vagy egy másik féllel keletkezett.
Az ok, amiért a prétor csak a bankárokat kötelezi a számláik bemutatására, és nem
másokat, akik más jellegű ügyleteket bonyolítanak, az az, hogy az ő feladataik és
foglalkozásaik nyilvános jellegűek, és legfőbb kötelességük, hogy ügyleteikről gondosan
számot tartsanak.
A számla akkor tekinthető bemutatottnak, ha ez a kezdetektől fogva megtörténik
(mivel egy számlát nem lehet megérteni, ha nem vizsgálják meg alaposan). Ez azonban nem
azt jelenti, hogy az egész számlakönyvet vagy bármely személy összes pergamenjét meg kell
vizsgálni vagy le kell másolni; hanem azt, hogy a számlának csak azt a részét kell
megvizsgálni és lemásolni, amely szükséges ahhoz, hogy valamelyik fél számára az általa
kívánt információt nyújtsa.
Ha olyan összegre indítanak pert, amely megegyezik a felperesnek a számla
bemutatásához fűződő érdekével, ebből az következik, hogy akár nem kapja meg azt, amiért
pert indított, akár azért ítélik el, mert nem volt meg a számla, amellyel ügyét fenntarthatta
volna; e kereset útján visszaszerezheti mindazt, amit ily módon elvesztett. Vizsgáljuk meg,
hogy ez valóban így van-e, mert ha a bíró előtt, aki közte és a bankár között dönteni hivatott,
bizonyítani tudja, hogy a perben, amelyben megverték, ügyét megnyerhette volna, akkor ezt
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bizonyítani is tudta volna; ha pedig ezt nem tette meg, vagy ha bizonyította, és a bíró erre a
tényre nem fordított figyelmet, akkor csak saját magára vagy a bíróra van joga panaszt tenni.
Ez azonban nem így van, mert megtörténhet, hogy a számla birtokába jelenleg magától az
alperestől vagy más módon jutott; vagy más iratokkal vagy tanúkkal, amelyeket valamilyen
oknál fogva a tárgyalás idején nem tudott felhasználni, bizonyítani tudja, hogy ügyét
megnyerhette volna. Ilyen körülmények között ugyanis az embernek joga van a lopás vagy a
javára vállalt kötelezettség csalárd megváltoztatása miatti keresetre; valamint a jogtalan
károkozás miatti keresetre, mivel, bár lehet, hogy korábban nem tudtunk valamit bizonyítani,
mert egy kötelezettségvállalást elvontak, és elveszíthettük az ügyünket, mégis, most más
okiratokkal, vagy tanúkkal bizonyíthatjuk azt, amelyeket az első alkalommal nem tudtunk
felhasználni.
Modestimis, Szabályok, III. könyv.
Megállapítást nyert, hogy az iratok másolatai az azokat kiállító fél aláírása nélkül is
bemutathatók.
Callistratus, A monitórius ediktumról, I. könyv.
Úgy tartják, hogy a nők ki vannak zárva a banki ügyek intézéséből, mivel ez a foglalkozás a
férfiakhoz tartozik.
Ulpianus, Az ediktumról, IV. könyv.
Ez a kereset egy év elteltével nem megengedett, és nem is az örökös ellen, hacsak nem a saját
cselekménye miatt; de az örökösnek megadatik.

14. cím A megállapodásokra vonatkozóan.
Ulpianus, Az ediktumról, IV. könyv.
Ennek az ediktumnak az igazságossága természetes, mert mi illik annyira az emberiség
jóhiszeműségéhez, mint hogy betartják azokat a dolgokat, amelyekben a felek megállapodtak?
A pactum kifejezés a pactio szóból származik, és a pax szó is ugyanilyen eredetű.
A megállapodás két vagy több személy azonos célú beleegyezése.
A conventio kifejezés általános, és mindarra vonatkozik, amihez az egymással ügyletet
kötő személyek hozzájárulnak egy szerződés megkötése vagy egy vita rendezése céljából;
mert ahogyan azt mondják, hogy összejönnek azok a felek, akik különböző helyekről egy
helyre gyűlnek össze; ugyanez a szó alkalmazható azokra is, akik különböző érzelmeikből
kiindulva egy dologban megegyeznek, vagyis egy véleményre jutnak. A "conventio" kifejezés
olyan általános, ahogy Pedius nagyon helyesen mondja, hogy nincs olyan szerződés és nincs
olyan kötelem, amely ne tartalmazná, akár a dolog átadásával, akár szóban történik; mert még
a szóbeli megállapodás is semmis, ha nincs egyetértés.
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Az egyezmények nagyobb részének sajátos nevei vannak, mint például az adásvétel, a
bérlet, a zálogjog és a kikötés.
Paulus, Az ediktumról, III. könyv.
Labeo azt mondja, hogy egyezséget lehet kötni vagyon átadásával, levélben vagy futár által.
A megállapodás távollévő felek között is létrejöhet, és úgy értelmezi, hogy hallgatólagos
beleegyezéssel is lehet megállapodást kötni.
Ennélfogva, ha adósomnak visszaállítom a kötelezettségét, úgy tekintik, hogy
megállapodás született közöttünk arról, hogy nem támasztok vele szemben semmilyen
követelést; és megállapítást nyert, hogy ha ezt megteszem, ő a megállapodásra alapított
kivételre hivatkozhat.
Modestinus, Szabályok, III. könyv.
De miután a zálogjogot visszaadják az adósnak, nem kérdéses, hogy a tartozás behajtható-e,
ha a pénzt nem fizették ki; kivéve, ha kifejezetten bebizonyosodik, hogy ennek ellenkezője
volt a szándék.
Paulus, Az ediktumról, III. könyv.
Azért is, mert a hallgatólagos megállapodások érvényesek, az a megállapodás, hogy a bérbe
adott lakóházakba bevitt személyes tárgyakat a bérbeadónak adott zálognak kell tekinteni;
még akkor is, ha semmi sem volt kifejezetten kijelentve erre vonatkozóan.
Ezen elv szerint egy néma személy is köthet szerződést.
A hozomány miatt kötött kikötés szintén ezt bizonyítja, mert a házasságkötés előtt
senkinek sincs joga a hozományért perelni, éppúgy, mintha ezt kifejezetten kikötötték volna;
ha pedig a házasság nem jön létre, a kikötésnek nincs hatálya, ami Julianus véleménye is.
Miután konzultáltak egy olyan ügyben, amelyben megállapodtak, hogy a tőkét nem
lehet követelni, amíg a kamatokat fizetik, és a kikötés feltétel nélkül készült, Julianus
véleménye szerint a kikötésből ez a feltétel ugyanúgy következik, mintha kifejezték volna.
Ulpianus, Az ediktumról, IV. könyv.
Háromféle egyezség létezik, amelyek közül némelyik közügyekre, némelyik magánügyekre
vonatkozik. Azok, amelyek magánjellegűek, vagy törvényhozási rendelkezéseken, vagy a
nemzetek jogán alapulnak.
A nyilvános egyezség az, amely által béke jön létre, ha két hadvezér bizonyos
dolgokban megegyezik ennek érdekében.
Paulus, Az ediktumról, III. könyv.
A törvényhozási rendeleten alapuló egyezmény az, amelyet valamilyen törvény erősít meg;
ezért néha egy-egy cselekmény egy megállapodásból ered, vagy azáltal hatályon kívül
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helyeződik; ami annyiszor történik, ahányszor törvényhozási rendeleten vagy szenátusi
rendeleten alapul.
Ulpianus, Az ediktumról, IV. könyv.
A nemzetek jogán alapuló egyes egyezmények keresetre, mások pedig kivételre adnak okot.
Azok, amelyek keresetekre adnak okot, nem saját nevükön ismertek, hanem a
szerződések különleges elnevezése alatt futnak; mint a vásárlás, adásvétel, bérlet, partnerség,
kölcsön, letét és más hasonló kifejezések.
Ahol a dolog nem került valamilyen külön szerződés címszó alá, ott, ahogy Arisztosz
nagyon helyesen mondta Celsusnak, kötelem áll fenn; mint például: adtam neked valamit
azzal a megállapodással, hogy te adsz nekem valami mást; vagy adtam neked valamit azzal a
megállapodással, hogy te teljesítesz valamilyen cselekményt, és ez sunallagma, vagyis
kölcsönös megállapodás, és ebből polgári jogi kötelem keletkezik. Ezért vagyok azon a
véleményen, hogy Julianust nagyon jogosan bírálta Mauricianus a következő ügyben hozott
döntése miatt: "Stichust azzal a kikötéssel adtam neked, hogy Pamphilust manumitálod; te
manumitáltad őt, de Stichust egy másik fél kilakoltatta." Julianus úgy véli, hogy a keresetnek
in factum a praetornak kell megadni; az előbbi azonban azt mondja, hogy létezik polgári peres
eljárás egy bizonytalan tárgyra, azaz előírt feltételek mellett, mert van egy szerződés, amelyet
Arisztosz sunallagmának nevez, és ebből származik a kereset.
Ahol valamit ígérnek, hogy megakadályozzák egy bűncselekmény elkövetését, ott egy
ilyen szerződésből nem keletkezik kötelezettség.
Ahol azonban nincs alapja a megállapodásnak, ott megállapították, hogy nem
keletkezhet kötelezettség; tehát a puszta megállapodás nem keletkeztet kötelezettséget, de
kivételt igen.
Néha azonban mégis keletkezik belőle kereset, mint a jóhiszemű keresetekben; mert
azt szoktuk mondani, hogy a jóhiszemű keresetekbe a megkötött megállapodások is
beletartoznak; de ezt csak abban az értelemben kell érteni, hogy ahol a megállapodások a
szerződés részeiként következnek, ott úgy szerepelnek, hogy a felperesnek keresetindítási
jogot adnak; ha azonban utólag kerülnek bele, akkor nem tekintjük őket a szerződéshez
tartozónak, és nem adnak keresetindítási jogot; ellenkező esetben a megállapodásból kereset
keletkezne. Például, ha a válás után megállapodnak abban, hogy a hozományt nem a
törvényben előírt határidő lejártával, hanem azonnal át kell adni; ez nem lesz érvényes;
ellenkező esetben a megállapodáson alapuló kereset keletkezne. Marcellus ugyanezt állítja, és
ha egy gyámsági per során abban állapodnak meg, hogy a törvényben meghatározottnál
magasabb kamatot kell fizetni, ez nem hatályos, különben megállapodáson alapuló kereset
lenne; mivel a szerződésben foglalt megállapodások képezik a szerződés lényegét; vagyis a
szerződés megkötésekor jöttek létre. Tudom, hogy Papinianus azt mondta, hogy ha egy
adásvételt követően olyan megállapodást kötöttek, amely nem volt a szerződés része, akkor az
adásvételből eredő kereset nem indítható, ugyanezen szabály miatt, nevezetesen: "Egyszerű
szerződésből nem származhat kereset", ami minden jóhiszemű keresetre vonatkozóan is
megállapítható. A megállapodás azonban az alperes oldalán hatályosul, azon oknál fogva,
hogy az utólag közbeiktatott megállapodások rendszerint kivételt képeznek.
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Olyan mértékben tartoznak az utólagos megállapodások ugyanabba a szerződésbe,
hogy megállapítást nyert, hogy az adásvételek és más jóhiszemű ügyek esetében, ahol a
kivételt nem követték, a fél elállhat az adásvételtől. Ha ez egészében megtehető, miért nem
lehet egy részét megállapodással megváltoztatni? Ezt Pomponius állapította meg az
Ediktumról szóló hatodik könyvében. Mivel ez így van, a megállapodás a felperes részéről
továbbra is hatályban marad, hogy a felperesnek keresetjogot adjon, ha nem történt további
eljárás; és ugyanezen elv alapján, ha az egész szerződés semmissé tehető, miért ne lehetne azt
módosítani, és úgyszólván új formában megjelenni? Ezt mondhatjuk, hogy helyesen
állapítottuk meg, és ezért nem helytelenítem azt, amit Pomponius az "Olvasmányok" című
könyvében mond, nevezetesen: hogy az ember egy megállapodással részben lemondhat egy
adásvételről, hogy a részvásárlás másodszor is megtörténhessen. Ha azonban a vevő két
örököst hagyott hátra, és az eladó egyikükkel megállapodott, hogy lemond az adásvételről;
Julianus azt mondja, hogy a megállapodás érvényes, és az adásvétel részben érvénytelen,
mivel a másik örökös egy másik szerződés megkötésével kivételt szerezhetett volna a
társörökösökkel szemben. Ezért Julianus és Pomponius véleménye nagyon helyesen
megalapozott.
A praetor azt mondja: "Megkövetelem az olyan szerződések betartását, amelyeket nem
rosszhiszeműen vagy a törvényekkel, a népgyűlésekkel, a szenátus rendeleteivel vagy a
császárok rendeleteivel ellentétesen kötöttek, amennyiben egyikben sem jelenik meg csalás".
Vannak olyan megállapodások, amelyek ingatlanvagyonra vonatkoznak, és vannak
olyanok, amelyek személyi vagyonra vonatkoznak. Az ingatlanvagyonra vonatkozóak azok,
amelyekben általánosságban megállapodom, hogy nem indítok pert; a személyi vagyonra
vonatkozóak azok, amelyekben megállapodom, hogy nem perelek be például egy bizonyos
személyt: "Nem perelem Lucius Titiust." Azt, hogy egy megállapodás vagyontárgyra vagy
személyre vonatkozik-e, nemcsak a nyelvezetből, hanem a szerződő felek szándékából is meg
kell állapítani; mivel általában (ahogy Pedius mondja) a személy nevét nem azért írják bele a
szerződésbe, hogy személyessé tegyék, hanem azért, hogy kiderüljön, kivel kötötték a
szerződést.
A praetor azt mondja, hogy a csalárd módon kötött szerződés nem tartható be. A
csalást ravaszsággal és ravaszsággal követik el; és ahogy Pedius mondja, a szerződés csalárd
módon végrehajtott, amikor valamit más szándékának ürügyén tesznek, hogy mást
becsapjanak.
A praetor nem tesz hozzá semmit a csalás céljából kötött szerződésekre vonatkozóan;
Labeo azonban nagyon helyesen mondja, hogy ha mégis, az vagy igazságtalan vagy felesleges
lenne; igazságtalan például, ha a hitelező, miután egyszer jóhiszeműen felmentette az adóst,
utólag megpróbálná azt megsemmisíteni; felesleges, ha a felmentés megadásakor
megtévesztették, mert a csalás magában foglalja a megtévesztést.
Ha a szerződést kezdetben csalárd módon kötötték, vagy ha utólag valamilyen csalárd
cselekményt követnek el, akkor az Ediktum szavai szerint van ok a kivételre: "És nem
követnek el csalást".
Hivatkozva arra, amit általában a szerződés végére szoktak beilleszteni, nevezetesen:
"Titius kérte, Maevius ígérte"; ezeket a szavakat nemcsak úgy kell érteni, mint amelyek a
szerződés részét képezik, hanem úgy is, mint amelyek a kikötés részét képezik; és ezért a
kikötésből származó kereset keletkezik belőlük, hacsak az ellenkezőjét kifejezetten nem

92
bizonyítják; azon oknál fogva, hogy ez nem a kikötés, hanem csak a megállapodás
megkötésének szándékával történt.
Ha abban állapodom meg, hogy ítélet alapján vagy ház felgyújtása miatt nem indítok
pert, az ilyen jellegű megállapodás érvényes.
Ha abban állapodom meg, hogy "egy új építmény bejelentése" miatt nem indítok pert,
egyes hatóságok azon a véleményen vannak, hogy a megállapodás nem érvényes, mert az
mintegy a prétor tekintélyét támadja; Labeo azonban itt különbséget tesz, mivel például, ha az
új építmény magántulajdont károsíthat, a megállapodást meg lehet kötni; de ha közvagyont
érint, ez nem tehető meg, ami nagyon helyes megkülönböztetés. Így tehát minden más olyan
ügyben, amelyre a praetor ediktuma vonatkozik, és amely a magántulajdont érinti, törvényes
az egyezség megkötése, de nem azokban, amelyekben a köztulajdon sérelme áll fenn; mert a
törvény még a lopás tekintetében is megengedi a kiegyezés megkötését.
Ha valaki abban állapodik meg, hogy nem indít eljárást egy letét miatt, a szerződés
Pomponius szerint érvényes. Ugyancsak érvényes, ha bárki megegyezik: "a letéttel
kapcsolatos minden kockázatot vállal"; Pomponius szerint a megállapodás érvényes, és nem
lehet azt a törvénybe ütközőként semmissé tenni.
Általánosságban elmondható, hogy ha egy megállapodás ellentétes a szokásjoggal,
akkor azt nem köteles betartani senki, és nem lehet ettől függővé tenni egy örökséget sem; és
ha esküt tettek, hogy a fél nem fog perelni, akkor a megállapodást nem kell betartani,
Marcellus ugyanezt állítja a Digest második könyvében; és ha olyan dolgokra vonatkozóan
kötöttek megállapodást, amelyeket nem szabad szerződés tárgyává tenni, akkor azt nem kell
betartani, hanem teljesen fel kell mondani.
Ha valaki a hagyatékba lépés előtt megállapodást köt a hitelezőkkel, hogy kevesebbet
fizet nekik, mint amennyi jár, akkor a szerződés érvényes lesz.
Ha egy rabszolga a szabadság és az örökség megszerzése előtt köt megállapodást,
Vindius azt mondja, hogy a szerződés nem érvényes, mert feltételes örökösnek lett kinevezve.
Marcellus azonban a Digest nyolcadik könyvében azon a véleményen van, hogy ha egy
közvetlen örökös és egy rabszolga, aki szükségörökös, és mindkettőjüket feltétlenül kijelölték,
megállapodást kötnek, mielőtt a hagyatékba avatkoznának, akkor azt szabályosan teszik, ami
valóban helyes. Azt is gondolja, hogy az idegen örökös, ha a hitelezők utasítására lép be a
hagyatékba, azt jogszerűen teszi, és neki is van kereseti joga. Ha azonban valaki (amint azt
már korábban megállapítottuk) rabszolgasága alatt köt szerződést, Marcellus tagadja, hogy
szerződése érvényes lenne, mivel bármilyen cselekményt is végez valaki rabszolgasága alatt,
az általában nem válik hasznára, miután elnyerte szabadságát; amit a szerződésen alapuló
kivétellel kapcsolatban el kell ismerni. De felmerül a kérdés, hogy a csaláson alapuló kivétel
előnyös-e számára? Marcellus, bár korábban kétséges volt, hogy ez így van-e, hasonló
esetekben azonban elismeri; például amikor egy család fia, miután örökösnek nevezték ki,
megállapodást köt a hitelezőkkel, de miután felszabadult, belép a birtokra; úgy véli, hogy
csalásra alapított kivételt érvényesíthet. Ugyanezen a véleményen van akkor is, ha a fiú még
apja életében megállapodást köt annak hitelezőivel; ebben az esetben ugyanis csalás miatt
kivételt lehet tenni. Végül, a csalásra alapított kivételt még a rabszolgák esetében sem szabad
elutasítani.
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Jelenleg azonban egy ilyen jellegű megállapodás csak ott lehet hátrányos a hitelezőkre
nézve, ahol azok összegyűlnek, és közös megegyezéssel kijelentik, hogy adósságuk mely
részével akarják kielégíteni őket. Ha azonban nem egyeznek meg, akkor a prétor
beavatkozására lesz szükség, aki döntésében a többség akaratát kell, hogy kövesse.
Papinianus, Vélemények, X. könyv.
Úgy döntöttek, hogy a hitelezők esetében a többség az adósság összegére vonatkozik, nem
pedig az egyének számára. Ha a hitelezők száma megegyezik az adósságok számával, akkor a
hitelezők többségét kell előnyben részesíteni; ha a hitelezők száma egyenlő, a praetornak
annak az akaratát kell követnie, aki közöttük a legmagasabb rangú; de ha mindkét oldalon
minden egyenlő, akkor a praetornak a leghumánusabb véleményt kell választania, mert ez az
isteni Márkus rezcriptumából is kiderül.
Paulus, Az ediktumról, LXII. könyv.
Ahol több hitelező van, akiknek egyetlen keresetjoguk van, ott úgy kell tekinteni őket, mintha
csak egy személyt képviselnének; mint például, ha több hitelező van kikötés alapján, vagy
több bankár, akiknek a kötelezettségét egy időben vállalták, akkor egynek kell tekinteni őket,
mert csak egy adósság van. Ha egy hitelezőnek minősülő gyámolt több gyámja köt
megállapodást, egynek tekintendők, azon oknál fogva, hogy ezt egyetlen gyám nevében
tették. Ha pedig egyetlen gyám több gyámolt nevében köt megállapodást, akik egy tartozás
jogosultjai, akkor is megállapítható, hogy egy személynek kell őket tekinteni, mivel egy
ember nehezen tud két személyt képviselni; mert valóban, az a hazugság, akinek több kereseti
joga van egy olyan féllel szemben, akinek csak egy van, nem képviselhet több személyt.
A tartozás teljes összegét akkor becsüljük meg, ha több összeg tartozik; mint például,
ha több összeg, amely együttesen száz aurei, tartozik egy embernek; és egy másiknak ötven
aurei; mert ebben az esetben azt az összeget kell figyelembe vennünk, amely több összegből
tevődik össze, mert ha azokat összeadjuk, nagyobbak, mint az egyetlen összeg.
A főösszeghez hozzá kell adnunk a kamatot is, ami jár.
Ulpianus, Az ediktumról, IV. könyv.
Az Isteni Márk receptje előírja, hogy az összes hitelezőnek össze kell gyűlnie. De mi van
akkor, ha néhányan közülük nincsenek jelen? A távollévőknek követniük kell a jelenlévők
példáját? De ha a megállapodás a távollévőkkel szemben érvényes, akkor felmerül egy fontos
kérdés, nevezetesen, hogy ez a megállapodás kizárja-e a távollévő kiváltságos hitelezőket?
Megismétlem, hogy az isteni Márk által felállított szabály előtt az isteni Pius egy
rescriptumban kijelentette: "Hogy a kincstár azokban az esetekben is, ahol nincs zálogjog,
valamint a többi kiváltságos hitelező is kövesse a többiek példáját". Mindezeket a szabályokat
be kell tartani a biztosíték nélküli hitelezőkkel kapcsolatban.
Amennyiben a szerződéshez kötbér kikötése került hozzá, felmerül a kérdés, hogy a
szerződésen alapuló kivételt kell-e alkalmazni, vagy a kikötés alapján kell-e pert indítani?
Sabinus véleménye, amely a jobbik, az, hogy az, aki a kikötést tette, bármelyik utat
választhatja, ahogyan akarja; ha azonban a szerződésen alapuló kivétellel él, akkor a kikötés
feloldása lesz igazságos.
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Mi többnyire szoktuk megállapítani: "hogy a csaláson alapuló kivétel a szerződésen
alapuló kivételnek segítségére van"; és aztán vannak olyan személyek, akik nem élhetnek a
szerződésen alapuló kivétellel, de élhetnek a csaláson alapulóval; ez volt Julianus véleménye,
és sokan mások is támogatták; például, ha ügynököm megállapodást kötne, én élhetnék a
csaláson alapuló kivétellel; ezt a véleményt vallja Trebatius, aki úgy véli, hogy mivel
ügynököm megállapodása engem megkárosíthat, nekem is előnyömre válhat.
Paulus, Az ediktumról, III. könyv. Azért, mert meg lehet fizetni.
Ulpianus, Az ediktumról, IV. könyv.
Mert megállapítást nyert, hogy kárt okozhat nekem, akár én rendeltem meg, hogy szerződést
kössön, akár ő volt az általános megbízóm; ahogy Puteolanus állítja az első könyvben az
assessorokról, mivel eldőlt, hogy ő is indíthat bírósági eljárást.
Paulus, Az ediktumról, III. könyv.
Ha azonban az ügynököt csak perindítás céljából nevezték ki, az általa kötött megállapodás
nem sérti megbízóját, azon oknál fogva, hogy nem kaphat fizetést.
Ha azonban az ügynököt olyan ügyek intézésére nevezték ki, amelyekben ő maga is
érdekelt, akkor úgy kell tekinteni, hogy a megbízó helyét foglalja el, és így a vele kötött
megállapodást be kell tartani.
Ulpianus, Az ediktumról, IV. könyv.
Ezenkívül a társaság vezetője által kötött megállapodás a társaságra nézve és ellene is
érvényes.
Paulus, Az ediktumról, III. könyv.
A gyám által a gyámja nevében kötött megállapodás érvényes, amint azt Julianus állítja.
Ulpianus, Az ediktumról, IV. könyv.
Ha egy ingatlan vevőjével kötöttek megállapodást, és annak eladója keresetet nyújt be, a
csalásra hivatkozó kivétel akadályozza a perindítást; mivel az isteni Pius egyik írása szerint a
méltányossági kereseteket meg kell adni az ingatlan vevőjének, és csak az a jogos, hogy az
ingatlan adósa az eladóval szemben csalásra hivatkozó kivétellel élhessen.
Ha az eladott vagyon tulajdonosa és annak vevője között megállapodás jött létre,
például arról, hogy egy megvásárolt rabszolgát vissza kell adni annak, aki eladta, mint
tulajdonosnak; ha az eladott rabszolga a vételárért pert indít, a csalásra alapított kivétel
kizárja.
Paulus, Az ediktumról, III. könyv.
Ha tíz aurei-t adok neked, és megállapodom veled, hogy hússzal tartozol nekem, nem
keletkezik kötelezettséged tíznél többre, mert nem lehet nagyobb összegre szerződni, mint
amennyit adtak.
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Vannak bizonyos jogok, amelyek a szerződés alapján a törvény erejénél fogva
semmissé válnak, mint például a sérelem vagy a lopás miatt.
Egy megállapodáson alapuló kereseti jog keletkezik zálogjog esetén, a praetoriánus
törvény szerint; ez azonban kivételesen érvénytelenné válik, ha abban állapodom meg, hogy
nem perelek.
Ha valaki olyan megállapodást köt, hogy nem maga ellen, hanem az örököse ellen kell
pert indítani; az örökös által benyújtott kivétel nem használ neki.
Ha én abban állapodom meg, hogy nem indítanak pert ellenem vagy Titius ellen, ez
Titiusnak nem lesz előnyös, még akkor sem, ha ő lesz az örökös, mert ezt utólag nem lehet
megerősíteni. Julianus ezt a szabályt egy olyan apa esetében állapította meg, aki megegyezett
abban, hogy nem indítanak pert ellene vagy a lánya ellen, ha a lány utólag apja örököse lesz.
Ha az eladóval az ingatlanra vonatkozóan megállapodást kötöttek, arra több hatóság
véleménye szerint a vevő hivatkozhat, és Pomponius szerint mi is élünk ezzel a szabállyal; de
Sabinus szerint, ha a megállapodás személyes, akkor a vevővel szemben is hivatkozhatunk rá.
Szerinte ez a törvény akkor is így van, ha az öröklés ajándékozással keletkezik.
Amikor egy másik birtokának jogtalan birtokosa megállapodást köt, sokan úgy vélik,
hogy a megállapodás sem előnyös, sem hátrányos az örökös számára, ha az visszaszerzi a
birtokot.
Ha egy fiú vagy egy rabszolga olyan megállapodást köt, hogy az apa vagy a gazda
ellen nem indítható per.
Gaius, A tartományi ediktumról, I. könyv.
(Függetlenül attól, hogy a megállapodást a felek magukkal, vagy az apával vagy a gazdával
kötött korábbi szerződésre hivatkozva kötik).
Paulus, Az ediktumról, III. könyv.
Kivételre jogosultak. Ugyanez a szabály vonatkozik azokra is, akiket jóhiszeműen tartanak
rabszolgasorban.
Ismétlem, ha egy család fia megállapodást köt, hogy nem indítanak ellene pert, akkor
az ő és apja javára is válik, ha az utóbbit a fiú peculiumáért perelik.
Gaius, A tartományi ediktumról, I. könyv.
Vagy a fia által vállalt kötelezettségből származó haszonért, vagy ha a fia védelmezőjeként
perelik, ha ezt előnyben részesíti.
Paulus, Az ediktumról, III. könyv.
Az apa örököse is hivatkozhat rá a fia életében, de a fiú halála után ezt sem az apa, sem az
örököse nem teheti meg, mert a szerződés személyes.
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Ha egy szolga olyan megállapodást köt, hogy nem perelhető, a megállapodás
értéktelen. Nézzük meg, hogy lehet-e csalásra hivatkozva kivételt tenni. Ha a megállapodás
vagyonra vonatkozik, magára a megállapodásra alapított kivételre hivatkozhat az úr és
örököse, de ha a megállapodás személyes, akkor csak a csaláson alapuló kivételre lehet
hivatkozni.
Egy megállapodás megkötésével nem tudunk előnyhöz jutni azok számára, akik az
irányításunk alatt állnak; de számunkra előnyös lesz, ha az ő nevükben kötünk megállapodást,
ahogyan Proculus állítja. És ez a tan helyes, ha ez volt a megegyezés a szerződés
megkötésének időpontjában; de ha abban állapodom meg, hogy nem perelsz Titius ellen, és te
az ő nevében indítasz ellenem pert, akkor a szerződésen alapuló kivétel nem megengedett;
mert ami nem előnyös magának Titiusnak, az nem lesz előnyös a védőjének sem. Julianus azt
is kijelentette, hogy ha egy apa megállapodott abban, hogy sem ellene, sem fia ellen nem
indítanak pert, akkor a jobbik vélemény szerint a szerződésen alapuló kivételre nem
hivatkozhat a család fia, hanem csupán a csaláson alapulóra.
A család fia akkor köthet megállapodást arról, hogy nem indít pert hozomány miatt, ha
saját maga lesz az ura.
A család fia jogszerűen köthet megállapodást a rá hagyott örökségre vonatkozóan is,
bizonyos feltételek mellett.
Ha több személynek van joga egy teljes pénzösszeg behajtására, vagy ha ugyanazon
összegre vonatkozóan több adóstársuk van, felmerül a kérdés, hogy milyen mértékben
hivatkozhat szerződésen alapuló kivételre az egyik fél a többiek mellett, illetve a többiekkel
szemben? A vagyonra való hivatkozással kötött megállapodás előnyös azoknak, akiket e
kötelezettség alól felmentettek, amennyiben annak, aki a megállapodást megkötötte, érdeke
fűződött ehhez; és ezért az adós megállapodása előnyös a kezesek számára.
Ulpianus, Az ediktumról, IV. könyv.
Hacsak a felek szándéka nem az volt, hogy a főkötelezett ellen ne indítsanak pert, hanem
hogy az a kezes ellen indítható legyen; ebben az esetben a kezes nem élhet kivétellel.
Paulus, Az ediktumról, III. könyv.
A kezes által kötött megállapodás a főkötelezettnek nem lenne előnyös, mert a kezesnek nincs
érdeke abban, hogy a pénzt ne szedjék be az adóstól; a társbérlők számára sem lenne előnyös,
ahogyan a mással kötött megállapodás sem, függetlenül attól, hogy milyen érdeke van; mert
ezt csak akkor teheti meg, ha kivételt biztosítanak számára, és az előny elsősorban annak jár,
akivel a megállapodást kötötték, mint a főígérő esetében azokkal együtt, akik az ő számlájára
kötelezettek.
Ugyanő, Plautiusról, III. könyv.
Ha egy kezes olyan dologban kötelezte magát, amelyben érdekelt volt, ebben az esetben
főkötelezettnek kell tekinteni; és ha vele kötöttek megállapodást, azt úgy kell tekinteni,
mintha azt a főkötelezettel kötötték volna.
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Ugyanez, Az ediktumról, III. könyv.
Ugyanez a szabály vonatkozik arra az esetre is, ha két főadós vagy két bankár, akik partnerek,
kötelezik magukat.
Labeo szerint a személyes megállapodás nem vonatkozik harmadik személyre, és
valójában nem is örökösre.
De bár a kezes megállapodása nem jelent előnyt a főadós számára, Julianus azt
mondja, hogy ez utóbbi mégis általában csalásra hivatkozva kivételt tehet.
Ulpianus, Az ediktumról, IV. könyv.
Vagyis úgy értették, hogy a főkötelezett ellen nem lehet pert indítani. Ugyanez a szabály
vonatkozik a társkötelezettekre is.
Paulus, Az ediktumról, III. könyv.
Ha két bankár közül az egyik, aki élettárs, megállapodást köt az adóssal, lehet-e a másik ellen
kivételre hivatkozni? Neratius, Atilicinus és Proculus azon a véleményen vannak, hogy nem,
ha a vagyonra vonatkozó megállapodást egyikük kötötte; mert csak azt állapították meg, hogy
a másik a teljes tartozásért perelhet. Labeo ugyanezen a véleményen van, mert bár az egyikük
megkaphatja a fizetést, a kötelezettséget nem változtathatja meg; és így a kölcsönadott összeg
kifizetése szabályosan megtörténhet azokkal, akik a mi ellenőrzésünk alatt állnak, de a
kötelezettséget nem lehet megváltoztatni; és ez helyes. Ugyanez a szabály vonatkozik két
hitelezőre is egy kikötés alapján.
Ha egy főadósnak nem hivatalos megállapodást kötöttek, amelyben időt biztosítanak
neki, akkor sem az adós, sem a kezes nem részesülhet további időben. Ha az adós anélkül,
hogy felmentené magát, megállapodást köt arra vonatkozóan, hogy kezesét nem perelhetik be;
egyes hatóságok úgy vélik, hogy ez a kezes számára nem jelent előnyt, még akkor sem, ha a
főkötelezett ebben érdekelt volt; azon oknál fogva, hogy számára ugyanannak a kivételnek
kell fennállnia, mint a főkötelezett számára. Én úgy ítéltem meg, hogy a kezest megilleti a
kivétel előnye, mert ez nem az az eset lenne, amikor a jogot egy szabad személyen keresztül
szerezték, hanem inkább az, amikor magára a félre, aki a megállapodást megkötötte,
rendelkeztünk, amely szabály jelenleg használatos.
Miután megállapodás született arról, hogy a pert nem lehet megindítani, és később
megállapodnak abban, hogy a pert megindíthatják, az előbbi megállapodást az utóbbi
érvényteleníti; valóban nem a törvény erejénél fogva, mint ahogy az egyik kikötés megszűnik
a másik által, ha ez a felek szándéka, mert a törvény szabályozza a kikötéseket, és a
szerződésekben minden a tényektől függ; ezért a kivételt a replikációval megcáfolják.
Ugyanezen elv alapján történik, hogy az első megállapodás nem mentesíti a kezeseket. Ha
azonban az első megállapodás olyan jellegű volt, hogy az a keresetjogot megszüntette, mint
például egy sérelem esetén, akkor a per utólag nem indítható a megállapodás megkötése után,
hogy ez megtörténhet; mert az első keresetjog elveszett, és az utólag kötött megállapodásnak
nincs olyan hatása, hogy keresetjogot adományozna, és a sérelem miatti kereset nem alapulhat
szerződésen, hanem csak sértő magatartáson. Azt mondjuk, hogy ugyanez a szabály érvényes
a jóhiszemű szerződések esetében is, amikor a megállapodás az egész kötelezettséget
megsemmisíti, mint például egy adásvétel esetében; mert a korábbi kötelezettséget egy új
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szerződés nem eleveníti fel, hanem előnyére válna. Ahol azonban nem az egész szerződést
semmisítették meg, hanem valamit kizártak belőle, ott a második megállapodás az első
megújításaként hat. Erre például egy hozomány iránti perben kerülhet sor, amikor a nő
megállapodást köt arra vonatkozóan, hogy a hozományát haladéktalanul visszaadják neki,
majd ezt követően olyan megállapodást köt arra vonatkozóan, hogy azt a törvény által
engedélyezett időpontban visszaadják neki; ebben az esetben a hozomány a törvénynek
megfelelően visszakerül hozzá, és az sem állítható, hogy a megállapodás következtében a
hozomány állapota rosszabbá válik; mert amilyen gyakran a hozományra vonatkozó kereset
joga visszanyeri azt az állapotot, amellyel a természet törvénye felruházta, a hozomány
állapota nem romlik, hanem visszaáll az eredeti állapotába. Ezt a véleményt Scaevola is
vallotta.
Nem lehet megállapodással előírni, hogy valaki nem felel a rosszhiszeműségért; mert
bár a fél megállapodhat abban, hogy nem indít pert a foglaló miatt, a szerződés feltételei
alapján úgy tűnik, hogy beleegyezik abba, hogy nem indít pert csalás miatt, és ilyen
megállapodásra lehet hivatkozni.
Azokat a megállapodásokat, amelyek erkölcstelen rendelkezéseket tartalmaznak, nem
szabad betartani; mint például, ha abban állapodom meg, hogy nem perellek be lopásért vagy
testi sértésért, ha ezeket elköveted; mert helyénvaló, hogy a lopás vagy testi sértés miatt a
büntetéstől való félelem fennálljon. Miután azonban ezeket a bűncselekményeket elkövettük,
köthetünk megállapodást. Hasonlóképpen nem tudok megállapodni abban, hogy nem fogok
erőszak miatt tilalmat kérni, amennyiben ez a közérdeket érinti. És általában, ahol a
megállapodás túlmutat az egyének érdekein, ott nem szabad betartani. És mindenekelőtt azt
kell szem előtt tartani, hogy az egy dologra vagy egy személyre vonatkozólag kötött
megállapodás nem sérthet egy másik dolgot vagy egy másik személyt.
Ha te tartozol nekem tíz aureival, és én szerződöm, hogy nem perellek be húszért,
akkor megállapítható, hogy szerződés vagy csalás miatt jogosult vagy a tíz aurei erejéig
kivételt tenni. Ismétlem, ha ön húsz aureival tartozik nekem, és én megállapodom, hogy csak
tízért perelem be önt; az eredmény az lesz, hogy ha ön ellenkezik velem szemben a kivétellel,
csak a fennmaradó tíz aurei megfizetését követelhetem tőle.
Ha azonban, miután tíz aurei vagy Stichus megfizetésében állapodtam meg veled, tíz
aurei megfizetésében állapodom meg veled, és aztán a Stichusért vagy a tíz aureiért indítok
pert, ha a szerződésre hivatkozva kivételre hivatkoznak, a keresetjog teljesen megszűnik; mert
ahogyan az egész kötelezettséget a fizetés, vagy a per, vagy a két dolog egyikének bérbeadása
váltja fel; úgy, ha megállapodást kötnek arról, hogy az egyik dologért nem indítanak pert, az
egész kötelezettség megszűnik. Ha azonban köztünk az a megállapodás, hogy tíz aurei nem
nekem, hanem Stichusnak adják, akkor jogszerűen indíthatok pert Stichusért, és ellenem nem
lehet kivételre hivatkozni. Ugyanez a szabály vonatkozik arra az esetre is, ha megállapodás
született arról, hogy nem indítunk pert Stichusért.
Ha azonban általánosságban tartoztok nekem egy rabszolgával, és én megállapodom,
hogy nem indítok pert Stichusért, akkor a szerződésre alapított kivételre lehet hivatkozni
ellenem, ha Stichusért indítok pert; de ha egy másik rabszolgáért indítok pert, akkor
szabályosan járok el.
Továbbá, ha megegyezem, hogy nem indítok pert egy ingatlanért, és örökösként
eljárva pert indítok bizonyos ingatlanrészekért, akkor a szerződésen alapuló kivételre lehet
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hivatkozni ellenem a megállapodásban foglaltak tekintetében; éppúgy, mintha a megállapodás
úgy szólt volna, hogy nem indítok pert egy földterületért, és én pert indítok annak
haszonélvezete miatt; vagy, miután megegyeztem, hogy nem indítok pert egy hajó vagy egy
épület miatt, pert indítok azok bizonyos részeiért, miután azokat lebontották; kivéve, ha van
valami kifejezett ellenkező értelmű megállapodás.
Amennyiben a felmentés nem érvényes, úgy tekintik, hogy hallgatólagos
megállapodással értették meg, hogy nem indítanak pert.
A rabszolga nem köthet megállapodást a birtokba lépni készülő örökös nevében, mert
ez utóbbi még nem az ura; de ha a megállapodás a vagyonra való hivatkozással történt, azt az
örökös megszerezheti.
Gaius, A tartományi ediktumról, I. könyv.
A polgári jog ellenében kötött megállapodásokat nem tekintik érvényesnek; mint például, ha
egy gyámja beleegyezése nélkül a gyámolt olyan megállapodást köt, hogy nem perli be az
adóst, vagy hogy bizonyos időn belül (például öt éven belül) nem indít pert, mert gyámja
beleegyezése nélkül nem kaphat törvényesen fizetést. Másrészt, ha a gyámság alatt álló
személy megállapodást köt arról, hogy nem perelheti be a tartozását, a megállapodást
érvényesnek tekintik, mivel a gyámja hozzájárulása nélkül javíthat a helyzetén.
Ha egy elmebeteg vagy tékozló személy gondnoka megállapodást köt arról, hogy az
említett elmebeteg vagy tékozló személy ellen nem indítanak pert, akkor teljesen helyénvaló,
hogy a gondnok ilyen megállapodásának helyt adjanak, de az ellenkező esetben nem.
Ha egy fiú vagy egy rabszolga olyan megállapodást köt, hogy ő maga nem indít pert, a
megállapodás semmis. Ha azonban a megállapodás vagyonra vonatkozólag jött létre, azaz,
hogy a pénzért nem lehet pert indítani, akkor azt érvényesnek kell tekinteni az apával vagy a
gazdával szemben, ha a fiú vagy a rabszolga korlátlanul rendelkezik saját peculiumával; és a
vagyon, amelyre vonatkozóan a megállapodást kötötték, az ő peculiuma. Ez azonban nem
egészen tanácsos, mert mivel igaz, amint Julianus állítja, hogy akinek a peculiumának
kezelése megadatott, annak még mindig nincs joga rendelkezni vele; ebből az következik,
hogy ha a megállapodás arra vonatkozott, hogy nem perel a pénzért, hogy azt elajándékozza, a
szerződés nem maradhat érvényben; de ha a szerződés megkötésének ellenértékeként kap
valamit, ami nem kevesebbet, sőt többet ér, mint amennyit ad, a szerződést érvényesnek kell
tekinteni.
Ulpianus, Az ediktumról, IV. könyv.
Ha azonban kölcsönadja gazdája pénzét, Celsus azt mondja, hogy az érvényes, amiben a
kölcsönadáskor megállapodott.
Gaius, A tartományi ediktumról, I. könyv.
A család fiával kapcsolatban vizsgáljuk meg, hogy érvényes-e az a megállapodás, amikor ő
abban állapodik meg, hogy nem indít pert, mert néha a családapának van kereseti joga,
például sérelem miatt; ha azonban az apának van kereseti joga a fiának okozott sérelem miatt,
kétségtelen, hogy ha pert akar indítani, nem zárja ki a fia megállapodása.
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Ha egy férfi megállapodott egy rabszolgával egy olyan pénzösszegről, amellyel Titius
tartozott neki, és pert indít Titius ellen, felmerül a kérdés, hogy a szerződés alapján lehet-e és
kell-e őt kizárni? Julianus úgy gondolja, hogy el kell, hogy évüljön, ha az egyezséget kötőnek
joga van a rabszolga urával szemben perelni a peculiumért, vagyis ha a rabszolgának jó oka
van a közbelépésre, mert például ugyanezzel az összeggel tartozott Titiusnak. Ha azonban a
rabszolga kezesként lép közbe, ezen az alapon nem illeti meg a kereset joga a peculiumáért;
és a hitelezőt sem szabad megakadályozni abban, hogy pert indítson Titius ellen. Ugyanígy
semmiképpen sem akadályozhatja meg ebben, ha úgy gondolja, hogy a rabszolga szabad
ember.
Ha feltételesen megállapodnék veled egy olyan összegről, amellyel Titius feltétlenül
tartozik nekem, és a feltétel nem teljesülne, és én pert indítanék Titius ellen, vajon
megakadályozhat-e és megakadályozhat-e engem a szerződésen alapuló kivétel? A jobbik
vélemény az, hogy a kivétel nem alkalmazható.
Ulpianus, A curulai aedilisek ediktumáról, I. könyv.
Mindig megengedett az aedilisek ediktumával ellentétes szerződést kötni, akár az adásvétel
megkötésekor, akár utólag.
Paulus, Plautiusról, V. könyv.
Ahol azt állítják, hogy ha a főadósnak a főkötelezettel olyan megállapodást kötnek, hogy
ellene nem lehet pert indítani, a kezesnek is joga van a kivételre; és ezt az adós javára
állapították meg, hogy megakadályozzák, hogy ellene megbízási pert indítsanak. Ha tehát
nem lesz perelhető a megbízási per, például azért, mert a fél a tartozás elajándékozásának
szándékával lett kezes, akkor azt kell megállapítani, hogy a kezest nem illeti meg a kivétel.
Celsus, Digest, I. könyv.
Egy nagyapa hozományt ígért unokája nevében a fia által, és megállapodott abban, hogy a
hozományért sem maga, sem a fia ellen nem lehet pert indítani. Akkor, ha a hozományért
olyan fél ellen indítanak pert, aki a fiú társörököse, az előbbi nem védheti meg őt azzal, hogy
a szerződésre hivatkozva kivételre hivatkozik; a fiú azonban nagyon helyesen élhet ezzel,
mivel a félnek megengedett, hogy az örököse legjobb érdekét vegye figyelembe, és semmi
akadálya nincs annak, hogy az egyik örököséről gondoskodjon, ha ő lesz az örökös, és ne
vegye figyelembe a többiek érdekét.
Modestinus, Szabályok, V. könyv.
Julianus véleménye szerint az örökösödési jogról nem lehet lemondani, mint ahogyan azt sem
mondhatja senki, hogy nem kíván rendes örökös lenni.
Ugyanő, Vélemények, II. könyv.
Két testvér, Titius és Maevius, valamint egy nővér, Seia, felosztottak egymás között egy
birtokot, amelyet közösen birtokoltak, és egy olyan okiratot készítettek, amelyben
kijelentették, hogy felosztották az anyjuk birtokát, és azt állították, hogy nem maradt közös
tulajdonuk. Később azonban ketten közülük, nevezetesen Maevius és Seia, akik anyjuk
halálakor távol voltak, megtudták, hogy testvérük egy aranyban kifejezett pénzösszeget elvett,
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amelyről a felosztási okiratban nem tettek említést. Szeretném tudni, hogy a felosztási
megállapodás megkötése után a testvérek javára a másik testvérrel szemben indítható-e per az
elvonásból származó pénz visszaszerzése iránt? Modestinus azt válaszolta, hogy ha, amikor a
Titius által állítólag elvont pénz egy része miatt indítottak pert, egy általános szerződés
alapján kivétellel hivatkoztak ellenük, amikor tudatlanul beleegyeztek a Titius által elkövetett
csalásba, akkor a csalásra hivatkozva hivatkozhatnak a replikációra.
Proculus, Episztolák, V. könyv.
Ha a hozzám tartozó föld birtokában vagy, és én megállapodást kötök veled, hogy átadod a
birtokot Attiusnak, és én pert indítok, hogy visszaszerezzem tőled a birtokot, nem
akadályozhat meg a szerződésen alapuló kivétel, kivéve, ha már átadtad a birtokot, vagy ha a
köztünk létrejött megállapodás a te érdekedben történt, és nem a te hibád, hogy nem adtad át.
Papirius Justus, A császári alkotmányokról, II. könyv.
Antoninus és Verus császárok egy rescriptumban kimondták, hogy "a köztársaság adósa a
curator által nem menthető fel a fizetés alól, és hogy a Philippi népének adott felmentést
vissza kell vonni".
Papinianus, Kérdések, II. könyv.
A közjogot nem lehet megváltoztatni magánszemélyek szerződéseivel.
Ugyanő, Questions, V. könyv.
A régiek megállapították, hogy ha egy szerződés homályos vagy kétértelmű, azt az eladó és a
bérbeadó ellen kell értelmezni, mert az ő hatáskörükben állt volna a szerződés feltételeit
világosabban megfogalmazni.
The Same, Vélemények, I. könyv.
Egy szerződés a következőképpen szólt: "Tudomásul veszem, hogy nem kötelezlek", nem
korlátozódik a személyre, de mivel általános, az örökösökre és a peres felekre is vonatkozik.
Ha a megjelent fél megállapodást kötött arról, hogy egy bizonyos időn belül kielégíti
az ítéletet, ha az összeget, amelynek megfizetésére kompromisszum útján kötelezte magát,
nem fizetik ki határidőn belül; a fellebbviteli bíró, a fő kérdésre való hivatkozás nélkül, ezt
jogszerű megállapodásként kezeli, mintha a fél elismerte volna a felelősségét.
A hagyaték és a tartozások felosztása után, ha a különböző hitelezők a különböző
társörököktől a tartozás teljes összegére vonatkozóan kamatot fogadtak el, a tartozások
átruházása nélkül, ahogyan abban megállapodtak; a hitelezőknek az egyes örökösökkel
szemben a rájuk eső részre vonatkozó keresetindítási jogába nem lehet beavatkozni, kivéve,
ha az örökösök nem ajánlják fel, hogy a teljes tartozást az egyezség feltételeinek megfelelően
megfizessék nekik.
Egy apa, aki hozományt ígért a lányának, és megállapodott: "Ha a lány utána meghal,
anélkül, hogy gyermekeket hagyna hátra, a hozomány egy része a testvérét illeti meg, aki az
örököse lesz". Ha a lány apjának később gyermekei születnek, és azokat végrendeletében
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örökösökké teszi, ez a megállapodás csalásra hivatkozva kivételt tesz, mivel a szerződő felek
között az volt a megállapodás, hogy az örökösről gondoskodni kell; és abban az időben,
amikor az apának még nem voltak gyermekei, úgy tűnt, hogy utolsó kívánságát a testvér
javára fejezi ki.
Ugyanez, Vélemények, XI. könyv.
"Ha egy bizonyos időpontig kifizeted nekem adósságod egy részét, akkor a maradékra
vonatkozóan felmentést adok, és felmentelek a felelősség alól." Bár ilyen körülmények között
nem áll fenn a keresethez való jog, mindazonáltal az a meggyőződés, hogy az adósnak joga
van a mentességhez.
Ugyanez, Vélemények, XVII. könyv.
Egy adós és egy hitelező között az a megállapodás született, "hogy a hitelező nem vállalja a
terhelttel terhelt földterület után fizetendő adó megfizetésének terhét, hanem a fizetés
szükségessége az adóst terheli". Azt válaszoltam, hogy az ilyen jellegű megállapodást nem
kell betartani, amennyiben az államkincstárat érinti, mert nem megengedhető, hogy egy, az
államkincstárt érintő jogszabályt magánszemélyek érdekében megdöntsenek.
Paulus, Kérdések, V. könyv.
Az adásvételek során tudjuk, hogy egyrészt az adósnak milyen cselekményeket kell
elvégeznie, másrészt a vevőnek mit kell tennie; de ha a szerződésben ettől eltérő feltételek
szerepelnek, azokat be kell tartani.
Scaevola, Vélemények, V. könyv.
Amikor egy kiskorú az apja hagyatékát ki akarta utasítani, a gyámja a hagyaték több
hitelezőjével megállapodást kötött, hogy azok elfogadják tartozásuk bizonyos részét. A
kiskorú gondnokai ugyanilyen egyezséget kötöttek más hitelezőkkel; és kérdezem, hogy a
gondnok, aki maga is az apa hitelezője volt, jogosult volt-e arra, hogy a tartozás ugyanilyen
részét visszatartsa? Azt válaszoltam, hogy a gyám, aki rábírta a többi hitelezőt, hogy elfogadja
az esedékes összeg egy százalékát, magának is meg kellett volna elégednie egy hasonló
összeggel.
Hermogenianus, Epitomusok a jogról, II. könyv.
Az olyan osztozkodási szerződés, amelyet sem átadással, sem kikötéssel nem kötöttek meg,
mivel puszta, ellenszolgáltatás nélküli megállapodás, nem keletkeztet keresetindítási jogot.
Tryphoninus, Disputációk, II. könyv.
Az örökös és az örökhagyó között létrejött olyan megállapodást, amelyben az utóbbi
beleegyezik, hogy nem vesz fel biztosítékot az előbbitől, érvényesnek találták; mivel az isteni
Márknak a Semestriában feljegyzett alkotmánya kimondja, hogy az elhunyt akaratát ebben,
valamint más ügyekben is be kell tartani; és a szerződés alapján az örökös által az örökösnek
nyújtott biztosíték feloldása nem vonható vissza, ha az meggondolja magát; mivel teljesen
jogszerű, ha valaki a törvényes jogának érvényesítésére vonatkozó hatalmát vagy a jövőbeli
fizetésre vonatkozó reményét rosszabbra változtatja.
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Scaevola, Digest, I. könyv.
Egy földterület vevője húsz aurei megfizetésére kötelezte magát, és ezt kikötéssel vállalta; az
eladó pedig azután kötelezettséget vállalt arra, hogy megelégszik tizenhárom aureival, és
elfogadja ennek az összegnek a meghatározott időn belüli kifizetését. Miután az adós ellen
pert indítottak az utóbbi összeg megfizetése miatt, beleegyezett, hogy ha azt egy másik
meghatározott határidőn belül nem fizetik ki, akkor az először kötött kötelezvény alapján
behajtható tőle. Felmerült a kérdés, hogy a teljes tartozás nem hajtható-e be az első
kötelezettség alapján, mivel az adós nem tartotta be a későbbi megállapodás feltételeit? Azt
válaszoltam, hogy a megállapítottaknak megfelelően igen.
Lucius Titiusnak zavaros számlája volt Gaius Seius pénzközvetítővel, amiatt, hogy
különböző összegeket kapott és fizetett neki. Végül Seius tartozott neki, és Lucius Titius
levelet kapott tőle a következő szavakkal: "A bróker számlája szerint, amelyet a mai napig
nálam tartasz, számos ügylet eredményeként háromszáznyolcvanhat aurei összeg és annak
kamatai maradtak a kezemben. Visszaadom neked azt az összeget, amely megállapodás nélkül
a kezemben van. Ha bármilyen okból az Ön által kiállított, azaz megírt okirat a kezemben
marad, függetlenül attól, hogy milyen összegről van szó, azt semmisnek kell tekinteni és
törölni kell". Felmerült a kérdés, hogy mivel Lucius Titius e levél megírása előtt utasította
Seiust, a brókert, hogy fizessen ki patrónusának háromszáz aurei-t, vajon a levélben foglaltak
szerint, amelyek szerint minden, bármilyen szerződéssel kapcsolatos kötelezettségvállalás
semmisnek és érvénytelennek tekintendő, nem volt-e kikötve, hogy sem Seius, sem fiai nem
perelhetők be ezen az alapon? Azt válaszoltam, hogy ha a számla csak a bevételeket és
kifizetéseket tartalmazza, akkor a többi kötelezettség ugyanolyan állapotban marad.
Gaius, A tizenkét tábla törvényéről, V. könyv.
Nyilvánvaló, hogy minden olyan megállapodás érvényes, amelyet a vagyon átadásakor
kötöttek.
Ulpianus, On Sabinus, XXXVI. könyv.
Ha valaki pénzt kölcsönöz, és abban állapodik meg, hogy csak annyi összegért perel az adós
ellen, amennyit az képes fizetni, érvényes-e az ilyen szerződés? A jobbik vélemény az, hogy
ez a szerződés érvényes, mivel semmi helytelen nincs abban, ha valaki beleegyezik abba,
hogy olyan összegért pereljék be, amennyit a lehetőségei megengednek.
Ugyanő, A Sabinusról, XLIII. könyv.
Nem gondolom, hogy megengedhetetlen, hogy a letéti kölcsön, bérleti és egyéb hasonló
jellegű szerződésbe egy ilyen jellegű megállapodást illesszenek be, nevezetesen: "Nem szabad
rabszolgámat tolvajjá tenned"; vagyis nem szabad arra ösztönöznöd, hogy tolvajjá vagy
szökevénnyé váljon, és nem szabad őt olyan mértékben elhanyagolnod, hogy lopást kövessen
el; mert ahogyan a rabszolga megrontása miatt perelhető, úgy ez a megállapodás, amely a
rabszolgák megrontásának megakadályozására vonatkozik, megállja a helyét.
Ugyanő, Az ediktumról, XXVI. könyv.
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Ha úgy gondolod, hogy egy örökség miatt köteles vagy megállapodást kötni az adósoddal,
hogy nem indítasz ellene pert; az adósod a törvény erejénél fogva nem szabadul fel, és nem
akadályozhatja meg a pert a szerződésen alapuló kivétel útján, ahogyan azt Celsus a Huszadik
Könyvben kifejtette.
Ugyanott azt is mondta: "Ha tévesen úgy gondolod, hogy köteles vagy egy örökséget
kifizetni Titiusnak, és utasítod adósodat, hogy fizesse ki neki, és az utóbbi, mivel egyúttal az ő
adósa is, megállapodást köt Titiusszal, hogy nem perelheti be őt; ez nem szünteti meg a te
perlési jogodat az adósoddal szemben, és az övét sem az ő adósa ellen." Ez nem szünteti meg
a te perlési jogodat az adósoddal szemben.
Ugyanő, Vélemények, I. könyv.
Az a levél, amellyel egy fél kötelezte magát, hogy egy bizonyos személy az ő társörököse,
nem biztosít keresetindítási jogot a hagyatékot birtokló felek ellen.
Ha az adós és az a fél, aki a hitelező által zálogjoggal birtokolt földterületet
megvásárolta, megállapodást köt, azzal az ürüggyel, hogy ez az adós nevében történt, hogy a
már megszerzett haszon beszámítható legyen a tartozásba, és hogy a különbözetet rendezni
lehessen, a földterületet pedig az adósnak vissza kell adni; akkor az örökösnek teljesítenie kell
az elhunyt által kötött szerződést.
Egy olyan megállapodás, amely kimondja: "De ha a hitelező az általa zálogjoggal
birtokolt ingatlanok után fizetett bármilyen összegű adót, azt az adóstól behajthatja, és az
adósnak meg kell fizetnie az ugyanezen földterület után esedékes adókat"; ez egy jogi
szerződés, és ezért be kell tartani.
Amikor egy fél pert akart indítani az apja által készített, nem tisztességes végrendelet
hatályon kívül helyezése érdekében, és megállapodást kötöttek arról, hogy egy bizonyos
pénzösszeget kap, amíg az örökös él, kísérletet tettek arra, hogy ezt a megállapodást örökös
kötelezettségként értelmezzék; de egy újraszabályozott határozatban kimondták, hogy az ilyen
jellegű követelés semmilyen jogi vagy méltányossági alapon nem fogadható el.
Ugyanez, Vélemények, IV. könyv.
Teljesen helyénvaló a perköltségeket megelőlegezni a perben részt vevő félnek, de nem
jogszerű olyan megállapodást kötni, hogy az erre a célra fordított összeget nem törvényes
kamatokkal együtt kell kifizetni, hanem a perben behajtott összeg felét kell kifizetni.
Scaevola, Jegyzetek Julianushoz, Digest, XXII. könyv.
Ha abban állapodom meg, hogy nem követelek Stichusért, akit megillet, nem értem, hogy
adósom késedelembe esik; és ha Stichus meghal, nem hiszem, hogy az alperes felelős, ha a
szerződés megkötése előtt nem esett késedelembe.
Julianus, Digest, XXXV. könyv.
Ha az adósnak haszonélvezeti joga van egy rabszolgán, és a rabszolga, akin az említett
haszonélvezeti jogot élvezi, megállapodást köt, hogy az adós ellen nem indítanak pert, ezzel
javítja az utóbbi helyzetét. Hasonlóképpen, ha egy hitelező rendelkezik ilyen
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haszonélvezettel, és beleegyezik, hogy nem indít pert, és a rabszolga ezt követően
beleegyezik, hogy a hitelező ezt megtehesse, a hitelező a rabszolga által kötött megállapodás
alapján jogosan hivatkozhat a keresetindítás jogára.
Ugyanez, A Miniciusról, VI. könyv.
Ha valamilyen okból megállapodás születik arról, hogy a bérbeadó nem perelheti bérlőjét, és
az ilyen megállapodásnak jó oka van, a bérlő mindazonáltal pert indíthat bérbeadója ellen.
Florentinus, Institutes, VIII. könyv.
Ha valaki előre elfogadja az adóstól a kamatot, azt hallgatólagos megállapodásnak tekintik,
hogy a kamatfizetés ideje alatt nem indít pert a főkövetelésért.
Ha egy szerződés úgy van megfogalmazva, hogy az egyik oldalon személyes, a másik
oldalon pedig vagyonra vonatkozik; például, hogy nem fogok pert indítani, vagy hogy téged
nem perelnek be; akkor az én örökösömnek mindannyiótok ellen perlési joga lesz, és
mindannyiunknak perlési joga lesz a te örökösöd ellen.
Neratius, Pergamenek, III. könyv.
Kétségtelen, hogy a felek elállhatnak minden olyan szerződésben, amely adásvételre,
eladásra, bérbeadásra, bérbeadásra és más hasonló kötelezettségekre vonatkozik, ahol minden
változatlan marad azok közös megegyezésével, akik kötelezték magukat. Arisztosz véleménye
még ennél is tovább megy, mert szerinte, ha én elvégeztem minden olyan cselekményt,
amelyet nekem mint eladónak el kellett végeznem a neked eladott dologgal kapcsolatban, és
te még tartozol nekem a vételárral, akkor megállapodás van közöttünk, hogy visszaadsz
nekem mindent, ami az eladott dologgal kapcsolatos, amit én adtam át neked, és nem fizeted
ki a vételárat; és ennek megfelelően visszaadod nekem, akkor nem tartozol nekem a pénzzel;
mert a jóhiszeműség, amely az ilyen jellegű ügyeket szabályozza, ezt az értelmezést és
megállapodást lehetővé teszi. Nem számít, hogy a megállapodás a szerződés felbontásáról
szól-e, és minden, amire vonatkozóan köteleztük magunkat, változatlan marad-e; vagy pedig,
hogy visszaadsz mindent, amit átadtam neked, és akkor megegyezünk abban, hogy a
szerződés alapján semmit sem adsz nekem. Bizonyos, hogy a következőket nem lehet olyan
szerződéssel megvalósítani, amely arra vonatkozik, hogy a már megtörtént dolgokat
megsemmisítjük; vagyis arra, hogy Önt arra kötelezzük, hogy visszaadja nekem azt, amit már
átadtam Önnek; mivel ily módon az üzletet nem annyira a korábbi szerződésünk
megsemmisítése, mint inkább új kötelezettségek keletkezése révén bonyolítanánk le
közöttünk.
Paulus, Szabályok, III. könyv.
Valahányszor valamilyen előnyhöz juthatunk egy kikötés révén, megállapítható, hogy
állapotunk javul az ugyanazon felek által kötött megállapodások által.
Papirius Justus, Konstitúciók, VIII. könyv.
Antoninus császár egy Avidius Cassiushoz intézett rescriptumában kijelentette: "Hogy ha a
hitelezők adósságaik egy részét egy hagyatékból szeretnék kielégíteni, még ha ez idegen
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személyen keresztül történik is, akkor először azokat kell figyelembe venni, akik az elhunyttal
közeli rokonságban álltak, ha fizetőképesek".
Pomponius, On Sabinus, IX. könyv.
Senki sem tudja megállapodással elérni, hogy ne szentelhesse fel a saját földjét, ne
temethessen el egy holttestet a saját földjén, és ne rendelkezhessen a tulajdonával a
szomszédja beleegyezése nélkül.
Furius Anthianus, Az ediktumról, I. könyv.
Amikor egy adós, miután megállapodott abban, hogy a tartozás miatt nem indítanak ellene
pert (oly módon, hogy a szerződés a kezesnek is előnyös), egy másik szerződést kötött arról,
hogy per indítható ellene; felmerült a kérdés, hogy a kezest megfosztották-e az első
megállapodás előnyétől? A jobbik vélemény szerint, ha a kezes egyszer már megszerezte a
kivételhez való jogot, azt később nem lehet tőle a beleegyezése nélkül elvenni.

15. cím Az egyezségekre vonatkozóan.
Ulpianus, Az ediktumról, L. könyv.
Amikor valaki kompromisszumot köt valamire hivatkozva, ami kétséges, és a per kérdése
bizonytalan, a kompromisszum nem ér véget; de aki egyezséget köt, az a nagylelkűség révén
adományként lemond valamiről, ami biztos és vitathatatlan.
Ugyanő, Az ediktumról, LXXIV. könyv.
Bárki elfogadhatja a kiegyezést, nemcsak ott, ahol az aquiliai kikötés szerepel, hanem ott is,
ahol megállapodást kötnek.
Scaevola, Digest, I. könyv.
Antoninus és Verus császárok egy rescriptumban kijelentették, hogy "nem kétséges, hogy a
megkötött magánmegállapodások nem sértik mások jogait"; ezért, ha az örökös és az elhunyt
anyja között kompromisszumot kötöttek, a végrendeletet nem lehet úgy tekinteni, mintha ez
által hatályon kívül helyeznék, és a manumált rabszolgák vagy a hagyatékok sem veszítik el
ezáltal a keresethez való jogukat. Ennélfogva, amikor a végrendelet alapján bármiért pert
indítanak, az abban említett örököst kell perelniük; aki, amikor a hagyatékkal kapcsolatos
ügyekben kompromisszumot kötött, akár gondoskodott magáról a hagyatékhoz kapcsolódó
terhek tekintetében, akár nem, nincs joga megengedni, hogy saját gondatlansága másokat
károsítson.
Amikor egy vagyonkezelői szerződéssel kapcsolatban kompromisszumot kötnek, és
ezt követően kodicillumokat találnak; kérdezem, ha az elhunyt anyja a kompromisszum révén
kevesebbet kapott, mint amennyi a része volt, meg kell-e kapnia azt, ami a vagyonkezelői
szerződés alapján hiányzik? A válasz az volt, hogy igen.
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Egy adós, akinek zálogjogát hitelezője eladta, kisebb összegért kiegyezett
Maeviusszal, aki azt állította, hogy a törvényes hitelező örököse, és miután később a hitelező
végrendeletét bemutatták, kiderült, hogy Septicius az örökös. Felmerült tehát a kérdés, hogy
ha az adós pert indít Septicius ellen az elzálogosított vagyonért, élhet-e a Maeviusszal kötött
kiegyezésre hivatkozva, aki akkoriban nem volt törvényes örökös, kivétellel; és van-e joga
Septiciusnak visszaszerezni azt a pénzt, amelyet az adós Maeviusnak mint örökösnek fizetett,
azon az alapon, hogy azt az öröklés ürügyén kapta? A válasz az volt, hogy a megállapított
tények szerint ez nem tehető meg, azon oknál fogva, hogy Septicius nem maga kötötte vele a
kiegyezést, és Maevius, amikor elfogadta azt, nem is Septicius megbízottjaként járt el.
Ulpianus, A Sabinusról, XLVI. könyv.
Az aquiliai kikötés abszolút megváltoztat és érvénytelenít minden korábbi kötelezettséget, és
maga is érvényteleníti a feloldozást; és ez ma már a mi gyakorlatunk. Ezért még a feltételes
hagyatékok is az aquiliai kikötés hatálya alá tartoznak.
Papinianus, Definíciók, I. könyv.
Ha az aquiliai kikötés alkalmazásával élnek, a szerződő felek beleegyezése hallgatólagos, és
minden olyan cselekmény, amelyre még nem gondoltak, a korábbi állapotukban marad; mert
a jogban jártas személyek értelmezése ellenkezik minden önkényes szabadossággal.
Gaius, A tartományi ediktumról, XVII. könyv.
A végrendeletből eredő vitákban nem lehet kompromisszumra jutni, és a tények igazsága sem
kutatható, hacsak nem kerül sor a végrendelet szavainak vizsgálatára és értelmezésére.
Ulpianus, Disputációk, VII. könyv.
A kiegyezés az ítélet meghozatala után is érvényes, ha fellebbezés történt vagy történhet.
Ha egy kezest bepereltek, és ellene ítéletet hoztak, és ezt követően a megbízó
egyezséget kötött azzal a féllel, aki az ítéletet a kezes ellen megszerezte; felmerül a kérdés,
hogy érvényes volt-e az egyezség? Véleményem szerint igen, és mind a főkötelezett, mind a
kezes elleni minden kereseti jogalap megszűnt. Ha azonban maga a kezes kötötte a
kiegyezést, miután elvesztette a pert, miközben az ítéletet a kiegyezés nem semmisítette meg,
akkor is elintézettnek kell tekinteni, amennyiben a kifizetett összegekről van szó.
Annyira igaz azonban, hogy ami ebben az esetben kifizetésre került, még ha nem is
szünteti meg a kiegyezést, mégis csökkentette az ítélet összegét, hogy azt lehet mondani, és ez
valóban szerepel is egy rescriptumban olyan esetben, amikor a praetor engedélye nélkül
kötöttek kiegyezést, hogy ami kifizetésre került, azt a tartásdíj biztosítására kell fordítani, és
ami ezen felül tartásdíj miatt esedékes, azt kell biztosítani, de ami már kifizetésre került, azt
jóvá kell írni.
Ugyanez, Minden törvényszékről, V. könyv.
Amikor azok, akiknek a tartásról való rendelkezést hagyták, készek voltak kompromisszumot
kötni, és megelégedtek egy mérsékelt összeggel, amelyet azonnal ki kellett nekik fizetni; az
Isteni Marcus a szenátusban elmondott beszédében kijelentette: "Hogy a tartásra vonatkozó
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kompromisszum csak akkor állhat fenn, ha azt a prétor felhatalmazása alapján kötötték." Ezért
a praetor szokott közbelépni, és eldönteni a szerződő felek között, hogy a kiegyezés
elfogadható-e.
Akár házra, akár ruházatra, akár ingatlanon függő tartásra vonatkozó rendelkezést
hagynak hátra, ugyanannak a prétornak a vizsgálatát kell lefolytatni a kiegyezésre való
hivatkozással.
A fent említett cím a végrendeletben vagy kodicillumban hagyott tartásra vonatkozó
rendelkezésekre vonatkozik, függetlenül attól, hogy azt a végrendelethez csatolták-e, vagy a
fél végrendelet nélkül halt meg. Ugyanez a szabály vonatkozik arra az esetre is, ha a
rendelkezést mortis causa adományozással tették, vagy ha bárkire terhet róttak ki.
Amennyiben a hagyatékátruházás egy feltétel teljesítése céljából történik, azt mondjuk, hogy
a szabály ugyanaz. Nyilvánvaló, hogy a prétor felhatalmazása nélkül is köthető egyezség, ha a
tartásra vonatkozó rendelkezést nem mortis causa tették.
A cím a havonta, naponta vagy évente fizetendő összegekre vonatkozik, és ugyanez a
szabály érvényes akkor is, ha nem életfogytiglanra, hanem csak bizonyos időtartamra
hagyják.
Ha egy bizonyos összeget bárkinek hagyatékba adnak annak érdekében, hogy az illető
abból a kamataiból eltartsa magát, és halálakor a teljes összeget visszaadja; a cím továbbra is
alkalmazandó, bár az összeget nem lehet évente fizetendőnek tekinteni.
Ha azonban egy bizonyos pénzösszeget vagy egy bizonyos vagyonösszeget hagynak
Titiusra, hogy Seius eltartásáról gondoskodjon, a jobb vélemény szerint Titius kiegyezhet;
mert Titius e cselekedetével nem csökken Seius eltartása. Ugyanez a szabály vonatkozik arra
az esetre is, amikor a vagyont a tartás biztosítása érdekében az örökhagyónak hagyják.
A cím tiltja az olyan kompromisszumot, amelyet úgy kötnek, hogy bárki azonnal
elköltheti a neki adott összeget. Mi lenne akkor a helyzet, ha egy fél a praetor felhatalmazása
nélkül kötne olyan kompromisszumot, hogy amit a hagyatékból évente ki kell fizetni neki, azt
minden hónapban megkapja? Vagy mi történne, ha minden nap megkapná azt, amit minden
hónapban kifizetendőnek hagytak rá? Vagy mi lenne, ha azt, amit egy év végén jogosult lett
volna megkapni, már az év elején megkapná? Én azon a véleményen vagyok, hogy az ilyen
jellegű egyezség érvényes, mert a támogatandó fél az ilyen ügylet által javítja a helyzetét; és
hogy a császár címe nem akarta, hogy a személyek eltartását egyezséggel elvágják.
Nincs különbség abban, hogy a felek, akik számára a tartásról rendelkeztek, szabad
vagy szabadszülöttek, gazdagok vagy szegények.
A cím azt is elrendeli, hogy a prétor előtt a következő kérdésekre vonatkozóan
folytassanak vizsgálatot: először is a kiegyezés okára vonatkozóan; másodszor annak
feltételeire vonatkozóan; harmadszor az ügyletben részt vevő felek személyére vonatkozóan.
Az okot illetően meg kell állapítani, hogy milyen okból történt a kiegyezés, mert a
prétor nem hallgat meg senkit, aki kellő ok nélkül kíván kiegyezést kötni. Az okok, amelyekre
általában hivatkoznak, a következők: ha az örökös és a támogatandó fél különböző helyeken
lakik; vagy ha valamelyikük lakóhelyet kíván változtatni; vagy ha valamilyen sürgős okból
egy pénzösszeget az adott időben kell kifizetni; vagy ha a tartásról való gondoskodás több

109
örököst terhel, és nehézséget okoz számukra, hogy a kis összegeket különböző személyek
között osszák szét; vagy ha a rendszerint felmerülő okok közül bármilyen más ok fennáll,
amely a prétort a kiegyezés jóváhagyására késztetheti.
Az ügyletben érintett pénzösszeget is figyelembe kell venni, mert a felek
jóhiszeműségét ily módon kell megállapítani. Az összeget a kiegyezést kötő személy életkora
és egészségi állapota szerint is meg kell becsülni, mivel nyilvánvaló, hogy annak egy fiú, egy
fiatalember vagy egy idős ember esetében változnia kell; és nyilvánvaló, hogy a tartásra
vonatkozó rendelkezés annak a félnek az életével ér véget, akinek a javára azt kötötték.
Figyelembe kell venni a személyek jellemét is; vagyis azt, hogy milyenek azoknak az
életmódja, akik számára a tartásdíj folyósításra kerül, takarékosak-e, és van-e más forrásból
elegendő a tartásukhoz; vagy pedig alsóbbrendűek, akik kénytelenek lesznek teljes mértékben
a számukra nyújtott tartásdíjra támaszkodni. Az eltartással megbízott személyt illetően ezeket
a dolgokat kell megvizsgálni, nevezetesen, hogy milyenek
Ha azonban valaki kiegyezik a tartással kapcsolatban, nem tekintik szükségesnek, hogy
akarata ellenére bármilyen megállapodást kössön a lakhatással vagy egyéb kérdésekkel
kapcsolatban; ezért egyszerre mindenre vagy csak néhány dologra vonatkozóan is köthet
megállapodást.
A cipőkről való rendelkezéssel kapcsolatos egyezséget szintén a prétor felhatalmazása
alapján kell megkötni.
Ha egy vagy több személyre tartással terhelt ingatlan maradt, és ők azt el akarják
idegeníteni, a prétornak kell döntenie mind az elidegenítésről, mind a kiegyezésről. Ha a
tartással terhelt ingatlan több személyre száll, és ezek a prétor beleegyezése nélkül kötnek
egymással kiegyezést, a kiegyezést nem szabad jóváhagyni. Ugyanez a szabály vonatkozik
arra az esetre is, ha földterületet adnak tartási biztosítékul, mivel ha e célból zálogjogot adnak,
azt a prétor felhatalmazása nélkül nem lehet feloldani.
Teljesen nyilvánvaló, hogy a prétor beleegyezése szükséges, ha a tartás teljes
összegére vagy csak egy részére kötnek egyezséget.
Ha a prétorhoz benyújtott kérelem esetén a prétor az ügy kivizsgálása nélkül
engedélyezi a kiegyezés megkötését, az ügylet érvénytelen lesz; mivel az ügyet a prétor elé
utalják, hogy az megvizsgálja, és nem szabad elhanyagolni vagy lemondani róla. Ha azonban
nem vizsgálja ki mindazt, amire a Cím által utasítást kapott; vagyis az ügylet okát, összegét és
a felek személyét, akkor azt kell megállapítani, hogy még ha egyes kérdéseket ki is vizsgál, a
kiegyezés semmis.
Sem a tartomány kormányzója, sem a prétor nem ruházhatja át a hatáskörét egy ilyen
ügyben.
A tartással kapcsolatos egyezségeket a császári prokurátor jelenlétében is meg lehet
kötni; például, ha a kincstártól tartást követelnek, és így ez a kincstári prefektus jelenlétében
is megtehető.
Ha a tartásra való hivatkozással per van folyamatban, és egyezséget kötnek, az nem
érvényes a prétor felhatalmazása nélkül; mivel ellenkező esetben a császár címét meg lehetne
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kerülni; ugyanis színlelt pereket lehetne indítani annak érdekében, hogy az egyezséget a
prétor hozzájárulása nélkül kössék meg.
Ha valakinek tartási céltartalékot hagynak hátra, és ezen kívül egy azonnal fizetendő
hagyatékot, és a prétor felhatalmazása nélkül kötnek egyezséget; a fizetendő összeget először
a haladéktalanul fizetendőnek nyilvánított hagyatékra, a fennmaradó részt pedig a tartási
céltartalékra írják jóvá.
Ha valaki a prétor felhatalmazása nélkül köt kompromisszumot a tartásra vonatkozóan,
bármennyit is fizetnek, azt a tartásra járó összeg kiegyenlítésére kell fordítani; mert nem
számít, hogy mennyi volt a hátralék, vagy hogy több vagy kevesebb volt-e, mint a kifizetett
összeg; mert ha kevesebb, akkor is a kifizetést a tartási tartalék hátralékára kell jóváírni. És
nyilvánvaló, hogy ha az, aki a tartásra vonatkozó egyezséget kötött, a kifizetés révén
gazdagabbá vált, akkor tökéletesen igazságos, hogy a másik fél perelhesse vissza azt az
összeget, amellyel gazdagabbá vált, mivel senkinek sem szabadna hasznot húznia a másik
veszteségéből.
Ha egy bizonyos, évente fizetendő összeget, például éves nyugdíjat vagy
haszonélvezeti jogot hagyott valaki egy magasabb rangú emberre, a prétor felhatalmazása
nélkül is köthető egyezség. Ha azonban tartásdíj helyett mérsékelt haszonélvezeti jogot
hagytak hátra, azt mondom, hogy a praetor felhatalmazása nélkül kötött kiegyezésnek nincs
ereje vagy hatása.
Ha valakinek a tartásáról nem pénzben, hanem gabonában, olajban és más, a
megélhetéshez szükséges cikkekben rendelkeztek, akkor ezek tekintetében nem lehet
kompromisszumot kötni, függetlenül attól, hogy a kifizetéseket évente vagy havonta kell-e
teljesíteni. Ha azonban a prétor felhatalmazása nélkül kötött egyezség abban állt, hogy a
tárgyak helyett egy bizonyos pénzösszeget kapjon, amely vagy évente, vagy havonta
fizetendő, és sem az időpontot, sem az összeget nem változtatták meg, hanem csak a tárgyak
jellegét; vagy ha másrészt beleegyezett, hogy természetbeni ellátást kapjon, amit pénzben
hagytak meg neki; mint például amikor a bort olajra, vagy az olajat borra, vagy bármi mást
ilyen jellegűre cserélte; vagy a helyet úgy változtatta meg, hogy a Rómában neki hagyott
ellátást valamelyik városban vagy valamelyik tartományban kapja meg, vagy fordítva; vagy
ha a személyt úgy változtatta meg, hogy egytől kapja meg azt, amit többtől kellett volna
megkapnia; vagy egy adóst fogad el egy másik helyett; mindezeket a praetor döntése alá kell
vetni, és a tartásra jogosult javára kell megállapítani.
Ha a szállásért évente fizetendő bizonyos összeget hagytak meg, minden olyan ügylet,
amelyet a praetor felhatalmazása nélkül kötnek a szállás biztosítására, érvényes; mivel a fél a
szállás előnyeit élvezi, bár a kompromisszum olyan szállást biztosíthat, amely lebontásra vagy
tűzre hajlamos. Másrészt, ha a fél abban is megegyezik, hogy a neki hagyott szállás helyett
egy meghatározott összeget fizetnek neki, az ügylet érvényes, még a prétor felhatalmazása
nélkül is.
Ugyanő, Vélemények, I. könyv.
Egy fél pert indított a gyámjai ellen a gyámságuk alatt kezelt hagyatékból való részesedésére
hivatkozva, és az ügyben egyezséget kötött. Ha, miután testvérének örökösévé vált, testvérei
képviselőjeként ugyanezen gyámok ellen indított pert, nem zárja ki, hogy azok a megkötött
kompromisszumra hivatkoznak.
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Ha bármilyen jellegű kompromisszumot kötnek, azt úgy kell tekinteni, hogy az azokra
a kérdésekre korlátozódik, amelyekben a felek egymás között megállapodtak.
Ha egy fél, mivel nem volt tisztában az ügy összes fennálló körülményével, a
társörököse megtévesztése miatt az aquiliai kikötés nélkül kötött kompromisszumos
szerződést, akkor úgy tekintik, hogy inkább megtévesztették, mint hogy megállapodást kötött
volna.
Ha egy fiú, akiről még nem tudták, hogy joga van apja végrendeletének
megsemmisítése iránt keresetet indítani, egyezséggel kiegyezik ellenfeleivel más ügyekben;
az általa kötött megállapodás csak olyan dolgok tekintetében sérti őt, amelyekről
bebizonyosodik, hogy szándékukban állt, még akkor is, ha az egyik fél, aki a kiegyezést
megkötötte, már elmúlt huszonöt éves; mert amennyiben az utólag megállapított dolgokra
vonatkozik, amelyek miatt jogosult volt keresetet indítani, igazságtalan lenne azt állítani,
hogy az ügylet olyan jogokat szüntetett meg, amelyeket még nem vettek figyelembe.
The Same, Vélemények, I. könyv.
Megállapítást nyert, hogy ha az apa az általa nem ellenőrzött fiainak jogaira vonatkozóan
egyezséget köt, akkor az nem sérti őket.
Ugyanez, Az ediktumról, IV. könyv.
Az ítélet meghozatala után, még ha fellebbezés nem is történik, mégis, ha az ítélet
meghozatalának tényét tagadják, vagy a fél számára lehetséges, hogy nem tudja, hogy az
ítéletet meghozták-e vagy sem; akkor, mivel a perre még sor kerülhet, a kiegyezés létrejöhet.
Celsus, Digest, III. könyv.
Nem szabad eltűrni, hogy egy fél a végrendelet általánosságban ráhagyott hagyatékokra
hivatkozva egyezséget kössön, és utólag azt állítsa, hogy a célja nem volt más, mint az, hogy
egyezséget kössön, kivéve arra vonatkozóan, amit a végrendelet első részében hagytak rá, és
nem arra vonatkozóan, amit az utolsó részében hagytak rá. Ha azonban a kodicillumok
bemutatásra kerülnek, úgy gondolom, hogy nem mondhatta nekem helytelenül, hogy csak arra
gondolt, amit a végrendelet azon oldalai tartalmaztak, amelyekről az ügylet időpontjában
tudott.
Aemilius Macer, Az öröklésekkel kapcsolatos öt százalékos törvényről, I. könyv.
Nem törvényes, hogy a császári prokurátor a császár felhatalmazása nélkül kiegyezést kössön.
Scaevola, Vélemények, II. könyv.
Egy törvényes örökös és egy végrendeleti örökös között vita alakult ki, és miután
kompromisszumot kötöttek, az ügyet bizonyos feltételek mellett rendezték. Szeretném tudni,
hogy a hitelezők ki ellen indíthatnak keresetet. A válasz az volt, hogy ha a hitelezők
ugyanazok, akik a kiegyezést kötötték, függetlenül attól, hogy mások is jelen voltak-e vagy
sem, az öröklés bizonytalansága miatt minden egyes örökös ellen pert kell indítani a hagyaték
azon része ellen, amelyet mindegyikük a kiegyezés alapján kapott.
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Paulus, Sentenciák, I. könyv.
Az aquiliai kikötést szokás minden szerződésbe beilleszteni, de okosabb, ha büntető kikötést
is csatolnak hozzá, mert ha a szerződéstől elállnak, a kikötés szerinti büntetésért pert lehet
indítani.
Hermogenianus, Epitomusok a jogról, I. könyv.
Aki egy törvényes egyezségben a hitét megszegi, az nem csak kivételesen elévül, hanem arra
is kötelezhető, hogy fizesse meg azt a büntetést, amelynek megfizetésére megfelelő formában
ígéretet tett a kikötőnek, ha megszegné a szerződést.
Papinianus, Kérdések, II. könyv.
Egy birtok eladója, miután jogait a vevőre engedményezte, kiegyezést kötött a birtok
adósával, aki nem tudott az eladásról. A hagyaték vevőjének intézkedéseket kell tennie a
tartozás behajtása érdekében, és az adósnak a tudatlansága miatt a lebonyolított üzlet alapján
kivételt kell tennie. Ugyanez a szabály vonatkozik arra az esetre is, ha az örökös, aki
hagyatékot kapott bizalmi vagyonkezelői jog alapján, egy olyan adóssal köt egyezséget, aki
nem tudott arról, hogy ez megtörtént.
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III. könyv
1. A bírósághoz fordulás joga.
2. A gyalázatosnak bélyegzett személyekről.
3. Az ügynökök és a védők tekintetében.
4. Hogyan indítanak eljárást a társaságok érdekében vagy ellen.
5. Mások ügyleteinek lebonyolítására vonatkozóan.
6. Azokat a személyeket illetően, akik bosszantó kereseteket indítanak.

********************************************************************

1. cím A bírósághoz fordulás jogáról.
1.

Ulpianus, Az ediktumról, VI. könyv.

A prétor a rend megőrzése és méltóságának fenntartása céljából javasolta ezt a Titulust; és
azért, hogy megakadályozza, hogy hozzá véletlenszerűen és válogatás nélkül nyújtsanak be
kérelmeket.
(1) E célt szem előtt tartva, a személyek három osztályát állapította meg, nevezetesen: azokat,
akiknek megtiltotta, hogy hozzá folyamodjanak, és mindazokat, akiknek megengedte, hogy
csak a saját nevükben folyamodjanak; és még másokat, akiknek megengedte, hogy bizonyos
személyekért és saját magukért is folyamodjanak.
(2) A bírósághoz fordulni annyit jelent, mint saját vagy barátunk kívánságát a hatáskörrel
rendelkező bíró előtt kifejezni, vagy más kívánságával szembeszállni.
(3) A praetor azokkal kezdi, akiknek feltétlenül tilos nála kérelmet benyújtani, és az
ediktumnak ebben a részében azokra hivatkozik, akiket fiatalkoruk miatt vagy valamilyen
baleset miatt mentett fel. Megtiltja, hogy az ifjúságra hivatkozva forduljanak hozzá, ha
tizenhét év alattiak, azzal az indokkal, hogy ezt a kort túl fiatalnak tartotta ahhoz, hogy
nyilvánosan megjelenjen; bár azt állítják, hogy Nerva fia, Nerva ebben a korban vagy
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valamivel később nyilvánosan véleményt nyilvánított jogi kérdésekben. A praetor megtiltja,
hogy egy fél baleset miatt megjelenjen előtte, például ha süket, és egyáltalán nem hall; mert
senkinek sem szabadna megengedni, hogy bírósághoz forduljon, aki nem képes meghallani a
praetor rendeletét, mivel ez veszélyforrás lenne számára, hiszen ha nem hallja a rendeletet,
akkor mint szemtelenkedőt megbüntethetik, ha nem engedelmeskedik.
(4) A praetor kijelenti: "Ha a feleknek nincs szószólójuk, adok nekik egyet". A praetor
nemcsak az ilyen személyeknek szokta ezt a kegyet tanúsítani, hanem akkor is megteszi, ha
valaki bizonyos okokból nem tud ügyvédet szerezni; például ellenfelei intrikái miatt vagy
félelemből.
(5) Az ediktum második szakasza alatt azokról van szó, akik nem tudnak mások helyett
megjelenni, és ebbe a részbe a praetor azokat is beleérti, akik nemük vagy baleset miatt
cselekvőképtelenek, és olyan személyeket is megemlít, akiket gyalázatos bélyeggel
bélyegeztek meg. A nemre való hivatkozással megtiltja a nőknek, hogy mások helyett
megjelenjenek, és e tilalom oka az, hogy megakadályozza, hogy a nemükhöz illő
szerénységgel ellentétben beavatkozzanak mások ügyeibe, és hogy a nők ne végezhessenek
olyan feladatokat, amelyek a férfiakra tartoznak. E korlátozás eredete egy bizonyos Carfania,
egy rendkívül szemérmetlen nő esetéből származik, akinek szemtelensége és a magisztrátus
bosszantása adott okot erre az ediktumra. Egy baleset miatt, amikor a praetor elutasítja egy
teljesen vak ember kérelmét, mert az nem látja a magisztrátus jelvényeit, és nem tudja
megadni nekik a kellő tiszteletet. Labeo azt mondja, hogy Publius vak embernek, Asprenas
Nonius apjának, a székét megfordították, és Brutus nem hallgatta meg, amikor vallomást akart
tenni előtte. De bár egy vak ember nem jelenhet meg a bíróságon más helyett, mégis
megőrizheti szenátori méltóságát, és elláthatja a bírói feladatokat. Vajon akkor a bírói
tisztséget is betöltheti? Megvizsgáljuk ezt a kérdést. Van egy példa arra, hogy valaki valóban
betöltött egy ilyen tisztséget, ugyanis Appius Claudius, aki vak volt, jelen volt a nyilvános
tanácskozásokon, és a szenátusban igen szigorú véleményt nyilvánított a Pürrhosztól elvett
foglyokkal kapcsolatban. A jobb vélemény szerintünk az, hogy azt a bírói tisztséget, amelyet
már elnyert, megtarthatja, de tilos új tisztségre törekednie; és ezt a szabályt számos példa
igazolja.
(6) Azt is megtiltja, hogy olyan fél jelenjen meg előtte mások nevében, aki tűrte, hogy testét
úgy használják, mint egy nőt. Ha azonban rablók vagy ellenségek bántalmazták, nem szabad
őt gyalázattal megbélyegezni, ahogy Pomponius mondja. Az a fél, akit főbenjáró bűntett miatt
ítéltek el, nem léphet fel más nevében. A szenátus rendelete szerint az is tilos, hogy az a
személy, akit hamis vád miatt ítéltek el a bíróságon, alsóbb szintű bíró előtt jelenjen meg.
Továbbá tilos megjelennie annak, aki vadállatokkal való harcra bérelte fel magát. A
"vadállatok" kifejezést inkább vadságukra, mint az állatok fajtájára kell értenünk; de mi van
akkor, ha az állat oroszlán, de szelíd, vagy más, szelíd, de fogakkal ellátott állat lenne? Éppen
ezért az az ember, aki felbérelte magát harcra, éppen emiatt van megbélyegezve
gyalázatossággal, akár harcol, akár nem; mert ha harcolna, holott nem ő bérelte fel magát erre,
nem ő lenne a felelős, hanem csak az, aki erre a célra bérelte fel magát. Ezért a régi
tekintélyek úgy tartják, hogy nem felelősek azok, akik bátorságuk megmutatása végett ezt
ellenszolgáltatás nélkül teszik; kivéve, ha hagyják, hogy az arénában kitüntessék magukat;
mert azt hiszem, hogy ebben az esetben nem kerülhetik el, hogy a gyalázat bélyegét rájuk
ragasszák. Ahol azonban valaki felbérli magát, hogy vadállatokra vadásszon, vagy hogy a
környéken, az arénán kívül harcoljon olyanokkal, akik kárt okoznak, nem bélyegezhető meg
gyalázattal; ezért a praetor megengedi, hogy olyan személyek jelenjenek meg előtte a
bíróságon a saját nevükben, akik nem azért harcoltak vadállatokkal, hogy bátorságukat
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megmutassák, de megtiltja, hogy ezt másokért tegyék. Mindazonáltal teljesen helyénvaló,
hogy az ilyen személyeknek, ha gyámi vagy más, vadászati jellegű tisztséget töltenek be,
megengedjék, hogy azok nevében jelenjenek meg, akiknek az ügyeit intézik. Ha valaki
megszegi az Ediktum e rendelkezését, nem engedik meg neki, hogy mások nevében
megjelenjen, hanem pénzbírsággal is büntethető, amelynek összegét a bíró önkényesen
állapítja meg.
(7) Amint e cím elején említettük, a praetor három osztályba sorolja azokat a feleket, akik
nem jelenhetnek meg, és ezek közül a harmadik az, amellyel nem tagadja meg tőlük teljesen a
megjelenés jogát, hanem azt mondja, hogy nem jelenhetnek meg mindenki helyett, és
úgyszólván kevésbé bűnösök, mint az előző címek alatt említettek.
(8) A praetor azt mondja: "Azok, akiknek törvény, népszavazás, szenátusi rendelet, ediktum
vagy császári rendelet tiltja a megjelenést, kivéve, ha bizonyos személyek nevében lépnek fel,
nem jelenhetnek meg előttem a bíróságon senki más nevében, mint a törvény által
felhatalmazott személyek". Mindazok, akiket a praetor ediktuma gyalázatosnak bélyegez,
beleértendők ebbe az ediktumba, és nem jelenhetnek meg, kivéve a saját nevükben és
bizonyos meghatározott személyek nevében.
(9) A praetor ezután hozzáteszi: "Amennyiben a fent említettek közül bármelyik nem került
vissza eredeti állapotába". A "fent említettek" között szereplő valakit úgy kell érteni, hogy az
Edikt harmadik záradéka alá tartozók egyike, akiknek tilos megjelenniük bizonyos személyek
nevében; mert ha a többi záradék alá tartoznának, a teljes helyreállítás nehezen lenne elérhető.
(10) Pomponius azt kérdezi, hogy a praetor milyen restitúcióra hivatkozik, arra, amit a császár
vagy a szenátus biztosít? És ő azon a véleményen van, hogy bármelyikre is vonatkozik; de
felmerül a kérdés, hogy a praetor adhat-e restitúciót, és nekem úgy tűnik, hogy a praetor ilyen
rendeleteit nem szabad betartani, hacsak nem tartoznak a joghatósága kötelezettségei közé;
mint az ifjúság esetében, ahol bárkit becsaptak, és a többi esetben, amelyeket Mi csiga
megvizsgálunk a "A teljes restitúcióról" cím alatt. Ennek a véleménynek a bizonyítéka az,
hogy ha valakit gyalázatos bűncselekményért elítélnek, és az ítéletet a teljes jóvátétel által
megsemmisítik, Pomponius szerint az illető megszabadul a gyalázat alól.
(11) A praetor azt is mondja: "Nem jelenhetnek meg senki másért, csak szülőjük, pártfogójuk,
pártfogójuk, gyermekeik, vagy pártfogójuk vagy pártfogójuk szülei"; mely személyekre
vonatkozólag a Cím alatt bővebben szóltunk: "Az idézésről". Hozzáteszi még: "Vagy
gyermekeik, testvérük, testvérük, feleségük, apósuk, anyósuk, vejük, menyük, mostohaapjuk,
mostohaanyjuk, mostohafiuk, mostohalányuk, mostohafiújuk, mostohalányuk, férfi vagy női
gyámjuk, vagy bármelyik nemhez tartozó, elmebeteg személy nevében".
2.

Gaius, A tartományi ediktumról, I. könyv.

Vagy bármely nemű idióta (mert kurátorokat is kineveznek az ilyen személyek számára).
3.

Ulpianus, Az ediktumról, VI. könyv.

"Ha a gyámságot vagy kurátorságot valamelyik szülő, vagy a gyámok többsége, vagy az
ügyben hatáskörrel rendelkező elöljáró adta meg az ilyen személyek fölött."
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(1) Amikor rokonságot említenek, nem azt kell érteni, ami korábban létezett, hanem azt, ami
jelenleg létezik.
(2) Pomponius azt mondja, hogy a meny, vej, após és anyós szavak olyan fokozatokra
vonatkoznak, amelyek távolabbiak, mint amelyeket a pro prepozíció általában jelöl.
(3) És hogy a kurátorokra vonatkozólag hozzá kellett volna tennie a néma személyeket és
másokat, akik számára szokás kurátorokat kinevezni, vagyis a siketeket, a költekező
személyeket és a kiskorúakat.
4.

Paulus, Az ediktumról, V. könyv.

Azokat is, akik számára a prétor egészségi állapotuk miatt szokott kurátorokat kinevezni:
5.

Ulpianus, Az ediktumról, IX. könyv.

És azokat is, akik valamilyen krónikus betegség miatt képtelenek saját ügyeiket intézni.
6.

Ugyanő, Az ediktumról, VI. könyv.

Az a véleményem, hogy az Ediktum megsértése nélkül megjelenhetnek a bíróság előtt azok,
akik nem önként, hanem kényszerűségből látják el egy hivatal kötelességeit, még akkor is, ha
olyanok, akik nem tudnak a saját nevükben megjelenni.
(1) Ha valakit eltiltanak attól, hogy ügyvédként járjon el, ha ez arra az időre vonatkozik,
amely alatt a bíró a joghatóságot gyakorolja, úgy gondolom, hogy utólag megjelenhet az
utódja előtt.
7.

Gaius, A tartományi ediktumról, VII. könyv.

Ha a praetor megtiltja, hogy valaki megjelenjen előtte, a tilalom abszolút, még akkor is, ha az
ellenfele hozzájárul ehhez.
8.

Papinianus, Kérdések, II. könyv.

Titus Antoninus császár egy rescriptumban kijelentette: "hogy akit öt évre eltiltottak az
ügyvédi hivatás gyakorlásától, annak az öt év letelte után sem tilos bárki nevében a bíróság
előtt megjelenni". Az isteni Hadrianus is kimondta egy rescriptumban: "Hogy valaki
megjelenhet a bíróság előtt, miután visszatért a száműzetésből"; és nem tettek különbséget a
bűntett tekintetében sem, amely miatt a hallgatásra vagy száműzetésre ítéltek; különben a
büntetés ideje letelte után a büntetés a büntetés feltételeivel ellentétben még tovább
meghosszabbodhatott volna.
9.

Ugyanő, Vélemények, I. könyv.

Akit olyan okból, amely nem jár gyalázatossággal, eltiltanak attól, hogy más nevében
megjelenjen, és ezért nem fosztják meg attól a jogától, hogy mindenki nevében megjelenjen,
az csak abban a tartományban van jogilag kizárva attól, hogy mások nevében megjelenjen,
amely felett az ítéletet kiszabó kormányzónak van joghatósága; más tartományban pedig nem
tilos, még ha annak ugyanaz a neve is.
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10.

Paulus, Szabályok.

Azoknak, akik a kincstár nevében járnak el, nincs megtiltva, hogy gyermekeik, szüleik vagy
gyámoltjaik nevében járjanak el, akiknek gyámsága alatt állnak, még akkor sem, ha az ügy a
kincstárral szemben áll.
(1) A decuriónak az is tilos, hogy a saját önkormányzati városaik ellen irányuló ügyekben
eljárjon, kivéve az előbb említett személyeket.
11.

Tryphoninus, Disputációk, V. könyv.

Ezt császárunk egy rescriptumban állapította meg: "Hogy a gyámnak nem tilos gyámoltja
nevében megjelenni olyan ügyben, amelyben apja ellen ügyvédként alkalmazták". És ez által
az is meg van engedve neki, hogy a kincstár ellen eljárjon; még akkor is, ha korábban a
kincstár nevében már megjelent a gyámoltja apja ellen indított valamely perben.
(1) Hogy kik azok, akik hírhedtnek minősülnek, azt a következő címben fogjuk kifejteni.

2. cím Azokról, akiket gyalázatossággal bélyegeznek meg.
1.

Julianus, Az ediktumról, I. könyv.

A prétor szavai a következők: "Akit gyalázatos magatartás miatt elbocsátanak a hadseregből,
akár a császár, akár az, akinek felhatalmazást adtak, hogy az ügyben eljárjon, azt
gyalázatosnak bélyegzik. Ez vonatkozik arra is, aki színészi vagy deklamálói céllal lép
színpadra; arra is, aki kerítői foglalkozást űz; arra is, akit a bíróságon hamis vád vagy
megbízója érdekeinek elárulása miatt ítéltek el; arra is, akit saját nevében lopás, rablás, testi
sértés, rosszhiszeműség vagy csalás miatt ítéltek el, vagy aki e bűncselekmények
bármelyikével kompromittálódott; arra is, akit saját nevében közvetlen perben társulás,
gyámság, megbízás vagy letét alapján indított perben ítéltek el; annak, aki a veje halála után
az irányítása alatt álló leányát férjhez adta, mivel tudta, hogy a veje meghalt, mielőtt eltelt
volna az az idő, amely az özvegyasszonyoknál szokás szerint a férjét gyászolni szokott;
annak, aki a lányt, szintén ennek tudatában, annak a személynek a rendelkezése nélkül vette
feleségül, akinek az irányítása alatt állt; annak, aki megengedte neki, hogy feleségül vegye,
amíg az ő irányítása alatt állt, tudatában a fent említett tényeknek; valamint annak is, aki saját
felelősségére, és nem annak az utasítására vagy nevében, akinek az irányítása alatt állt,
megengedi bármely férfinak vagy nőnek, akinek az irányítása alatt állt, hogy egyszerre két
eljegyzést vagy két házasságot kössön".
2.

Ulpianus, Az ediktumról, VI. könyv.

A praetor szavai: "Akit elbocsátanak a hadseregből", úgy kell érteni, hogy arra vonatkozik,
aki a katonai jelvényeket viseli, mint például, ha valakit centuriói rangig, vagy egy kohorsz,
vagy egy csapat, vagy egy légió prefektusáig, vagy egy kohorsz, vagy egy légió tribunusáig
elbocsátanak. Pomponius még tovább megy, és azt mondja, hogy egy sereg parancsnokát,
még ha viseli is a konzuli rang jelvényeit, ha a császár valamilyen gyalázatos okból
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elbocsátja, a gyalázat e jelével bélyegzi meg. Ezért ha egy hadvezért elbocsátanak, miközben
a hadsereg parancsnoka, a gyalázat bélyegét viseli, és ha a császár elbocsátja őt, és hozzáteszi,
hogy ezt gyalázatos magatartás miatt teszi, ahogyan általában teszi, akkor kétségtelen, hogy a
praetor-ediktum értelmében a gyalázat bélyegét viseli. Nem ez a helyzet azonban, ha utódot
neveznek ki helyette anélkül, hogy a császár nemtetszését kiváltotta volna.
(1) A "hadsereg" alatt nem egyetlen kohorszot vagy egyetlen csapatot értünk, hanem több
katonatestet; ezért azt mondjuk, hogy valaki hadsereget vezet, ha egy légiót vagy több légiót
irányít, amelyeket a segédcsapatokkal együtt a császár rábízott. De ebben az esetben, amikor
egy embert elbocsátottak a katonák bármelyikének parancsnoksága alól, úgy kell értenünk,
hogy a hadseregből bocsátották el.
(2) A "gyalázatos magatartás miatt elbocsátották" kifejezést azért tettük hozzá, mert többféle
elbocsátás létezik, az egyik a császár által engedélyezett tiszteletbeli elbocsátás, amikor az
ember már letöltötte a szolgálati idejét, vagy amikor ez korábban a császár
engedékenységéből történt; a másik, amikor a katonát egészségi állapotára hivatkozva
mentesítik a katonai szolgálat alól; és van a becstelen elbocsátás is. Ez utóbbi mindig akkor
fordul elő, amikor az, aki elrendeli, kifejezetten hozzáteszi, hogy a méltatlan magatartás miatt
történik, és mindig hozzá kell tenniük, hogy miért bocsátják el a katonát. Ha azonban valakit
lefokoznak, azaz megfosztanak rangjelzéseitől, akkor az illető akkor is becstelen, ha a
"gyalázatos magatartás miatt lefokozták" szavakat nem teszik hozzá. Létezik a felmentésnek
egy negyedik fajtája is, amikor a fél azért lép be a katonai szolgálatba, hogy elkerülje egy
hivatal kötelességeinek teljesítését, de ez nem érinti a hírnevét, amint azt az átiratokban igen
gyakran megállapították.
(3) A Lex Julia de Adulteriis alapján elítélt katona olyan mértékben válik hírhedtté, hogy
maga az ítélet gyalázatosan felmenti őt az eskü alól.
(4) Akit becstelenül elbocsátottak, nem élhet sem Rómában, sem ott, ahol a császár
tartózkodik.
(5) A prétor azt mondja: "Aki a színpadon megjelenik, az hírhedt". A színpad Labeo
meghatározása szerint minden olyan helyet jelent, akár nyilvános, akár magán, akár az utcán,
ahol bárki megjelenik vagy mozog, hogy kiállítsa magát; feltéve, hogy olyan helyről van szó,
ahová megkülönböztetés nélkül beengednek embereket nyilvános műsor megtekintése
céljából; és azok, akik nyereségért versengenek, valamint mindazok, akik ellenszolgáltatásért
lépnek színpadra, hírhedtek; ahogy Pegazus és az ifjabb Nerva is megállapította.
3.

Gaius, A tartományi ediktumról, I. könyv.

Aki azért bérli fel magát, hogy nyilvános bemutatókon szerepeljen, és nem teszi, nem
bélyegzik meg becstelenséggel; mert a vétség nem olyan gyalázatos, hogy már az elkövetés
szándékát is büntetni kellene.
4.

Ulpianus, Az ediktumról, VI. könyv.

Sabinus és Cassius kifejtették véleményüket, hogy az atléták semmiképpen sem tekinthetők a
színészi hivatás gyakorlásának, mert céljuk az erőfitogtatás; és általában véve mindenki
egyetért abban, hogy ez hasznosnak látszik, és hogy sem a zenészek, sem a birkózók, sem a

119
szekeresek, sem a lovakat mosók, sem a szent játékok során egyéb feladatokat ellátók nem
tekinthetők gyalázatosnak.
(1) Celsus úgy véli, hogy azok, akik a nyilvános játékokon elnökölnek, akiket a görögök
brabeutáknak neveznek, nem gyakorolják a színházi hivatást, azon oknál fogva, hogy
közszolgálatot teljesítenek, és nem játékosként tevékenykednek; és valóban, ezt a helyet
jelenleg a császár rendkívüli kegyként biztosítja.
(2) A praetor azt mondja: "aki kerítőként tevékenykedik". Az cselekszik kerítőként, aki a
rabszolgák prostitúciójából hasznot húz; de ahol valaki szabad személyek révén jut ilyen
haszonhoz, az ugyanabba a kategóriába tartozik. Sőt, ha ezt főfoglalkozásúvá teszi, vagy
valamilyen más tevékenység kiegészítéseként; mint például, ha kocsmáros vagy
istállótulajdonos, és ilyen rabszolgákat tart idegenek kiszolgálására, és lehetőségeik révén
ilyen módon jut pénzhez; vagy ha fürdőtulajdonos, ahogyan az egyes tartományokban szokás,
és rabszolgákat tart a vendégek ruháinak gondozása céljából, és ezek a fürdőkben ilyen
gyakorlatot követnek el, akkor a kerítő büntetése alá tartozik.
(3) Pomponius azon a véleményen van, hogy az a rabszolga, aki erre a célra más rabszolgákat
használ, akik a magántulajdonát képezik, a szabadsága megszerzése után gyalázatos bélyeget
kap.
(4) A rágalmazásban vétkes felet is rágalmazással bélyegzik meg, ha emiatt ítéletet hoznak
ellene; nem elég ugyanis, hogy ő követte el a cselekményt, és ugyanez a szabály vonatkozik a
rágalmazóra is. A prevaricator úgyszólván olyan személy, aki nem következetes, hanem a
saját oldalát árulja el azáltal, hogy a másiknak segít; a Labeo szerint a név a Varia Gertatione
szóból származik, mert aki prevaricator, az mindkét oldalon, sőt valójában az ellenfél oldalán
foglal állást.
(5) Továbbá: "Aki a saját nevében lopásért, rablásért, sérelemért vagy rosszhiszeműségért
elítéltetett, vagy e bűncselekmények bármelyikével kompromittálódott, az hasonlóképpen
hírhedt".
5.

Paulus, Az ediktumról, V. könyv.

Ez azért van így, mert aki kompromittál egy bűncselekményt, az úgy tekintendő, mint aki
elkövette azt.
6.

Ulpianus, Az ediktumról, VI. könyv.

A lopás kifejezés alatt vagy a nyilvánvaló vagy a nem nyilvánvaló lopást kell érteni.
(1) Ha valaki, akit lopásért vagy más gyalázatos bűncselekményért ítéltek el, fellebbez, nem
sorolható a gyalázatos személyek közé, amíg az ügy folyamatban van, de ha a fellebbezésre
meghatározott idő letelt, az elítélése napjától kezdve gyalázatosnak tekintendő; bár ha
fellebbezése megalapozatlannak tűnik, úgy vélem, hogy attól a naptól kezdve kell
megbélyegezni, és nem az ítélet meghozatalától kezdve.
(2) Ha valaki elveszít egy pert, miközben más nevében jár el, nem válik gyalázatossá; és ezért
sem ügynököm, sem védőm, sem gyámom, sem gondnokom, sem kurátorom, sem örökösöm
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nem bélyegezhető meg gyalázatosan egy lopás vagy más hasonló jellegű perben; még akkor
sem, ha a pert kezdettől fogva ügynök védte.
(3) "Vagy kompromittálódott." Mi a kompromisszumon azt értjük, amikor a pénzösszegre
vonatkozó megállapodás az összegre való hivatkozás nélkül született; mert különben, ha egy
fél erőszakkal vagy rábeszéléssel ráveszi a másikat, hogy ne járjon el ellene, akkor
gyalázatosnak bélyegzik meg, úgyhogy semmiféle engedékenység nem jöhet szóba; ami
embertelen. Aki a prétor parancsára egy adott összegért kiegyezik, az nem minősül
gyalázatosnak.
(4) De ahol esküt tettek, és a fél megesküszik, hogy nem követett el semmi rosszat, ott nem
fogják gyalázatosnak tekinteni, mert bizonyos mértékig az esküjével bizonyítja ártatlanságát.
(5) Ha valaki megbízási perben veszít, az ediktum értelmében gyalázatosnak bélyegzik; és ez
nemcsak arra vonatkozik, aki a megbízást elfogadta, hanem arra is, aki nem tartotta meg a
bizalmat, ha a másik fél attól függött, hogy ő megteszi-e. Például, ha kezesed lettem és
fizettem, ha megbízási perben ítéletet szerzek ellened, gyalázatossá teszlek.
(6) Mindenképpen hozzá kell tenni, hogy az örökös ellen néha saját számlájára születik ítélet,
és ezért válik hírhedtté; például ha egy betét vagy megbízás tekintetében rosszhiszeműséggel
vétkezik. Az örökös ellen ugyanis nem lehet saját számlájára ítéletet hozni gyámságból,
illetve társulásból eredő ügyekben, mert ő nem lép az elhunyt személy helyébe sem a
gyámságban, sem a társulásban, hanem csak az elhunyt adósságaiért vállal felelősséget.
(7) Az a fél, aki az ellene indított kontradiktórius perben veszít, nem hírhedt; és nem ok
nélkül, mert a kontradiktórius perekben nem a rosszhiszeműség, hanem csak a számítás
kérdése merül fel, amelyet általában a bíróság dönt el.
7.

Paulus, Az ediktumról, V. könyv.

A szerződésekből eredő perekben, még ha azok gyalázatossággal járnak is, és az azokat
elvesztők meg vannak bélyegezve vele, mégis, ha a fél egyezséget köt, nem válik
gyalázatossá, és nagyon helyesen, mivel a kiegyezés az ilyen esetekben nem gyalázatos, mint
az előzőekben.
8.

Ulpianus, Az ediktumról, VI. könyv.

A praetor azt mondja: "Amikor a vő meghalt", és helyénvalóan hozzáteszi: "Amikor
megtudta, hogy meghalt", hogy ne büntessék tudatlanságáért; mivel ugyanis a gyász ideje
folyamatos, helyénvaló, hogy a férj halálának napjától kezdődően járjon, még akkor is, ha az
özvegye nem tud róla; ezért ha a törvény által meghatározott idő után értesül róla, Labeo azt
mondja, hogy még aznap gyászba öltözhet, és még aznap abbahagyhatja.
9.

Paulus, Az ediktumról, V. könyv.

A férjek nem kötelesek gyászolni a feleségüket.
(1) Egy jegyesért nem lehet gyászolni.
10. Ugyanő, Az ediktumról, VIII. könyv.
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Szokás, hogy az özvegyasszony a törvény által meghatározott időn belül a császártól
engedélyt kapjon a házasságkötésre.
(1) Egy nő eljegyezhető a férjét gyászoló asszony ideje alatt.
11. Ulpianus, Az ediktumról, VI. könyv.
A gyermekek vagy szülők gyászolása nem akadálya a házasságkötésnek.
(1) Még ha a férj olyan személy volt is, akit nem illett gyászolni, őseink szokása szerint
özvegye nem házasodhat meg a törvény által előírt idő leteltéig; a praetor ugyanis visszamegy
arra az időre, amely alatt a férjet gyászolni kell, mert ez a szokás a vérzavar megelőzése
érdekében.
(2) Pomponius úgy véli, hogy ha egy nő a törvény által meghatározott időn belül gyermeket
szült, késedelem nélkül férjhez mehet, amit én helyesnek tartok.
(3) Nem szokás, ahogy Neratius mondja, gyászolni az ellenségeket, vagy árulásért elítélteket,
vagy azokat, akiket felakasztanak, vagy más módon erőszakos kezet vetnek magukra, nem az
életbe való belefáradás, hanem a rossz lelkiismeret miatt. Ezért ha valaki egy ilyen férj halála
után feleségül veszi annak özvegyét, gyalázatos bélyeget kap.
(4) Megbélyegzik azt is, aki feleségül veszi, ha tudatában van a ténynek; mert a törvény nem
ismerete nem menthető, de a tény ismeretlensége igen. Mentesül az, aki annak a parancsára
vette feleségül, akinek a felügyelete alatt állt, az pedig, aki megengedte neki, hogy feleségül
vegye, gyalázatos bélyeggel bélyegeztetik meg. Mindkét esetben a szabály nagyon is helyes,
mert aki engedelmeskedett, az bocsánatot érdemel, aki pedig hagyta, hogy feleségül vegye,
azt gyalázat bélyegzi meg.
12.

Paulus, Az ediktumról, V. könyv.

Aki ilyen körülmények között, apja parancsára feleségül vesz egy nőt, még akkor sem
bélyegzik meg szégyennel azt, ha megtartja, miután megszabadult apja uralma alól.
13.

Ulpianus, Az ediktumról, VI. könyv.

Mi van akkor, ha nem engedte meg, hogy megházasodjon, hanem a házasság megkötése után
ratifikálta a házasságot, például ha kezdetben nem tudta, hogy a nő az ediktum feltételei közé
tartozik, de erről utólag meggyőződik? Nem bélyegzik meg gyalázatosnak, mert a prétor
visszamegy a házasságkötés kezdetéig.
(1) Ha egy fél két eljegyzést köt egy másik nevében, nem bélyegzik meg becstelenséggel,
kivéve, ha azokat valamelyik nemhez tartozó olyan személy nevében kötötte, akit ellenőrzése
alatt tart. (2) Ha a fél engedi, hogy a fia vagy a lánya jegyességet kössön, bizonyos mértékig
úgy tekintik, mintha ő maga kötötte volna azt.
(2) Amikor a praetor azt mondja: "egy időben"; nem azt kell érteni, hogy a jegyességeket egy
időben kötötték, hanem azt is, hogy egy időben álltak fenn.
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(3) Továbbá, ha egy nő eljegyzett egy férfit, és egy másikat vett feleségül, akkor az ediktum
feltételei szerint büntetést kap.
(4) Mivel a cselekményt bélyegzi meg a gyalázat, hasonlóképpen, ha egy férfi olyan nővel köt
házasságot vagy eljegyzést, akit vagy nem vehet el törvényesen, vagy akivel a házasság nem
jogszerű, gyalázatos bélyeget kap.
(5) A döntőbíró a döntőbíráskodásra való hivatkozás miatt nem veti magát gyalázatosnak,
mert a döntése nem minden tekintetben egyenértékű az ítélettel.
(6) Ami a becstelenséget illeti, nagy különbség, ha az ítéletet olyan ügy tárgyalása után
hozzák meg, amelyben olyasmit mondtak ki, ami nem volt célszerű, mert az ilyen jellegű
ügyek miatt nem keletkezik becstelenség.
(7) Ahol a törvény által megengedettnél súlyosabb büntetést szabnak ki, ott a fél jó hírneve
megmarad. Ezt már megállapították a rescriptiók és vélemények; például amikor a bíró
száműzte a felet, akit vagyonának egy részét kellett volna megbüntetni, azt kell mondani,
hogy ezzel a súlyosabb büntetéssel a fél kompromisszumot kötött jó hírnevének fenntartása
érdekében, és ezért nem válik hírhedtté. Ha azonban egy nem nyilvánvaló lopás esetében a
bíró négyszeres pénzbírságot szab ki a bűnösre, akkor az valójában egy megnövelt büntetéssel
nyomasztja el a vétkest; (mert nem nyilvánvaló lopás esetében csak a kétszeres összegre
kellene perelni), de ez nem őrzi meg a jó hírnevét, bár ha nem nyomasztották volna el
pénzbüntetéssel, akkor is úgy tekinthetnénk, hogy megalkudott.
(8) A csalás bűntette miatti elítélés gyalázatot ró az elkövetőre, még akkor is, ha az nem
képezi büntetőeljárás tárgyát.
14.

Paulus, Az ediktumról, V. könyv.

Ha egy gazda védte a rabszolgáját egy noxális perben, majd később felszabadította és
örökösévé tette, és ugyanebben a perben ítéletet hoztak a rabszolga ellen, nem válik
becstelenné, azon oknál fogva, hogy nem saját maga miatt ítélték el, mivel kezdetben nem
volt fél a peres eljárásban.
15.

Ulpianus, Az ediktumról, VIII. könyv.

Becstelenül megbélyegzik azt a nőt, aki egy meg nem született gyermeke nevében birtokába
jutott egy birtoknak azzal, hogy csalárd módon azt állította, hogy terhes;
16.

Paulus, Az ediktumról, VIII. könyv.

Függetlenül attól, hogy a nő valójában nem volt-e terhes, vagy pedig mástól fogant.
17.

Ulpianus, Az ediktumról, VIII. könyv.

Azt is meg kell büntetni, aki becsapja a prétort, de csak azt a nőt bélyegzik meg gyalázatosan,
aki ezt saját szeretője közben teszi.
18.

Gaius, A tartományi ediktumról, III. könyv.
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Az a nő, akit maga is megtéveszt egy hamis benyomással, nem tekinthető csalárd módon
birtokba vettnek.
19.

Ulpianus, Az ediktumról, VIII. könyv.

Csak az a nő válik hírhedtté, akiről bírósági döntés született, hogy "csalással került birtokba".
Ez a szabály vonatkozik arra az apára is, aki megengedte, hogy a lányát, amíg az ő irányítása
alatt állt, csalárd módon birtokba adják születendő gyermeke nevében.
20.

Papinianus, Vélemények, I. könyv.

Az a fél, akinek egy tartomány kormányzójának ítéletében a következő szavak voltak
címezve, nevezetesen: "Úgy tűnik, hogy ravasz fondorlattal vádat emeltél"; úgy tartják, hogy
inkább szégyennel fedje be, mint gyalázattal bélyegezze meg, mert aki bárkit is sürget, az nem
a megbízó funkcióját tölti be.
21.

Paulus, Vélemények, II. könyv.

Lucius Titius vádat emelt Gaius Seius ellen, azt állítva, hogy sérelmet szenvedett tőle, és az
erről szóló írásos bizonyítékokat a praetorianus prefektus jelenlétében felolvasta. A prefektus,
anélkül, hogy a tanúvallomással törődött volna, döntött: "Hogy Lucius Titius nem szenvedett
semmilyen sérelmet Gaius Seius kezétől". Kérdezem, hogy azok a tanúk, akiknek a
vallomását elutasították, hírhedtnek tekinthetők-e attól, hogy hamis tanúvallomást tettek?
Paulus azt válaszolta, hogy semmi olyat nem mutattak ki, ami indokolná, hogy azokat a
feleket, akikre vonatkozóan a vizsgálatot lefolytatták, gyalázatosnak tekintsék, mivel nem
illik, ha egy ítéletet, akár igazságos, akár igazságtalan, az egyik fél javára hoznak, hogy a
másik fél hátrányt szenvedjen általa.
22.

Marcellus, Közügyek, II. könyv.

A pálcával való ütések önmagukban nem okoznak gyalázatot, de az ok, amiért az illető
megérdemelte a büntetést, igen, ha az olyan természetű volt, hogy gyalázatossá teszi azt, akit
elítéltek. Ugyanez a szabály vonatkozik másfajta büntetésekre is.
23.

Ulpianus, Az ediktumról, VIII. könyv.

Gyászolni kell a szülőket és mindkét nemű gyermekeket, valamint más rokonokat és
rokonokat, a ragaszkodás és a lelki szenvedés diktálásának megfelelően, olyan mértékben,
amennyire az illető kívánja; de aki nem gyászolja őket, azt nem bélyegzi meg gyalázat.
24.

Ugyanő, Az ediktumról, VI. könyv.

Severus császár egy rescriptumban kijelentette, hogy nem bélyegzik meg gyalázatosan azt a
nőt, akit rabszolgaságban pénzért prostitúcióra kényszerítettek.
25.

Papinianus, Kérdések, II. könyv.

Megállapították, hogy a fiúnak, bár kitagadják az örökségből, gyászolnia kell apja emlékét; és
ugyanez a szabály vonatkozik az anyára is, akinek a birtoka nem száll át a fiára.
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(1) Ha valaki elesik a csatában, azt meg kell gyászolni, még akkor is, ha a holttestét nem
találják meg.

3. cím Az ügynökökre és a védőkre vonatkozóan.
1.

Ulpianus, Az ediktumról, IX. könyv.

Ügynök az, aki megbízója utasítására más ügyeit intézi.
(1) Ügynök lehet megbízott, aki általában vagy egy bizonyos dolog intézésére megbízott;
megbízója jelenlétében, küldönc vagy levél útján is megbízott lehet, bár egyes hatóságok
(ahogy Pomponius a Huszonnegyedik könyvben állítja) úgy vélik, hogy aki egyetlen dolog
intézésére vállalkozik, az nem ügynök, mint ahogyan azt az embert sem nevezik helyesen
ügynöknek, aki egy tárgy, levél vagy üzenet szállítására vállalkozik; a jobb vélemény szerint
azonban az a fél ügynök, aki csak egy ügylet intézésére van megbízva.
(2) Az ügynökök alkalmazása feltétlenül szükséges ahhoz, hogy azok, akik nem akarnak vagy
nem tudnak saját ügyeikkel foglalkozni, mások segítségével perelhessenek vagy
perelhessenek.
(3) Ügynököt akkor is ki lehet nevezni, ha az ügynök nincs jelen;
2.

Paulus, Az ediktumról, VIII. könyv.

Feltéve, hogy a kinevezett személy ismert, és hozzájárul a kinevezéséhez.
(1) Az elmebeteg személy nem tekinthető távollévőnek, mert értelmi fogyatékos, és nem tudja
megerősíteni a kinevezését.
3.

Ulpianus, Az ediktumról, IX. könyv.

Megbízottat még el nem kezdődött ügyben is ki lehet nevezni, vagy jövőbeli időre, vagy
feltételhez kötötten, valamint egy bizonyos napig.
4.
5.

Paulus, Az ediktumról, VIII. könyv. És határozatlan időre is.
Ulpianus, Az ediktumról, VII. könyv.

Jelenlévőnek tekintendő az a ...., aki abban az időben a kertjében tartózkodik; ....
6.

Paulus, Az ediktumról, VI. könyv.

És az is, aki a Forumon van, a városban, és ahol az épületek folytonosan állnak.
7.

Ulpianus, Az ediktumról, VII. könyv.

Tehát a megbízottját jelenlévőnek tartják.
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8.

Ugyanő, Az ediktumról, VIII. könyv.

Egy család fia megbízottat nevezhet ki egy per indítása céljából, ha az olyan per, amelyet ő
maga is indíthatna, nemcsak ott, ahol saját vagyona van, hanem bármelyik család fia
megteheti ezt; például, ha sérelmet szenvedett, megbízottat nevezhet ki a sérelem miatti per
indítására, ha apja nincs jelen, és apjának egyetlen megbízottja sem kívánja tárgyalni az
ügyet, és ha a megbízottat maga a család fia nevezi ki, akkor a cselekménye érvényes lesz.
Julianus ezt még tovább viszi, mert azt mondja, hogy ha egy család fiának van egy fia, aki
ugyanannak a személynek a felügyelete alatt áll, mint ő maga, és a fián keresztül sérelem érte,
és a nagyapja nincs jelen, az apa kijelölhet egy ügynököt, hogy perelje a hiányzó fél unokáját
ért sérelmet. A család fia is kijelölhet ügynököt a bírósági védelem lefolytatása céljából. A
család lánya is kijelölhet ügynököt a sérelem miatt indított peres eljáráshoz. Valerius Severus
kijelentette, hogy amennyiben a leány az apjával együtt nevezi ki az ügynököt, ez felesleges,
mivel elegendő, ha az apa a leánya beleegyezésével teszi meg a kinevezést. Én azonban azon
a véleményen vagyok, hogy ha az apa történetesen nincs jelen, vagy gyanús ember (mindkét
esetben a leánynak joga van perelni a hozományáért), akkor a leány kijelölhet egy
megbízottat. A család fia is kinevezhető ügynöknek a keresetindítás vagy -védelem céljából.
(1) Nem szokás, hogy ügynököt akkor neveznek ki, ha az illető nem akarja. A "nem hajlandó"
kifejezés alatt nemcsak azt kell értenünk, ha a fél megtagadja, hanem azt is, ha bizonyítottan
nem adta beleegyezését.
(2) Veterán katonákat ki lehet nevezni ügynöknek, de aktív szolgálatban lévő katonákat nem
lehet kinevezni, még akkor sem, ha az ellenfél beleegyezik; kivéve, ha az ügyhöz való
csatlakozáskor ezt valamilyen véletlen folytán figyelmen kívül hagyták, kivéve, ha a katonát
olyan ügyben nevezték ki, amelyben ő maga is érdekelt; vagy ha a vádban vagy a védelemben
századának képviselőjeként jelenik meg, amely esetben ügynökké való kinevezése
megengedett.
(3) A praetor azt mondja: "Ha egy ügynök egy ügy védelmére lett kijelölve, és megbízója
beleegyezésével beleegyezett az ítélet kifizetésébe, akkor kötelezem őt a tárgyalás
vezetésére". De bizonyos körülmények között nem szabad őt erre kényszeríteni; mint például,
ha az ügynök és a megbízó között halálos ellenségeskedés támad; mivel ekkor Julianus szerint
nem szabad megengedni a pert az ügynök ellen. Ugyanez a szabály vonatkozik arra az esetre
is, ha a megbízottat valamilyen magas tisztséggel ruházták fel, vagy ha az állam érdekében
távollétében van;
9.

Gaius, A tartományi rendeletről, III. könyv.

Vagy ha rossz egészségi állapotra vagy szükséges utazásra hivatkozik.
10.

Ulpianus, Az ediktumról, VIII. könyv.

Vagy ha egy rá szállt birtokkal foglalatoskodik, vagy ha egyéb nyomós ok áll fenn. Annál
inkább indokolt, hogy a megbízott ne legyen kénytelen az ügyet átvenni, ha megbízója jelen
van.
11.

Paulus, Az ediktumról, VIII. könyv.

Ha azonban a megbízó erre kényszeríthető.
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12.

Gaius, A tartományi ediktumról, III. könyv.

13. Úgy tartják, hogy néha még ilyen körülmények között is lehet kényszeríteni a megbízottat,
hogy az ügyet átvegye; például ha a megbízó nincs jelen, és a felperes kijelenti, hogy további
késedelemmel az érintett vagyon elveszik.
13.

Ulpianus, Az ediktumról, VIII. könyv.

Mindezeket nem szabad válogatás nélkül elfogadni vagy elutasítani, hanem a prétornak kell
eldöntenie, miután meggyőződött a tényekről.
14.

Paulus, Az ediktumról, VIII. könyv.

Ha egy ügynök kinevezése után halálos ellenségeskedés támad közte és megbízója között,
nem lehet őt arra kényszeríteni, hogy az ügyet átvegye, és nem sérül az ügy védelmére kötött
kikötés sem, mivel a feltételek eltérőek.
15.

Ulpianus, Az ediktumról, VIII. könyv.

Ha a megbízó meghal, mielőtt az ügyhöz csatlakoznának, és miután kikötötte, hogy az ítéletet
a megbízott fizeti meg, ez utóbbi kötelezhető arra, hogy a pert átvegye, feltéve azonban, hogy
a megbízó azt a megbízott tudtával kötötte meg; mert ellenkező esetben a törvény
szabályaival ellentétes lenne, ha a megbízottat olyan cselekményért köteleznék, amelyről nem
volt tudomása; a kereset azonban a kikötés értelmében megindítható, mivel a pert nem védték
meg.
(1) Ha az ügynököt a vagyonmegosztási per lefolytatására nevezik ki, akkor úgy kell
tekinteni, hogy a védelemre is ki van nevezve, és kettős kötelezvényt kell benyújtani.
16.

Paulus, Az ediktumról, VIII. könyv.

Mielőtt az ügyet összekötik, a megbízónak teljes jogköre van arra, hogy vagy leváltsa az
ügynököt, vagy maga vegye át az ügyet.
17.

Ulpianus, Az ediktumról, IX. könyv.

Az ügy egyesítése után, ha az alperes megbízottat nevezett ki, vagy megváltoztathatja azt,
vagy az ügy vezetését saját magára ruházhatja át, amíg a megbízott még él, vagy a városban
tartózkodik; de ehhez előbb okot kell szolgáltatni.
(1) Ez nemcsak annak a félnek megengedett, aki az ügynököt kijelölte, hanem örökösének és
más jogutódainak is.
(2) Az ok vizsgálatánál nemcsak azokat a fentebb említett dolgokat kell figyelembe venni,
amelyek nem kötelezik az ügynököt arra, hogy az ügyet átvegye, hanem az életkorát is;
18.

Modestinus, Pandects, X. könyv.

Vagy bármilyen vallási jellegű kiváltságot.
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19.

Ulpianus, Az ediktumról, IX. könyv.

Ha a megbízott gyanús személy, vagy börtönben van, vagy az ellenség, vagy rablók
hatalmában van:
20.

Paulus, Az ediktumról, VIII. könyv.

Vagy ha büntető- vagy polgári peres ügy, betegség vagy saját fontos ügyei miatt
akadályoztatva van;
21.

Gaius, A tartományi ediktumról, III. könyv.

Vagy ha száműzték, vagy elrejtették, vagy később a megbízó ellenségévé válik;
22.

Paulus, Az ediktumról, VIII. könyv.

Vagy ha az ellenféllel házassági kapcsolatban áll, vagy annak örökösévé válik;
23.

Ulpianus, Az ediktumról, IX. könyv.

Vagy ha hosszú utazás vagy más hasonló ügyek akadályozzák;
24.

Paulus, Az ediktumról, VIII. könyv.

Ilyen körülmények között a megbízottat akár saját kérésére is le kell cserélni.
25.

Ulpianus, Az ediktumról, IX. könyv.

Mindezeket nemcsak az alperes, hanem a felperes tekintetében is be kell tartani. Ha az
ellenérdekű fél vagy maga a megbízott azt állítja, hogy a megbízó hazudik, ezt a praetornak
kell eldöntenie; mert nem tűrhető el az a megbízott, aki saját jogát állítja, hogy megbízott,
mert gyanússá válik azáltal, hogy szolgálatát egy akaratlan megbízóra kényszeríti; kivéve
talán, ha a megbízást inkább azért vállalta, hogy magát igazolja, mint hogy pusztán folytassa,
és meg kell hallgatni, ha ezt állítja: "hogy hajlandó lemondani a megbízásról, ha ez a jó
hírnevének sérelme nélkül megtehető". Továbbá meg kell hallgatni, ha megpróbálja tisztázni
a személyiségét. Ha egyértelműen kijelenti, hogy olyan ügyben nevezték ki ügynöknek,
amelyben ő maga is érdekelt volt, és ezt bizonyítja, nem szabad megfosztani attól a jogától,
hogy saját nevében eljárást indítson. Ha pedig az ügynök valamilyen fenntartással kíván élni,
nem lesz könnyű megfosztani őt a keresetindítás jogától;
26.
27.

Paulus, Az ediktumról, VIII. könyv. Hacsak a megbízó nem hajlandó fizetni neki.
Ulpianus, Az ediktumról, IX. könyv.

A per tárgyalásakor ügyelni kell arra, hogy ne engedjük, hogy a megbízottat megfosszák az
ügy vezetésétől, kivéve, ha a fél kész megfosztani őt az egésztől; mert ha csak egy részét
kívánja elvenni, a többit pedig meghagyni, a megbízott joggal utasíthatja el ezt a
megállapodást. Ez történik, ha az ügynök a megbízó utasítása alapján jár el, de ha nem adnak
utasítást, és a bíróságon semmit sem javasolnak, és Ön nem hagyta jóvá a beleegyezése nélkül
végrehajtott cselekményeket, azok nem sértik Önt; ezért az ügynek Önre való átruházása nem
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szükséges, nehogy Önt egy másik fél cselekményei miatt elnyomják. Az ügynökváltás iránti
kérelmet a prétor előtt kell benyújtani.
(1) Ha az ügy átruházására a felperes részéről kerül sor, úgy véljük, hogy az alperes által tett
kikötés, miszerint eleget tesz az ítéletnek, érvényes; és ezt a véleményt Neratius és Julianus is
elfogadta, és mi még mindig alkalmazzuk ezt a szabályt, feltéve, hogy a megbízó elfogadta a
biztosítékot. Ha azonban a megbízott elfogadta azt, és az ügy vezetése a megbízóra szállt át,
akkor az a jobb vélemény, hogy az érvényes, és a kikötés alapján a keresetindítás joga a
megbízótól a megbízóra száll át. De ahol a megbízótól vagy az ügynöktől egy másik ügynökre
szállt át, Marcellusnak nincs kétsége afelől, hogy a stipuláció érvényes; és ez a jobb
vélemény, és még ha a stipuláció szerinti keresetindítási jog a megbízottra szállt is át, mégis,
az arra vonatkozó keresetnek a megbízót kell megilletnie, mivel a közvetlen keresetindítási
jog megszűnt.
28.

Ugyanő, Disputációk, I. könyv.

Ha ügynököm az ítélet teljesítéséért garanciát fogadott el, a kikötés alapján ugyanúgy jogosult
vagyok méltányossági keresetre, mint ahogyan az ítélet végrehajtása érdekében nekem is jár.
Ha ügynököm az említett kikötés alapján, beleegyezésem nélkül indított pert, mindazonáltal a
kikötés alapján perlési jog illeti meg engem; ebből következik, hogy ügynököm ugyanúgy
eltiltható a kikötés alapján való perléssel, mint amikor az ítélet alapján indít pert, ha nem
olyan ügyben jelölték ki, amelyben ő maga érdekelt, vagy nem éppen erre a célra hatalmazták
fel ügynökként. Másrészt azonban, ha az ügynököm biztosítékot nyújtott az ítélet teljesítésére,
akkor a kikötés alapján nem lehet ellenem pert indítani. Ha a védelmemmel megbízott fél
biztosítékot nyújt, a kikötés alapján nem adnak meg pert ellenem, mert az ítélet alapján nem
lehet ellenem pert indítani.
29.

Ugyanő, Az ediktumról, IX. könyv.

Ha a felperes inkább a megbízó ellen kíván pert indítani, mint az ellen, akit a saját nevében
megbízottnak neveztek ki, akkor azt kell mondani, hogy ezt megteheti.
30.

Paulus, Sentenciák, I. könyv.

A saját nevében ki nem nevezett felperes ügynöke kérheti, hogy a per során felmerült
költségeit az ítéletből fizessék ki, ha a perbeli megbízó nem fizetőképes.
31.

Ulpianus, Az ediktumról, IX. könyv.

Ha valaki, aki elvesztett egy pert, amelyben megbízottként jelent meg, a megbízó örökösévé
válik, nem tagadhatja meg jogszerűen az ítéletért való felelősségét; és ez akkor történik, ha az
egész vagyon örököse. Ha azonban csak a hagyaték egy részének lesz az örököse, és az egész
összeget kifizeti, feltéve, hogy utasították, hogy az egészet fizesse meg, akkor jogosult lenne a
megbízási perre a társörökössel szemben; ha azonban nem utasították erre, akkor a megtett
ügyletre vonatkozó perindítási jog illeti meg. Ez a szabály akkor is alkalmazandó, ha a
megbízott fizet, és nem válik örökösévé.
(1) Nem tilos több meghatalmazottat kijelölni olyan ügyben, amelyben több fél érdekelt.
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(2) Julianus azt mondja, hogy ha egy fél két ügynököt nevezett ki különböző időpontokban,
úgy kell tekinteni, hogy az első megbízását a második megbízásával visszavonta.
32.

Paulus, Az ediktumról, VIII. könyv.

Ha több ügynököt neveztek ki egy időben egy cél érdekében, akkor az élvez elsőbbséget, aki
először jár el; így az utána következő nem járhat el ügynökként olyan ügyben, amelyet az
előbbi hozott.
33.

Ulpianus, Az ediktumról, IX. könyv.

Azt mondják, hogy a rabszolgának és a család fiának egyaránt lehet ügynöke, és amennyiben
ez a család fiára vonatkozik, ez helyes; de a rabszolga tekintetében vitatjuk. Azt azonban
elismerjük, hogy egy fél a rabszolga peculiumával kapcsolatos ügyleteket intézhet, és ebben
az esetben eljárhat mint ügynöke; ezt a véleményt Labeo is vallja, de neki tilos pert indítania.
(1) Kétségtelen, hogy megbízottja lehet, aki pereket indíthat állapotának megállapítása
érdekében, nemcsak a vagyonának kezelése érdekében, hanem akár a javára, akár ellene
indított perek lefolytatására is, függetlenül attól, hogy azok rabszolgaként való birtoklását
vagy szabad emberként való jogállását érintik. Másrészt egyértelmű, hogy megbízottat is
kijelölhet.
(2) A közjó érdekében a távollévő személyeket valakinek védeni kell, és a védelmet a halálos
ügyekben is biztosítják. Ezért, ha egy fél távollétében elítélhető, csak az a helyes, ha
meghallgatják valakit, aki ártatlanságát fenntartja, és a javára szól; és ez szokás, amint az
császárunk egyik rescriptumából kiderül.
(3) A praetor azt mondja: "Ha valaki azt kéri, hogy neki adják meg a jogot, hogy más nevében
pert indíthasson, köteles őt a jó polgár ítélőképessége szerint védeni, és biztosítékot kell
nyújtania annak, aki ellen más nevében pert indít, hogy az érdekelt fél megerősíti
cselekedeteit".
(4) A praetor csak azt tartja igazságosnak, hogy az, aki más nevében meghatalmazottként jár
el, ugyanannak a félnek a védelmét is vállalja.
(5) Ha valaki olyan ügyben, amelyben érdekelt, ügynökként jelenik meg, továbbra is az a
szabály, hogy megbízóját kell védenie, kivéve, ha ez utóbbi kényszerült őt megbízni.
34.

Gaius, A tartományi ediktumról, III. könyv.

Ha valaki a saját nevében perel ügynökként, mint például egy ingatlan vevőjeként; kellene-e
viszont az eladót védenie? Megállapítást nyert, hogy ha az üzletet jóhiszeműen kötötték, és
nem azért, hogy becsapják azokat, akik esetleg pert kívánnak indítani az eladó ellen, akkor
nem köteles őt megvédeni.
35.

Ulpianus, Az ediktumról, IX. könyv.

A következő, ügynökként eljáró személyek azonban kötelesek lesznek védeni megbízójukat,
mégpedig olyanok, akik megbízás nélkül is perelhetnek, vagyis a gyermekek, feltéve, hogy
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mások felügyelete alatt állnak; a szülők, testvérek, rokonsági kapcsolatban álló felek; és a
szabadok.
(1) A patrónus egy megbízott útján vádolhatja szabadosát hálátlansággal, a szabados pedig
egy megbízott útján válaszolhat.
(2) Nemcsak akkor, ha a pert az ügynök kéri, hanem akkor is, ha előzetes vizsgálatot vagy
tilalmat kér; vagy ha kikötéssel biztosítékot kíván nyújtani a hagyaték kifizetésére vagy a
fenyegető kár elhárítására; köteles lesz megbízóját távollétében az illetékes bíróság előtt és
ugyanabban a tartományban megvédeni. Nehézséget jelentene azonban, ha kénytelen lenne
elhagyni Rómát, és valamelyik tartományba menni, vagy fordítva, vagy egyik tartományból a
másikba utazni, hogy megvédje őt.
(3) A "védekezés" kifejezés azt jelenti, hogy megteszi mindazt, amit a megbízó az ügy
lefolytatása során megtenne, és megfelelő biztosítékot nyújt; és az ügynökre nem lehet
keményebb feltételt szabni, mint a megbízójára, kivéve a biztosíték nyújtását. A biztosíték
kivételével az ügynök a védekezést akkor vállalja, amikor átveszi az ügy vezetését. Ezért
Julianus feltette a kérdést, hogy kötelezhető-e erre, vagy elegendő-e, ha nem nyújtanak
védekezést, hogy a kikötés alapján pert indítsanak; és Julianus a Digest harmadik könyvében
azt mondja, hogy kötelezni kell őt az ügy vezetésének vállalására, kivéve, ha megfelelő okot
mutat fel a cselekvés megtagadására, vagy ha valamilyen alapos okból el kellene távolítani.
Az ügynök is védekezik, aki megengedi azt, amit megbízója megengedne.
(4) Az ügynök akkor is köteles a védekezést vezetni, ha engedi, hogy az ellenérdekű fél
birtokba vegye a birtokot, ha az utóbbi biztosítékot követel a fenyegető kár elhárítására vagy a
hagyaték kifizetésére,
36.

Paulus, Az ediktumról, VIII. könyv.

Vagy amikor egy új építményről szóló értesítést adnak ki. Ha egy rabszolga elszállítását
engedélyezi egy noxal ügyben, akkor őt tartják felelősnek a védelmére, feltéve azonban, hogy
minden ilyen esetben biztosítékot nyújt arra, hogy a megbízója ratifikálja a cselekedeteit.
37.

Ulpianus, Az ediktumról, IX. könyv.

Az ügynöknek mindenféle perben védenie kell megbízóját, még azokban is, amelyek nem az
örökös ellen vannak megadva.
(1) Felmerült a kérdés, hogy ha egy ellenfél több keresetet indít, és több védő van, aki
hajlandó a védekezést vállalni, vajon a távollévő fél védendőnek minősül-e? Julianus azt
mondja, hogy úgy tűnik, hogy megfelelően védett, Pomponius pedig azt állítja, hogy ez most
is gyakorlat.
38.

Ugyanő, Az ediktumról, XL. könyv.

Nem szabad azonban odáig elmennünk, hogy azt állítsuk, hogy ha tízezer aureiért indítanak
pert, és két védő megjelenik, készek védekezni fejenként ötezerért, akkor őket kell
meghallgatni.
39.

Ugyanő, Az ediktumról, IX. könyv.
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Az ügynöknek nemcsak perekben, tilalmakban és kikötésekben kell védenie megbízóját,
hanem a kihallgatásokra való hivatkozással is; így ha a bíróságon kihallgatják, minden olyan
esetben válaszolhat, amelyben megbízója ezt megteheti. Ha tehát megkérdezik tőle, hogy az
örökös nincs-e jelen, válaszolnia kell; és akár válaszol, akár hallgat, felelősséggel tartozik.
(1) Aki más nevében bármilyen pert indít, annak biztosítékot kell nyújtania arra, hogy
megbízója az adott ügyben minden cselekményt megerősít. Néha azonban, bár a megbízott a
saját nevében indít pert, mégis biztosítékot kell adnia, hogy cselekedeteit ratifikálják, amint
Pomponius a Huszonnegyedik Könyvben mondja; például, ha a másik fél esküt tett a
megbízottnak, és az megesküdött, hogy valami jár a megbízónak; és ebben az esetben az eskü
miatt a saját nevében jár el, mert ezt a pert a megbízó nem indíthatta volna meg;
mindazonáltal a megbízott köteles biztosítékot adni, hogy azt ratifikálják. Ha azonban a
megbízottal valamilyen megállapodás jött létre, és ő emiatt pert indít, kétségtelen, hogy jó ok
van arra, hogy a megerősítésért biztosítékot követeljenek; és ezt Pomponius tényként
állapította meg.
(2) Julianus felveti azt a kérdést, hogy a megbízott köteles-e biztosítékot nyújtani arra nézve,
hogy csak a megbízója fogja ratifikálni a cselekedeteit, vagy a többi hitelező is; és azt mondja,
hogy a biztosítékot csak a megbízóra vonatkoztatva kell nyújtani; mert a "dologban érdekelt
fél" szavakba a hitelezők nem tartoznak bele; mert az ilyen jellegű kötelezettségvállalást nem
magától a megbízótól követelik meg.
(3) Ha egy apa pert indít lánya hozománya miatt, biztosítékot kell adnia, hogy lánya
megerősíti a cselekményét, és meg is kell védenie őt; ahogy Marcellus megállapította.
(4) Amikor egy apa a fia nevében indít kártérítési pert, mivel két per lehet, az egyiket az apa,
a másikat a fiú indítja, nem szükséges a ratifikációra vonatkozó óvadék.
(5) Ha egy megbízott vitatja valakinek az állapotát, akár az indít ellene mint rabszolga ellen
pert a szabadsága megszerzése érdekében, akár a megbízott indít pert egy magát szabadnak
valló személy rabszolgasorba taszítása érdekében, biztosítékot kell nyújtania, hogy megbízója
ratifikálja a cselekményét; és ezt az ediktum úgy határozza meg, hogy mindkét esetben őt
tekintik felperesnek.
(6) Van olyan eset, amikor a fél ugyanabban a perben köteles biztosítékot nyújtani a
ratifikációra és az ítélet teljesítésére is; mint például, amikor teljes visszaszolgáltatás iránti
kérelmet nyújtanak be, amikor egy kiskorút állítólag becsaptak egy adásvétel során, és az
ügynök a másik fél nevében jelenik meg. Ebben az esetben a megbízottnak biztosítékot kell
adnia arra, hogy megbízója megerősíti a cselekményét; mivel ellenkező esetben a megbízó,
miután visszatért, esetleg követeléseket kívánna támasztani. Biztosítékot kell adnia arra is,
hogy eleget tesz az ítéletnek, hogy ha a visszaszolgáltatás miatt valamit a kiskorúnak kell
adni, az megtörténhessen. Ezeket a dolgokat Pomponius az Ediktumról szóló huszonötödik
könyvben említette.
{7) Azt is mondja, hogy ha egy gyámot gyanúsítás miatt vádolnak meg, a védőjének
biztosítékot kell nyújtania a ratifikációra, messzemenően attól tartva, hogy a megbízó
visszatérhet, és megpróbálhatja hatályon kívül helyezni, amit tett. Nem könnyű dolog, ha
valakit, akit gyanúsítanak, egy megbízott vádol, mivel az ügy a jó hírnévvel kapcsolatos;
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kivéve, ha nyilvánvaló, hogy a megbízottat külön a gyám rendelte ki; vagy ha ez utóbbi nincs
jelen, a praetor úgy tárgyalja az ügyet, mintha nem lenne védett.
40.

Ugyanő, Az ediktumról, IX. könyv.

Pomponius azt mondja, hogy mindenféle pert nem indíthat ügynök. Ezért azt állítja, hogy nem
lehet interdictumot kérni olyan gyermekek eltávolítására, akikről azt mondják, hogy valamely
távollévő személy felügyelete alatt állnak, kivéve, ha - ahogy Julianus állítja - megfelelő okot
mutatnak ki; vagyis ha kifejezetten utasították erre, és az apát betegség vagy más nyomós ok
akadályozza.
(1) Ha a megbízott biztosítékot követel a fenyegető kár megelőzésére vagy a hagyaték
kifizetésére, akkor maga is köteles a megerősítéshez biztosítékot adni.
(2) Annak is, aki védőként jár el, és aki ellen valódi pert indítanak, a rendes biztosítékon
kívül, hogy az ítéletet teljesíti, ratifikációs kötelezettségvállalást is kell tennie; mert valóban,
ha az a fél, akinek a védője megjelenik, jelentkezik és követeli -a földet, miután azt az ítélet
által aknának nyilvánították, nem úgy tűnik-e, hogy nem ratifikálta azt? Sőt, ha lett volna egy
általános meghatalmazott, vagy a fél maga folytatta volna le a saját ügyét, és vereséget
szenvedett volna, és aztán pert indított volna ellenem, hogy visszaszerezze az ingatlant; vajon
a jogerőre hivatkozva el lenne-e zárva?". Ezt Julianus a Digest huszadik könyvében állapította
meg, mert amikor a tulajdonról úgy döntöttek, hogy az enyém, akkor ugyanabban az időben
azt is eldöntötték, hogy nem az övé.
(3) Az ügynök részéről a megerősítésre vonatkozó kötelezvény is szükséges, mielőtt a
kérdéshez csatlakoznának, mivel miután ez megtörtént, nem lehet őt kötelezni annak
nyújtására.
(4) Azokkal a személyekkel kapcsolatban, akiktől nem követelünk meghatalmazást, azt kell
megállapítani, hogy ha nyilvánvaló, hogy azok akarata ellenére indítanak pert, akiknek a
nevében megjelennek, akkor a kérelmüket el kell utasítani. Ezért nem követeljük meg tőlük
annak bizonyítását, hogy beleegyezéssel vagy megbízással rendelkeznek, hanem csupán azt,
hogy nem a megbízójuk akarata ellenére járnak el, még akkor sem, ha a megerősítéshez
kötvényt ajánlanak fel.
41.

Paulus, Az ediktumról, IX. könyv.

A nőknek megengedett, hogy megfelelő ok esetén pert indítsanak szüleik nevében; például ha
szüleik betegség vagy öregség miatt akadályoztatva vannak, és nincs, aki képviselje őket.
42.

Ugyanő, Az ediktumról, VIII. könyv.

Bár a népi perben nem lehet meghatalmazottat kijelölni, mégis nagyon helyesen állapítják
meg, hogy ha egy fél községi jogra hivatkozva indít pert, és az akadályoztatással valamilyen
magánjogi veszteséget szenvedne el; kijelölhet meghatalmazottat, mint ahogyan magánjogi
perben is megteheti. Sokkal inkább indokolt, hogy ügynököt nevezzenek ki egy érdekelt fél
által a sírbolt megsértése miatt indított perre.
(1) A Lex Cornelia alapján ügynököt lehet kinevezni egy sérelem miatt indított perben; mert
bár a per a közjó érdekében van alkalmazva, mégis magánjogi természetű.
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(2) A megbízó és a megbízott között általában fennálló kötelezettség megbízási pert
eredményez; néha azonban nem kötnek megbízáson alapuló kötelezettséget; ez akkor fordul
elő, ha a saját nevében megbízottat nevezünk ki, és az adott körülmények között megígérjük,
hogy az ítéletnek eleget teszünk; ha ugyanis az ígéret alapján fizetünk valamit, nem a
megbízás alapján indíthatunk pert, hanem adásvétel alapján, ha egy birtokot adtunk el; vagy
valamilyen korábbi megbízás alapján, ahogyan az történik, ha egy kezes a főadós
megbízottjává nevezi ki a főadósát.
(3) Az, akinek a szenátus trebelliánus rendelete alapján visszaszolgáltattak egy birtokot,
jogszerűen nevezheti ki az örököst megbízottjának.
(4) Hasonlóképpen, a hitelező a szerviánus perben jogszerűen nevezheti ki ügynökévé a
zálogtárgy tulajdonosát.
(5) Továbbá, ha egy fél a több közös hitelező közül az egyik féllel megállapodást köt egy már
fennálló tartozásra vonatkozóan, és egy másikat bíz meg azzal, hogy a megállapodás alapján
pert indítson, az ő jogát nem lehet megtagadni. Ha pedig két közös adós van, egyikük
kijelölheti a másikat, hogy őt védje.
(6) Ha több örökös van, és a hagyaték felosztására vagy a közös vagyon megosztására
irányuló pert indítanak; nem megengedhető, hogy ugyanazt az ügynököt több megbízó jelölje
ki, mivel az ügyet nem lehet ítélet és elmarasztaló ítélet nélkül rendezni. Az azonban
bizonyos, hogy megengedett, ha egy társörökösnek több örököse van.
(7) Ha az adós a kiadás után is rejtve marad, kezeseit nem tartják törvényesen védhetőnek,
kivéve, ha egyikük a teljes összeg erejéig védi őt; vagy mindegyikük, vagy többen közülük
kijelölnek egyet maguk közül, akit az ügy intézésével megbíznak.
43.

Ugyanő, Az ediktumról, IX. könyv.

A néma és süket személynek nem tilos ügynököt kinevezni, bármilyen módon, amelyben ezt
megteheti; és az ilyen személyeket maguk is kinevezhetik; azonban nem a pereskedés, hanem
az ügyek intézése céljából.
(1) Amikor azt a kérdést teszik fel, hogy egy bizonyos személynek lehet-e ügynöke, akkor azt
kell vizsgálni, hogy tilos-e neki ügynököt kineveznie, mert ez az Ediktum tiltó jellegű.
(2) Népi perekben, ahol a fél a nép egyikeként jár el, nem lehet arra kényszeríteni, hogy
ügynökként vezesse a védekezést.
(3) Ha bárki kérvényezi, hogy a jelenlévő fél számára kurátort nevezzenek ki, ez utóbbinak
bele kell egyeznie, kivéve, ha nagykorú; ha pedig nincs jelen, a meghatalmazottnak
biztosítékot kell nyújtania a megerősítésre.
(4) A megbízóját nem védő megbízottat a keresetindítás jogától való megfosztás szankciója
terheli.
(5) Ha egy ügynök indít pert, és a megbízónak egy rabszolgája van jelen, aki nincs jelen;
Atilicinus azt mondja, hogy a biztosítékot a rabszolgának kell adni, nem pedig az ügynöknek.
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(6) Ha egy fél nem köteles megvédeni valakit, aki távol van, mégis, ha biztosítékot nyújtott,
hogy az ítéletet teljesíteni fogják, mivel vállalta a védekezést, akkor kényszeríthető, hogy
eljárjon; mert ha nem teszi, akkor az, aki a biztosítékot elfogadta, becsapott lesz; mivel azok,
akik nem kötelesek megvédeni egy ügyet, a biztosíték nyújtása után kötelesek ezt megtenni.
Labeo úgy gondolja, hogy megfelelő ok esetén engedékenységet kell adni, és ha az idő
múlása miatt a felperesnek kár keletkezik, a másik felet kell kötelezni a per lefolytatására; de
ha időközben valamilyen házassági kapcsolat megromlott, vagy ellenségeskedés keletkezett a
felek között, vagy a távollévő vagyonát birtokba vették;
44.

Ulpianus, Disputációk, VII. könyv.

Vagy ha az illető hosszú útra készül, vagy bármilyen más nyomós okot kell felhozni;
45.

Paulus, Az ediktumról, IX. könyv.

Nem szabad kényszeríteni. Sabinus azonban úgy véli, hogy nem tartozik a praetor feladatai
közé, hogy az egyik felet a másik védelmére kényszerítse, de a per a kikötés alapján
megindítható, mert a kereset nem került megvédésre; és ha a megbízottnak jó oka van arra,
hogy megtagadja a perben való fellépést, akkor a kezesei nem lesznek felelősek, mert a
döntőbíró nem lenne jó ember, ha olyan felet kényszerítene a védelem vállalására, akinek
alapos kifogása van. Ha nem adott biztosítékot, de az ígéretére támaszkodtak, ugyanezt a
szabályt kell betartani.
(1) Azok a felek, akik a nyilvánosság nevében járnak el, és egyúttal olyan ügyeket védenek,
amelyekben személyesen érdekeltek, megfelelő indoklással meghatalmazottat jelölhetnek ki;
és aki utólag indít pert, az kivételesen el lesz zárva.
(2) Ha egy új szerkezetről értesítettek egy ügynököt, és ő él a tilalommal, amely előírja: "hogy
az építtető fél ellen nem szabad erőszakot alkalmazni"; Julianus úgy véli, hogy ő a védő
helyét foglalja el, és nem kényszeríthető arra, hogy biztosítékot nyújtson arra, hogy megbízója
ratifikálja cselekedeteit; ha pedig biztosítékot nyújt, (Julianus szerint) "nem értem, milyen
körülmények között lehet a kikötés alapján pert indítani".
46.

Gaius, A tartományi ediktumról, III. könyv.

Ha egy fél a saját nevében vállalta az ügy intézését, és olyan megbízottat kíván kijelölni, akit
a felperes elfogadhat helyette, akkor meg kell hallgatni, ha a szabályos formában biztosítékot
ad arra, hogy az ítéletet betartják.
(1) Az, aki egy másik személyt véd, akinek nevében nem ő indít pert, jogosult a védekezést
egy bizonyos pontra való hivatkozással vezetni.
(2) Aki mást véd, az köteles biztosítékot nyújtani; mert senki sem érthető úgy, hogy biztosíték
nyújtása nélkül rendes védőként járhat el egy másik féllel szemben indított perben.
(3) Kérdés az is, hogy ha a védő vállalja a per vezetését, és a felperes teljes visszaszolgáltatást
kap, vajon kötelezhető-e arra, hogy a visszaszolgáltatási perben felelősséget vállaljon? A
jobbik vélemény az, hogy kötelezhető erre.
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(4) A peres ügyekkel kapcsolatos ügyekben az ügyvivő ugyanúgy köteles jóhiszeműen
elszámolni, mint ahogyan más üzleti ügyletekben is köteles. Ezért, valahányszor egy perben
valamit megszerez, akár közvetlenül a követelés alapján, akár közvetve annak révén, azt a
megbízási perben ki kell szolgáltatnia; tehát ha tévedésből vagy a bíró téves döntése folytán
olyasmit szerez meg, ami nem jár neki, akkor is ki kell szolgáltatnia.
(5) Másrészt megint másrészt, amit az ügynök az ítélet alapján fizet, azt a megbízási
ellenkérelemmel visszaszerezheti. Nem követelheti vissza azonban azt a büntetést, amelyet
valamilyen saját jogellenes cselekménye miatt fizetett meg.
(6) A méltányosság azt követeli, hogy a perrel kapcsolatban akár a felperes, akár az alperes
megbízottja által jóhiszeműen felmerült költségeket megtérítsék neki.
(7) Ha az ügyintézéssel két felet bíztak meg egy másik utasítására, és az egyikük adós az őket
megbízó személynek, akkor a másik jogszerűen indíthat-e pert ellene? Kétségtelen, hogy igen,
mert nem kevésbé értendő megbízottnak, mert az a fél, aki ellen pert indít, szintén megbízott.
47.

Julianus, On Urseius Ferox.

Ha valaki két megbízottat bíz meg azzal, hogy intézzék minden ügyét, hacsak nem mondja ki
kifejezetten, hogy az egyiknek a másik ellen pénzért pert kell indítania, nem lehet azt állítani,
hogy ilyen megbízást bármelyiküknek is adott.
48.

Gaius, A tartományi ediktumról, III. könyv.

Ezért, ha ilyen kifejezett megbízás történt, ha egyikük, akit a másik beperel, a kereset ellen
hivatkozik: "hogy nem adtak utasítást arra, hogy az adósok ellen pert indítsak"; a felperes
válaszolhat: "vagy arra adtak utasítást, hogy pereljek önök ellen".
49.

Paulus, Az ediktumról, LIV. könyv.

A megbízó állapotát megbízottja nem ronthatja a megbízott tudta nélkül.
50.

Gaius, A tartományi ediktumról, XXII. könyv.

Bármilyen módon is mentesítem megbízottadat a felelősség alól, annak neked kell hasznodra
válnia.
51.

Ulpianus, Az ediktumról, LX. könyv.

Ha huszonöt év alatti kiskorú jelenik meg védőként, ő nem megfelelő egyetlen olyan ügyben
sem, amelyben teljes visszatérítésre jogosult; mert az ilyen jellegű rendelet mind őt, mind a
kezeseit felmenti.
(1) Mivel a védő vállalása a felet ugyanolyan felelősségnek teszi ki, mint a főkötelezettet, a
férj védője nem tehetők felelőssé többért, mint amennyit a férj maga fizetni tud.
(2) Ha valaki, aki más védelmét vállalta, még ha nagy vagyonnal is rendelkezik;
52. Paulus, Az ediktumról, LVII. könyv. Vagy konzuli ranggal rendelkezik;
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53. Ulpianus, Az ediktumról, LX. könyv.
Nem tartják őt megfelelően védhetőnek, hacsak nem hajlandó biztosítékot nyújtani. 54.
Paulus, Az ediktumról, L. könyv.
Sem a nőt; sem a katonát; sem azt, aki hamarosan az állam érdekében üzleti úton lesz távol;
sem azt, akit krónikus betegség gyötör; sem azt, aki hamarosan bírói feladatokat fog ellátni;
sem azt, akit akarata ellenére nem lehet arra kényszeríteni, hogy bírósági eljárásban félként
részt vegyen, nem tekintik megfelelő védőnek.
(1) Azokat a gyámokat, akik hivatalukkal kapcsolatos ügyeiket valamely helyen végezték,
szintén ezen a helyen kell védeni.
55.

Ulpianus, Az ediktumról, LXV. könyv.

Ha valakit megbízottnak neveztek ki egy olyan ügyben, amelyben érdekelt, megbízóját nem
kell előnyben részesíteni a perindításban vagy a pénzbehajtásban; mivel az, akinek a saját
nevében van joga pereskedni, megfelelően foglalkozhat ezekkel az ügyekkel.
56.

Ugyanő, Az ediktumról, LXVI. könyv.

A személyes vagyontárgyak visszaszerzésére irányuló per indítása céljából kinevezett
megbízott helyesen kérheti azok előállítását a bíróságon.
57.

Ugyanez, Az ediktumról, LXXIV. könyv.

Aki ügynököt nevez ki a per azonnali megindítása céljából, azt úgy kell érteni, hogy az
ügynöknek meg kell engedni, hogy az ügyet utólag is lezárásig vezesse.
(1) Ha a fél elmulasztja, hogy kivételt ajánljon fel az ügynöknek, azt utólag nem vezetheti be,
ha meggondolja magát.
58.

Paulus, Az ediktumról, LXXI. könyv.

Az ügynök, akire általánosságban az ügyletek szabad lebonyolítását bízták, behajthatja, ami
jár, és egyik vagyontárgyat is elcserélheti egy másikra.
59.

Ugyanő, Plautiusról, X. könyv.

Azt is megállapítják, hogy a hitelezők kifizetésére utasították.
60.

Ugyanő, Vélemények, IV. könyv.

Az egyezségkötés céljából történő kiegyezésre vonatkozó hatáskör nem szerepel az általános
megbízásban; és ezért ha a megbízást adó fél utólag nem erősíti meg a kiegyezést, nem
akadályozza meg abban, hogy eredeti keresetjogával éljen.
61.

Ugyanő, Plautiusról, I. könyv.

Plautius azt mondja, hogy mindenki véleménye szerint az olyan megbízott, aki ellen ítéletet
hoztak, maga nem perelhető; kivéve, ha olyan ügyben bízták meg, amelyben érdekelt volt,
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vagy ha felajánlotta magát a helyére, amikor tudta, hogy nem nyújtottak kezességet. Ugyanezt
a szabályt kell betartani akkor is, ha ő maga ajánlotta fel, hogy vállalja a védelmet az ügyben,
és biztosítékot nyújt.
62.

Pomponius, On Plautius, II. könyv.

Ha egy hagyaték behajtására megbízottat neveznek ki, és az örökös ellen a végrendelet
bemutatására irányuló tilalmat alkalmaz, nem lehet a megbízottal szemben arra hivatkozni,
hogy a megbízás nem hatalmazza fel erre.
63.

Modestinus, Differenciák, VI. könyv.

A megbízója ügyeinek intézésére kinevezett ügynök általában nem idegenítheti el sem a
megbízója ingatlan vagy személyes vagyonát, sem a rabszolgáját erre vonatkozó kifejezett
megbízás nélkül; kivéve a gyümölcsöket vagy más, könnyen elrontható dolgokat.
64.

Ugyanez, Szabályok, III. könyv.

Ha az, akinek nevében a védő megjelenik, maga is megjelenik a bíróságon, mielőtt az ügyet
egyesítenék, és engedélyt kér arra, hogy az ügyet a saját nevében folytathassa le, meg kell
hallgatni, ha megfelelő okot szolgáltat.
65.

Ugyanő, A találmányokról.

Ha egy megbízó fel akarja menteni távollévő megbízottját a biztosíték nyújtásának
szükségessége alól, küldjön levelet ellenfelének, és ebben közölje, hogy egy bizonyos
személyt bízott meg azzal, hogy ellene eljárjon, (megemlítve, hogy milyen ügyben), és ígérje
meg, hogy az említett megbízott által végrehajtott minden cselekményt megerősít; és ebben az
esetben, ha a levelet jóváhagyják, úgy értendő, hogy a hivatkozott személy a megbízók
megbízottjaként jelenik meg, mintha jelen lenne. Ezért ha utólag, miután meggondolta magát,
nem akarja, hogy a fél az ő megbízottjaként járjon el, az eljárás mindazonáltal érvényesnek
tekintendő.
66.

Papinianus, Kérdések, IX. könyv.

Ha valaki kikötötte, hogy "Stichus vagy Damas, bármelyiket is választja", és Titius mint
megbízott indít pert, hogy az egyiket behajtsa, és megbízója ratifikálja tettét; az eredmény az,
hogy az ügyet a bíróság joghatósága alá tartozónak tekintik, és megsemmisítik a kikötést.
67.

Ugyanő, Vélemények, II. könyv.

Ha egy ügynök az általa eladott földek tulajdonjogáért a saját hitét adja zálogba, a praetor
segítségével nem mentesül kötelezettsége alól még azután sem, hogy megszűnt ügynökként
tevékenykedni; mert az ügynök, aki megbízója számára kötelezettséget vállal, nem tagadhatja
meg a teher viselését.
68.

Ugyanő, Vélemények, III. könyv.
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Ha az ügynök a megbízójához tartozó vagyon tekintetében olyan megállapodást kötött, amely
nem ellentétes a megbízás feltételeivel, akkor a megbízó akkor is indíthat pert, ha ügynöke
nem akarja.
69.

Paulus, Vélemények, III. könyv.

Paulus úgy ítélte meg, hogy annak a félnek, aki megbízottat bízott meg egy ügy
megvédésével, nem tilos saját nevében megjelennie a perben.
70.

Scaevola, Vélemények, I. könyv.

Egy apa Semproniust, az egyik hitelezőjét nevezte ki fia gyámjává; ő pedig, miután a
gyámságot igazgatta, testvérét nevezte ki örökösévé, aki maga is meghalt, és az apja által
fennálló tartozást bizalmi vagyonkezelésben Titiusra hagyta, a perbeli jogokat pedig az
örökösök rá ruházták. Mivel mind a gyámsági, mind a kölcsönadott pénz iránti kereset
Sempronius hagyatékából származik, kérdezem, hogy a megbízás alapján történő
keresetindítás joga csak akkor illeti-e meg őt, ha védi azokat az örökösöket, akik a
keresetindítási jogokat rá ruházták? Azt válaszoltam, hogy meg kell védenie őket.
71.

Paulus, Sentenciák, I. könyv.

A távollévő alperes meghatalmazott útján adhatja elő távollétének okát.
72.

Ugyanő, Kézikönyvek, I. könyv.

Nem mindig szerzünk ügynök útján keresetindítási jogot, hanem megtartjuk a már
megszerzettet; mint például, ha a pert a törvény által előírt határidőn belül indítjuk; vagy ha
valamilyen új építmény ellen kifogást emelnek; így élhetünk a Quod vi aut clam
interdictummal, mert itt a korábbi jogunkat fenntartjuk magunknak.
73.

Ugyanez, az értékbecslők hivataláról.

Ha az alperes kész megfizetni a követelt pénzt, mielőtt a kérdéshez csatlakoznának, mivel a
pert meghatalmazott indította, mit kell tenni? Igazságtalan lenne, ha arra kényszerítenék, hogy
csatlakozzon az ügyhöz, és gyanúsítottnak tekintenék, mert nem nyújtotta be a pénzt, amikor
a megbízó jelen volt. De ha abban az időpontban nem volt nála a pénz, vajon kötelezni
kellene-e arra, hogy folytassa a pert? Mi van akkor, ha a per olyan ügy volt, amelyben
gyalázatos dologról volt szó? Az azonban már eldőlt, hogy a bíró, mielőtt a kérdésre sor
kerülne, elrendelheti, hogy a pénzt valamilyen szent épületben helyezzék letétbe, ahogyan azt
a gyámság alá helyezettek pénze esetében teszik. Ha azonban a kérdés már felmerült, az egész
ügyet a bírónak kell rendeznie.
74.

Ulpianus, Vélemények, IV. könyv.

A város nevében eljáró tisztviselő nem intézhet közügyeket ügynökön keresztül.
75.

Julianus, Digest, III. könyv.

Egy fél, aki egy földterület távollévő vevőjét védte, aki egyben birtokos is volt, és aki az
ügyet a saját nevében intézte, felkérte az eladót, hogy vállalja a védelmet, az eladó pedig azt
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követelte, hogy az ügynök adjon biztosítékot arra, hogy a vevő megerősíti a cselekedeteit.
Véleményem szerint biztosítékot kellett volna adnia az eladónak a ratifikálásért; mert ha ez
utóbbi visszaadná a földet a felperesnek, semmi sem akadályozná meg a megbízót abban,
hogy ugyanezért pert indítson, és az eladó kénytelen lenne másodszor is megvédeni a
keresetet.
76.

Ugyanő, On Minicius, V. könyv.

Titius, miközben egy távollévő fél nevében védekezett egy perben, biztosítékot adott, és
mielőtt a kérdéssel kapcsolatos perre sor került volna, az adós fizetésképtelenné vált; emiatt a
védő megtagadta, hogy a kérdéssel kapcsolatos perre saját maga ellen is sor kerüljön.
Kérdezem, hogy megengedhető-e ez neki? Julianus azt válaszolja, hogy a védőt úgy kell
tekinteni, mint aki a főkötelezett helyébe lépett, amikor biztosítékot adott; és ha a praetor nem
kényszeríti őt arra, hogy elfogadja a kérdés egyesítését, ez nem sok hasznot hozna neki, mivel
a kezesekhez lehet fordulni, és bármit fizetnek is ezek, az a védőtől behajtható.
77.

Paulus, Az ediktumról, LVII. könyv.

Ha egy személyt egy másik véd meg, azt a jó polgár ítélőképessége szerint kell tenni.
78.

Africanus, Kérdésekről, VI. könyv.

Ezért nem tekinthető a jó polgár ítélőképessége szerint helyesen védekezőnek az, aki a
felperes meghiúsításával megakadályozza, hogy a vitás ügy végére járjon.
(1) Ha egy megbízottat két dolog miatt bíznak meg perindítással, és ő csak az egyik miatt
teszi ezt meg, akkor nem zárul el a kivétel, és az ügyet szabályosan vitte a bíróság elé.

4. cím Hogyan indítanak eljárást a társaságok számára vagy ellen.
1.

Gaius, A tartományi ediktumról, III. könyv.

Nem szabad minden személynek válogatás nélkül társaságokat, egyesületeket vagy hasonló
testületeket alapítani, mert ezt törvények, szenátusi rendeletek és császári alkotmányok
szabályozzák. Az ilyen jellegű társulások csak nagyon kevés esetben engedélyezettek; például
a társaságok alapításának joga azok számára engedélyezett, akik társulóként részt vesznek az
állami adók beszedésében, vagy akik közösen dolgoznak az arany-, ezüst- és sóbányákban.
Rómában is vannak bizonyos céhek, amelyek szerveződését a szenátus rendeletei és a
császárok rendeletei megerősítették; ilyenek például a pékek és néhány más céh, valamint a
hajótulajdonosok céhe, amely a tartományokban is létezik.
(1) Ha a személyek társaság, céh vagy más ilyen jellegű testület címén egyesületeket
hozhatnak létre, akkor a községhez hasonlóan jogosultak közös vagyonra, közös kincsesládára
és egy megbízottra vagy szindikátusra, és mint a község esetében, amit ő intéz és tesz, azt úgy
tekintik, mintha mindenki intézné és tenné.
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(2) Ha egy egyesületnek nincs senki, aki megvédje, a prokonzul azt mondja, hogy elrendeli a
közös vagyonának birtokba vételét, és ha a figyelmeztetés után nem tesznek intézkedéseket a
védekezés érdekében, elrendeli a vagyon eladását. Úgy tudjuk, hogy egy egyesületnek nincs
megbízottja vagy szindikátusa, ha az nincs jelen, vagy betegség miatt akadályoztatva van,
vagy más módon képtelen az ügyek intézésére.
(3) Ha egy társaság védelmére egy idegen jelenik meg, a prokonzul megengedi neki, hogy ezt
tegye, mint ahogy ez a magánszemélyek védelmében történik; mert így javul a társaság
állapota.
2.

Ulpianus, Az ediktumról, VIII. könyv.

Ha egy község vagy bármely egyesület tagjai megbízottat jelölnek ki, hogy jogi ügyeiket
intézze, nem szabad azt mondani, hogy azt úgy kell tekinteni, mintha azt több magánszemély
jelölte volna ki, mert az egész község vagy egyesület nevében lép fel, nem pedig a tagok
nevében külön-külön.
3.

Ugyanez, Az ediktumról, IX. könyv.

Senki sem indíthat eljárást a város vagy a curia nevében, csak az, akit erre a törvény
felhatalmaz, vagy ha nincs törvény, akkor a tagok szavazata alapján, ha kétharmaduk, vagy
több mint kétharmaduk jelen van.
4.

Paulus, Az ediktumról, IX. könyv.

Nyilvánvaló, hogy a kétharmadhoz a dekurzusok kétharmadát alkotó személyt is be lehet
vonni.
5.

Ulpianus, Az ediktumról, VIII. könyv.

Meg kell jegyezni, ahogy Pomponius mondja, hogy az apa szavazatát a fia javára, a fiúét
pedig az apja javára fogadják el.
6.

Paulus, Az ediktumról, IX. könyv.

Az azonos irányítás alatt állók szavazatait ugyanígy kell számolni; mert minden fél úgy adja
le a szavazatát, mint decurio, és nem mint a háztartáshoz tartozó személy. Ugyanezt a szabályt
kell betartani, ha a szavazatokat egy hivatal jelöltjére adják le; kivéve, ha valamely
önkormányzati törvény vagy régóta fennálló szokás ezt megtiltja.
(1) Ha a decurionok úgy döntöttek, hogy a peres eljárást a duumvirok által kiválasztott fél
indítsa meg, akkor úgy kell tekinteni, hogy őt az egész testület választotta meg, és ezért
eljárhat; mert nem sok különbség van, hogy maga a testület választotta-e meg, vagy valaki,
akinek erre felhatalmazása volt. Ha azonban úgy határoztak, hogy bármikor, amikor egy vita
felmerül, Titiusnak felhatalmazása van arra, hogy arra hivatkozva pert indítson; a
határozatnak nem lenne semmi hatása, mert nem lehet azt állítani, hogy a perindítás joga
olyan ügyre vonatkozólag van átruházva, amely még nem vitatott. Jelenleg azonban az a
szokás, hogy minden ilyen jellegű ügyet szindikátusok intéznek a különböző helységek
szokásai szerint.
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(2) Ha megbízottat neveztek ki, megakadályozható-e utólag a decurió határozatával, hogy
eljárjon? El lesz-e zárva egy kivételes rendelkezés által? Véleményem szerint úgy kell érteni,
hogy csak addig járhat el, amíg az engedélye tart.
(3) Ha egy testületi szerv megbízottja pert indít, köteles azt megvédeni akkor is, ha perelik; de
nem köteles biztosítékot adni a ratifikációra. Néha azonban, amikor kétség merül fel a
felhatalmazást adó határozattal kapcsolatban, úgy gondolom, hogy a megerősítésért
biztosítékot kell nyújtani; ezért az ilyen szindikátus a rendes ügynök feladatait látja el, és az
ítélet végrehajtására vonatkozó perindítási jogot semmilyen rendelet nem ruházza rá, kivéve,
ha olyan ügyre való hivatkozással nevezték ki, amelyben érdekelt, és fizetési ígéretet is
elfogadhat. A szindikátusi meghatalmazás ugyanolyan okból visszavonható, mint a rendes
ügynöké. Egy család fia is kinevezhető szindikátussá.
7.

Ulpianus, Az ediktumról, X. könyv.

Mivel a praetor a városi testületek nevében perlési jogot biztosít, ezért ő is úgy gondolta, hogy
teljesen jogos, hogy az ediktum perlési jogot adjon ellene. Én azonban azon a véleményen
vagyok, hogy a helytartónak keresetindítási jogot biztosítanak az önkormányzattal szemben,
ha valamilyen közügyben költséget viselt.
(1) Ha valami tartozik egy társaságnak, az nem tartozik annak egyes tagjainak, és ez utóbbiak
nem tartoznak azzal, amivel az egész társaság tartozik.
(2) Olyan ügyekben, amelyek a testületi vagy más egyesületre vonatkoznak, mindegy, hogy
az összes tag benne marad-e, vagy csak egy része, vagy mind kicserélődik; de ahol az egész
testület egyetlen tagra csökken, ott a jobb vélemény szerint perelhet, és perelhető, mivel
mindenkinek a joga egybeolvad, és az egyesület neve megmarad.
8.

Javolenus, On Cassius, XV. könyv.

Ha egy önkormányzati társulatot nem védekeznek azok, akik az ügyeiért felelősek, és nincs
olyan közös vagyon, amelynek birtokába juthatnának, akkor a társulatnak járó tartozásokért
azoknak kell fizetni, akik perelnek.
9.

Pomponius, On Sabinus, XIII. könyv.

Ha egy önkormányzattal közös vagyonban van érdekeltséged, mindkettőtöknek joga van a
vagyon megosztása iránt keresetet indítani. Ugyanez állapítható meg a határok
megállapítására és az önök telkén a csapadékvíz lefolyásának megakadályozására irányuló
perrel kapcsolatban is.
10.

Paulus, Kézikönyvek, I. könyv.

A szindikátust ki lehet nevezni új építmény bejelentése esetén is, valamint kikötések
megkötése céljából; mint például hagyatéki ügyekben, fenyegető kár megelőzése vagy egy
határozat végrehajtása érdekében; bár előnyösebb, ha a biztosítékot a község szolgájának
adják, mégis, ha a szindikátusnak adják, a község ügyeit intéző félnek méltányos kereseti joga
lesz.
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5. cím Mások ügyleteinek lebonyolítására vonatkozóan.
1.

Ulpianus, Az ediktumról, X. könyv.

A következő ediktum szükséges, mivel a távollévő felek számára nagy előnyt jelent, hogy ne
legyenek kitéve vagyonuk birtoklásának elvesztésének vagy eladásának; vagy zálogjog
elidegenítésének; vagy büntetés behajtására irányuló keresetnek; vagy annak, hogy képviselet
nélküliségük miatt igazságtalanul veszítsék el vagyonukat.
2.

Gaius, A tartományi ediktumról, III. könyv.

Ha valaki valakinek a távollévők ügyeit intézte, még ha az utóbbi nem is tud erről a tényről;
mégis, bármit is költ a másik nevében, vagy bármilyen kötelezettséget vállal a távollévő fél
vagyonával kapcsolatban, erre hivatkozva megilleti a kereset joga. Így ebben az esetben
mindkét fél számára keletkezik egy keresetjog, amelyet az üzletkötésen alapuló keresetnek
neveznek; és valójában, ahogyan helyénvaló, hogy az, aki más nevében jár el, számot adjon
arról, amit tett, és emiatt ítéletet hozzanak ellene, ha nem úgy intézte az üzletet, ahogyan
kellett volna, vagy visszatartja az említett üzletből származó vagyont; úgy másfelől,
másrészről, csakis igazságos, hogy megtérítsék neki mindazt, amit vagy elvesztett, vagy amit
emiatt el fog veszíteni, ha az üzletet megfelelően intézte.
3.

Ulpianus, Az ediktumról, X. könyv.

A praetor a következő megfogalmazást használja: "Ha valaki más ügyeit intézte, vagy olyan
ügyeket intézett, amelyekben a fél a halála idején érdekelt volt, 'e miatt perlési jogot
biztosítok neki'. "
(1) A "bárki" kifejezés úgy értendő, hogy az a nőkre is vonatkozik; ugyanis a nőknek joguk
van az üzleti ügyletek alapján pert indítani, és nem kétséges, hogy a per őket is megilleti.
(2) Az "ügyletek" kifejezés alatt egyet vagy többet kell érteni.
(3) A "más" kifejezés mindkét nemhez tartozó egyénekre vonatkozik.
(4) Ha egy gyámolt üzletet köt, per indítható ellene abban az összegben, amellyel gazdagabbá
vált, az isteni Pius egyik rescriptuma szerint; de ahol pert indít, ott engednie kell, hogy a
kártérítését beszámítsák.
(5) Ha egy elmebeteg emberrel üzletet kötöttem, ezért jogosult vagyok ellene pert indítani.
Labeo azt mondja, hogy mindkét nemű elmebeteg gondnokának keresetindítási jogot kell
biztosítani.
(6) Ezek a szavak: "ellátta azokat az ügyeket, amelyekben az illető a halála idején érdekelt
volt"; arra az időre vonatkoznak, amely alatt a halála után bárkinek az ügyeit intézte; és ezt az
ediktumban szükséges volt kimondani, mivel nem lehetett azt mondani, hogy az örökhagyó
ügyeit intézte volna, aki már meghalt, sem az örökösét, aki még nem lépett be a hagyatékba.
Ha azonban a halála után a hagyatékhoz valamilyen módon hozzáadódtak, például a
rabszolgák gyermekei, az állatok kölykei vagy a termés, vagy ha a rabszolgák közül valaki
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tulajdont szerzett; bár ezek a hozzáadások nem szerepelnek az Ediktum feltételeiben, mégis
úgy kell tekinteni, hogy azok benne foglaltatnak.
(7) Mivel ez a kereseti jog az ügyletből ered, az örökös számára és az örökös ellen egyaránt
rendelkezésre áll.
(8) Ha az a fél, akit a prétor az ítélet végrehajtásra való végrehajtásával bízott meg, becsap
engem, jogosult leszek ellene perelni.
(9) Labeo azt mondja, hogy néha a lebonyolított üzleten alapuló perben csak a csalást kell
figyelembe venni; például, ha te vonzalomtól indíttatva beavatkoztál az ügyeimbe, hogy
megakadályozd a vagyonom eladását, csak csalás esetén kell felelősségre vonnod. Ez a
vélemény a méltányosságon alapul.
(10) Nemcsak az felel e keresetért, aki önként és nem kényszerből beavatkozott mások
ügyeibe, és azokat lebonyolította; hanem az is, aki valamilyen sürgető szükségszerűségtől
vagy annak benyomásától hajtva, hogy ilyen szükségszerűség fennáll, részt vett azokban.
(11) Marcellus a Digestus második könyvében azt a kérdést teszi fel, hogy ha én fel akartam
ajánlani, hogy Titiusnak ügyeket intézek, és te erre utasítottál, vajon mindkét keresetre
jogosult vagyok-e? Szerintem igen, ahogy maga Marcellus is mondja, ha kezességet
vállalnék, amikor az üzletet készülök elvállalni; mert úgy véli, hogy ilyen körülmények között
is mindkettő ellen jogosult lennék a keresetre.
4.

Ugyanő, A Sabinusról, XLV. könyv.

Vizsgáljuk meg, hogy a kezesnek ebben az esetben lenne-e joga keresetet indítani, és az
bizonyos, hogy az üzletkötés miatt van joga keresetet indítani, hacsak nem teljesen
nagylelkűségből vállalta a kötelezettséget.
5.

Ugyanő, Az ediktumról, X. könyv.

Ugyanez a szabály érvényesül, ha kezességet vállaltam Ön helyett, abban a hiszemben, hogy
Ön erre utasított.
(1) És akkor is, ha abban a benyomásban, hogy Titius üzletéről van szó, miközben valójában
Semproniusé volt, részt veszek benne; egyedül Sempronius lesz felelős velem szemben a
lebonyolított üzleten alapuló perben.
6.

Julianus, Digest, III. könyv.

Ha gyámod ügyeit a te megbízásod nélkül intézem, hanem azért, hogy megakadályozzam,
hogy gyámsági perben felelősségre vonjanak; az intézett ügyek miatt felelősségre vonlak, és a
gyámoddal szemben is jogosult leszek perre, de csak akkor, ha emiatt gazdagabbá vált.
(1) Továbbá, ha az Ön megbízottjának az Ön számlájára pénzt adok kölcsön, hogy az ki tudja
fizetni a hitelezőjét, vagy el tudja engedni az Ön zálogba adott vagyontárgyát, akkor az
üzletkötésen alapuló keresetjogom lesz Önnel szemben; de nem lesz keresetjogom a
megbízottjával szemben, akivel szerződést kötöttem. De mi lenne a helyzet akkor, ha az ön
ügynökével kötöttem volna szerződést? Kijelenthető, hogy akkor is van kereseti jogom önnel
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szemben, a lebonyolított üzlet alapján, mert ezt a kikötést az óvatosság fölöttébb
nagylelkűségéből közbeiktattam.
(2) Ha valaki pénzt vagy más vagyontárgyat kapott azért, hogy azt hozzám juttassa, akkor a
lebonyolított üzlet alapján jogosult leszek ellene perelni.
(3) Ha valaki az én ügyeimet nem az én számomra nyújtott ellenszolgáltatásból, hanem
haszonszerzés céljából bonyolítja le, Labeo úgy ítélte meg, hogy inkább a saját ügyeivel
törődik, mint az enyéimmel; mert a saját hasznára törekszik, nem pedig az enyémre, ha
személyes haszonszerzés céljából cselekszik. Mindazonáltal annál is inkább indokolt, hogy az
üzletkötésen alapuló perben felelősségre vonható legyen. Ha azonban valamit elköltött,
miközben az én ügyeimmel foglalkozott, akkor jogosult lesz perelni engem; nem azért, amit
elvesztett, mivel rosszhiszeműen avatkozott bele az ügyeimbe, hanem pusztán annak
megállapítására, hogy mekkora összeggel gazdagodtam.
(4) Ha valaki olyan ostoba, hogy azt hiszi, hogy miközben ő a saját ügyeit intézte, ő az
enyémmel foglalkozott; egyik félnek sem keletkezik keresetindítási joga, mert a jóhiszeműség
ezt nem teszi lehetővé. Ha pedig a saját és az én ügyeimet is úgy intézte, hogy azt hitte, hogy
csak az enyémet intézi, akkor csak az enyémért lesz felelős velem szemben. Mert ha én
utasítok valakit, hogy az én ügyeimet intézze, amelyben te is érdekelt voltál, akkor Labeo
szerint azt kell megállapítani, hogy ha az illető részt vett az ügyeidben, és ennek tudatában
volt, akkor felelősséggel tartozik neked az elvégzett ügyekért.
(5) Ha valaki rabszolgámként eljárva az én ügyeimet intézi, miközben vagy szabad ember,
vagy szabadszülött volt, akkor a megtett ügyletek miatt indított perben helyt kell adni neki.
(6) Ha a fiad vagy a rabszolgád ügyeit intéztem, vizsgáljuk meg, hogy jogosult leszek-e az
üzletkötésen alapuló perre ellened? Nekem az tűnik a jobb véleménynek, ha elfogadjuk Labeo
tanítását, amelyet Pomponius a Huszonhatodik Könyvben helyesel, nevezetesen: ha a ti
irántatok való tekintettel valamelyikük peculiumával kapcsolatos üzletet bonyolítottam le,
akkor ti tartoztok velem szemben; ha azonban a fiatok vagy rabszolgátok iránti barátságból
vagy a velük szembeni ellenszolgáltatásból tettem ezt; akkor csak az érintett peculium
összegének megfelelő keresetnek kell helyt adni az apa vagy a tulajdonos ellen. Ugyanez a
szabály vonatkozik arra az esetre is, ha úgy gondoltam, hogy ők a saját uruk, mert ha a fiadtól
olyan rabszolgát vásárolok, amelyre nincs szüksége, és te ratifikálod a vásárlást, a ratifikációd
nem érvényes. Pomponius ugyanezen a helyen azt állítja, hogy szerinte még ha nincs is
semmi a peculiumban, mert az apának vagy a tulajdonosnak járó összeg nagyobb, mint az
értéke; akkor is pert kell indítani az apa ellen az összegért, amellyel az én igazgatásom
következtében gazdagodott.
(7) Ha egy olyan ember ügyeit bonyolítottam le, aki szabad volt, de jóhiszeműen
rabszolgaként szolgált neked, és ezt abban a hiszemben tettem, hogy ő a te rabszolgád;
Pomponius azt állítja, hogy a rabszolga peculiumának annyi része tekintetében, amennyit te
megtarthatsz, jogosult lennék perre ellened az ügyletek alapján, amennyit ő meg tud tartani;
de ami azt illeti, amit ő el tud távolítani, nincs perlési jogom ellened, de van ellene. Ha
azonban tudnám, hogy szabad, akkor jogosult lennék a vele szemben indított perre mindazért
a peculiumért, amit elvehet, és önnel szemben is, mindazért, amit megtarthat.
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(8) Ha pénzt fizetek azért, hogy megakadályozzam Sempronius rabszolgájának megölését,
akiről azt hiszem, hogy Titiusé; jogosult leszek egy perre Sempronius ellen a lebonyolított
üzlet miatt, így mondja Pomponius.
(9) A kérdést Pedius teszi fel a Hetedik Könyvben; ha Titiust, mint adósodat, peren kívül
értesítem, hogy fizessen nekem, holott valójában nem tartozik neked, és te ezt utólag
megtudod, és megerősíted, amit tettem; indíthatsz-e ellenem pert a lebonyolított üzlet alapján?
Azt mondja, hogy ez kétségbe vonható, mert nem volt semmilyen üzleted, mivel a fél nem
volt az adósod, de azt állítja, hogy a ratifikáció az ügyet a tiéddé teszi; és ahogyan bárki,
akitől a fizetést követelték, behajtási jogot kap azzal szemben, aki a cselekményt ratifikálja;
ugyanígy az, aki fizetett, a ratifikáció után jogosult lesz perelni engem. A ratifikáció tehát a
tiéddé teszi az ügyet, amely kezdetben nem volt a tiéd, hanem csak a te számládra történt.
(10) Azt is mondja, hogy ha én ugyanígy pert indítok, és követelem a fizetést Titius adósától,
akiről azt hiszem, hogy a te örökösöd, holott valójában Seius a te örökösöd; és te utólag
ratifikálod, amit tettem, akkor nekem is lesz perlési jogom ellened, és neked is lesz ellenem,
mindkettő a lebonyolított ügyön alapul. Ez azonban nem a te ügyleted, amely lebonyolításra
került, hanem a te ratifikálásod teszi azzá; és az eredmény az, hogy az ügyletet a tiédnek
tekintik, és a hagyaték részéről per indítható ellened.
(11) Mi lenne akkor a helyzet - kérdezte Pedius -, ha én, abban a hiszemben, hogy te vagy az
örökös, megjavítanék egy házat, amely a hagyatékhoz tartozik, és te ratifikálnád a
cselekedetemet? Jogosult lennék-e perelni téged? Azt mondja, hogy erre nem lenne alap, mert
az örökös az én cselekedetem által gazdagodott meg, és az ügylet más tulajdonára való
hivatkozással történt; tehát nem lehetséges, hogy ha az ügylet által maga az előny másnak
származik, ezt a te ügyednek tekintsék.
(12) Vizsgáljuk meg azt az esetet, amikor egy ember, miközben egy másik számára üzletet
bonyolított, egyes dolgokra ügyelt, másokat pedig elhanyagolt, és a másik fél ezt észrevéve
nem vette gondját annak, amit elhanyagolt, miközben egy gondos ember - mert ezt követeljük
meg - mindezekre ügyelt volna; úgy kell-e tekinteni, hogy az illetőt felelősségre kell vonni
egy perben, amely a lebonyolított üzleten alapul, beleértve azokat a dolgokat is, amelyeket
elhanyagolt? Úgy gondolom, hogy ez a jobb vélemény, mert valóban, ha volt valami, amiért
kétségtelenül felelős volt, akkor mindenképpen számot kell adnia róla; mert ha nem is
hibáztatható azért, hogy nem indított pert a többi adós ellen, mivel erre nem volt hatásköre,
mivel nem volt felhatalmazva semmilyen peres eljárás megindítására, mégis felelősnek kell
tekinteni azért, hogy nem fizette meg a saját tartozását; és ha a tartozás nem kamatozott, akkor
az azonnal esedékessé válik; amint azt az isteni Pius egy Flavius Longinushoz intézett
rescriptumában kijelentette, hacsak - mint mondja - nem mentette fel őt a kamatfizetés alól:
7.

Paulus, Az ediktumról, IX. könyv.

Mert a bírói hivatalnak ugyanolyan ereje van a jóhiszemű perekben, mint a kihallgatásnak a
kifejezetten ugyanerre a célra tett kikötésben.
8.

Ulpianus, Az ediktumról, X. könyv.

Ha azonban az, aki más ügyeit intézi, ahhoz az osztályhoz tartozik, akiknek nincs szükségük
megbízásra, felelősségre vonható azért, hogy nem indított pert az adós ellen, ha a
ratifikációhoz kötvényt ajánlottak fel; feltéve, hogy könnyen biztosítékot adhatott. Ez
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kétségtelenül igaz a személyes tartozás tekintetében, és ezért, ha a fél felelőssége egy
bizonyos időpontban megszűnik, és emiatt felmentették, akkor is felelősséggel tartozik az
üzletkötésen alapuló perben. Ugyanezt a szabályt kell alkalmazni arra az esetre is, amikor az
örökös nem felelős; ez volt Marcellus véleménye.
(1) Továbbá, ha pert indítok olyan földterületért, amely az Ön vagy a város tulajdona, és akár
az Ön, akár a város ügyleteinek lebonyolítása során helytelen eszközöket alkalmazok, és több
hasznot szerzek, mint amennyire jogosult lettem volna; köteles vagyok ezt Önnek vagy a
városnak megtéríteni, noha nem indíthattam volna pert emiatt.
(2) Ha bármilyen körülmények között megtörténik, hogy a beszámítás iránti számlát a bíróság
nem hagyja jóvá, ellentétes keresetet lehet indítani; de ha a vizsgálat után a beszámítást
elutasítják, a jobb vélemény az, hogy az ellentétes keresetet nem lehet indítani, mert az ügyet
már bírósági úton eldöntötték; és a jogerőre hivatkozva kivételt lehet tenni.
(3) Julianus a harmadik könyvben a következő esetet tárgyalja. "Ha két partner közül az egyik
megtiltotta nekem, hogy a társaság ügyeit intézzem, a másik pedig nem, jogosult leszek-e a
megtett ügyek miatt pert indítani a partner ellen, aki nem tiltott meg engem? A nehézség
abban rejlik, hogy ha a keresetnek helyt adnának ellene, akkor az is szükséges lenne, hogy az
is érintett legyen, aki megtiltotta nekem; és igazságtalan lenne, ha az, aki nem tiltott meg
engem, mentesülne a másik cselekménye által; mert ha az egyik társnak a másik kifejezett
tiltása ellenére pénzt kölcsönzök, akkor az előbbivel szemben jogos követelésem lenne; és
Julianusszal együtt úgy gondolom, hogy azt kell kimondani, hogy az üzletkötés miatt indított
per annak ellen, aki nem tiltott meg engem, úgyhogy az, aki megtiltotta, semmilyen
tekintetben nem szenvedhet kárt, sem a társa, sem az üzletkötő által.
9.

Scaevola, Kérdések, I. könyv.

Pomponius azt mondja, hogy ha jóváhagyom az általad végzett bármely ügyletet, még ha
rosszul is történt, akkor sem leszel felelős velem szemben a lebonyolított üzlet miatt.
Figyelembe kell venni, hogy nem igaz-e, hogy amíg kétséges, hogy jóváhagyom-e vagy sem,
addig a végrehajtott üzleten alapuló keresetjog szünetel; mert ha egyszer már keletkezett,
hogyan lehet azt pusztán akarattal megsemmisíteni? Azt állítja azonban, hogy ez csak akkor
igaz, ha nem vétkes rosszhiszeműségben. Scaevola pedig azt állítja, hogy még ha én
ratifikáltam is, amit tettem, a megtett ügylet miatt akkor is van helye keresetnek; és ahol azt
mondják, hogy nem felelsz nekem, az azért van, mert nem helyteleníthetem azt, amiben
egyszer már megállapodtam; és ahogyan bármit, ami szabályosan történt, a bíróságnak
ratifikáltnak kell tekintenie, úgy azt is, amit maga a fél hagyott jóvá. Sőt, ha a megkötött
ügyleten alapuló keresetnek nincs helye ott, ahol én adtam a jóváhagyásomat, akkor mi a
teendő, ha a másik fél pénzt szed be az adósomtól, és én ezt jóváhagyom? Hogyan
követelhetem vissza? És, továbbá, ha feltételezzük, hogy eladta a hozzám tartozó
vagyontárgyakat, akkor hogyan követelhetné vissza az általa viselt költségeket? Mivel
ugyanis nincs megbízás, a ratifikáció után is megtörtént ügyleten alapuló keresetnek van
helye.
10.

Ulpianus, Az ediktumról, X. könyv.

De vajon a felmerült költségeimért is megillet-e engem kereset? Úgy gondolom, hogy igen,
kivéve, ha kifejezetten megállapodtak abban, hogy egyik fél sem perelhető a másik ellen.

147
(1) Ha valaki a megtett üzlet alapján indít keresetet, nemcsak akkor alkalmazza ezt a
keresetet, ha az, amit tett, valamilyen hatást váltott ki, hanem elegendő, ha az üzletet akkor is
szabályosan végezte, ha az nem váltott ki hatást; tehát ha egy épületet javított ki, vagy egy
beteg rabszolgát gyógyított meg, akkor is van joga erre az alapra hivatkozva keresetet
indítani, még akkor is, ha a ház leégett, vagy a rabszolga meghalt; és ezt a véleményt Labeo is
elfogadta; de Celsus szerint Proculus azt állítja egy Labeóról szóló jegyzetében, hogy a
keresetnek nem mindig kell helyt adni; mert mi van akkor, ha olyan házat javított meg,
amelyet a tulajdonos elhagyott, mert nem volt érdemes megjavítani, vagy nem gondolta, hogy
szüksége van rá? Labeo véleménye szerint ebben az esetben terhet ró a tulajdonosra, mivel
mindenkinek megengedett, hogy elhagyja a tulajdonát, hogy elkerülje a fenyegető kár miatti
keresetet. Celsus nagyon helyesen nevetségessé teszi ezt a véleményt; ugyanis azt állítja, hogy
annak van joga a keresetre ezen az alapon, aki az üzletet megfelelő módon bonyolítja le; de
nem foglalkozik a dologgal úgy, ahogyan kellene, aki olyasmit tesz hozzá, ami nem volt
szükséges, vagy a családfőre terhet ró. Amit Julianus írt, az akkor alkalmazható, ha az, aki
megjavít egy házat vagy meggyógyít egy beteg rabszolgát, jogosult a végrehajtott üzlet
alapján keresetre, ha az, amit tesz, előnyös, még akkor is, ha az általános eredmény nem volt
előnyös. Kérdezem, mit kell tenni, ha úgy gondolta, hogy előnyösen cselekszik, de a házfőnek
nem származott belőle haszna? Azt mondom, hogy nem lesz jogosult a megtett üzleten
alapuló keresetre, mert a kezdetnek előnyösnek kell lennie, még akkor is, ha az eredményt
nem vesszük figyelembe.
11.

Pomponius, A Quintus Muciusról, XXI. könyv.

Ha a távollévő fél tudta nélkül bonyolítod le az üzletet, mind gondatlanságért, mind csalásért
felelősnek kell lenned; Proculus azonban azon a véleményen van, hogy néha a balesetekért is
felelősnek kell lenned, például ha a távollévő fél nevében olyan új üzletet bonyolítasz le,
amelyet ő nem szokott lebonyolítani, például új rabszolgákat vásárolsz, vagy más
vállalkozásba kezdesz, mert ha ebből neki bármilyen kár származik, te leszel felelős; de
minden nyereség a távollévőt illeti meg, és ha bizonyos esetekben nyereség keletkezett, más
esetekben pedig veszteség keletkezett, a távollévő megbízónak a nyereséget a veszteséggel
szemben kell beszámítania.
12.

Ulpianus, Az ediktumról, X. könyv.

Ezt a keresetet annak a személynek az utódjának kell megadni, aki az ellenség kezében hal
meg, és akinek az üzlet az övé volt.
(1) Ha egy olyan fiú javára jártam el, aki apja irányítása alatt állt, és aki a végrendelet
megtétele után halt meg a szolgálatban, szintén meg kell adni a keresetet.
(2) Az is elegendő, ha az üzletet előnyösen bonyolítják le élő személyek esetében, valamint a
halott által hátrahagyott vagyonra való hivatkozással; még akkor is, ha az eredmény eltér a
várttól.
13.

Paulus, Az ediktumról, IX. könyv.

Meghalt az adósom, aki ötven aurei tartozott nekem. Vállaltam a hagyatékának gondozását, és
elköltöttem tíz aurei-t. Ezután egy ládában letétbe helyeztem száz aurei-t, amely a
hagyatékhoz tartozó javak eladásából származó bevétel volt, és ez az összeg az én hibám
nélkül elveszett. Felmerült a kérdés, hogy ha megjelenik egy örökös, perelhetem-e ellene az
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általam kölcsönadott ötven aurei összegét, vagy a tíz aureit, amelyet elköltöttem? Julianus azt
mondja, hogy a kérdés, amelyet meg kell vizsgálnunk, attól függ, hogy jó okom volt-e arra,
hogy félretegyem a száz aureit; mert ha magamat és a hagyaték többi hitelezőjét ki kellett
volna fizetnem, nemcsak a hatvan aureiért, hanem a fennmaradó negyvenért is felelnem
kellett volna. Azt a tízet azonban, amit elköltöttem, megtarthatnám; vagyis csak kilencvenen
felül kellene fizetnem. Ha azonban jó okom volt arra, hogy a teljes százas összeget
félretegyem; például ha fennállt a veszélye annak, hogy a hagyaték részét képező földterületet
adó miatt elveszítik; vagy hogy a fenékre kölcsönzött pénzért járó büntetést megemelik; vagy
hogy egy díj miatt fizetést követelnek; akkor nemcsak azt a tíz aureit szedhettem be az
örököstől, amelyet a hagyaték ügyeivel kapcsolatban elköltöttem, hanem azt az ötvenet is,
amely engem illetett.
14.

Ulpianus, Az ediktumról, X. könyv.

Ha egy család fia önként vállalja mások ügyeinek intézését, akkor csak az a jogos, hogy az
apja ellen is meg kell adni a keresetet, függetlenül attól, hogy a fiúnak van-e saját vagyona,
vagy az apja hasznot húzott a cselekedeteiből. Ha egy rabszolganő vezeti az üzletet, ugyanez
a szabály érvényes.
15.

Paulus, Az ediktumról, IX. könyv.

Pomponius a Huszonhatodik Könyvben azt állítja, hogy ahol üzletet kötnek, ott a felek
állapotát már az elején figyelembe kell venni; mert, mint mondja: "Tegyük fel, hogy egy
kiskorú ügyeit kezdem el intézni, aki időközben eléri a serdülőkort? Vagy egy rabszolga, vagy
egy család fia, aki időközben szabaddá válik, vagy egy családapa?" Én magam azt állítottam,
hogy ez a jobb vélemény, kivéve, ha kezdetben csak egyetlen ügy elintézését vállaltam, és
azután más szándékkal egy másik ügyet vettem át, abban az időben, amikor a fél vagy
serdülőkorba érkezett, vagy szabaddá vált, vagy családapa lett; mert itt úgyszólván több
dologgal foglalkoztak, hogy a per, valamint az ítélet a felek állapotának megfelelően legyen
elrendezve és szabályozva.
16.

Ugyanő, Plautiusról, VII. könyv.

Ha valaki üzletet köt velem, nem több különböző dologról van szó, hanem csak egy
szerződésről; kivéve, ha kezdetben a fél csak egy dologra vállalkozott, és annak befejezése
után visszavonul; mert ebben az esetben, ha másra is vállalkozott, miután meggondolta magát,
új szerződésről van szó.
17.

Ulpianus, Az ediktumról, XXXV. könyv.

Ha egy fél a rabszolgaság alatt végzett valamilyen cselekményt, nem köteles arról számot
adni, miután felszabadították. Ha azonban az ügyletek között olyan kapcsolat áll fenn, hogy a
rabszolgaságban tett cselekményekről szóló elszámolás nem választható el a szabadságban
végrehajtott cselekményektől; akkor az a meggyőződés, hogy a rabszolgaságban tett
cselekményeket a bíróság elé lehet vinni a megbízás vagy az üzletkötés alapján indított
perben. Mert ha a fél, amíg rabszolgaságban volt, földet vásárolt, és házat épített rá, és a ház
összedőlt, majd miután manumetriálták, bérbe kellene vennie a földet, akkor a föld bérlete
csak a lebonyolított ügyletek alapján indított perben szerepelhetne, azon oknál fogva, hogy a
korábbi időpontban történt ügyletekből semmi más nem szerepelhetne; kivéve, ha a fél
szabadsága idején végzett ügyletek elszámolása nélkül nem állítható elő.
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18.

Paulus, Az ediktumról, IX. könyv.

Proculus és Pegasus azon a véleményen vannak, hogy annak, aki rabszolgaságban kezdett
üzletet kötni, jóhiszeműen kell eljárnia; és ezért azt az összeget, amelyet akkor tudott volna
megkeresni, ha valaki más intézi az üzletét, azt, mivel nem követelte meg magától, az
elvégzett üzlet alapján indított perben ki kell fizetnie megbízójának; ha peculiumának összege
akkora volt, hogy annak megtartásával ezt az összeget meg tudta volna keresni. Neratius
ugyanezen a véleményen van.
19.

Ugyanő, On Neratius, II. könyv.

Még ha nem is volt peculiuma, de természeténél fogva adós volt, és azután is folytatta a
tevékenységét, akkor is köteles fizetni, saját maga; ahogyan az is, aki olyan perben felel,
amely az idő elévülése miatt elévülne, a megtett üzleten alapuló perben is kénytelen a
megbízójának fizetni, miután az idő letelt.
(1) Scaevolánk azt mondja, hogy szerinte Sabinus azon kijelentését, hogy az elszámolást a
kezdetektől fogva kell teljesíteni, úgy kell érteni, hogy annak azt kell mutatnia, hogy mi
maradt meg akkor, amikor a fél először szabaddá vált, és nem azt, hogy felelősségre kell
vonni bármilyen rosszindulatú vagy hanyagságért, amelyben a rabszolgaság alatt vétkes volt;
és ezért, ha megállapítást nyer, hogy amíg rabszolgaságban volt, helytelenül költött pénzt,
mentesülnie kell a felelősség alól.
(2) Ha jóhiszeműen utasítok egy szabad embert, akit rabszolgaként tartok fogva, hogy
végezzen el valamilyen cselekményt; Labeo úgy véli, hogy nem lennék jogosult ellene
megbízáson alapuló keresetre; mivel szolgai állapota miatt kényszer alatt áll; ezért a
végrehajtott ügyleten alapuló kereset megalapozott lesz, mivel egyrészt az volt a vágya, hogy
ügyeimet intézze, másrészt pedig olyan helyzetben volt, hogy kényszeríthettem, hogy azokat
intézze.
(3) Miközben távollétemben az ügyeimet intézte, Ön, anélkül, hogy tudott volna róla, olyan
ingatlant vásárolt, amely az enyém volt; és mivel még mindig nem tudott erről a tényről,
elévülés útján tulajdonjogot szerzett. Nem vagy köteles azt nekem visszaadni a megtett üzlet
miatt indított perben; de ha mielőtt a tulajdonjogot elévülés útján megszerezted volna,
megtudtad, hogy az ingatlan az enyém, akkor fel kell fogadnod valakit, hogy az én nevemben
pert indítson ellened, hogy ő visszaszerezze azt nekem, és lehetőséget adjon neked arra, hogy
a kilakoltatás elleni kikötésedet érvényesítsd; és e személy alkalmazása során nem leszel
bűnös csalásban, mivel ezt azért kell tenned, hogy elkerüld a felelősséget a megtett üzlet miatt
indított perben.
(4) A lebonyolított üzleten alapuló perben nemcsak a tőkét kell megfizetnünk, hanem, a másik
fél pénzéből beszedett kamatokat is, vagy akár azokat is, amelyeket beszedhettünk volna.
Másrészt, szintén e kereset útján követelhetjük vissza azokat a kamatokat, amelyeket mi
fizettünk, vagy azokat a kamatokat, amelyeket a saját pénzünkön szedhettünk volna be, és
amelyeket a másik fél üzletében elköltöttünk.
(5) Titius ügyleteit én bonyolítottam le, amíg az ellenség kezén volt; visszatérése után az
elvégzett ügyletek alapján perlési jogom van ellene, még akkor is, ha annak idején, amikor ez
történt, nem megbízóként járt el.
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20.

Ulpianus, Az ediktumról, X. könyv.

Ha azonban az ellenség kezén lévén meghal, mind a közvetlen kereset, mind a lebonyolított
ügyleten alapuló ellenkereset az utódja javára és ellene is megilleti.
21.

Paulus, Az ediktumról, IX. könyv.

Servius azon a véleményen volt, amint azt Alfenus a Digestus harminckilencedik könyvében
közli, hogy amikor a luszitánusok három embert fogtak el, és egyiküket azzal a feltétellel
engedték szabadon, hogy mindhármukért váltságdíjat hoz, ha nem tér vissza, a másik kettőnek
is váltságdíjat kell fizetnie magáért; és mivel ő nem volt hajlandó visszatérni, és emiatt a
többiek a váltságdíjat is kifizették érte, Servius azt válaszolta, hogy jogos volt, hogy a praetor
megadja nekik az ellene indított keresetet.
(1) Ha valaki egy hagyatékkal kapcsolatos ügyletet bonyolít le, bizonyos mértékig magára
köti a hagyatékot, és saját magát a hagyatékra; és ezért nincs jelentősége annak, hogy van-e
kiskorú örököse a hagyatéknak, mert a tartozás a hagyaték többi terhével együtt rá hárul.
(2) Ha Titius életében elkezdtem az üzletvezetést, nem szűnhetek meg, ha ő meghal. Nem
vagyok azonban köteles semmi újat kezdeni, hanem be kell fejezni, amit már elkezdtem, és
gondoskodni kell róla; ahogyan az történik, ha egy üzlettárs meghal, mert amennyiben bármi
történik a már megkezdett üzlet befejezése céljából, nem számít, hogy mikor fejezték be, de
az igen, hogy mikor kezdték el.
(3) Lucius Titius a te megbízásodból vett részt az ügyeimben; ha ezt nem megfelelően tette,
akkor a lebonyolított üzlet alapján indított perben felelősséggel tartozol nekem, nemcsak
azért, hogy kényszerítselek arra, hogy a vele szemben fennálló jogaidat engedményezd,
hanem azért is, mert meggondolatlanul jártál el, amikor őt választottad, és meg kell térítened
nekem a gondatlanságából eredő károkat.
22.

Gaius, A tartományi ediktumról, III. könyv.

Ha valaki egy birtok vagy magánszemélyek üzletének lebonyolítása során azért vásárol
tulajdont, mert az szükséges, akkor a lebonyolított üzlet alapján pert indíthat azért, amit
elköltött, még akkor is, ha a tulajdon megsemmisült; például ha gabonát vagy bort szerzett a
rabszolgák számára, és az valamilyen baleset, például tűzvész vagy egy ház leomlása miatt
elveszett. Azt azonban úgy kell érteni, hogy az említett lezuhanásnak vagy tűznek az ő
hibáján kívül kellett bekövetkeznie; mert ha bármelyik említett baleset miatt ítéletet hoznának
ellene, képtelenség lenne, hogy bármit is vissza tudjon szerezni az elpusztult vagyonért.
23.

Paulus, Az ediktumról, XX. könyv.

Ha valaki másnak az üzlet lebonyolítása során olyan tartozást szedett be, amely nem volt
esedékes, akkor kötelezhető a visszatérítésre; de ha az üzlet lebonyolítása során olyan
tartozást fizetett ki, amely nem volt esedékes, akkor a jobbik vélemény szerint önmagát kell
hibáztatnia érte.
24.

Ugyanő, Az ediktumról, XXIV. könyv.
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Ha pénzt fizetek egy ügynöknek azzal a szándékkal, hogy az a hitelezőmé legyen, annak
tulajdonjogát a hitelező nem szerzi meg az ügynökön keresztül; a hitelező azonban az ügynök
cselekedetének megerősítésével a pénzt a sajátjává teheti, még az én beleegyezésem ellenére
is; azon oknál fogva, hogy az ügynök az átvételkor csak a hitelező üzletével foglalkozott,
ezért a hitelező megerősítésével mentesülök a felelősség alól.
25.

Ugyanő, Az ediktumról, XXVII. könyv.

Ha valaki, miközben másnak üzletet bonyolít, többet költ, mint amennyit kellett volna, a
megbízójától visszakövetelheti azt az összeget, amelyet ki kellett volna fizetnie.
26.

Modestinus, Vélemények, I. könyv.

Ha egy önkormányzatra bizalmi vagyonkezelésbe hagyott birtok átadását rendelték el, a
magisztrátus Titiust, Seiust és Gaiust jelölte ki, mint a vagyon kezelésére alkalmas
megbízottakat. Ezek az ügynökök ezt követően felosztották egymás között a birtok kezelését,
és ezt a magisztrátus felhatalmazása vagy beleegyezése nélkül tették. Valamivel később a
bíróság előtt bebizonyosodott, hogy a végrendelet, amely azt a bizalmat tartalmazta, amelynek
értelmében a vagyont a városi önkormányzatnak kellett volna átadni, érvénytelen volt; és
Sempronius az elhunyt törvényes örököseként, ab intestato, jelent meg, de az egyik említett
megbízott fizetésképtelenül és örökös hátrahagyása nélkül halt meg. Kérdezem, ha
Sempronius pert indítana a hagyaték ezen ügynökei ellen, ki vállalná az elhunyt ügynök
fizetésképtelensége által okozott kockázatot? Herennius Modestinus azt válaszolta, hogy a
megtett üzleten alapuló keresetet az ügynökök közül senki ellen nem lehet alkalmazni annak
alapján, amit egyedül ő tett, és hogy minden veszteséget annak kell viselnie, aki a hagyatékra
törvényes örökösként igényt tart.
27.

Ugyanő, Vélemények, II. könyv.

Két testvér, az egyik nagykorú, a másik kiskorú, közös tulajdonában volt egy terméketlen
földterület. Az idősebb testvér nagy épületeket emelt azon a földterületen, ahol az apja
lakóháza állt, és amikor a földet megosztotta testvérével, azt követelte, hogy fizessék ki neki a
ráfordításait, mivel az ingatlan az általa végzett munkával javult; a fiatalabb testvér ekkorra
már nagykorúvá vált. Herennius Modestinus azt válaszolta, hogy annak, akinek érdekében a
vizsgálatot végezték, nincs joga perelni a felmerült kiadások miatt, ha nem volt rá szükség, és
ha azokat csak kedvtelésből tették.
(1) Én azt a véleményemet adtam, hogy ha Titius a húga iránti szeretetből nevelte
unokahúgát, akkor ezen az alapon nem lehet ellene pert indítani.
28.

Javolenus, On Cassius, VIII. könyv.

Ha valaki Titius utasítására Seius üzletét bonyolította le, megbízási perben felel Titiusnak, és
a perben mind Seius, mind Titius kamatának összegét figyelembe kell venni; Titius kamatát
azonban az alapján kell meghatározni, hogy mekkora összeget kell fizetnie Seiusnak, akinek
vagy megbízásból, vagy a lebonyolított üzletért felel. Titiusnak joga van perelni azzal
szemben is, akit arra utasított, hogy más ügyeit intézze, mielőtt ő maga fizetne valamit
megbízójának; mert úgy tekintik, hogy elvesztette azt az összeget, amelyért ő volt felelős.
29.

Callistratus, Monitorius ediktum, III. könyv.
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Ha egy apa végrendeletében gyámot rendelt posztumusz fiának, és a gyám időközben a
gyámságot igazgatta, a gyermek pedig nem született meg; nem a gyámság, hanem a
lebonyolított ügyek miatt lehet ellene perelni; ha azonban posztumusz gyermek születik,
akkor a gyámság miatt lehet perelni, és ez mindkét ügyintézési határidőt magában foglalja, a
gyermek születése előtti és az azt követő időszakot.
30.

Julianus, Digest, III. könyv.

A következő tényre vonatkozóan történt egy vizsgálat. Egy bizonyos embert egy
önkormányzat határozatával búzavásárlásra rendeltek ki, és egy másik személy, akit
alárendelt gondnokként rendeltek ki, elrontotta a búzát, mert más gabonát kevert bele. Az
önkormányzat számára vásárolt búza árát a gondnokra terhelték; milyen keresetet indíthat a
gondnok az algondnok ellen, hogy megtérítsék neki a kárát, amelyet az ő számlájára
szenvedett el? Valerius Severus azt válaszolta, hogy a gondnok jogosult perelni a
társkurátorral szemben, a lebonyolított ügyletek miatt, és azt is kijelentette, hogy ugyanez a
perlési jog megilleti az egyik magisztrátust a másik ellen; feltéve azonban, hogy nem tudott a
csalásról. E véleményekkel összhangban azt kell mondani, hogy ugyanez a szabály
vonatkozik az alszolgabíróra is.
31.

Papinianus, Vélemények, II. könyv.

Egy bizonyos ember utasította egy szabadosát vagy barátját, hogy vegyen kölcsön pénzt, és a
hitelező a levél hitele alapján megkötötte a szerződést, és a kezességet megadták. Ebben az
esetben, bár a pénzt nem vagyonra költötték, a hitelező vagy kezese mégis pert indíthat a
féllel szemben, a lebonyolított üzlet alapján; ez minden bizonnyal hasonlóságot mutat az
Actio Institoria-val.
(1) Egy ember, aki Semproniusnak üzletet bonyolított, tudatlanul olyan ügyet intézett,
amelyben Titius érdekelt volt. E konkrét ügy miatt Semproniusszal szemben is felelősséggel
tartozik, de a bírósághoz fordulhat kártérítési kötelezvényt kérve Titiusszal szemben, akinek
keresetindítási jogot biztosítanak. Ugyanez a szabály érvényes a gyám esetében is.
(2) Ha egy ügy tárgyalásra készen állt, és az alperes nem jelent meg, egy barátja önként
átvette a helyét, és a bíróság előtt előadta távollétének okát. Ez utóbbi nem tekinthető
vétkesnek, ha nem fellebbezett, ha a távollévő fél ellen ítéletet hoztak. Ulpianus egy
jegyzetben azt mondja, hogy ez így helyes, mert az első mulasztó fél elvesztette a pert; de ha
egy barát védi a távollévőt, és engedi, hogy ellene ítéletet hozzanak, és pert indít a megtett
ügy miatt, akkor felelősségre vonják, ha nem fellebbez, amikor megtehette volna.
(3) Aki másnak üzletet köt, köteles a birtokában lévő pénz után kamatot fizetni, miután a
szükséges költségeket rendezték.
(4) Az örökhagyó kijelentette, hogy szabadúszójának egy bizonyos összeget kell kifizetni egy
emlékmű felállításának költségeire; és ha ezen az összegen túlmenően bármit is elköltöttek,
nem lehet perelni azt az üzletkötés vagy a bizalmi vagyonkezelői jog alapján, mivel az
örökhagyó kívánsága határt szabott a kiadásoknak.
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(5) A gyámolt örököse, aki serdülőkorú fiú, nem felel az apja női gyámjának vagyonával
kapcsolatos, a gyámja által gondozott ügyekért; a fiú gyámja azonban a saját nevében
perelhető az ügyintézés miatt.
(6) Bár az anya a természetes ragaszkodás indíttatására az apja akaratának megfelelően
intézheti fia ügyeit; mégsem lesz jogosult arra, hogy saját felelősségére meghatalmazottat
nevezzen ki peres eljárás megindítása céljából, mert ő maga nem járhat el jogszerűen fia
nevében, nem idegenítheti el vagyonát, és nem mentesítheti a kiskorú adóst a fizetés
elfogadásával.
(7) Ha az egyik fél védekezett egy olyan perben, amelyben közös vízjogról volt szó, és az
ítéletet a földtulajdonos javára hozták; az, aki a szükséges, ésszerű költségeket megfizette
abban a perben, amelyben mindketten érdekeltek voltak, jogosult lesz a keresetre a
lebonyolított ügyletek alapján.
32.

Ugyanez, Vélemények, III. könyv.

Egy kezes tapasztalatlanságból zálogot vagy biztosítékot kapott egy másik szerződéshez
kapcsolódóan, amelyben nem volt érdekelt, és mindkét tartozást kifizette a hitelezőnek, azt
gondolván, hogy a biztosítékok egyesítésével kártérítést kaphat. Emiatt az ellene indított
megbízási per nem lenne eredményes, és ő maga sem indíthatna pert az adós ellen, hanem
mindkettőjüknek be kellene perelniük a másikat a lebonyolított ügylet alapján. Ennek
tárgyalásánál elegendő lesz a gondatlanságot figyelembe venni, de a balesetet nem, azon
oknál fogva, hogy a kezes nem tekinthető rablónak. A hitelező ebben az esetben nem vonható
felelősségre zálogjogi perben a vagyon visszaszolgáltatásáért, mivel úgy tűnik, hogy eladta a
jogát.
(1) Ha egy anya olyan ajándékokat kapott egy olyan férfitól, aki eljegyezte a lányát, amelyről
a lány nem tud; a megbízási vagy letéti kereset nem áll fenn a javára, de a lebonyolított üzlet
alapján indítható.
33.

Ugyanő, Vélemények, X. könyv.

Az elhunyt férj örököse nem indíthat pert a felesége ellen (aki a házasság alatt a férje vagyona
felett rendelkezett) hagyaték kifosztása miatt; és bölcsebben jár el, ha a vagyon előteremtése
miatt perelhetné a feleségét a lebonyolított üzlet alapján, ha az ténylegesen gondoskodott férje
ügyeiről.
34.

Paulus, Kérdések, I. könyv.

Nesennius Apollinaris Julius Paulusnak, Üdvözlet. Egy nagymama üzletet bonyolított
unokájával, és mindkettőjük halála után a nagymama örököseit az unoka örökösei perelték be
az üzletkötésen alapuló perben, de a nagymama örökösei az unokát berendezett tartásdíj iránti
keresetet nyújtottak be. Erre azt a választ adták, hogy a nagymama a saját vagyonából,
természetes ragaszkodásból biztosította, mivel nem kérte a tartásdíj összegének
megállapítását, és azt nem is állapították meg; továbbá megállapították, hogy ha az anya
biztosította a tartást, akkor nem követelheti vissza azt, amit a saját vagyonából, természetes
ragaszkodásból nyújtott. Másrészt megállapították, és ezt helyesnek tartom, hogy ez az az
eset, amikor bebizonyosodik, hogy az anya a saját vagyonából biztosította a tartást; a jelen
esetben azonban valószínűsíthető, hogy az unokája ügyeit intéző nagymama a saját
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vagyonából tartotta el az unokát. Vita tárgyát képezte, hogy a költséget úgy kell-e tekinteni,
mintha mindkét vagyonból fizették volna, és kérdezem, mi tűnik a helyesebb
következtetésnek? Azt válaszoltam, hogy a döntés ebben az esetben a tényeken múlik.
Ugyanis azon a véleményen vagyok, hogy amit az anya esetében megállapítottak, azt nem kell
minden esetben betartani; mert mi lenne a következménye annak, ha az anya határozottan
kijelentette volna, hogy amikor a fiát támogatta, akkor ezt azért tette, hogy akár saját maga,
akár a gyámja ellen pert indítson? Tegyük fel például, hogy az apja távol az otthonától
meghalt, és az anyja, miközben hazájába visszatért, eltartotta a fiát és a rabszolgákat; ebben az
esetben az isteni Pius Antoninus azt a szabályt állította fel, hogy a pert az üzletkötés miatt
maga a kiskorú ellen lehet megindítani. Ezért, mivel a kérdés ténykérdés, úgy gondolom,
hogy a nagymamát vagy az örököseit meg kell hallgatni, ha a tartásról való elszámolást
kívánják, és különösen akkor, ha kiderül, hogy a nagymama a tételeket a költségelszámolásba
beírta. Úgy gondolom, hogy semmiképpen sem szabad elfogadni, hogy a költségeket mindkét
hagyaték terhére kell elszámolni.
35.

Scaevola, Kérdések, I. könyv.

Ha a férj a válás után a felesége ügyeit intézte, a hozománya nemcsak hozomány iránti kereset
útján, hanem az üzletkötés alapján is visszakövetelhető. Ez a helyzet akkor áll fenn, ha a férj a
hozományt átadhatta, amíg az ügyletekkel foglalkozott; ellenkező esetben nem vonható
felelősségre, mert nem követelte azt magától; de miután elvesztette a tulajdonát, teljes jogú
kereset indítható ellene a lebonyolított ügyletek alapján; bár ha a férjet hozomány iránti
perben perelik, akkor fel kell menteni. De ebben az esetben is meg kell szabni egy határt,
tehát ha a keresetlevélben a következő állítás szerepel: "Amennyire képes volt, bár később
elvesztette a vagyonát"; amennyiben ez idő alatt képes volt fizetni az asszonynak; mert a
kötelessége szempontjából nem vétkes, ha nem adta el azonnal a vagyonát, hogy megszerezze
az összeget, mert hagynia kellett eltelnie egy bizonyos időnek, amely alatt úgy tűnt, hogy nem
tett semmit. Ha időközben, mielőtt kötelességének eleget tett volna, a vagyon elveszett, akkor
az üzletkötés miatt nem felel többet, mintha soha nem tudta volna kifizetni a pénzt. Ha
azonban a férj képes fizetni, a megtett üzletre alapított kereset megengedett, mert fennáll a
veszély, ha a férj fizetőképessége megszűnik.
(1) Nem hiszem, hogy az adós üzletét lebonyolító ember köteles visszaadni az adósnak a
zálogjogot, ha a pénzzel még mindig tartozik, és más módon nem lehet azt kifizetni.
(2) A szerződés felbontására irányuló kereset nem tartozik az üzletkötésen alapuló keresetek
közé, és hat hónap elteltével elévül, ha a fél nem találta a másik fél vagyona között a szolgát;
vagy ha megtalálta, nem talált, és ezért nem követelt vissza bizonyos további
vagyontárgyakat, amelyek a járulékok közé tartoztak, úgyhogy a rabszolga kevésbé értékes
volt, vagy bármi olyasmit, amit a rabszolga révén szerzett, és ami nem a vevő vagyonából
származott; és a vevő üzletéből nem jutott annyi, amennyi az eladó követelésének
kielégítésére elegendő lett volna.
(3) Továbbá, ha az üzletet lebonyolító személy más okból tartozik a megbízójának, és a
kötelezettség hosszú időre szól, és a fél vagyonos, nem lehet őt hibáztatni azért, hogy nem
fizeti meg a tartozást; vagyis feltéve, hogy a kamatok megfizetése nem ad okot panaszra. Más
a szabály abban az esetben, amikor a gyám a gyámja adósa a gyámoltjának, mert ott az utóbbi
érdekelt volt az előbbi tartozás megfizetésében, mivel akkor a tartozásért a gyámságra
hivatkozva pert indíthat.
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36.

Paulus, Kérdések, IV. könyv.

Ha valaki, aki szabad, de jóhiszeműen szolgámként szolgál engem, pénzt vett kölcsön, és azt
az én javamra használta fel, vizsgáljuk meg, milyen perrel kell visszaadnom, amit az én
nevemben elköltött; mivel az üzletet nem mint barát, hanem mint tulajdonosa bonyolította le
értem. Az elvégzett üzlet alapján kell keresetet indítani, és ez megszűnik, amint hitelezője
kifizetésre kerül.
37.

Ugyanő, Vélemények, I. könyv.

Ha egy gyámolt ügyleteit a gyámja felhatalmazása nélkül bonyolították le, akkor a perbe
vételkor szokás megkérdezni, hogy a gyám gazdagodott-e azon ügy által, amely miatt pert
indítottak ellene.
(1) Ha valaki másnak olyan üzletet köt, amelyben pénzről van szó, köteles kamatot is fizetni
és kockázatot is vállalni az olyan befektetésekben, amelyekre ő maga szerződött; kivéve, ha
véletlen körülmények folytán az adósok pénzükből olyan sokat veszítettek, hogy a perhez
való csatlakozás időpontjában fizetésképtelenné váltak.
(2) Ha az apa az emancipált fiának tulajdonát képező, általa átadott vagyontárgyak felett
rendelkezik, a perben az üzletkötés miatt felel.
38.

Tryphoninus, Viták, II. könyv.

Egy férfi, akinek olyan adóssága volt, amely nem kamatozott, üzletet kötött a hitelezőjével, és
felmerült a kérdés, hogy a fent említett összeg kamatainak megfizetésére kötelezhető-e az
üzletkötésen alapuló perben. Kijelentettem, hogy akkor tartozna kamatokkal, ha azt magának
kellett volna beszednie, de ha a fizetés napja még nem érkezett el akkor, amikor ő az üzletet
lebonyolította, akkor nem kötelezhető kamatfizetésre; ha azonban az idő már eltelt, és a saját
maga által tartozott összeget nem vette fel annak a hitelezőnek a számlájára, akinek az üzletét
lebonyolította, akkor egy jóhiszemű perben biztosan kötelezhető lenne kamatfizetésre.
Nézzük meg, hogy milyen kamatot kellene fizetnie, vajon azt a kamatot, amelyen ugyanaz a
hitelező másoknak is kölcsönadna pénzt, vagy a legmagasabb kamatlábat? Igaz, hogy aki saját
használatára váltja át annak a pénzét, akinek a gyámsága vagy üzlete alatt áll, vagy ha egy
elöljáró sajátítja ki egy község pénzét, akkor a legmagasabb kamatot kell fizetnie, amint azt az
isteni császárok megállapították. De más a helyzet ebben az esetben, amikor egy fél nem az
általa folytatott üzletből sajátította ki a pénzt, hanem kölcsönvette azt egy barátjától, mielőtt
átvette annak ügyeinek intézését; mert azok, akikre a fenti szabály vonatkozik,
ellenszolgáltatás nélkül, mindenesetre olyan jóhiszeműséget voltak kötelesek tanúsítani,
amely abszolút és mindenféle haszon nélkül; és ahol úgy tűnik, hogy visszaéltek
kiváltságaikkal, egyfajta büntetésként a legmagasabb kamatot kénytelenek fizetni; ez a fél
azonban törvényes módon kölcsönként kapott vagyont, és azért tartozik kamatra, mert nem
fizette meg a tőkét, és nem azért, mert saját használatára sajátította ki az általa folytatott
üzletből származó pénzt. Nem mindegy, hogy az adósságot most kezdték-e el felvenni, vagy
pedig már korábban, mert ez utóbbi esetben ez elég ahhoz, hogy egy olyan tartozás kamatot
viseljen, amely korábban nem kamatozott.
39.

Gaius, A szóbeli kötelezettségekről, III. könyv.
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Ha valaki egy adósságot kifizet egy másiknak, még ha az utóbbi nem is akarja, vagy nem tud
róla, akkor is mentesíti őt a felelősség alól; de ha valakinek pénzzel tartozik, azt más nem
követelheti jogszerűen az előbbi beleegyezése nélkül; mert mind a természetes ész, mind a
törvény azt a szabályt állította fel, hogy a tudatlan és akaratlan ember helyzetét javíthatjuk, de
nem ronthatjuk.
40.

Paulus, On Sabinus, X. könyv.

Ha közös házam van veled, és a fenyegető kár megelőzésére biztosítékot adok az említett
házban lévő részedre; ki kell jelenteni, hogy amit a kár fejében fizetek, azt inkább az
üzletkötés, mint a közös költségmegosztás alapján perelhetem be tőled; mert a saját részemet
meg tudtam védeni anélkül, hogy kénytelen lettem volna a társamét védeni.
41.

Ugyanő, Az ediktumról, XXX. könyv.

Ha valaki a rabszolgámat védte egy noxal ügyben, és én erről a tényről nem tudtam, vagy nem
voltam jelen, akkor a teljes összegre vonatkozóan a lebonyolított üzlet alapján, és nem a
peculium alapján lesz joga perelni ellenem.
42.

Ugyanő, Az ediktumról, XXXII. könyv.

Ha a rabszolgám kérésére vállalod az üzletem lebonyolítását, és ezt pusztán az ő javaslatára
tetted, akkor a lebonyolított üzleten alapuló per merül fel közöttünk; ha azonban a rabszolgám
utasítására teszed ezt, akkor úgy ítélték meg, hogy nemcsak a peculium mértékéig, hanem
azon az alapon is perelhetsz, hogy az az én javamra történt.
43.

Labeo, A Javolenus által írt utolsó epitomákról, VI. könyv.

Ha olyan fél nevében fizetsz ki pénzt, aki nem adott erre külön utasítást, akkor jogosult leszel
az elvégzett üzlet alapján indított perre; mivel az adós ezzel a fizetéssel a hitelezőjétől
mentesült, kivéve, ha az adósnak valamilyen érdeke fűződött ahhoz, hogy a pénzt ne fizessék
ki.
44.

Ulpianus, Disputációk, VI. könyv.

Ha valaki az apjuk iránti barátságtól indíttatva kiskorúak számára gyám kinevezésére irányuló
kérelmet nyújt be, vagy intézkedéseket tesz a gyanús gyámok eltávolítása érdekében, az isteni
Severus egyik alkotmánya szerint nincs joga perelni az említett kiskorúakat.
45.

Ugyanő, Vélemények, IV. könyv.

Ha valaki más ügyeinek intézése során előnyösen költött pénzt, ami magában foglalja a
fokozatosan megszerzett közhivatalok megszerzése érdekében becsületesen felmerült
kiadásokat is; a költött összeg a megtett ügyek alapján indított per útján behajtható.
(1) Ha a rabszolgák végrendeletileg abszolút szabadságot kaptak, nem kötelesek számot adni
azokról az ügyekről, amelyeket gazdájuk életében lebonyolítottak.
(2) Titius, abban a benyomásban, hogy nővére az elhunyt végrendeleti örököse, tartozást
fizetett a hagyaték hitelezőinek. Bár ezt azzal a szándékkal tette, hogy nővére ügyeit intézze,
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valójában az elhunyt gyermekeiért tette, akik apjuk törvényes örökösei lennének, ha nem lett
volna végrendelet; és mivel igazságos, hogy őt ne érje veszteség, megállapítást nyert, hogy a
kifizetett összeget a megtett ügyletek alapján indított per útján visszakaphatja.
46.

Africanus, Kérdések, VII. könyv.

Utasítottad a fiamat, hogy vegyen neked egy földterületet, és amikor ezt megtudtam, magam
vettem meg neked a földet. Azt hiszem, meg kell vizsgálni, hogy milyen szándékkal hajtottam
végre a vásárlást; mert ha tudtam, hogy valami olyan dolog miatt, ami neked szükséges volt,
és az is a te akaratod volt, hogy örülj a vásárlásnak, akkor a lebonyolított üzleten alapuló
perjog keletkezik közöttünk; mint ahogyan akkor is, ha nem volt semmiféle megbízás, vagy
ha te utasítottad volna Titiust a vásárlásra, én pedig azért hajtottam volna végre, mert nekem
kényelmesebb volt az ügyet elintézni. Ha azonban a vásárlást azért hajtottam végre, hogy
megakadályozzam, hogy a fiamat megbízás alapján perbe lehessen fogni, akkor a jobbik
vélemény az, hogy én a nevében megbízás alapján perelhetném Önt, Ön pedig jogosult lenne
ellenem a per de peculio; mert még ha Titius megbízást is adott volna, és én a vásárlást azért
hajtottam volna végre, hogy megakadályozzam, hogy őt emiatt felelősségre vonják, akkor is
perelhetném Titiust a végrehajtott üzlet miatt, és ő perelhetne Ön ellen, Ön pedig ellene,
megbízás alapján. Ugyanez a szabály vonatkozik arra az esetre is, ha a fiamat rendelnéd meg,
hogy kezességet vállaljon érted, és én magam válnék kezessé érted.
(1) Ha azt sugallják, hogy te utasítottad Titiust, hogy legyen a kezesed, és ő, miután
valamilyen okból ebben megakadályozták, én leszek a kezesed, hogy felmentse őt az ígérete
alól, akkor én jogosult leszek a megtett üzlet alapján indított perre.
47.

Paulus, Sentenciák, I. könyv.

A lebonyolított üzleten alapuló kereset megilleti azt, akinek érdeke, hogy ilyen ügyet
indítsanak.
(1) Nincs különbség, hogy a fél közvetlen vagy egyéb kereset útján indít-e pert, vagy pedig az
ellene indított per; (mivel a rendkívüli perekben, ahol a formulák használatát nem tartják be,
ez a megkülönböztetés felesleges), különösen, ha mindkét keresetnek ugyanaz az ereje és
hatása.
48.

Papinianus, Questions, III. könyv.

Ha egy testvér, aki húgának tudta nélkül üzletet bonyolít, a férjével állapodik meg a
hozományáról; jogszerűen indítható ellene kereset a lebonyolított üzlet miatt, hogy kötelezze
a férjét a férj felmentésére.
49.

Africanus, Kérdések, VIII. könyv.

Ha egy rabszolga, akit eladtam, ellop tőlem, az eladójától valamit, és a vevő eladja a dolgot,
majd az megszűnik, az árát illetően pert kell indítani ellenem a lebonyolított üzlet alapján;
mint ahogyan az is megtörténne, ha olyan üzletet intéznél, amelyet a magadénak hittél, holott
valójában az enyém volt; vagy másrészt, akkor is jogosult lennél ellenem keresetet indítani, ha
- amennyiben azt hitted, hogy egy vagyontárgy téged illet, holott az valójában engem illet átadnád valamely személynek a saját tulajdonodat, amelyet rád hagytak (mivel a hagyaték
kifizetése ebben az esetben felszabadítana engem).
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6. cím Azokról a személyekről, akik bosszantó kereseteket indítanak.
1.

Ulpianus, Az ediktumról, X. könyv.

"Ha valakiről azt állítják, hogy bosszúság okozása céljából kapott pénzt, vagy tartózkodik
ettől, egy évig van joga a tényállás szerinti keresetre, hogy visszakövetelje a négyszeresét
annak az összegnek, amelyet állítólag kapott; egy év múlva pedig a tényleges összegre."
(1) Pomponius azt állítja, hogy ez a kereset nemcsak olyan ügyekben alkalmazható, ahol
pénzről van szó, hanem a közvádas ügyekben is, és különösen, mivel a Lex Repetundarum
értelmében az a fél felelős, aki pénzt kap azért, hogy valamilyen bosszúságot okozó
cselekedetet végezzen, vagy azért, hogy tartózkodjon attól.
(2) Ugyanígy felelős az is, aki pénzt kap, mielőtt a kérdéssel kapcsolatos ügyhöz csatlakoztak,
vagy aki azt később kapja.
(3) Császárunknak Cassius Sabinushoz intézett alkotmánya megtiltja, hogy a bírónak vagy
ellenfélnek pénzt adjanak nyilvános vagy magánügyekben, vagy olyan ügyekben, amelyekben
a kincstár érdekelt; és ahol ez megtörténik, ott elrendeli a perjog elvesztését. Mert feltehető a
kérdés, hogy ha az ellenfél nem bosszantó szándékkal, hanem kiegyezés céljából fogadta el a
pénzt; vonatkozik-e rá az alkotmány? Véleményem szerint nem, mivel a keresethez való jog
megszűnt; mivel a kompromisszumok nem tiltottak, hanem csak a zsarolás alantas
cselekményei.
(4) Ismétlem, a félről akkor is azt mondják, hogy pénzt fogadott el, ha pénz helyett valami
mást kapott.
2. Paulus, Az ediktumról, X. könyv.
Továbbá, ha valakit felmentenek egy kötelezettség alól, az is pénz átvételének tekinthető; és
az is, ha pénzt adnak neki kölcsön, hogy ingyenesen használja fel, vagy ha vagyontárgyat
adnak el vagy adnak bérbe értékénél kisebb összegért. Nincs különbség, hogy a fél maga
kapta-e a pénzt, vagy elrendelte, hogy másnak fizessék ki, vagy megerősítette azt, miután azt
valaki más elfogadta a nevében.
3.

Ulpianus, Az ediktumról, X. könyv.

Általánosságban ez a szabály akkor is érvényes, ha a fél ilyen ellenszolgáltatásért bármilyen
előnyhöz jut, akár az ellenfelétől, akár bárki mástól kapja azt.
(1) Ha tehát egy fél azért kap pénzt, hogy valamilyen bosszúságot okozzon, felelős, akár így
tett, akár nem; ha pedig nem azért kapta, hogy bosszúságot okozzon, ha mégis bosszúságot
okoz, akkor is felelős.
(2) Az is felelős ezen Ediktum értelmében, aki depectus, vagyis aki gyalázatos szerződést
kötött.
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(3) Meg kell jegyezni, hogy aki azért fizetett pénzt, hogy valamelyik félnek bosszúságot
okozzon, annak magának nincs joga a behajtásra, mert becstelenül járt el; de a kereset joga
megilleti azt, akinek a számlájára a pénzt azért fizették, hogy bosszúságot okozzon; ezért ha
valaki azért kap pénzt tőled, hogy bosszúságot okozzon nekem, és tőlem azért, hogy
megakadályozza, hogy bosszúságot okozzak, két perben felel nekem.
4.

Gaius, A tartományi ediktumról, IV. könyv.

Az örököst azonban nem illeti meg ez a kereset, mert neki elegendőnek kell lennie annak,
hogy az elhunyt által kifizetett pénz visszaszerzésére van kereseti joga:
5.

Ulpianus, Az ediktumról, X. könyv.

De ez a kereset megilleti az örököst mindazért, ami a kezébe került; mivel megállapítást nyert,
hogy ez a becstelen haszon az örökösöktől behajtható, bár a büntetőjogi keresetek
megszűnnek; mint például, ha pénzt adnak hamisításért, vagy bírónak kedvező ítéletért, és az
örököstől behajtható, mint ahogy minden más is behajtható, amit jogtalan módon szereztek.
(1) Ezen kívül a pénz visszaszerzésére irányuló kereset is megilleti azt, ahol az egyetlen aljas
magatartás az, amelyik a pénzt kapta; mert ha ez az adományozóra is vonatkozik, akkor az
van jobb helyzetben, aki birtokolta. Ha a pénzért peresítenének, akkor ez a keresetjog
elveszne, vagy a háromszoros összegért perelhető lenne? Egy tolvaj esetében a négyszeres
összegre, valamint a tulajdon visszaszerzésére irányuló keresetnek adunk helyt. Én azon a
véleményen vagyok, hogy bármelyik kereset önmagában is elegendő, mert ha a pénz
visszaszerzésére irányuló keresetnek helye van, akkor nem szükséges, hogy egy év elteltével
tényállási keresetet adjunk.
6.

Gaius, A tartományi ediktumról, IV. könyv.

Az az év, amikor valakinek pénzt fizetnek ki, hogy megakadályozzák, hogy pert indítsanak
ellene, akkor kezdődik, amikor a kifizetés megtörtént, ha akkor volt hatalma pert indítani a
pénz visszaszerzésére. Ha azonban olyan személyről van szó, akivel szemben más fizetett
pénzt azért, hogy pert indítsanak ellene, kétséges lehet, hogy az évet attól a naptól kell-e
számítani, amikor a pénzt kifizették, vagy attól a naptól, amikor a fél tudta, hogy azt
kifizették; mert ha nem tud arról, hogy ok van arra, hogy pert indítsanak ellene, akkor úgy
tartják, hogy nincs joga pert indítani, és a jobb vélemény az, hogy az évet attól az időponttól
kell számítani, amikor tudott róla.
7.

Paulus, Az ediktumról, X. könyv.

Ha valaki pénzt kapott mástól azért, hogy megakadályozza, hogy engem bosszúságnak tegyen
ki, akkor, ha azt az én utasításomra adták, vagy az ügyeimet intéző megbízottam által, vagy
olyan fél által, aki önként cselekedett a nevemben, és akinek a cselekedetét én erősítettem
meg, akkor úgy tekintik, hogy a pénzt magam fizettem ki. Ha azonban egy másik fél nem az
én utasításomra fizette ki, még akkor is, ha azt ellenszolgáltatás fejében tette helyettem, hogy
a cselekményt ne kövessék el, és én nem erősítettem meg, amit tett; akkor az a fél, aki a pénzt
kifizette, visszakövetelheti azt, és én jogosult vagyok a pénzösszeg négyszeresére perelni.
(1) Ha a pénzt azért fizették ki, hogy a család fia ellen indított bosszúálló pert elintézzék,
akkor az apának is megilleti ez a kereset. Hasonlóképpen, ha egy család fia pénzt fogad el
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azért, hogy rávegyék, hogy valaki ellen zaklató pert indítson, vagy ne indítson; a keresetnek
az apja ellen is helyt adnak. Ha egy másik fél pénzt fizetett neki, hogy ne indítson pert,
anélkül, hogy tőlem bármilyen utasítást kapott volna, akkor ezt a pénzt visszakövetelheti, és
nekem jogom lesz perelni az összeg négyszeresét.
(2) Ha a jövedéki gazda valakinek a rabszolgáit tartja vissza, és olyan pénzt fizettek neki,
amely nem volt esedékes, akkor az Ediktum e szakasza alapján ő is felel a perben in factum.
8.

Ulpianus, Vélemények, IV. könyv.

Ha egy illetékes bíró egy ártatlan embertől azt a hírt kapja, hogy pénzt fizetett egy olyan
bűncselekmény miatt, amelyet nem bizonyítottak ellene; el kell rendelnie a jogtalanul kicsalt
összeg visszafizetését, az Ediktum azon feltételei szerint, amelyek azokra a személyekre
vonatkoznak, akik állítólag pénzt kaptak vagy azért, hogy bosszúságot okozzanak, vagy azért,
hogy ettől tartózkodjanak; és a bűncselekmény elkövetésével arányos büntetést kell kiszabnia
arra, aki azt elkövette.
9.

Papinianus, A házasságtörésről, II. könyv.

Ha egy rabszolgát vádolnak, kínvallatásnak kell alávetni, ha ezt követelik; ha pedig felmentik,
a vádlót arra kell ítélni, hogy fizesse meg gazdájának a kétszeres értékét; és a kétszeres
értéken felül azt is vizsgálni kell, hogy a vádat bosszantás céljából indították-e, mivel a
jogtalan vád alá helyezés bűntette elkülönül attól a veszteségtől, amelyet a rabszolga kínzása
miatt a gazda elszenvedett.
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IV. könyv
1. A teljes visszatérítéssel kapcsolatban.
2. Ha egy cselekményt félelem miatt hajtanak végre.
3. A csalárd szándék tekintetében.
4. A 25 év alatti személyek esetében.
5. Az állapotváltozásra vonatkozóan.
6. Melyek azok az indokok, amelyek alapján a 25 év feletti személyek jogosultak a teljes
visszaszolgáltatásra.
7. A feltételek megváltoztatása céljából tett elidegenítésekkel kapcsolatban.
8. A másoknak választottbírósági eljárásra átadott ügyekre vonatkozóan (...)
9. A tengerészek, a kocsmárosok és az istállótulajdonosok kötelesek visszaadni a rájuk bízott
vagyont.

************************************************
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1. cím A teljes visszatérítéssel kapcsolatban.
1 ULPIANUS, Ediktum, 11. könyv: Ennek a címnek az előnyét nem kell hangsúlyozni, hiszen
magától értetődő. E címszó alatt ugyanis a praetor sok esetben segít az embereken, akik
hibáztak vagy becsapták őket, akár kényszer vagy ravaszság, akár fiatalságuk vagy távollétük
miatt szenvedtek veszteséget.
2. PAUL, Vélemények, 1. könyv: vagy állapotváltozás vagy jogos tévedés miatt.
3 MODESTINUS,Enciklopédia, 8. könyv: Minden restitúciót a praetor ígér meg, ha az okot
igazolják. Természetesen azért, hogy megvizsgálhassa az állítólagos indokok igazságosságát,
és megállapíthassa, hogy azok valóban azok-e, amelyek miatt az egyes személyeken segít.
4 CALLISTRATUS,Monitorius Edictus, I. könyv: Tudom, hogy egyes bíráknak az volt a
szokása, hogy nem hallgatják meg azt, aki egy nagyon jelentéktelen dolog vagy összeg
tekintetében restitutio in integmm-et kér, ha ez egy jelentősebb dolog vagy összeg
tekintetében fennálló követelést sértene.
5 PAUL, Ediktum, 7. könyv: Senkit sem tartanak elzárva a vagyontól, ha a praetor restitutio
in integmm-et ígér neki.
6 ULPIANUS, Ediktum, 13. könyv: Nagyon gyakran megállapították, hogy nemcsak a
kiskorúak, hanem az állami ügyek miatt távollévők utódai is, és hasonlóképpen mindazok,
akik maguk is restitutio in ilztegrumot kaphatnának, megkaphatják a restitutiót. Ezért az
ember akár örökös, akár olyan személy, akinek örökséget adtak vissza, akár egy katona volt
hatalmon lévő fiú utódja, akár olyan személy, akinek örökséget adtak vissza, megkaphatja a
restitutio in integmm-et.
Ennek megfelelően, ha egy kiskorút, legyen az férfi vagy nő, ismét rabszolgasorba taszítanak,
a restitutio in integmm az úrnak jár, bár az előírt határidőn belül. Ismét, ha egy ilyen
helyzetben lévő kiskorút történetesen hátrányos helyzetbe hoznának egy olyan örökség miatt,
amelyre belépett, Julianus Digestusának tizenhetedik könyvében azt írja, hogy ura nemcsak az
ifjúság által biztosított kiváltság alapján, hanem még akkor is rendelkezhet a visszautasítás
jogával, ha az ifjúság nem szolgáltat mentséget. Ennek oka az, hogy a patrónusok a törvények
által adott kiváltságot nem az örökség megszerzésére, hanem a felszabadítottak
megbüntetésére használták fel.
7 MARCELLUS,Digest, 3. könyv: Az isteni Antoninus a következő szavakkal adott ki egy
rescriptumot Marcius Avitus praetornak, hogy segítsen valakinek, aki távollétében elveszítette
a vagyonát: "Bár a szokásjogot nem szívesen változtatják meg, mégis, ha a tiszta
méltányosság azt követeli, segélyt kell adni. Ha tehát egy bíróság elé idézett személy nem
jelent meg, és emiatt a rendes módon született meg a határozat, de közvetlenül ezután
megjelenik a bíróságon, miközben ti még mindig üléseztek, akkor úgy tekinthető, hogy nem
saját hibájából nem jelent meg, hanem azért, mert nem hallotta meg megfelelően a bírósági
tisztviselő idézését, és ezért restitutio adható. 1. Az ilyen jellegű segítség sem korlátozódik
ezekre a példákra. Ugyanis azoknak, akiket önhibájukon kívül megtévesztettek, különösen, ha
ellenfelük csalárdul viselkedett, segítséget kell kapniuk, mivel a csalás miatt általában
keresetnek van helye, és a jó praetornak - ahogy az ész és a méltányosság megkívánja -
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inkább restitutiót kell adnia a perre vonatkozóan, mint infamia miatt. Ez utóbbihoz csak akkor
lehet folyamodni, ha más jogorvoslatnak nincs helye.
8 MACER, Fellebbezések, 2. könyv: Van ez a pont, amiben különböznek a huszonöt év
alattiak és az állami ügyek miatt távollévők. A kiskorúak, még ha gyámjuk vagy kurátoruk
védi is őket, mindazonáltal az állam ellen természetesen restitutio in integrumot kapnak, ha az
okot igazolják. De az állami ügyek miatt távollévők és mások is, akiket ugyanilyen jogi
helyzetben lévőnek tartanak, ha prokurátoraik védik őket, általában csak annyiban részesülnek
restitutio in integrum által biztosított jogorvoslatban, amennyiben jogorvoslati lehetőségük
van.

2. cím. Ha egy cselekményt félelem miatt hajtanak végre.

1 ULPIANUS, Ediktum, 11. könyv: A praetor azt mondja: "Nem tartom érvényesnek azt,
amit kényszer hatására tettek". Egykor az ediktum szavai így hangzottak: "ami erőszakkal
vagy kényszerítéssel történt". Az erőszakot ugyanis az akarat elnyomására hozott kényszer
miatt említették, míg a kényszer az elme riadalmát fejezte ki, amelyet a jelen vagy a jövő
veszélye idézett elő. Az erőszak említését azonban később kihagyták, mert amit rendkívüli
erőszakkal tesznek, azt is kényszer alatt elkövetettnek tartják.
2. PAUL, Nézetek, 1. könyv: Az erő ráadásul egy erősebb szer támadása, amelyet nem lehet
visszaverni.
3 ULPIANUS, Ediktum, 11. könyv: Ez a tétel tehát magában foglalja mind az erőszakot,
mind a kényszert, és ha valaki erőszakkal kényszerítve tesz valamit, akkor ezen ediktum révén
restitutio-t kaphat. 1. Erőszak alatt azonban szigorú és olyan erőszakot értünk, amelyet a jó
erkölcsbe ütközően alkalmaznak, de nem azt, amelyet egy elöljáró szabályosan alkalmaz,
természetesen, ha ezt törvényesen, a hivatalából fakadó törvényes hatáskörének megfelelően
teszi. Mégis, ha a római nép elöljárója vagy egy tartomány kormányzója jogtalan cselekedetet
követ el, Pomponius azt írja, hogy ez az ediktum alkalmazható, mint például, mint mondja, ha
valakitől halálfélelemmel vagy korbácsolással pénzt csikart ki.
4 PAULUS, Ediktum, 11. könyv: Azt hiszem, ez az eset akkor is fennáll, ha a félelem a
rabszolgává válástól vagy valami hasonlótól való félelem.
5 ULPIANUS, Ediktum, 11. könyv: Labeo szerint a kényszer alatt nem bármiféle riadalmat
kell érteni, hanem egy súlyos rossz miatt való félelmet.
6 GAIUS, Tartományi ediktum, 4. könyv: Továbbá azt mondjuk, hogy az ezen ediktum
szempontjából releváns kényszer nem az, amit egy gyengeelméjű ember tapasztal, hanem az,
ami ésszerűen a legelszántabb jellemű emberre is hatással van.
7 ULPIANUS, Ediktum, 11. könyv: Pedius a hetedik könyvében azt mondja, hogy az infamia
félelem nem tartozik ezen ediktum hatálya alá, és nem vezet a restitutio alá valamilyen
bosszúságtól való félelem sem. Hasonlóképpen, ha valamely félénk személy feleslegesen fél
semmitől, akkor sem lesz restitutio ezen ediktum alapján, mivel sem erőszakkal, sem kényszer
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hatására nem történt semmi. 1. Hasonlóképpen, ha valaki, akit lopáson vagy házasságtörésen
vagy más gyalázatos magatartáson kaptak, valamit ajándékozott vagy kötelezettséget vállalt,
Pomponius a huszonnyolcadik könyvében helyesen írja, hogy hivatkozhat erre az ediktumra,
mert vagy a haláltól vagy a börtöntől félt. Bár a házasságtörőt vagy tolvajt nem mindig
törvényes megölni, hacsak nem védekezik fegyverrel, mégis jogtalanul meg lehetett ölni, és
ezért a félelem jogos volt. Ismét úgy vélik, hogy e rendelet alapján mentességet kell adni
annak, aki azért adta át a tulajdonát, hogy ne adhassa fel az, aki elfogta, mivel ha feladták
volna, akkor elszenvedhette volna azokat a büntetéseket, amelyeket már említettünk.
8. PAUL, Ediktum, 11. könyv: Azok valóban [akik a felfedezést tették] a lex Júlia szerint
felelősek, mert valamit elfogadtak egy bizonyított házasságtörés miatt. Mégis a praetornak is
közbe kell lépnie, és köteleznie kell őket a restitutio megtételére. Mert amit tettek, az
erkölcsileg helytelen, és a praetor nem azt vizsgálja, hogy az ajándékozó házasságtörő-e,
hanem csak azt, hogy a címzett mit kapott azáltal, hogy az előbbit halálfélelemmel inspirálta.
- 1. Ha valaki, aki kész megsemmisíteni a státusomra vonatkozó iratokat, hacsak nem adok
[neki] pénzt, pénzt kap [tőlem], kétségtelen, hogy a legszélsőségesebb félelemmel
kényszerítést gyakorolt, legalábbis ha már indult ellenem egy rabszolgának nyilvánítási per,
és nem nyilváníthatnak szabadnak, ha ezek az iratok elvesznek.
- 2. De ha egy férfi vagy nő azért tett ajándékot, hogy ne szenvedjen szexuális erőszakot,
akkor ez a rendelet érvényes, mivel a tisztességes emberek számára az ilyen jellegű
félelemnek rosszabbnak kellene lennie, mint a halálfélelemnek.
- 3. Azokkal az esetekkel kapcsolatban, amelyek, mint mondottuk, az ediktum alá tartoznak,
nincs különbség, hogy valaki önmagáért vagy gyermekeiért fél, mivel a szülők vonzalmuk
miatt hajlamosabbak a rettegésre a gyermekeikkel szemben, mint magukkal szemben.
9 ULPIANUS, Ediktum, 11. könyv: Ráadásul a szóban forgó kényszer alatt azonnali
kényszerítést kell értenünk, nem pedig annak gyanúját, hogy az előidézhető, és így ír
Pomponius a huszonnyolcadik könyvében. Azt mondja ugyanis, hogy a félelmet úgy kell
érteni, hogy az ihletett, vagyis,ahol a félelmet valaki ihlette. Ezután azt a kérdést vizsgálja,
hogy az ediktum vonatkozik-e arra az esetre, ha valaki, amikor meghallja, hogy valami
fegyveres közeledik, elhagyja a földjét. És jelenti, hogy Labeo úgy véli, hogy az ediktum nem
alkalmazható, és az interdictum unde vi sem, mivel nem tekinthető úgy, hogy erőszakkal
elűztek, mivel elfutottam anélkül, hogy megvártam volna, hogy elűzzenek. Más lenne a
helyzet, ha a fegyveresek behatolása után én aztán távoznék. Ugyanis [azt mondja], hogy az
ediktum ekkor alkalmazandó. Ugyanez a jogtudós azt is mondja, hogy ha esetleg fegyveres
bandát gyűjtenél össze, és erőszakkal építkeznél a földemen, akkor mind az erőszak vagy
lopakodás elleni tilalom, mind ez az ediktum alkalmazandó lesz, nyilván azért, mert én ezt
félelemből megengedem neked. Ha pedig, erőszakkal kényszerítve, átadom neked a birtokot,
Pomponius azt mondja, hogy ez az ediktum alkalmazandó.
- 1. Ezenkívül érdemes megjegyezni, hogy a praetor ebben az ediktumban általánosan és in
rem kifejezi magát, és nem tesz utalást arra a személyre, aki a cselekményt végzi. És ezért
akár egy egyénről van szó, aki félelmet kelt, akár egy embertömegről, akár egy
önkormányzati testületről, céhről vagy társaságról, ez az ediktum alkalmazandó. De bár a
praetor bárki által gyakorolt erőszakot is magában foglalja, Pomponius mégis ügyesen
mondja, hogy ha azért, hogy könnyebben megvédjelek vagy megszabadítsalak az ellenség, a
rablók vagy a csőcselék erejétől, valamit elfogadtam tőled, vagy kötelezettség alá vontalak,
akkor nem kellene, hogy felelősséggel tartozzam ezen ediktum alapján, hacsak nem én
magam vetettelek alá ennek az erőszaknak. Ha azonban semmi közöm az erőszakhoz, akkor
sem kellene felelősséggel tartoznom, mivel inkább úgy tekintik, hogy a szolgálataimért
jutalmat fogadtam el.
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- 2. Pomponius azt is írja, hogy egyesek joggal gondolják, hogy ezen ediktum révén a
restitutio még arra az esetre is kiterjed, amikor egy rabszolgát manumifikálnak vagy egy
épületet lebontanak, ha a cselekményt kényszer hatására hajtják végre, ami a praetor
kijelentését illeti, hogy nem tartja érvényesnek [a tettet], lássuk, mennyire kell ezt érteni. Ami
azt illeti, vagy nem fejeződött be a dolog, bár közbejött a félelem, mint amikor a kikötést
követő pénzt nem fizették ki, vagy befejeződött, mint amikor a kikötést követően a kifizetés
megtörtént, vagy az adós [a hitelezőre gyakorolt kényszer hatására] formálisan felmentést
kapott a kötelezettsége alól, vagy valami hasonló esemény történik, amely befejezi az
ügyletet. Pomponius azt írja, hogy bizonyosan abban az esetben, ha az ügylet befejeződött,
időnként mind a védekezés, mind a kereset megalapozott, de ha befejezetlen, akkor csak a
védekezés. Én azonban biztosan tudom, hogy amikor néhány campaniai ember terrorizált egy
bizonyos személyt, és kicsikartak tőle egy cautio-t, amely fizetési ígéretet tartalmazott,
császárunk olyan rescriptumot adott ki, amely lehetővé tette, hogy a praetortól restitutio in
integrumot kérjen, és hogy a praetor, amikor én mint assessor ültem, egy közbenső rendeletet
adott ki, amely szerint ha a campaniaiak ellen keresetet akar indítani, akkor az rendelkezésre
áll, vagy ha az általuk indított keresetet akarja megvédeni, akkor nem hiányzik a védelem.
Ebből az alkotmányból az következik, hogy akár befejeződött egy ügy, akár nem, mind a
kereset, mind a védekezés biztosított.
- 4. Ezen túlmenően egy személynek, ha kívánja, mind a dologi, mind a személyi peres
eljárásra való jogosultságot megadják, miután a hivatalos felmentést vagy más mentesítést
visszavonták.
- 5. Julianus a Digest harmadik könyvében úgy véli, hogy az a személy, akinek a
vagyontárgyat kényszer hatására adták át, nemcsak visszaadni köteles azt, hanem vállalnia
kell azt is, hogy nem történt csalás vagy rosszindulat.
- 6. Mégis, bár úgy gondoljuk, hogy a dologi keresetnek azért kell helyt adni, mert a vagyon
annak a személynek a tulajdona, akire erőszakot alkalmaztak, mégis azt mondják, nem ok
nélkül, hogy ha valaki négyszeres kártérítésért indítana keresetet, a dologi kereset megszűnik;
és ennek fordítottja is igaz.
- 7. Ezen ediktum szerint a bíró felhatalmazása alapján a következő típusú restitutio, azaz in
integrum, történhet. Ha a vagyontárgyat erőszakkal adták át, azt visszaadják, és - mint már
említettük - kötelezettséget vállalnak arra, hogy nem történt csalás vagy rosszindulat, hogy
fedezzék azt az esetet, ha a vagyontárgyat megrongálták. Ha pedig hivatalos felmentéssel
történt a felmentés, a kötelezettséget visszaállítják a korábbi állapotba, sőt, ahogy Julianus írja
a Digest negyedik könyvében, ha egy pénztartozást erőszakkal formálisan felmentettek, és ha
vagy nem történik meg a fizetés, vagy nem állítják vissza a kötelezettséget és nem csatlakozik
a kiadáshoz, akkor a felelős személyt négyszeres fizetésre kell ítélni. Ismétlem, ha erőszakkal
tettem egy ígéretet kikötéssel, akkor a kikötésnek formálisan fel kell szabadulnia.
Hasonlóképpen, ha haszonélvezeti jogot vagy szolgalmi jogot veszítettek el, azt vissza kell
állítani.
- 8. Továbbá, mivel ez a kereset dologi jogi keretbe van foglalva, és nem kényszeríti az
erőszakot alkalmazó személyt, hanem a praetor azt akarja, hogy mindenki ellen restitutio
legyen a kényszer miatt elkövetett dolgok tekintetében, Marcellus találóan megjegyzi Julianus
egyik határozatára, hogy ha a kezes erőszakot alkalmaz azzal az eredménnyel, hogy
kötelezettsége formálisan felszabadul, a főadós elleni keresetet nem kell visszaállítani, hanem
a kezest négyszeres fizetésre kell ítélni, hacsak nem állítja vissza a főadós elleni keresetet.
Helyesebb azonban a Marcellus által jegyzett vélemény, miszerint ez a kereset még a főadós
ellen is megilleti, mivel dologi jogi keretbe van foglalva.
10 GAIUS, Provinciális Ediktum, 4. könyv: Igaz, hogy ha a kényszerítő eszközt alkalmazó
adós cselekménye folytán kezesei hivatalos felmentéssel mentesültek kötelezettségeik alól, a
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kezesek ellen is lehet keresetet indítani, hogy a kezeseket arra kényszerítsék, hogy ismét
kötelezettséget vállaljanak. 1. Ha Ön kényszer hatására arra kényszerül, hogy formálisan
felmentse Önt a kikötése alól, annak a bírónak a döntése szerint, aki előtt a jelen rendeletből
eredő per indul, nemcsak az Ön személyes kötelezettségét állítják vissza, hanem Önt kötelezik
arra is, hogy ugyanilyen vagy más, nem kevésbé kielégítő kezeseket hozzon be; továbbá
kötelezik arra is, hogy az Ön által ugyanebben az ügyben adott zálogjogokat állítsa vissza.
11 PAUL, Jegyzet Julianusról, Digest, 4. könyv: Ha valamely harmadik személy, a kezes
rosszindulatú cselekménye nélkül, olyan erőt fejt ki, hogy a kezes formális felmentést kap, a
kezes nem lesz köteles a főkötelezett kötelezettségét is helyreállítani.
12 ULPIANUS, Ediktum, 11. könyv: A restitutiót ismét meg kell tenni a rabszolganők utódai,
az állatok fiataljai, a gyümölcsök és minden egyéb járulékos dolog tekintetében. A restitutio-t
sem szabad csak a megszerzett javakból megtenni. Ha többet is megszerezhettem volna, de
kényszerítéssel megakadályozták, a kényszert alkalmazó személynek ezt is jóvá kell tennie. 1.
Felmerülhet a kérdés, hogy a praetor ebben az edictumban azt akarja-e, hogy a restitutio
annak, akivel szemben erőszakot alkalmaztak, megtörténjék, ha ő maga is erőszakot
alkalmazott. Pomponius pedig azt írja huszonnyolcadik könyvében, hogy a praetornak nem
kellene segítenie rajta. Mivel ugyanis - mondja - törvényes az erőszakot erővel visszaverni,
azt szenvedte el, amit ő maga követett el. Ha tehát kényszerrel kényszerített téged, hogy
ígéretet tegyél neki, és nem sokkal később kényszerrel kényszerítettem, hogy hivatalosan
feloldozzalak, akkor nincs semmi, amire nézve restitutio-t kellene neki tenni. 2. Julianus azt
mondja, hogy az, aki erőszakot alkalmaz az adósára annak érdekében, hogy az fizessen neki,
nem felel ezen ediktum alapján, a cselekmény jellege miatt, amely a kényszer miatt
bekövetkezett veszteséget követeli meg, bár nem tagadható, hogy a hitelező a lex Julia de vi
rendelkezései alá esett, és elvesztette jogát a kölcsönadott dologra.
13 CALLISTRATUS,Bírósági vizsgálatok, 5. könyv: Létezik ugyanis az isteni Márknak egy
rendelete ezekben a szavakban: "A legjobb, ha ott, ahol úgy gondolod, hogy követelésed van,
pert indítasz. Amikor Marcianus azt mondta: "Nem alkalmaztam erőszakot", a császár azt
felelte: "Azt hiszed, hogy erőszakot csak akkor alkalmaznak, ha az embereket megsebesítik?".
Erőszakról akkor is szó van, ha valaki bírósági eljárás nélkül követeli azt, ami szerinte jár
neki. Ezért ha bizonyítékot kapok arra, hogy valaki meggondolatlanul birtokolja vagy bírósági
végzés nélkül elvette adósa vagyonát vagy a neki járó pénzt, amelyet nem maga az adós adott
önként, és hogy ebben a kérdésben a törvényt a saját kezébe vette, az ilyen személynek nem
lesz joga ahhoz, amit kölcsönadott.""
14. ULPIANUS, Ediktum, 11. könyv: Hasonlóképpen, ha arra kényszerítettelek, hogy
hivatalos felmentést adj, noha időbeli korlátozás nélküli védelemmel védekeztem ellened, ez
az ediktum nem alkalmazható, mert nem vesztettél semmit.
- 1. Ha valaki nem tesz restitutio-t, négyszeres kereset ígérkezik ellene. Sőt, mindaz, aminek
restitutio kellene, négyszeresére van emelve. A praetor kellő engedékenységet tanúsított a
vádlottal szemben azzal, hogy meghagyta neki a restitutio megtételének lehetőségét, ha el
akarja kerülni a büntetést. Egy év elteltével azonban ígéretet tesz az egyszerű értékre
vonatkozó keresetre, de nem mindig, hanem csak ok esetén.
- 2. Továbbá az ok bemutatásával kapcsolatban az a lényeges, hogy ha nincs más kereset,
akkor ez adott. Mivel ugyanis a kényszer hatására elkövetett sérelem egy év elteltével nem
biztosít jogorvoslatot, amelyet a szabadságok figyelembevételével kell kiszámítani, ezért
kielégítő oknak kell lennie, amely indokolja, hogy egy év elteltével ezt a keresetet meg
lehessen ítélni. A következő típusú esetben azonban más kereset is előterjeszthető. Ha valaki,
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akivel szemben erőszakot alkalmaztak, meghalt, az örökösének megvan az örökség
visszaszerzésére irányuló keresete, mivel az erőszakot alkalmazó "birtokosként" rendelkezik.
Emiatt a kényszerítés miatti kereset nem illeti meg az örököst, bár ha az év még nem telt el,
még az örökös is indíthat négyszeres keresetet. Továbbá ez a kereset az örökösnek adatik
meg, mert magában foglalja a tulajdonra vonatkozó követelést is.
- 3. Ebben a keresetben nem vizsgálják, hogy az alperes volt-e az, aki kényszerítést
alkalmazott, vagy valaki más. Elég ugyanis, ha a felperes bizonyítja, hogy kényszer vagy
erőszak hatott rá, és hogy az ügy miatt perelt személy nyereséget szerzett, noha nem követett
el bűncselekményt. Mivel a kényszer ugyanis a valódi tényállás fel nem ismerését biztosítja,
az egyénnek jogosan nem kell bizonyítania, hogy ki alkalmazott vele szemben kényszert vagy
erőszakot. És ezért a felperesnek csak azt kell bizonyítania, hogy kényszerítés esete állt fenn,
aminek következtében valakinek hivatalosan elengedett egy tartozást, vagy átadott egy
vagyontárgyat, vagy bármi mást tett. Az sem tűnhet igazságtalannak senki számára, hogy egy
személyt egy másik személy cselekedete miatt négyszeresére ítélnek, mert a kereset nem első
fokon négyszeresére irányul, hanem csak akkor, ha a tulajdon restitutioja nem történik meg.
- 4. Továbbá, mivel ez egy actio arbitraria, az alperesnek, egészen addig a pillanatig, amikor a
döntőbíró meghozza a döntését, szabad a tulajdon restitutioját megtennie a fentebb
elmondottak szerint. Ha azonban ezt nem teszi meg, törvényesen és jogosan szenved el
négyszeres elmarasztalást.
- 5. Ám időnként, még ha azt állítják is, hogy kényszerítést alkalmaztak, az ítélet felmentő
ítéletet hoz. Mert mi van akkor, ha Titius bizonyítja "...kényszerítéssel fűzött meg valakit egy
olyan ügyben, amelyben nem vagyok bűnrészes, és ennek következtében szerzek valamit, ami
megszűnik, anélkül, hogy részemről csalás vagy rosszhiszeműség történt volna, nem kellene-e
a bíró utasítására felmenteni? Vagy ha a tulajdon egy megszökött rabszolga, ugyanígy fel
kellene, hogy mentsenek, ha a bíró utasítására vállalom, hogy visszaadom, ha a kezembe
kerül. Ezért egyesek úgy vélik, hogy nem felel az, aki jóhiszeműen vásárolt egy olyan
személytől, aki erőszakot alkalmazott, és az sem, aki a tulajdont ajándékként fogadta el vagy
örökségként kapta. Vivianus azonban nagyon helyesen úgy ítélte meg, hogy még az ilyen
személyek is felelősek, hogy az általam elszenvedett kényszer ne okozzon nekem veszteséget.
Pedius is azt írja nyolcadik könyvében, hogy a bíró mérlegelési jogköre a restitutio
kérdésében olyan, hogy valóban elrendelheti a restitutio teljesítését attól, aki erőszakot
alkalmazott, még akkor is, ha a vagyon más kezében van, és továbbá, hogy elrendelheti a
restitutio teljesítését attól, akinek a kezében van, még akkor is, ha más volt az, aki a kényszert
alkalmazta. Az egyik személy által gyakorolt kényszer ugyanis nem lehet másnak az
előnyszerzés eszköze.
- 6. Labeo azt mondja, hogy ha valaki kényszer hatására vállal adósságot, és kezesnek
olyasvalakit ad, akit nem kényszerítettek, akkor ő maga és a kezes is mentesül a felelősség
alól. De ha csak a kezes lép be kényszer alatt, akkor csak ő szabadul, nem pedig a főadós is.
- 7. Továbbá, ami négyszeresére emelkedik, az a vagyon értéke, beleértve a gyümölcsöket és
minden járulékot.
- 8. Ha valaki kényszer hatására ígéri, hogy megjelenik a bíróságon, és utólag kezest ad, ez
utóbbi is szabadul.
- 9. Ha pedig valaki erőszakkal biztosított egy kikötést, nem adott hivatalos felmentést, és a
perben négyszeresére ítélték, Julian úgy gondolja, hogy ha a kikötésre hivatkozva perel, akkor
a védelemre visszavágó joga van, mivel az alperes által megszerzett négyszeresbe beletartozik
az egyszerű érték. Labeo azonban azt mondja, hogy az, aki erőszakot alkalmazott,
mindazonáltal a négyszeresére irányuló per után is el kell zárni a védekezéssel. Mivel
azonban ez szigorúnak tűnik, enyhíteni kell azáltal, hogy háromszorosra való elítéléssel
büntetik, és minden körülmények között kötelezik őt hivatalos felmentésre.
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- 10. Továbbá, amennyiben azt mondjuk, hogy a négyszeresbe beletartozik az egyszerű érték.
a különbségtétel az, hogy a négyszeresre való elmarasztalásban a vagyon minden
körülmények között bizonyosan benne van, és restitutio történik, de a háromszorosra való
kártérítés jelenti a büntetést.
- 11. Mi a helyzet abban az esetben, ha egy rabszolga az erőszakot alkalmazó személy
rosszindulata vagy vétke nélkül veszett el, és elítélték? Ebben az esetben a kárhoztatás nem
terjed ki a vagyon értékére, ha a rabszolga az ítélet végrehajtása iránti kereset benyújtásának
időpontja előtt meghal, mert a felperes kénytelen a bűncselekmény miatt a háromszoros
büntetéssel megelégedni. Továbbá, ha a rabszolga állítólag megszökött, az alperes kénytelen
cautio-t benyújtani, amelyben vállalja, hogy a rabszolgát üldözni fogja, és minden esetben
visszaadja; ennek ellenére az a személy, aki ellen erőszakot alkalmaztak, továbbra is jogosult
a szökött rabszolga visszaszerzésére irányuló dologi perre, vagy a ~produkciós perre, vagy
bármely más perre, azzal a következménnyel, hogy ha gazdája bármilyen eszközzel
visszaszerzi őt, a stipuláció (cautio) alapján perelt személyt védekezéssel védi. Ez a helyzet a
kárhoztatás után. Ha azonban a rabszolga az ítélethozatal előtt halt meg, anélkül, hogy az
alperes rosszindulatú vagy vétkes lett volna, akkor az utóbbi lesz felelős, és erről az ediktum
következő szavai rendelkeznek: "és hogy a vagyon nem a bíró döntésének megfelelően kerül
visszaállításra". Ha tehát a rabszolga az alperes rosszindulata vagy vétkessége nélkül
megszökik, a bírón keresztül kötelezettséget kell vállalni arra, hogy a rabszolgát üldözni fogja
és visszaadja. Ismétlem, ha az alperes részéről nem történt vétkesség, akkor is felelősséggel
tartozik, ha a tulajdon nem veszett volna el, ha nem gyakorol kényszerítést, mint ahogyan ez a
helyzet az unde vi vagy az erőszak vagy lopakodás elleni tilalom esetében. Ezért időnként
valaki visszaköveteli egy elpusztult rabszolga árát, holott eladta volna, ha nem alkalmaztak
volna rá erőszakot.
- 12. Aki erőszakot alkalmazott, az nem tolvaj, mivel tőlem szerezte meg a birtokot, bár aki
erőszakkal vette el, azt a legelvtelenebb tolvajnak tartják, és így döntött Júlia.
- 13. Bizonyos, hogy aki kényszert alkalmazott, az csalásért vagy rosszhiszeműségért is
felelős, és ezt Pomponius is így mondja, és hogy az egyik kereset [ha felmerül], a másiknak is
akadálya, mivel a védelem in factum áll rendelkezésre.
- 14. Julianus azt mondja, hogy csak a személy érdekének mértéke négyszeresére emelkedik,
és ezért, ha valakit, aki fideicomissum alapján negyvenet tartozott, arra kényszerítettek, hogy
háromszázat ígérjen, és ezt az összeget kifizette, négyszer kétszázhatvanat fog visszakapni;
mert ebben az összegben érvényesült a kényszer, amelynek alávetették.
- 15. Ennek megfelelően, ha több személy kényszerrel kényszerített, és az egyiket beperelték,
bizonyosan, ha az ítélet előtt önként visszaadta a vagyont, mindannyian szabadulnak. Még ha
nem is így járt el, hanem az ítéletet követően négyszeresen visszaadta, a jobb vélemény
szerint a kényszerítés miatt a többiek ellen indított kereset is megszűnt.
15. PAUL, Ediktum, 11. könyv: Vagy a másokkal szemben a keresetnek helye van abban,
amit nem kaptak vissza tőle [a beperelt személytől].
16 ULPIAN, Ediktum, 11. könyv: Amit mondtunk arról a helyzetről, amikor több személy
alkalmazott kényszerítést, az akkor is érvényes, amikor a vagyon egy személy kezébe kerül,
és egy másik személy az, aki kényszerítést alkalmazott.
- 1. De ha a rabszolgák alkalmaztak kényszerítést, akkor bizonyosan lesz noxális per az ő
számlájukra; sőt, az a gazda is perelhető, akinek a kezébe a vagyon került. Ha beperelik,
akkor vagy visszaadja a tulajdont, vagy négyszeresen fizet, a már elmondottak szerint, és ez a
rabszolgáknak is javára válik. Ha azonban a noxal perelik, és inkább átadja a rabszolgákat,
akkor is perelhető, ha a tulajdon a kezébe került.
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- 2. Ez a kereset az örökösnek és más jogutódoknak jár, mivel a vagyonra vonatkozó
követeléssel jár. Sőt, nem helytelenül az örökös és más jogutódok ellen adódik a kezükbe
került dolog tekintetében. Mert bár a büntetés nem száll át az örökösre, de amit becstelenül
vagy bűncselekmény útján szereztek meg, az nem járhat neki, és erről a rescript rendelkezett.
17. PAUL, Kérdések, 1. könyv: Lássuk tehát, mi a helyzet abban az esetben, ha az örökös
elfogyasztja azt, ami a kezébe kerül. Megszűnik-e a felelőssége, vagy inkább elegendő
feltétele a felelősségnek, hogy egyszer már megszerezte a vagyont? Továbbá, ha a vagyon
elfogyasztása után meghal, minden körülmények között az örökös ellen van-e helye a
keresetnek, mivel ő vállalta az örökséggel járó kötelezettségeket, vagy pedig nem adható meg,
mivel semmi sem került a második örökös kezébe? A jobbik vélemény az, hogy a kereset
minden körülmények között az örökös örököse ellen irányul; mivel elegendő, ha a
vagyontárgyat az első örökös egyszer már megszerezte, és akkor a kereset időbeli korlátozás
nélkül megilleti. Ellenkező esetben azt kell mondani, hogy még az sem felelős, aki
elfogyasztotta azt, ami a kezébe került.
18. JULIANUS,Digest, 64. könyv: Ha maga a tárgy, amely más kezébe került, elpusztul, azt
mondjuk, hogy a vagyona nem gyarapodott. Ha azonban a tárgy valóban pénzzé vagy más
dologgá változott, akkor nem szükséges tovább vizsgálni az esetleges kimenetelét, hanem
minden körülmények között úgy tekintjük, hogy az illető hasznot húzott, még ha később el is
veszíti, amit nyert. Titus Antoninus császár ugyanis Claudius Frontinusnak az örökségben
lévő javak értékéről egy rescriptumot adott ki, amely szerint az örökséget éppen azon az
alapon lehet tőle követelni, hogy bár az örökségben lévő javak nem az ő kezében voltak,
mégis, mivel hasznot húzott belőlük, akárhányszor is változtak meg az egyes tárgyak, éppen
az ezekért kapott ár ugyanolyan kötelezettséget ró rá, mintha azok fizikailag ugyanazt a
formájukat megtartották volna.
19 GAIUS, Provinciális ediktum, 4. könyv: A proconsul ráadásul az örökös ellen az
örökösnek a kezébe került javak erejéig ígér keresetet. Ezt úgy kell érteni, hogy a kereset
időbeli korlátozás nélküli megadására vonatkozik.
20. ULPIAN, Ediktum, 11. könyv: Ezenkívül az örökös kezébe került összeg kiszámítása az
örököshöz való csatlakozás időpontjára való hivatkozással történik, feltéve, hogy csak az
biztos, hogy valami a kezébe került. Ugyanez vonatkozik arra az esetre is, ha valami annak a
személynek a teljes vagyonába került, aki maga is olyan erőt fejtett ki, hogy bizonyos, hogy
az az örököshöz jut, vagyis ha az adósnak mentesítést adtak.
21. PAUL, Ediktum, 11. könyv: Ha egy nő, aki hálátlanságot tanúsított a pártfogójával
szemben, tudván, hogy hálátlan volt, és veszélybe sodorta a helyzetét, adott vagy ígért valamit
a pártfogójának, hogy ne kényszerüljön rabszolgasorba, az ediktum nem alkalmazható, mert ő
maga idézte elő ezt a kényszert.
- 1. A praetor nem tartja érvényesnek a kényszer hatására elkövetett cselekményeket,
függetlenül attól, hogy mennyi idő telt el.
- 2. Aki nem a sajátja birtokába adott földet ad át, nem a föld, hanem a birtoklás négyszeres
vagy egyszerű értékét követelheti vissza a gyümölcsökkel együtt. Ugyanis az értékbecslés
annak alapján történik, amit vissza kellene adni, vagyis ami elveszett. Ami azonban elveszett,
az egyedül a birtoklás a gyümölcsökkel együtt. Pomponius is ezt vallja.
- 3. Ha a hozományt kényszer hatására ígérik, akkor szerintem nem keletkezik kötelezettség,
mert nagyon is igaz, hogy az ilyen hozományígéret semmis.
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- 4. Ha kényszer alatt kényszerítenek arra, hogy elálljak egy adásvételtől vagy bérbeadástól,
akkor meg kell nézni, hogy nem történt-e semmi, és a régi kötelezettség fennmarad-e, vagy ez
egy formális felmentéshez hasonló, mert nincs jóhiszemű kötelezettség, amelyre
hivatkozhatnánk, mivel az elveszítéssel megszűnik. A jobbik vélemény szerint a helyzet
hasonlít a formális felmentéshez, és ezért praetoriánus kereset keletkezik.
- 5: Ha kényszer hatására léptem be egy örökségbe, úgy gondolom, hogy ténylegesen örökös
lettem, mert bár szabad választásom esetén visszautasítottam volna, mégis, amikor
kényszerítettek, szándékomban állt belépni. De a praetor közvetítésével restitutio-t kell
kapnom, így a visszautasítás hatalma megillet.
- 6. Ha arra kényszerülök, hogy visszautasítsak egy örökséget, a praetor segít nekem egy
kettős módon, vagy azáltal, hogy actiones utiles-t ad, mintha én lennék az örökös, vagy
azáltal, hogy biztosítja a
actiont a kényszer miatt, így nyitva áll előttem a választás lehetősége, hogy melyik módot
válasszam.
22. PAUL, Nézetek, 1. könyv: Ha valaki azért taszított valakit börtönbe, hogy valamit
kicsikarjon belőle, minden, ami ezen az alapon történt, semmis.
23 ULPIANUS, Vélemények, 4. könyv: Nem valószínű, hogy egy olyan személyt, aki azt
állította, hogy rangot visel, a városban jogtalanul kényszerítettek arra, hogy fizessen valamit,
amivel nem tartozott, amikor hivatkozhatott volna az ország törvényeire, és fordulhatott volna
valakihez, aki hatalommal rendelkezik, és aki biztosan megakadályozta volna, hogy erőszakot
alkalmazzanak rá. Az ilyen jellegű vélelem megdöntésére azonban az erőszak
legnyilvánvalóbb bizonyítékát kellene felhozni.
- 1. Ha valaki, megrémülve egy olyan vizsgálattól való ésszerű félelemtől, amelyre egy erős
ellenfél azzal fenyegetőzött, hogy láncra veri, kényszer hatására eladta azt, amit jogosan
tarthatott meg, a tartomány kormányzója visszaállítja az ügyet a jogos helyzetébe.
- 2. Ha egy uzsorás azzal, hogy jogtalanul bezárt egy sportolót, és megakadályozta, hogy részt
vegyen a versenyeken, arra kényszerítette, hogy a tartozását meghaladó összeg megfizetésére
vállaljon kötelezettséget, az illetékes bíró a bizonyíték kézhezvételekor elrendeli, hogy az
ügyet állítsák vissza a jogos helyzetébe.
- 3. Ha valakit a kormányzó kísérőinek közreműködésével, bírói vizsgálat nélkül erőszakkal
kényszerítettek arra, hogy olyasmit fizessen annak, aki ellenfelétől engedményezés útján
követeli azt, amivel nem tartozott az utóbbinak, a bíró elrendeli, hogy a jogtalanul kicsikart
összeget annak kell visszaadnia, aki a kárt okozta. Ha azonban puszta követelésre fizette ki
azt, amivel tartozott, ahol nem került sor bírósági vizsgálatra, bár a követelést nem hivatalból,
hanem a törvény szerint kellett volna megtenni, mégis ellentétes a jogelvvel, ha visszavonják
azt, ami lehetővé tette az általa követelt összegek kifizetését.

3. cím. Rosszhiszeműség vagy csalás
1. ULPIANUS, Ediktum, 11. könyv: Ezzel az ediktummal a praetor enyhítést nyújt a ravasz
és csalárd személyek ellen, akik bizonyos ravaszsággal másokat megkárosítottak, hogy ne
legyen ei- ther gonoszságuk az előbbieknek hasznára, vagy egyszerűségük az utóbbiaknak
kárára.
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- 1. És valójában ezek az ediktum szavai: "Ha valamiről azt állítják, hogy rosszindulatú vagy
csalárd szándékkal tették, és nincs más vonatkozó kereset, és úgy tűnik, hogy ésszerű ok van
rá, akkor megítélem a keresetet".
- 2. Servius valóban úgy határozza meg a rosszindulatot vagy csalást, mint egy bizonyos
mesterkedést más megtévesztésére, ahol egy dolgot színlelnek, és egy másikat szándékoznak.
Labeo azonban azt mondja, hogy színlelés nélkül is lehet szándék arra, hogy valakit
becsapjanak, továbbá, hogy rosszindulatú vagy csalárd szándék nélkül is lehet egy dolog
szándékolt, egy másik pedig színlelt, mint például az ilyen jellegű disszimulációt gyakorló
személyek esetében, akik vagy a saját, vagy más érdekét védik. És így ő maga úgy határozza
meg a rosszindulatot vagy csalást, mint mindenfajta ravaszságot, trükköt vagy mesterkedést,
amelyet azért gyakorolnak, hogy mást becsapjanak, becsapjanak vagy megtévesszenek. Labeo
meghatározása helyes.
- 3. A praetor ráadásul nem elégszik meg azzal, hogy rosszindulatot vagy csalást mond,
hanem hozzáteszi a "gonosz" szót, mivel a régi jogászok még a rosszindulatot vagy csalást is
jónak minősítették, és ezt a kifejezést a leleményesség jelének tartották, különösen, ha valamit
ellenség vagy rabló ellen találtak ki.
- 4. A praetor azt mondja: "ha nincs más releváns cselekedet". Jól teszi, hogy csak akkor ígéri
ezt a keresetet, ha nincs más, mivel az infamia miatt indított keresetet a praetornak nem
kellene meggondolatlanul elrendelnie, ha van olyan, a polgári vagy magisztrális jogból
származó kereset, amelyet be lehetne indítani. A szabály annyiban érvényes, ahogy Pedius is
írja nyolcadik könyvében, hogy ha van is olyan interdictum, amelyet valaki be tudna hozni,
vagy olyan védekezés, amellyel meg tudná védeni magát, ez az ediktum megszűnik.
Pomponius ugyanezt mondja huszonnyolcadik könyvében, és hozzáteszi: "És ha valaki egy
kikötés révén védekezik, akkor nem lehet a csalás miatt keresetet indítani, mint például akkor,
ha a csalásról szóló kikötés volt."
- 5. Ugyanez a jogtudós azt mondja továbbá, hogy ha nem illik, hogy ellenünk keresetnek
adjanak helyt, mint amikor egy kikötés rosszindulatú vagy csalárd szándékkal történt, amely
olyan gyalázatos természetű, hogy senki sem adna helyt a keresetnek ez alapján, akkor nem
kellene fáradoznom a csalás miatti kereset megszerzésével, mivel senki sem adna helyt a
keresetnek ellenem.
- 6. Pomponius arról is beszámol, hogy Labeo úgy véli, hogy még ha valaki restitutio in
integrumot is kaphatna, ez a kereset nem állhatna rendelkezésére, továbbá, hogy ha
valamilyen más kereset elévülés miatt veszett el, ez a kereset nem állhatna rendelkezésre,
mivel aki elmulasztotta a pereskedést, saját magát okolja, kivéve, ha a csalás
rosszhiszeműségét is kifejezetten az elévülés okán alkalmazták.
- 7. Ha valaki, akinek polgári jogi vagy magisztrális jogi keresete van, azt egy kikötés
formájára redukálta, és formális felmentéssel vagy más módon elintézte, nem indíthat csalás
miatt keresetet, mivel volt egy másik keresete is, kivéve, ha az utóbbit rosszhiszeműség vagy
csalás miatt vesztette el.
- 8. Sőt, nem csak akkor, ha van egy másik kereset azzal a személlyel szemben, akinek a
rosszhiszeműsége vagy csalása a vizsgálat tárgya,
2 PAUL, Ediktum, 11. könyv: vagy a helyzetet vissza lehetne szerezni vele szemben,
3 ULPIÁN, Ediktum, 11. könyv: nem vonatkozik ez az ediktum, hanem még akkor sem, ha
egy másik személy ellen
4 PAULUS, Ediktum, 11. könyv: van cselekvés, vagy ha a helyzetet valamilyen eljárással
visszaszerezhetem az anéter ellen.
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5 ULPIANUS, Ediktum, 11. könyv: És így ha valamely pupillust Titius becsapott, aki a
felhatalmazást adó nevelőjével összejátszva cselekedett, nem kellene neki a csalásért indított
pert Titius ellen indítania, mivel neki van a nevelői per, amely alapján érdeke mértékéig
visszaszerezheti. Természetesen, ha a gyám nem fizetőképes, akkor azt kell mondani, hogy a
csalás miatt indított kereset megilleti őt.
6 GAIUS, Provinciális ediktum, 4. könyv: Mert akinek a keresetét az ellenfele
eszköztelensége miatt haszontalanul indítja, azt úgy tartják, hogy nincs keresete.
7 ULPIANUS, Ediktum, 11. könyv: Továbbá Pomponius megfelelően értelmezi a "ha nincs
más cselekvés" szavakat úgy, hogy ha az érintett személy a helyzetet más módon is vissza
tudja hozni. Az sem tűnik ellentétesnek ezzel a véleménnyel, amit Julianus ír negyedik
könyvében, nevezetesen, hogy ha valaki huszonöt év alatti, a rabszolga tanácsára
megtévesztve eladta őt a peculiumával együtt, és a vevő manumifikálta őt, a csalás miatt
indítandó per a manumifikált rabszolga ellen irányul (mert feltételezzük, hogy a vevő nem
volt csalárd, így nem vonható felelősségre a vásárlásért); vagy nincs adásvétel, ha éppen az
eladás ténye tekintetében volt megtévesztve. Az a tény pedig, hogy az ügyben kiskorúról van
szó, nem ad alapot a restitz~tio in integrumra, mivel olyan személlyel szemben, akit
manumitáltak, nem alkalmazható restitutio in integmm.
- 1. Ebből következik továbbá, hogy ha egy személyt büntetőjogi kereset útján lehet
biztonságba helyezni a vagyoni veszteségtől, akkor azt kell mondani, hogy a csalás miatt
indított kereset nem áll rendelkezésre.
- 2. Pomponius továbbá azt mondja, hogy a csalás iránti kereset akkor sem áll rendelkezésre,
ha a [másik] keresetet bárki benyújthatja.
- 3. Labeo azonban úgy véli, hogy a csalásért indított kereset nemcsak akkor adható meg, ha
nincs más kereset, hanem akkor is, ha nem kétséges, hogy van-e más, és ezeket az eseteket
állítja. Aki rabszolgával tartozott, akár adásvétel, akár kikötés alapján, mérget adott neki, és
ebben az állapotban átadta; vagy földdel tartozik, és mielőtt átadta volna birtokba, szolgaságot
szabott rá, vagy épületeket rombolt le, fákat vágott ki vagy ásott ki. Labeo azt mondja, hogy
akár vállalt kötelezettséget csalásról vagy rosszhiszeműségről, akár nem, csalás miatt kell
ellene pert indítani, mivel ha vállalt kötelezettséget, kétséges, hogy a stipulációs kereset
megalapozott-e. A helyesebb vélemény azonban az, hogy ha valóban tett ígéretet csalásról
vagy rosszhiszeműségről, akkor a csalás miatt indított kereset nem áll fenn, mivel van
stipulációs kereset. Ha az adásvételi kereset esetében nem tettek ígéretet, akkor bizonyosan
nem áll rendelkezésre a csalás iránti kereset, mivel van adásvételi kereset, de a kikötés iránti
kereset esetében szükséges a csalás iránti kereset.
- 4. Ha a tulajdonos megölt egy rabszolgát, akin másnak volt használati joga, ez utóbbi mind
az aquiliai kereset, mind az előállítás iránti kereset alapján igénybe vehető, feltéve, hogy a
tulajdonos birtokában volt, amikor megölte a rabszolgát, és ezért a csalás iránti kereset nem
áll rendelkezésre.
- 5. Hasonlóképpen, ha az örökös az öröklés megkezdése előtt megöli a hagyatékban hagyott
rabszolgát, mivel a rabszolga megölése azelőtt történik, hogy az örökhagyó tulajdonjogot
szerez, az aquiliai kereset nem áll fenn. Sőt, a csalás miatti kereset sem áll rendelkezésre,
függetlenül attól, hogy mikor ölte meg, mert a végrendelet alapján indított kereset áll fenn.
- 6. Ha a négyesed más csalása vagy rosszhiszeműsége folytán nekem kárt okozott, akkor
felmerül a kérdés, hogy az utóbbi ellen megillet-e a csalás miatti kereset. Én pedig úgy
döntöttem, összhangban azzal, amit Labeo ír, hogy ha a négylábú tulajdonosa nem
fizetőképes, akkor a csalásért való keresetnek meg kell adni, bár, ha noxális átadás
következett be, nem hiszem, hogy meg kell adni még arra az összegre sem, amellyel a
veszteség meghaladja [a négylábú értékét].
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- 7. Ha a rabszolgámat úgy szabadítottad meg a bilincsektől, hogy az menekülni kezdett,
Labeo azt is megkérdezi, hogy csalás miatt kell-e keresetet adni. Quintus pedig egy Labeóról
szóló jegyzetében azt mondja, hogy ha nem szánalomból tetted, akkor lopásért felelsz; ha
szánalomból, akkor actio in factumot kell adni.
- 8. Egy rabszolga a szabadságért cserébe kötött megállapodásért valakit kezesként adott
gazdájának azzal a feltétellel, hogy miután felszabadult, a kötelezettséget rá kell átruházni. A
manumulációkor nem engedélyezte a kötelezettség átruházását. Pomponius azt írja, hogy a
csalás miatt indított kereset rendelkezésre áll. Ha azonban a patrónus hibájából nem kerül sor
a kötelezettség átruházására, akkor azt kell mondani, hogy a kezesnek védekezési lehetőséget
kell biztosítani vele szemben. Nekem ez a problémám: hogyan lesz adott a csalás miatti
kereset, hiszen van egy másik kereset is? Valaki talán azt válaszolhatná, hogy mivel a
patrónus, ha perli a kezest, védekezéssel találkozhat, azt kellene mondani, hogy a csalás miatt
indított keresetet kell megadni, azon az alapon, hogy a védekezéssel találkozó kereset nem
kereset. Márpedig a patrónus csak akkor van elzárva, ha éppen azt a személyt utasítja el
kezesnek, akinek a kezességvállalását megtagadta. Bizonyos, hogy a csalás miatti keresetet a
kezesnek kellene megadni a manumitált személy ellen; vagy ha a kezes nem fizetőképes,
akkor a gazda javára kell megadni.
- 9. Ha prokurátorom csalárd vagy rosszindulatú szándékkal engedi ellenfelemet győzni azzal
az eredménnyel, hogy őt felmentik, akkor feltehető a kérdés, hogy van-e csalásért indított
keresetem a győztes féllel szemben? És úgy gondolom, hogy a kereset nem lesz megalapozott,
ha az utóbbi hajlandó elfogadni egy új tárgyalást, amely magában foglalja a védelmet, "ha
összejátszás történt". Ellenkező esetben a csalás miatti kereset adott lesz, feltéve
természetesen, hogy a prokurátor ellen nem lehet keresetet indítani a fizetésképtelenségére
hivatkozva.
- 10. Pomponius arról is beszámol, hogy Caecidianus praetor nem adott csalásért indított pert
azzal szemben, aki annak a személynek a fizetőképességét erősítette meg, akinek pénzt adott
kölcsön, és ez helytálló. Ugyanis a csalásért indított keresetnek csak akkor szabad helyt adni,
ha súlyos és nyilvánvaló csalás történt.
8 GAIUS,Provinciális Ediktum, 4. könyv: Ha azonban tudod, hogy az illető elvesztette a
vagyonát, és saját hasznodra azt állítod nekem, hogy fizetőképes, akkor csalásért való kereset
helyesen adható ellened, mivel megtévesztésem érdekében hamisan ajánlottál mást.
9 ULPIAN,Ediktum, 11. könyv: Ha valaki azt állítja, hogy egy örökség csekély értékű, és így
megvásárolja azt az örököstől, akkor nem lehet csalásért perelni, mivel elegendő az adásvételi
per.
- 1. Ha azonban ráveszel arra, hogy egy örökséget azzal az indokkal utasítsak el, hogy csődbe
ment, vagy hogy egy rabszolgát válasszak [hagyaték alapján] azzal az indokkal, hogy nincs
jobb a háztartásban, azt mondom, hogy csalásért kell keresetet indítani, ha csalárdul
cselekedtél.
- 2. Hasonlóképpen, ha egy végrendelet tábláit hosszú időn át elhallgatták, nehogy azt állítsák,
hogy az alulírott, és aztán a fiú [az örökhagyó] halálakor előkerülnek, a fiú örökösei mind a
lex Cornelia szerinti keresetet, mind a csalás iránti keresetet előterjeszthetik azok ellen, akik a
végrendeletet elhallgatták.
- 3. Labeo a posztumusz kiadott Műveinek harminchetedik könyvében azt írja, hogy ha Titius
az olajatokat az övéinek követeli, ti pedig letétbe helyeztétek ezt az olajat Seiusnál, hogy ő
eladja és visszatartsa az árat, amíg a kérdés véglegesen el nem dől, hogy melyikőtöké az olaj,
és Titius megtagadja a kiadáshoz való csatlakozást, és mivel Seiust sem a megbízáson
alapuló, sem a sequester elleni keresettel nem perelhetitek, mivel a letétre vonatkozó feltétel
még nem teljesült, csalásért indítandó keresetnek kell Titius ellen indulnia. Pomponius
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azonban a huszonhetedik könyvében azt mondja, hogy az actio praescriptis verbis a sequester
ellen, vagy ha az nem fizetőképes, a csalásért indított per Titius ellen indítható. Ezt a
megkülönböztetést helyesnek tartják.
- 4. Továbbá, ha a bíró utasítására noxal átadsz nekem egy rabszolgát, akit zálogba adtak
neked, és felmentenek, akkor a csalásért indított per alapján felelsz, ha kiderül, hogy a
rabszolgát zálogba adták.
- 4a. Ez a csalásért indított kereset noxal. Ennek megfelelően Labeo a peregrinus praetorról
szóló harmincadik könyvében azt is írja, hogy a rabszolga nevében a csalásért indított per
néha a peculium ellen, néha pedig noxalíve adható. Ha ugyanis a dolog, amelyre a csalás
vonatkozik, olyan dolog, amelyre nézve a peculium ellen kereset lenne indítható, akkor az
utóbbi kereset nem adható. Ha azonban noxális keresetre adna okot, akkor ilyen keresetnek
van helye.
- 5. A praetor helyesen rendelkezett az okok kivizsgálásáról, mivel e kereset nem adható meg
találomra. Például először is, ha a kérdéses összeg szerény,
10 PAUL, Ediktum, 11. könyv: vagyis legfeljebb két aurei,
11 ULPIANUS, Ediktum, 11. könyv: nem szabad megadni. 1. Továbbá nem adható bizonyos
személyeknek, például gyermekeknek vagy szabadoknak a szülők vagy pártfogók ellenében,
mivel infámiával jár. Nem szabad adni alacsony rangú embernek sem egy magasabb rangú
ellen, például plebejusnak egy elismert tekintéllyel rendelkező konzuli rangú ember ellen,
vagy kicsapongó vagy tékozló vagy más értéktelen szokásokat tanúsító embernek egy
korrektebb viselkedésű ember ellen. Labeo ugyanerről ír. Mi tehát a helyzet? Az ilyen
személyek esetében azt kell mondani, hogy az actio in factumot úgy kell megadni, hogy a
jóhiszeműségről említést tegyen,
12 PAUL, Ediktum, 11. könyv: hogy ne húzzanak hasznot csalásukból vagy
rosszindulatukból.
13 ULPIANUS, Ediktum, 11. könyv: A csalás miatt indítandó kereset azonban az ilyen
személyek örököseinek is megadandó, ugyanúgy az [elkövető] örökösei ellen. 1.
Hasonlóképpen, az okok kivizsgálását illetően Labeo azt mondja, hogy az álláspont szerint a
pupillus ellen nem adható kereset csalásért, hacsak nem perelhető esetleg örökösként. Úgy
vélem, hogy saját csalása vagy rosszindulatúsága miatt is perelhető, ha a pubertáskor határán
van, különösen, ha ebből hasznot húzott.
14. PAULUS, Ediktum, 11. könyv: Mert mi van akkor, ha rábeszéli a felperes prokurátort,
hogy engedje felmenteni őt egy perben, vagy ha hazugsággal pénzt szerez a nevelőjétől, vagy
ha valami hasonló, nem sok leleményt igénylő cselekedetet hajt végre?
15. ULPIANUS, Ediktum, 11. könyv: Ismét azt hiszem, hogy a gondnok csalása miatt kell
ellene keresetet benyújtani, ha hasznot húzott belőle, ahogyan [a pupillus által indított perben]
védekezést is benyújtanak.
- 1. Kétséges azonban, hogy a csalás miatti kereset a község polgárai ellen kollektíven adhatóe. És úgy gondolom, hogy csalásuk vagy rosszhiszeműségük miatt biztosan nem adható: Mert
milyen csalárd vagy rosszindulatú cselekményt követhetnek el [testületként]? De ha valami az
önkormányzat ügyeit intéző személyek csalása vagy rosszindulata miatt kerül a kezükbe, úgy
gondolom, hogy a keresetet meg kell adni. A decuriótársulat által elkövetett csalás vagy
rosszhiszeműség miatt indított kereset azonban maguk ellen a decuriótársulat ellen adható.
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- 2. Hasonlóképpen, ha valami a megbízó kezébe kerül a prokurátorának csalása vagy
rosszindulatúsága következtében, a csalásért indított kereset a megbízó ellen adódik a
megszerzett összeg erejéig. Mert egyáltalán nem kétséges, hogy a prokurátor saját csalása
vagy rosszhiszeműsége miatt felel.
- 3. Ebben a keresetben meg kell jelölni, hogy kinek a csalása vagy rosszhiszeműsége folytán
történt a szóban forgó cselekmény, bár ez kényszerítés esetén nem szükséges.
16. PAUL, Ediktum, 11. könyv: Hasonlóképpen a praetor is megköveteli annak kifejezett
megjelölését, hogy mi történt csalárd vagy rosszindulatú szándékkal. A felperesnek ugyanis
tudnia kell, hogy milyen tekintetben csalták meg, és ilyen súlyos vád esetén nem is szabad
túlságosan pontatlanul fogalmaznia.
17 ULPIAN, Ediktum, 11. könyv: Ha több személy csalárdul vagy rosszindulatúan
cselekedett, és egy személy restitutio-t tett, mindannyian szabadok. Sőt, ha az egyik a kár
mértékéig kártérítést fizetett, akkor is úgy gondolom, hogy a többiek szabadok. 1. Ez a kereset
az örökös és más jogutódok ellen adódik a kezükbe kerülő összeg erejéig.
18. PAUL, Ediktum, 11. könyv: A bíró belátása szerint e keresetbe a restitutio is beletartozik,
és amennyiben a restitutio nem történik meg, a kár mértékéig a kárhoztatás következik. Ezért
- ezért - sem ebbe a keresetbe, sem a kényszerítésre alapított keresetbe nem illesztettek be egy
meghatározott összeget, így az alperes az engedetlensége miatt annyi összegre ítélhető el,
amennyire a kereset felperese esküdni köteles. A bíró felhatalmazása alapján azonban
mindkét perben korlátozni kellene az eskütételt egy olyan záradék beiktatásával, amely
meghatározza az alperes által fizetésre ítélhető összeg felső határát.
- 1. Az e perben adandó enyhítés azonban nem minden esetben a bíró mérlegelési jogkörébe
tartozik. Mert mi van akkor, ha nyilvánvaló, hogy a restitutio nem teljesíthető (például ha egy
[az alperesnek] csalárd módon vagy rosszindulatból átadott rabszolga meghalt)? Ezért az
alperest haladéktalanul ki kell váltani a felperes érdekeinek mértékéig.
- 2. Ha egy olyan lakóház tulajdonosa, amelyben a haszonélvezeti jogot hagyatékként
hagyták, felgyújtja azt, nem lehet csalás miatt keresetet indítani, mivel más keresetek
merülnek fel e tények alapján.
- 3. Abban az esetben, ha valaki tudatosan helytelen súlyokat adott kölcsön az eladónak, hogy
az árut a vevőnek mérlegelje, Trebatius csalás miatt adott keresetet. Ha azonban túl nehéz
súlyokat adott kölcsön, akkor a többlet árumennyiséget condictio útján lehet visszakövetelni;
ha pedig túl könnyű súlyokat adott kölcsön, akkor a még esedékes árut az adásvételi kereset
útján lehet visszakövetelni, kivéve, ha az árut azzal a feltétellel adták el, hogy azt e bizonyos
súlyok alapján határozzák meg, és a kölcsönadó a megtévesztés szándékával azt állította,
hogy helyes súlyokkal rendelkezik.
- 4. Ha valaki csalárd vagy rosszhiszemű szándékkal kieszközli, hogy a kereseti jog elveszett
azzal, hogy eltelt az idő, amelyben jogszerűen lehetett volna keresetet indítani, Trebatius
szerint a csalás miatt indított keresetnek nem azért kell megadni, hogy a bíró belátása szerint
restitutio-t hajtson végre, hanem azért, hogy a felperes megkaphassa azt a mértéket, hogy ez
ne történhessen meg, nehogy ha más utat követnének, a törvény csalárd megkerülése
történjen.
- 5. Ha egy harmadik személy megöli a rabszolgát, akit te nekem ígértél, a legtöbb jogtudós
joggal gondolja, hogy csalás miatt nekem kell ellene pert indítanom, mert te felmentetted
magad a velem szemben fennálló kötelezettséged alól; és így az aquiliai kereset megtagadatik
tőled.
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19. PAPINIANUS, Kérdések, 37. könyv: Ha a kezes egy állat leszállítására tett ígéret alapján
megöli azt, mielőtt [az ígérő] nem teljesítené a kötelezettségét, Neratius Priscus és Julianus
úgy vélték, hogy csalás miatt kell ellene keresetet indítani, mivel az adós mentesült a
kötelezettsége alól, és ennek következtében ő maga is mentesül.
20. PAULUS, Ediktum, 11. könyv: Bár rabszolgád adósa volt neked, és nem volt fizetőképes,
kérésedre pénzt kért tőlem kölcsön, és kifizette neked. Labeo azt mondja, hogy a csalás miatt
indítandó kereset ellened, mert a peculiumra vonatkozó kereset hatástalan, mivel a
peculiumban nincs semmi; és nem is úgy tűnik, mintha bármi is az úr javára fordítottak volna,
mivel a pénzt a tartozása fejében kapta. 1. Ha meggyőzöl arról, hogy nincs társulás közted és
egy olyan személy között, akinek az örököse vagyok, és emiatt megengedem, hogy
felmentsenek egy perben, Julián azt írja, hogy a csalás miatt indított per nekem adandó.
21. ULPIANUS, Ediktum, 11. könyv: Ha azonban kérelmemre esküt teszel, és felmentenek,
és utólag kiderül, hogy hamis tanúzást követtél el, Labeo azt írja, hogy a csalásért indított pert
ellened kell megadni. Pomponius azonban azt mondja, hogy az eskü révén a kereset
kompromisszumosnak minősül, és ezt a véleményt Marcellus is megerősíti Digestusának
nyolcadik könyvében. A vallási skrupulusok ugyanis azt határozzák meg, hogy az embernek
ragaszkodnia kell [az eskü által létrehozott] helyzethez.
22. PAULUS, Ediktum, 11. könyv: Valójában a hamis tanúzásért kiszabott büntetés
alkalmazandó.
23 GAIUS, Provinciális ediktum, 4. könyv: Ha egy örökös, akire több maradt, mint amennyit
a lex Falcidia megenged, önkéntes esküvel vagy más csellel meggyőzi az örökség értékét még
nem ismerő örököst, hogy az örökség bőségesen elegendő a hagyaték teljes kifizetésére, és
így megszerzi a teljes hagyatékot, a csalásért való kereset adott.
24. ULPIAN, Ediktum, 11. könyv: Ha annak a személynek a csalása vagy rosszindulata
folytán, aki a szabadság iránti igényt előterjesztő nevében beszélt, megtörténik, hogy a
szabadság javára hozott döntés meghozatalakor a másik fél nem volt jelen, úgy gondolom,
hogy a csalásért való kereset egyenesen megadandó ellene, mert ha a szabadság javára hozott
döntés egyszer már kimondatott, azt nem lehet visszavonni.
25. PAULUS, Ediktum, 11. könyv: Amikor pénzt követeltem tőled, és emiatt perbe fogtak,
hamisan elhitetted velem, hogy a kérdéses pénzt szolgámnak vagy prokurátoromnak fizetted
ki, és így, beleegyezésemmel, elintézted, hogy felmentsenek. Amikor megkérdeztük, hogy a
csalás miatt indított keresetnek helyt kell-e adni ön ellen, úgy döntöttek, hogy nem áll
rendelkezésre, mert más módon is kaphatok segítséget. Ugyanis újra benyújthatom a
keresetemet, és ha a jogerőre való hivatkozással védekeznek, jogszerűen alkalmazhatok
viszontvádat.
26. GAIUS, Provinciális ediktum, 4. könyv: A proconsul megígéri, hogy ezt a keresetet az
örökös ellen annyiban adja meg, amennyiben a vagyon a kezébe került, vagyis amennyiben az
örököshöz jutó örökségből az örökös hasznot húzott,
27. PAUL, Ediktum, 11. könyv: vagy hogy csalárd módon vagy rosszindulatúan elintézte,
hogy az ilyen vagyon ne kerüljön a kezébe.
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28 GAIUS, Provinciális Ediktum, 4. könyv: És így ha az általad követelt pénzösszegek
hivatalos elengedése megtörtént, minden körülmények között perelhető az örökösöd ellen. Ha
azonban vagyontárgyat adtak át neked, akkor természetesen, ha ez a vagyon halálodkor még
mindig megvan, perelhető az örökösöd ellen; ha nem, akkor nem perelhető. De mindenesetre
az örökös ellen időbeli korlátozás nélkül adott, mert nem szabadna más kárából hasznot
húznia. Ennek megfelelően a actio in factum időbeli korlátozás nélkül megilleti magát a
csalárd vagy rosszhiszemű cselekményt elkövető személyt is, amennyiben hasznot húzott
belőle.
29. PAUL, Edictum, 11. könyv: Sabinus úgy véli, hogy az örököst nem saját vétke miatt,
hanem a nyereség és a veszteség anyagi okai miatt perelik, és hogy valójában nem terheli
infamia, és ezért időbeli korlátozás nélkül kell felelősségre vonni.
30 ULPIAN, Ediktum, 11. könyv: Akkor sem, ha a felperes vagy az alperes az örökös, az ügy
kivizsgálása szükséges.
31 PROCULUS, Levelek, 2. könyv: Ha valaki arra készteti rabszolgáimat, hogy
eltávolodjanak a birtoktól, a birtok bizonyosan nem vész el, de csalás miatt perelhető, ha
nekem bármilyen veszteségem származott.
32 SCAEVOLA,Digest, 2. könyv: Egy fiút arra kértek, hogy egy bizonyos idő elteltével
manumitáljon egy rabszolgát, akit örökségként hagyott rá per praeceptionern, feltéve, hogy
elszámolt saját magával és a testvérekkel, a társörökösökkel kapcsolatban. Az esedékes idő
előtt, és mielőtt elszámolt volna, a rabszolgát felszabadította, és vindicta manumittálta. A
kérdés az, hogy a fideicommissum alapján felel-e testvéreivel szemben, mivel köteles volt a
részesedésükkel kapcsolatos elszámolásra. Azt válaszoltam, hogy mivel felszabadította a
rabszolgát, valóban nem felelős a fideicommissum alapján, de ha azért siettette a
manumizációt, hogy megakadályozza a testvéreinek való elszámolást, akkor azok csalás miatt
indíthatnak ellene keresetet.
33. ULPIAN, Vélemény, 4. könyv: Egy ellenfél keresetet indított egy olyan ingatlan
tulajdonjogának vitatása iránt, amelyet a birtokos eladásra kínált, és miután megsemmisítette
annak lehetőségét, hogy azt egy [leendő] vevőnek eladja, lemondott a keresetéről. Úgy
határoztak, hogy a birtokosnak emiatt actio in factum joga van a vagyoni kár megtérítésére.
34 ULPIAN, Sabinus, 42. könyv: Ha megengedted, hogy a földedről követ szedjek, vagy
agyagot vagy homokot ássak, és emiatt költségem keletkezett, majd nem engeded meg, hogy
bármit is elvigyek, akkor a csaláson kívül más keresetnek nincs helye.
35. ULPIAN, Ediktum, 30. könyv: Ha valaki az örökhagyó halála után a nála letétbe helyezett
végrendelet tábláit megsemmisítette vagy más módon megrongálta, a beiktatott örökösnek
csalás miatt van ellene keresete. Továbbá a csalásért való kereset megilleti azokat is, akiket
hagyatékkal ruháztak fel.
36. MARCIAN, Rules, 2. könyv: Ha két személy csalárd vagy rosszindulatú szándékkal járt
el, nem indíthatják egymás ellen a csalás iránti keresetet.
37 ULPIAN, Sabinus, 44. könyv: Amit egy eladó dicséretképpen mond, úgy kell érteni,
mintha nem tett volna sem határozott állítást, sem ígéretet. Ha azonban amit mondott, az a
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vevő megtévesztésére irányult, ugyanígy azt kell megállapítani, hogy nem merül fel az állítás
vagy ígéret megszegése miatti kereset, hanem csak a csalás miatti kereset.
38 ULPIAN, Vélemények, 5. könyv: Egy bizonyos adós kitalálta, hogy küldjenek egy levelet
a hitelezőjének, amely állítólag Titiustól származik, és azt kéri, hogy ő maga szabaduljon
meg. A hitelező, akit e levél megtévesztett, aquiliai kikötéssel és hivatalos felmentéssel
felszabadította az adóst. Később, amikor kiderült, hogy a levél hamis vagy értelmetlen volt, a
hitelező, ha elmúlt huszonöt éves, csalás miatt perelhet, ha viszont nem, akkor restitutio in
integrum.
39 GAIUS, Provinciális ediktum, 27. könyv: Ha olyan vagyonra vonatkozó perben, amely
nem a te tulajdonod, alperesként jelentél meg Titius előtt, hogy másnak lehetővé tedd annak
haszonélvezetét, és biztosítékot adtál, hogy az ítélet alapján járó összeget kifizetik, bár
felmentettek, csalásért mégis felelősségre vonnak; így döntött Sabinus is.
40 FURIUS ANTHIANUS, Ediktum, 1. könyv: Aki valakit megtévesztett, és így rábírta,
hogy csődbe ment örökséget vállaljon, az csalásért felel, kivéve, ha esetleg ő volt a hitelező és
az egyetlen; mert akkor a csalással szembeni védekezés elegendő.

4. cím. A 25 év alatti személyek esetében.
Ulpianus, Az ediktumról, XI. könyv.
A praetor a természetes méltányosság elveinek megfelelően javasolta a következő ediktumot,
amellyel a kiskorúak védelmét vállalja; mert, mint mindenki előtt ismert, az e korban lévő
személyek ítélőképessége gyenge és határozatlan, sok csapdának van kitéve, és sok
hátránynak van kitéve, ezért a praetor ezzel az ediktummal segítséget és a megtévesztés alóli
mentességet ígért nekik.
A praetor az ediktumban azt mondja: "Ha azt állítják, hogy huszonöt év alatti
kiskorúval bármilyen ügylet történt, megvizsgálom, hogy mi történt".
Úgy tűnik, hogy a praetor segítséget ígér a huszonöt év alatti kiskorúaknak, mivel ezen
idő után a férfierő már megalapozottnak tekinthető.
Ezért a kiskorúakat jelenleg a kurátorok irányítása alá helyezik addig a korig; saját
ügyeik intézése sem bízható rájuk ezen időpont előtt, még akkor sem, ha képesek lennének
azok megfelelő intézésére.
Ugyanő, A Lex Julia et Papia, XIX. könyv.
A kiskorú azért sem kaphatja meg hamarabb a vagyonát kurátorai kezéből, mert gyermekei
vannak; mert amit a törvény előír, nevezetesen, hogy minden gyermek után egy évet
elengednek, az isteni Severus szerint a közhivatalra való képességre vonatkozik, nem pedig a
vagyon kezelésére.
Ugyanez, Az ediktumról, XI. könyv.
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Végül az isteni Severus és császárunk úgy értelmezték a konzulok és kormányzók ilyen
jellegű rendeleteit, mintha saját érdekük diktálta volna, mivel ők maguk is nagyon ritkán
engedtek kiskorúakat saját ügyeik intézésében, ellentétben a bevett szokással; és ez a mai
napig is a gyakorlatunk.
Ha valaki szerződést köt egy kiskorúval, és a szerződés valamikor a nagykorúság
elérése után lép hatályba, akkor az ügylet kezdetének vagy végének tekintjük? Úgy tartják, és
alkotmányosan megállapították, hogy ha egy fél megerősíti azt, amit kiskorúsága alatt tett,
nincs alapja a visszaszolgáltatásnak. Ezért Celsus az Episztolák tizenegyedik könyvében és a
Digestus második könyvében értő módon tárgyalja ezt a kérdést egy olyan eset kapcsán,
amelyben Flavius Respectus praetor megkérdezte őt. Egy huszonöt év alatti kiskorú, aki talán
a huszonnegyedik évében járt, gyámsági pert indított gyámja örököse ellen, és az eredmény az
lett, hogy a gyám említett örökösét még a per befejezése előtt felmentették; mivel a felperes
már elérte huszonöt éves nagykorúságát, ezért teljes kártalanítást kért. Celsus ennek
megfelelően azt tanácsolta Respectusnak, hogy az egykori kiskorú nem könnyen kaphat teljes
restitúciót; de ha bebizonyosodik előtte, hogy ezt ellenfele ravaszsága idézte elő, hogy amint a
kiskorú nagykorúvá válik, felmentse, akkor a restitúciót meg lehet adni: "mivel" - mondta - "a
kiskorút csak a tárgyalás utolsó napján látszott túlzásba vinni, és az egész ügyet nyilvánvalóan
úgy tervezték meg, hogy a gyámot a kiskorú nagykorúvá válása után felmenthessék".
Mindazonáltal elismeri, hogy ahol csak csekély gyanú merül fel arra vonatkozóan, hogy
ellenfele megtévesztésben volt bűnös, ott nem tudott teljes kártérítést elérni.
Azt is tudom, hogy egyszer a következő kérdés merült fel. Egy huszonöt év alatti
kiskorú beleavatkozott apja hagyatékába, és miután nagykorúvá vált, követelte apja egyes
adósaitól a fizetést, majd teljes restitúciót követelt, hogy a hagyatékot visszautasíthassa. A
másik oldalon azzal érveltek, hogy miután nagykorúvá vált, jóváhagyta azt, amit kiskorúsága
alatt tett; és véleményünk szerint a teljes visszatérítést meg kell adni, mivel az ügylet kezdetét
kell figyelembe venni. Véleményem szerint ugyanez a szabály vonatkozna arra az esetre is, ha
egy idegen birtokába lépett volna.
Azt is figyelembe kell venni egy huszonöt éves ember születése kapcsán, hogy azt
kell-e mondanunk, hogy a születésnapján még kiskorúnak számít, mielőtt az az óra, amikor
megszületett, így ha megtévesztették, visszakaphatja a visszatérítést; ha pedig még nem érte el
teljesen ezt a kort, úgy kell tekinteni, hogy az időt egyik pillanattól a másikig kell számítani.
Ezért, ha egy biszszektilis évben született, Celsus szerint nincs különbség, hogy a korábbi
vagy a későbbi napon született-e, hanem a két napot egynek tekintik, és az utóbbit
interkalálissal számítják.
A következő helyen azt kell megvizsgálni, hogy csak azoknak kell-e könnyítést adni,
akik a saját uruk, vagy azoknak is, akik mások uralma alatt állnak; és az a pont, amely
kétséget ébreszt, az, hogy ha valaki azt mondaná, hogy a család fiai jogosultak a mentességre
a peculiumukkal kapcsolatos ügyekben, az eredmény az lenne, hogy a kedvezmény rajtuk
keresztül a nagykorúakra, vagyis az apjukra szállna, amit a praetornak semmiképpen sem állt
szándékában; mert az utóbbi a kiskorúaknak ígért segítséget, nem pedig a nagykorúvá
váltaknak. Én azonban úgy vélem, hogy azoknak a választása, akik szerint a huszonöt év alatti
kiskorú család fia csak olyan ügyekben jogosult a teljes visszatérítésre, amelyekben ő maga is
érdekelt; például ha valamilyen szerződés köti. Így, ha apja parancsa kötelezi, az apját
bizonyosan be lehet perelni a teljes összegért, és ami a fiút illeti, (mivel ő maga is perelhető
fizetőképessége erejéig, függetlenül attól, hogy még mindig apja irányítása alatt áll-e, vagy
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már emancipálták, vagy kitagadták, sőt, amíg apja irányítása alatt él, addig is lehet ellene
végrehajtó pert indítani), neki kell kérnie, ha őt magát perelik. De hogy ez a mentesítés az
apjának is javára válik-e, mint ahogy ez néha egy kezes esetében történik, azt meg kell
vizsgálni, és nem hiszem, hogy ez így lesz. Ezért, ha a fiú ellen indítanak pert, kérheti a
mentességet, bár ha egy hitelező perli az apját, nem kaphat mentességet, kivéve, ha pénzt
kölcsönzött; és ebben az esetben is, ha a pénzt az apja megbízásából vette kölcsön, nem
kaphat mentességet. Ezért, ha apja megbízása nélkül kötött szerződést, és túlságosan
kihasználták, és De Peculio pert indítanak az apa ellen, a fiú nem kaphat kártérítést, de ha az
apát perlik, akkor megkaphatja azt; és nem okoz nehézséget az sem, hogy a fiúnak érdeke van
a peculiumban, mert az apa érdeke nagyobb, mint a fiúé, bár bizonyos esetekben a peculium a
fiút illeti meg; például ha az apa vagyonát a kincstár adósság miatt lefoglalja; mert ebben az
esetben a Claudius-féle alkotmány szerint a fiú peculiumát elválasztják tőle.
Ezért, ha egy család leányát a hozománya tekintetében becsapták, amikor
beleegyezését adta apja utólagosan kötött kikötéséhez, hogy a hozományt vissza kell adni,
vagy találni kell valakit, aki a hozományért vállalja, úgy vélem, hogy a leányt vissza kell adni,
mivel a hozomány a leány személyes tulajdona.
Ha egy huszonöt év alatti kiskorú adta magát elajándékozásra, és azt állítja, hogy az
elajándékozás során megtévesztették; például, hogy őt, mint vagyonos embert, rablás céljából
elajándékozta egy fél; úgy vélem, hogy meg kell hallgatni, ha teljes visszaszolgáltatásért
folyamodik.
Ha egy család fiára hagyatékot vagy vagyonkezelői jogot hagynak, amelyet apja halála
után kell kifizetni, és őt kötelezik erre; például, ha beleegyezését adta apja megállapodásához,
hogy a hagyaték miatt ne indítsanak pert; azt lehet mondani, hogy jogosult a teljes
helyreállításra, mivel érdeke fűződik ahhoz, hogy az apja halála után jogosult lesz a
hagyatékra. Ha azonban olyasmit hagynak rá, ami személyesen őt érinti, mint például egy
hadseregbeli parancsnokság; azt kell mondani, hogy jogosult a teljes visszaszolgáltatásra,
mivel érdeke, hogy ne csalják meg, mivel ezt nem az apja számára szerzi meg, hanem ő maga
fogja megkapni.
Ha egy örököst azzal a feltétellel jelölnek ki, hogy apja száz napon belül felszabadítja,
akkor azonnal értesítenie kell apját; ha pedig ezt nem tette meg, amikor képes volt rá, és apja
felszabadította volna, ha tudott volna róla, akkor úgy kell tekinteni, hogy jogosult a teljes
restitúcióra, ha apja kész felszabadítani.
Pomponius hozzáteszi, hogy azokban az esetekben, amikor egy család fia olyan
ügyben, amelyben a peculiumát, a peculiumát érinti, a fiú halála után az apja, mint fia
örököse, követelheti a teljes restitúciót.
Ha azonban egy család fia castrense peculiummal rendelkezik, nem kérdéses, hogy a
castrense peculiumot érintő ügyekben teljes restitúcióra jogosult; éppúgy, mintha saját
vagyonát illetően becsapták volna.
Az a rabszolga, aki nem töltötte be a huszonötödik életévét, semmilyen körülmények
között nem kaphat restitúciót, mivel az ura személyét kell figyelembe venni, és saját magát
kell hibáztatnia, ha valamit kiskorúra bízott. Ezért ha kiskorú, a serdülőkort még el nem érő
emberen keresztül köt bármilyen szerződést, ugyanez a szabály érvényes; amint Marcellus a
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Digest második könyvében megállapítja. Ha pedig a peculiumának szabad kezelését kiskorú
rabszolgának adná, gazdája, ha nagykorú, nem követelheti vissza emiatt.
Africanus, Kérdések, VII. könyv.
Ugyanis bármit is tesz egy rabszolga ilyen esetben, úgy értendő, hogy azt gazdája
beleegyezésével teszi; és ez még világosabban kiderül, ha a kérdés institoriális cselekményre
vonatkozólag merül fel, vagy ha egy huszonöt évnél idősebb személy utasított egy kiskorút
valamilyen ügylet lebonyolítására, és az utóbbi eközben megtévesztette.
Ulpianus, Az ediktumról, XI. könyv.
Ha azonban a rabszolga olyan volt, akinek bizalmi jogon joga volt a közvetlen szabadságra, és
kényszerítették rá, mivel mulasztás miatt szenvedett, megállapítható, hogy a praetor köteles
lesz neki felmentést adni.
Ugyanő, Az ediktumról, X. könyv.
A huszonöt év alatti kiskorúak teljes visszaszolgáltatása nemcsak akkor nyújt enyhítést, ha
valamilyen vagyoni veszteséget szenvednek el, hanem akkor is, ha érdekükben áll, hogy ne
kelljen perekkel és költségekkel bosszantani őket.
Ugyanez, Az ediktumról, XI. könyv.
A praetor azt mondja: "Minden olyan ügylet, amelyről azt mondják, hogy megtörtént". Mi az
"ügylet" kifejezés alatt bármilyen ügyletet értünk, akár szerződésről van szó, akár nem.
Így ha egy kiskorú vásárol valamit, ha elad valamit, ha társulást köt, vagy pénzt vesz
fel kölcsön, és becsapják, megkönnyebbülést kap.
Továbbá, ha apja adósa vagy saját adósa fizetett neki pénzt, és azt elveszíti, akkor is
meg kell állapítani, hogy jogosult a mentességre; mivel az üzletet vele kötötték. És ezért, ha a
kiskorú pert indít az adós ellen, akkor kurátorokat kell jelenlétben tartania, hogy fizetni
lehessen neki, mert különben az adós nem kényszeríthető arra, hogy fizessen neki. Jelenleg
azonban az a szokás, hogy a pénzt egy templomban helyezik letétbe (ahogy Pomponius a
Huszonnyolcadik Könyvben állítja), hogy az adós ne legyen elnyomva a túlzott
kamatfizetéssel, és a kiskorú hitelező ne veszítse el a pénzét; vagy a fizetést a kurátoroknak
kell teljesíteni, ha vannak ilyenek. Azt is megengedi a császári alkotmány, hogy az adós egy
kiskorút arra kényszerítsen, hogy kurátorokat rendeljen ki magának. De mi van akkor, ha a
prétor elrendeli, hogy a pénzt kurátorok közreműködése nélkül fizessék ki a kiskorúnak, és az
ki is fizetendő? Kétséges lehet, hogy biztonságban lesz-e. Én azonban azon a véleményen
vagyok, hogy ha a fizetésre köteleznék, miután rámutattak, hogy a hitelező kiskorú, akkor
mentesülne a felelősség alól; hacsak valaki nem gondolná, hogy fellebbeznie kellene, azzal az
indokkal, hogy sérelem érte. Úgy vélem azonban, hogy a praetor nem hallgatná meg a
kiskorút, ha az ilyen esetben teljes visszatérítésért folyamodna.
A kiskorúnak nemcsak ilyen körülmények között adnak enyhítést, hanem akkor is, ha
mások által vállalt kötelezettségekbe avatkozik be; például ha saját magát köti meg, vagy
kezesként terheli meg a vagyonát. Pomponius azonban, úgy tűnik, egyetért azokkal, akik
különbséget tesznek a kiskorú között, ahol a bíró a kezesség jóváhagyása céljából nevezte ki a
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felet, és ahol ellenfele fogadta el őt. Nekem úgy tűnik, hogy minden ilyen esetben, ha a fél
kiskorú, és bizonyítja, hogy megkerült, jogosult lesz a jogorvoslatra.
A perekben is jár a felmentés, függetlenül attól, hogy a fél, akit kijátszottak, indított-e
pert, vagy perelték-e be.
Ha azonban a kiskorú olyan vagyonra lépett, amely nem elegendő a hitelezők
kifizetésére, akkor enyhítést kap, hogy visszautasíthassa azt; mert ebben az esetben is
becsapták. Ugyanez a szabály érvényes a birtoklás vagy bármely más öröklés esetén is.
Nemcsak az a fiú, aki beleavatkozott az apja vagyonába, kapja meg a visszatérítést, hanem
ugyanígy a családhoz tartozó bármely más kiskorú is jogosult rá, mint például a rabszolga,
akit örökösnek neveztek ki, és akinek megadják a szabadságát; mert azt kell tartani, hogy ha
beleavatkozott a vagyon ügyeibe, akkor a korára hivatkozva felmentést kaphat, hogy a saját
vagyonának elkülönítésével rendelkezhessen. Nyilvánvaló, hogy ha a birtokba lépés után
kapja meg a visszaszolgáltatást, akkor annak minden olyan részét, amely a saját vagyonával
keveredett, és nem fiatalkori gyengesége miatt veszett el, át kell adnia.
Jelenleg az a gyakorlat, hogy a kiskorúak mentesülnek, ha nem sikerült hasznot
szerezniük.
Pomponius a Huszonnyolcadik Könyvben azt is kijelentette, hogy ahol valaki
visszautasít egy örökséget anélkül, hogy bárki csalást követne el, vagy ahol kihasználják,
hogy két örökség közül választ, és az alacsonyabb értékűt választja; vagy ahol valaki két
dolog közül az egyiket vagy a másikat ígéri valakinek, és az értékesebbet adja neki, akkor
jogosult a mentességre, és azt meg kell neki adni.
Felmerült a kérdés azzal a ponttal kapcsolatban, amely kimondja, hogy a kiskorúaknak
akkor is meg kell adni a mentességet, ha nem jutnak haszonhoz, mint amikor egy kiskorú
tulajdonát eladták, és jelentkezik valaki, aki hajlandó többet fizetni érte; vajon teljes
kártérítést kell-e adni a nem elért haszon miatt? A praetorok ilyen körülmények között minden
nap megítélik a restitúciót, hogy új ajánlatokat lehessen tenni. Ugyanígy járnak el a kiskorúak
számára megőrzendő javakkal kapcsolatban is. Ezt azonban nagy körültekintéssel kell tenni,
különben senki sem járna el a gyámoltak vagyonának eladására; még akkor sem, ha azt
jóhiszeműen végeznék; és alaposan helyeslendő elv, hogy a balesetnek kitett vagyontárgyak
tekintetében a kiskorúnak a vevővel szemben nem szabad engedményt adni, hacsak nem
állapítják meg, hogy a gyám vagy gondnok korrupciója vagy nyilvánvaló elfogultsága áll
fenn.
Ha egy kiskorúnak már megítélték a restitúciót, és beavatkozik egy birtok ügyeibe,
vagy belép egy olyan birtokba, amelyet korábban elutasított, ismét restitúciót kaphat, hogy
visszautasíthassa azt; és ezt a rescriptiókban és véleményekben is megállapították.
Papinianus azonban a Vélemények Második Könyvében azt mondja, hogy ha egy
rabszolga helyettesít egy kiskorút mint szükséges örököst, és a kiskorú visszautasítja a
birtokot, akkor az említett rabszolga lesz a szükséges örökös, és ha a kiskorú restitúciót kap,
akkor mégis szabad marad; de ha a kiskorú előbb belép a birtokba, és azután visszautasítja
azt, akkor a rabszolga, akit szabadsággal helyettesítettek helyette, nem lehet örökös, és nem
lehet szabad; és ez nem teljesen igaz. Ha ugyanis a birtok nem fizetőképes, és az örökös
visszautasítja azt, az isteni Pius, valamint császárunk egy rescriptumban kimondta, hogy a
kiskorú idegen személy esetében van alapja a szükséges örökös helyettesítésének; és ahol azt
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mondja, hogy szabad marad, az nyilvánvalóan azt jelenti, hogy nem marad örökös is, mivel a
kiskorú a hagyaték visszautasítása után kapja meg a visszaadást; így mivel a kiskorú nem
válik örökössé, hanem méltányossági joggal rendelkezik, kétségtelenül továbbra is az az
örökös marad, aki egyszer mint ilyen jelent meg.
Továbbá, ha az örökös nem fellebbezett az előírt határidőn belül, a mentesség
megilleti őt annak érdekében, hogy fellebbezhessen; feltéve, hogy ezt kívánja.
Ezenfelül mentességet biztosítanak neki, ha ellene mulasztási ítéletet hoznak.
Megállapítást nyert azonban, hogy mulasztás esetén minden korú férfi jogosult új eljárásra, ha
bizonyítani tudja, hogy valamilyen alapos okból hiányzott.
Hermogenianus, A jogról szóló fejezetek, I. könyv.
Még abban az esetben is, ha egy kiskorú a pert szeméremsértés miatt veszítette el, kérheti a
teljes helyreállítás enyhítését.
Ulpianus, Az ediktumról, XI. könyv.
Ha egy ítélet következtében egy kiskorú zálogtárgyait végrehajtás alá vonják és eladják; és ő
azután a kormányzó vagy a császári prokurátor végzésével szemben visszaszerzi, meg kell
fontolni, hogy az eladott vagyontárgyakat nem kell-e visszaszerezni; mert bizonyos, hogy az
ítélet miatt kifizetett pénzt a kiskorúnak vissza kell fizetni, de a kiskorúnak inkább érdekében
áll a vagyon visszaszerzése; és úgy gondolom, hogy bizonyos esetekben ezt meg kell engedni,
vagyis ha a kiskorút egyébként nagy veszteség érné.
A hozománya ügyében is jár enyhítés a nőnek, ha a kiszabott hozományból többet
adott, mint amennyit a vagyona indokolna, vagy ha a teljes vagyonát adta.
Most azt kell megvizsgálni, hogy a kiskorúaknak csak akkor adható-e mentesség, ha
szerződésben kötelezték őket, vagy akkor is, ha bűncselekményt követtek el; például ha egy
kiskorú csalást követett el letétbe helyezett, kölcsönadott vagy másfajta szerződés tárgyát
képező vagyontárgyakkal kapcsolatban, jogosult-e mentességre, ha az ügylet révén semmi
sem jutott a kezébe? Úgy vélik, hogy a törvénysértésben vétkes kiskorúaknak nem szabad
engedményt adni; és ezért ebben az esetben nem szabad engedményt adni, mert ha a kiskorú
lopást követ el, vagy vagyoni kárt okoz, nem lesz jogosult engedményre. Ahol azonban a
károkozás elkövetése után beismerhette volna a tettét, és ezáltal nem vonható felelősségre
kétszeres kártérítéssel, de inkább letagadta volna tettét; csak azért kell megadni neki a
jóvátételt, hogy úgy kezeljék, mintha beismerte volna. Ezért, ha képes volt a lopása által
okozott kárt megtéríteni, ahelyett, hogy kétszeres vagy négyszeres kártérítésre perelték volna,
a mentesség megítélendő.
Ha egy férjes asszony, miután saját hibájából elvált a férjétől, enyhítést kíván kapni,
vagy a férje teszi ezt, nem hiszem, hogy meg kellene adni a restitúciót, mert ez nem
közönséges bűncselekmény, és ha a kiskorú házasságtörést követett el, nem lehet neki
enyhítést adni.
Papinianus azt állítja, hogy ha egy húsz és huszonöt év közötti kiskorú megengedi,
hogy rabszolgasorba taszítsák - vagyis ha részesedik az érte fizetett árból -, nem jogosult a
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jóvátételre; és ez ésszerű, mert az eset nem engedi meg a jóvátételt, mivel a fél megváltoztatta
az állapotát.
Ha egy kiskorúról azt mondják, hogy az adófizetés elmulasztása miatt büntetést
szenvedett el, akkor jogosult lesz a teljes visszatérítésre; de úgy kell érteni, hogy nem állt fenn
csalás a részéről, különben a visszatérítés nem engedélyezhető.
Az is lehetetlen, hogy a praetor a rabszolgája szabadsága ellenében megadja a
restitúciót.
Paulus, Az ediktumról, XI. könyv.
Kivéve, ha a császártól ezt a kegyet valamilyen jó okból elnyeri.
Ulpianus, Az ediktumról, XI. könyv.
Ismétlem, a gazdájához tartozó azon tárgyak tekintetében, amelyeket a manumált rabszolga
eltulajdonított; az előállításukért, vagy lopásért, vagy az ellopott tárgyak visszaszerzéséért
perlési jog áll fenn ellene, mivel azokat a manumálás után sajátította el; ellenkező esetben, ha
a bűncselekményt rabszolgaságban követte el, a gazdája nem lesz jogosult perelni ellene,
miután elnyerte szabadságát. Ezt tartalmazza az isteni Severus egyik rescriptuma.
Mi van akkor, ha egy huszonöt év alatti és húsz évnél idősebb kiskorú eladna egy
rabszolgát e törvény értelmében, hogy manumitálhassa? Húsz éven felülire gondolok, mivel
Scaevola is említi ezt az életkort a Kérdések tizennegyedik könyvében; és az a jobb vélemény,
hogy az isteni Marcus Aufidius Victorinushoz intézett konstitúciójában foglalt szabály nem
terjed ki erre az esetre, vagyis a húsz éven felüli kiskorúra. Ezért meg kell fontolni, hogy a
húsz éven felüli kiskorúnak adható-e mentesség, meg kell hallgatni, ha a rabszolga
szabadságának elnyerése előtt nyújtja be kérelmét, mert ha ezt később teszi, akkor nem. Az is
felmerülhet, hogy ha az a fél, aki e törvény értelmében vételt köt, kiskorú, jogosult-e a
visszaszolgáltatásra? Ha a rabszolga szabadságát még nem kapta meg, akkor jogosult lesz a
mentességre, de ha a meghatározott nap eltelte után nyújtja be a kérelmet, akkor az eladó
akarata, ha nagykorúvá vált, felszabadítja a rabszolgát.
Az alábbi tényállással kapcsolatban vizsgálatot folytattak. Bizonyos, még nem
nagykorú ifjak egy Salvianus nevű férfit fogadtak el kurátornak, aki, miután egy ideig kezelte
a bizalmat, a császár kegyéből városi hivatalhoz jutott, és a prétortól megszerezte a fent
említett kiskorúak kurátorsága alóli felmentését távollétük idejére. A kiskorúak ekkor
megjelentek a praetor előtt, és teljes visszaszolgáltatást kértek, mert a kurátor felmentése az
alkotmány ellenére történt, mert nem szokás, hogy a felek lemondjanak gyámságukról,
kivéve, ha közügyek miatt a tengeren túl tartózkodnak, vagy ha a császár személyes
szolgálatában állnak; mint ahol ezt Menander Arrius tanácsos esetében megadták. Salvianus
azonban elérte a felmentését, és a kiskorúak, akikre mintegy ráerőszakolták, a praetorhoz
folyamodtak a teljes visszaszolgáltatásért. Arrius Severus kétségbeesett, ezért a kérdést
Severus császár elé terjesztette, aki e tanácskozásra válaszul utódjának, Benidius Quietusnak
címzett rescriptumában kijelentette, hogy a praetor beavatkozására nincs ok, mert nem
állították, hogy huszonöt év alatti kiskorúval kötöttek szerződést; de a fejedelem kötelessége
közbelépni, és elérni, hogy az, akit a praetor helytelenül felmentett, folytassa a bizalmi
vagyon kezelését.
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Azt is meg kell jegyezni, hogy a kiskorúaknak nem lehet válogatás nélkül mentességet
adni, hanem csak akkor, ha megfelelő okot mutatnak ki, és bizonyítják, hogy kihasználták
őket.
Ismétlem, nem adható meg a jóvátétel, ha az üzletét szabályosan vezető személy
valamilyen veszteség miatt kéri a jóvátételt, amely nem saját gondatlansága, hanem
elkerülhetetlen baleset következtében következett be; de nem a veszteség puszta
bekövetkezése adja meg a jóvátétel jogát, hanem a csalásra ösztönző megfontoltság hiánya; és
ezt Pomponius a Huszonnyolcadik Könyvben fejtette ki. Ezért mondja Marcellus egy
Julianusról szóló jegyzetében, hogy ha egy kiskorú megvásárolt egy rabszolgát, akire
szüksége volt, és a rabszolga nem sokkal később meghalt, nem jogosult a restitúcióra; mert
nem használták ki, amikor olyan tulajdont vásárolt, amelyre feltétlenül szüksége volt, még ha
az halandó is volt.
Amikor valaki egy gazdag ember örököse lesz, és a birtok hirtelen elpusztul; például
ha földrengés miatt földek mentek tönkre, vagy házak pusztultak el tűzvészben, vagy
rabszolgák szöktek meg, vagy haltak meg; Julianus úgy beszél a Negyvenhatodik könyvben,
hogy azt sugallja, hogy a kiskorút megilleti a teljes visszatérítés, de Marcellus azt mondja egy
Julianushoz fűzött jegyzetében, hogy a teljes visszatérítés nem lesz megengedhető, mivel a fél
nem ifjúkori gyarlósága miatt tévedt, amikor értékes birtokra lépett, és ami vele véletlenül
történt, az a leggondosabb családfővel is megtörténhet; de a következő esetben a kiskorúnak
meg lehet adni a kárpótlást, vagyis akkor, ha olyan birtokra lépett, amelyhez sok olyan
vagyon tartozott, amely pusztulásnak volt kitéve; például olyan földterületre, amelyet
"épületek foglaltak el, de adóssággal súlyosan megterheltek, és nem látta előre, hogy a
rabszolgák elpusztulhatnak. vagy az épületek elpusztulnak, vagy nem adta el elég gyorsan a
sok balesetnek kitett ingatlant.
Az a kérdés is felmerül, hogy ha egy kiskorú egy másik kiskorú ellen kérvényezi a
restitúciót, meghallgatják-e őt? Pomponius egyszerűen azt állítja, hogy a restitúciót nem
szabad megadni neki; én azonban úgy vélem, hogy a praetornak meg kell vizsgálnia, hogy
melyikükre rótták ki, és ha mindkettőjüket becsapták, például ha az egyik kiskorú pénzt adott
kölcsön a másiknak, és az elvesztette azt; akkor (Pomponius szerint) az van jobb helyzetben,
aki a pénzt kölcsönvette, és elherdálta vagy elvesztette.
Nyilvánvaló, hogy ha egy kiskorú szerződést kötött egy nagykorú családtag fiával,
akkor - amint Julianus a Digestus negyedik könyvében, Marcellus pedig a Digestus második
könyvében állítja - teljes visszatérítésre lesz jogosult; így a korra vonatkozó szabály nagyobb
figyelmet kap, mint a szenátus rendelete.
Gaius, A tartományi rendeletről, IV. könyv.
Ha egy nő egy harmadik fél nevében lép közbe egy kiskorú perében, akkor nem lehet neki
keresetet biztosítani a nő ellen, hanem ő, akárcsak más személyek, egy kivétellel el lesz zárva;
mert a Common Law szerint az eredeti adós ellen indított per útján lesz jogosult a
visszatérítésre; és ez akkor van így, ha az eredeti adós fizetőképes, ellenkező esetben a nő
nem hivatkozhat a szenátus rendeletének segítségére.
Ulpianus, Az ediktumról, XI. könyv.
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Az ügy kivizsgálása során figyelmet kell fordítani arra, hogy a mentességet csak a kiskorúnak
kell-e megadni, vagy azoknak is, akik az ő nevében kötelezték magukat; mint például a
kezesek. Ha tehát tudom, hogy a fél kiskorú, és nem bízom benne, te pedig kezes leszel érte,
nem igazságos, hogy a kezesnek az én káromra könnyítést kell adni; ezért a megbízás alapján
indított keresetet inkább a kezestől kell megtagadni. Egyszóval, a praetornak gondosan
mérlegelnie kell, hogy ki jogosult jobban a mentességre, a hitelező vagy a kezes; mert a
hátrányos helyzetbe hozott kiskorút egyik sem fogja felelősségre vonni. Könnyebb lesz
kimondani, hogy nem szabad engedményt adni annak, aki a hitelezőt utasította, mert ő volt
úgyszólván a tanácsadó és a rábeszélő, aki a kiskorúval kötött szerződésért felelős. Ezért
felmerülhet a kérdés, hogy a kiskorúnak a hitelezővel vagy a kezessel szemben kell-e teljes
visszatérítést kérnie? Úgy gondolom, hogy a biztonságosabb megoldás az lenne, ha
mindkettővel szemben kérnék; mivel a megfelelő okot bizonyítva, és a felek jelenlétében vagy távollétükben, ha mulasztás miatt mulasztottak - gondosan mérlegelni kell, hogy meg
kell-e adni a teljes visszaszolgáltatást.
Néha a kiskorúnak megítélt visszaszolgáltatás dologi jellegű; vagyis a tulajdon
birtokosa ellen irányul, noha nem kötöttek vele szerződést; például ha egy kiskorútól
vásároltál tulajdont, és azt eladtad egy másik félnek, a kiskorú néha kérheti a birtokos ellen a
visszaszolgáltatást, hogy megakadályozza, hogy elveszítse a tulajdonát, vagy megfosszák
tőle; és ebben az esetben az ügyet vagy a prétor tárgyalja, vagy az átruházást hatályon kívül
helyezik, és dologi pert indítanak. Pomponius a Huszonnyolcadik Könyvben azt is állítja,
hogy Labeo tartott, amikor egy huszonöt év alatti kiskorú eladott egy földterületet és birtokba
adta, a vevő pedig rendelkezett vele; akkor, ha a második vevőt tájékoztatták a történtekről,
akkor ellene lehet kártérítést adni, de ha nem tudott a tényekről, és az első vevő fizetőképes,
akkor ez nem jár; de ha nem fizetőképes, akkor igazságosabb a kiskorúnak kártérítést adni,
még a tájékozatlan vevővel szemben is, bár jóhiszeműen vásárolta a birtokot.
Paulus, Az ediktumról, XI. könyv.
Nyilvánvaló, hogy mindaddig, amíg az, aki kiskorútól vásárolt vagyontárgyat, vagy az
említett vevő örököse fizetőképes, nem szabad ítéletet hozni az ellen, aki jóhiszeműen
vásárolta a vagyontárgyat; és ez Pomponius véleménye is.
Gaius, A tartományi ediktumról, IV. könyv.
Ha azonban a restitúciót megítélik, a második vevő az eladójával szemben is igénybe veheti a
jogorvoslatot. Ugyanez a szabály vonatkozik arra az esetre is, ha a vétel több személy kezén
keresztül történt.
Ulpianus, Az ediktumról, XI. könyv.
Az ügy tárgyalásakor azt is meg kell fontolni, hogy a teljes visszaszolgáltatáson kívül nem álle esetleg más kereset is rendelkezésre; mert ha a felet a szokásos jogorvoslat és a rendes jog
megfelelően védi, nem kellene neki rendkívüli jogorvoslatot nyújtani; mint például, ha a
gyámja felhatalmazása nélkül kötöttek szerződést egy gyámoltal, és ő ennek következtében
nem gazdagodik meg.
Továbbá Labeo azt állítja, hogy ha egy kiskorút csalárd módon rávettek arra, hogy
társulást kössön, vagy ha ezt adományozás céljából teszi, akkor még kiskorúak között sem
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létezik társulás; és ezért a praetornak nincs oka beavatkozni. Ofilius ugyanezen a véleményen
van, mivel a kiskorút a törvény erejénél fogva kellőképpen védi.
Pomponius a Huszonnyolcadik könyvben azt is elmondja, hogy amikor egy örököst
felszólítottak, hogy bizonyos tárgyakat adjon át testvére lányának azzal a feltétellel, hogy ha a
lány utód nélkül hal meg, visszaadja azokat az örökösnek, és miután az örökös meghalt, úgy
rendelkezett, hogy azokat az örökösnek adja vissza; mire Arisztosz úgy gondolta, hogy a lányt
megilleti a teljes visszaszolgáltatás. Pomponius azonban hozzáteszi, hogy az adott
kötelezvényt még a nagykorú személy esetében is lehetett bizonytalan összegű kártérítésre
irányuló személyi kereset alapjává tenni, mivel a felet nemcsak a rendes jog, hanem a
személyi kereset is védi.
Általánosan elfogadott, hogy amennyiben egy szerződés érvénytelen, a praetornak
nem szabad beavatkoznia, ha ez bizonyos.
Pomponius az adás-vétel esetén az árra hivatkozva azt is megállapítja, hogy a szerződő
felek a természetjog szerint kihasználhatják egymást.
Most azt kell megvizsgálni, hogy kik azok, akik teljes visszatérítést nyújthatnak. A
város prefektusa a többi elöljáróval együtt, amennyire a joghatóságuk megengedi, más
esetekben, valamint a saját döntésükkel ellentétes esetekben is teljes restitúciót adhat.
Hermogenianus, Epitoméi a jogról, I. könyv.
A pretoriánus prefektusok saját határozataik ellen is teljes visszatérítést ítélhetnek meg, bár
ezek ellen senki sem fellebbezhet. E megkülönböztetés oka az, hogy a fellebbezés egyenlő a
határozat igazságtalanságára vonatkozó panasszal; a teljes restitúció pedig magában foglalja a
fél saját hibája vagy az ellenfele csalásának állítása miatti enyhítésre irányuló kérelmet.
Ulpianus, Az ediktumról, XI. könyv.
Az alsóbbrendű bíró nem adhat restitúciót a felettesének határozata ellenében.
Ha azonban a császár hozta meg a határozatot, nagyon ritkán engedélyezi a restitúciót,
vagy engedi, hogy olyan felet vezessenek be a tárgyalótermébe, aki azt állítja, hogy fiatalkori
gyengesége miatt kényszerítették rá; vagy azt állítja, hogy a számára kedvező ügyeket nem
említették; vagy azt panaszolja, hogy ügyvédje elárulta. Ezért Severus istenfélő és Antoninus
császár nem akarták meghallgatni Glabrio Aciliust, aki megfelelő okok megjelölése nélkül
kérvényezte a bátyja elleni kártérítést, miután az ügyet a végsőkig tárgyalták az
audienciateremben.
Az isteni Severus és Antoninus, amikor Percennius Severus teljes restitúcióért
folyamodott, és már két határozatot hoztak, megengedték, hogy audienciakamrájukban
meghallgassák.
Ugyanez a császár egy Licennius Fronto számára írt rescriptumában kijelentette, hogy
szokatlan, hogy a császár által kijelölt, a császár helyett eljáró bíró által a fellebbezésről
hozott döntés után bárki, kivéve magát a császárt, visszaadást engedélyezzen.
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Ha azonban a császár által kinevezett bíró tárgyalja az ügyet, a restitúciót senki más
nem teheti meg, csak az a császár, aki a bírót kinevezte.
A teljes restitúció nemcsak a kiskorúaknak jár, hanem utódaiknak is, még akkor is, ha
ők maguk már nagykorúak.
Ugyanez, Az ediktumról, XIII. könyv.
Néha azonban az utódnak egy évnél hosszabb időt adunk az eljárás megindítására, amint az
Ediktumban szerepel, ha kora erre alkalmat ad; mert huszonötödik életévének betöltése után a
törvény által biztosított időre lesz jogosult; mivel ebben az esetben úgy tartják, hogy
becsapott, mivel az elhunytat illetően a megengedett időn belül megkaphatta volna a
restitúciót, de nem kérte azt. Nyilvánvaló, hogy ha az elhunytnak a rendelkezésre álló időnek
csak egy kis része volt hátra a teljes restitúció megszerzésére, akkor az örököse, ha kiskorú, a
huszonötödik életévének betöltése után kap időt annak megszerzésére, de nem a teljes előírt
határidőt, hanem csak annyit, amennyire a kiskorú, aki az örököse volt, jogosult volt.
Ugyanez, Az ediktumról, XI. könyv.
Papinianus a Vélemények Második Könyvében azt állítja, hogy a teljes visszaszolgáltatásra
előírt határidőt nem szabad meghosszabbítani a száműzetésből visszatérő fél javára, azon
okból, hogy távol volt, mert kérvényezhette volna a praetorhoz egy megbízottja útján, de nem
tette meg, vagy kérvényt nyújthatott volna be a helytartóhoz azon a helyen, ahol tartózkodott.
Ahol azonban ugyanez a szerző azt mondja, hogy a rá kiszabott büntetés miatt nem jogosult a
mentességre, ott a véleménye nem helytálló, mert mi a közös a bűncselekmény és az ifjúság
gyengeségén alapuló mentség között?
Ha azonban valaki, aki huszonöt évnél idősebb, a törvény által a visszaszolgáltatásra
megállapított határidőn belül csatlakozott a kérdéshez, és később feladja az ügyet, a kérdéshez
való csatlakozás nem jelent számára előnyt a teljes visszaszolgáltatás elnyerésében; amint azt
a rescriptiókban igen gyakran kifejtették.
Ugyanez, Az ediktumról, X. könyv.
Nem akkor tekinthető úgy, hogy lemondott egy ügyről, ha azt csupán elhalasztja, hanem ott,
ahol teljesen lemond róla.
Ugyanez, Az ediktumról, XI. könyv.
Ha egy kiskorú által egy birtokra tett bejegyzés ellen teljes visszatérítést követelnek, minden
olyan költséget, amelyet hagyatékokra vagy a bejegyzés révén szabadságukat elnyert
rabszolgák értékére fizettek ki, a kiskorúnak nem kell megtérítenie. Ugyanígy másrészt, ha a
kiskorú a birtokra való belépés céljából visszaszolgáltatást kap, minden olyan ügyletet,
amelyet gondnoka a prétornak az eladást a törvény által meghatározott formában engedélyező
rendelete alapján a vagyon elidegenítése érdekében kötött, meg kell erősíteni; amint azt
Severus és Antoninus Calpurnius Flaccusnak írt rescriptumában kijelentette.
Paulus, Az ediktumról, XI. könyv.
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Ha egy család fia az apja megbízása alapján köt üzletet, nem tarthat igényt a restitúcióra; ha
ugyanis más adta volna neki a megbízást, nem lenne jogosult a mentességre, mivel ilyen
körülmények között a főként érdekelt fél nagykorú lenne, és veszteséget szenvedne. Ha
azonban a kiskorút végül azért érte kár, mert nem tudta visszaszerezni a ráfordított összeget
attól a féltől, akinek az ügyletét lebonyolította, mert nem volt fizetőképes, a praetor
kétségtelenül a segítségére siet. Ha azonban a megbízó kiskorú volt, a megbízott pedig a
nagykorú fél, a megbízó nem könnyen jutna szóhoz, kivéve, ha az üzletet az ő megbízásából
bonyolították le, és őt a megbízottja nem tudja kártalanítani. Ezért, ha egy kiskorút ügynöki
minőségében kihasználnak, a vádat a megbízónak kell felróni, aki üzletét egy ilyen személyre
bízta, és ez Marcellus véleménye is.
Paulus, Mondatok, I. könyv.
Ha azonban egy kiskorú önként avatkozik bele egy nagykorú személy ügyleteibe, akkor
jogosult a helyreállításra, hogy a nagykorú félnek ne keletkezzék kára; ha pedig ezt
megtagadja, és ezután a lebonyolított ügylet miatt perbe fogják, akkor a perrel szemben nem
lesz jogosult a helyreállításra; de arra kényszeríthető, hogy lemondjon a teljes
visszaszolgáltatáshoz való jogáról, hogy a megbízót a saját nevében eljáró ügynöknek
tekintsék, hogy ezáltal a kiskorú által elszenvedett kárt megtéríthesse.
A kiskorúakkal kötött üzleti ügyleteket azonban nem kell mindig visszavonni, hanem
az ilyen ügyeket arra kell alapozni, ami jó és igazságos, hogy az ilyen korú személyeket ne
érje nagy kellemetlenség, mert különben senki sem kötne velük szerződést; és bizonyos
mértékig ki lennének zárva a kereskedelmi ügyekből. Ezért a prétornak nem szabad
közbelépnie, kivéve, ha nyilvánvalóan csalásról van szó, vagy ha a felek súlyos
gondatlansággal jártak el.
Scaevola, mesterünk, azt szokta mondani, hogy ha valaki, akit a fiatalság
könnyelműsége késztet arra, hogy elhagyjon vagy visszautasítson egy birtokot, vagy a
birtoklásról, és minden sértetlenül maradt, mindenképpen meghallgatandó; de ha a birtok
eladása és az üzlet rendezése után megjelenik, és követeli a pénzt, amelyet egy helyettesítő
által szerzett, akkor kérelmét el kell utasítani; és ilyen esetben a bíróságnak sokkal
óvatosabbnak kell lennie, amikor a kiskorú örökösnek megadja a visszaszolgáltatást.
Ha egy rabszolga vagy a család fia becsapott egy kiskorút, az apát vagy a tulajdonost
kötelezni kell arra, hogy térítse vissza mindazt, ami a kezébe került, és mindazt, aminek a
birtoklását nem biztosította, a peculiumból kell kifizetni. Ha e források egyikéből sem lehet
elégtételt szerezni, és a rabszolga csalást követett el, akkor vagy meg kell korbácsolni, vagy
jóvátételként át kell adni. Ha azonban a család fia követett el csalást, akkor ezen az alapon
ellene kell ítéletet hozni.
A jóvátételt úgy kell megadni, hogy mindenki visszakapja teljes jogait. Ezért, ha a
földeladás során becsapott félnek megítélik a jóvátételt, a praetornak meg kell rendelnie, hogy
a vevő adja vissza a földet a terméssel együtt, és kapja meg az érte fizetett árat; kivéve, ha a
kifizetéskor nem volt tudatában annak, hogy az eladó el fogja pazarolni, mint amikor pénzt
adnak kölcsön valakinek, hogy azt elköltse. A visszaszolgáltatás azonban adásvétel esetén
nem jár ilyen szabadon, azon oknál fogva, hogy a vevő olyan tartozást fizet az eladónak,
amelyet az köteles megfizetni, mint ahogy senki sem köteles pénzt kölcsönadni; mert bár a
szerződés eredetét tekintve lehet olyan jellegű, hogy azt meg kellene semmisíteni,
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mindazonáltal, ha a vételárat meg kell fizetni, a vevő semmiképpen sem szenvedhet
veszteséget.
Ebből az ediktumból nem következik semmiféle különös intézkedés vagy
kötelezettségvállalás, mivel minden a prétor által végzett vizsgálaton múlik.
Gaius, A tartományi ediktumról, IV. könyv.
Nem kérdéses a következő, nevezetesen, hogy ha egy kiskorú olyasmit fizet, amivel nem
tartozik, olyan ügyben, ahol a polgári jog nem engedi meg a visszafizetés követelését, akkor
jogosult a praetori perre annak behajtása érdekében; mivel az ilyen követelésnek általában
megfelelő indokok alapján helyt adnak, még huszonöt évnél idősebb személyek esetében is.
Ha egy ilyen fiatalember, aki jogosult a restitúcióra, kéri azt, akkor azt az ő kérelmére
vagy megbízottjának kérelmére kell megadni, akit kifejezetten arra utasítottak, hogy kérje azt;
de ha a fél csak a megbízója ügyeinek intézésére vonatkozó általános megbízásra hivatkozik,
akkor nem kell őt meghallgatni.
Paulus, Az ediktumról, XI. könyv.
Ha a visszaszolgáltatás kérelmezésekor a különleges megbízással kapcsolatban kétség merül
fel; az ügyet el lehet rendezni egy olyan kikötés bevezetésével, hogy a megbízó ratifikálja az
ügyletet.
Ha az a személy, akire állítólag kiszabták, nincs jelen, a védőjének biztosítékot kell
adnia, hogy az ítéletet teljesítik.
Gaius, A tartományi ediktumról, IV. könyv.
A jóvátételt minden körülmények között meg kell adni az apának a fia nevében; még akkor is,
ha az utóbbi nem járul hozzá; azon oknál fogva, hogy a De Peculio perben felelősségre
vonható apára kockázat hárul. Amiből nyilvánvaló, hogy más rokonok vagy rokoni
kapcsolatok más jogi helyzetben vannak, és nem szabad őket meghallgatni, kivéve, ha a
kiskorú beleegyezésével nyújtják be a kérelmet; vagy ha a kiskorú élete olyan, hogy indokolt,
hogy ne rendelkezhessen a vagyonáról.
Ha egy kiskorú pénzt vesz kölcsön, és azt elherdálja, a prokonzulnak meg kell
tagadnia, hogy hitelezője pert indíthasson ellene. Ha azonban a kiskorú pénzt kölcsönöz egy
rászorulónak, nem szabad más eljárást indítani, csak azt kell elrendelni, hogy a kiskorút
kötelezze arra, hogy hitelezőjére ruházza át azokat a kereseti jogokat, amelyekkel azzal
szemben rendelkezik, akinek a pénzt kölcsönadta. Ha a pénzzel valamilyen földet vásárolt
magasabb áron, mint amennyit kérni kellett volna, az ügyet úgy kell rendezni, hogy az eladót
kötelezni kell a föld visszavételére és az ár visszaadására, hogy a hitelező a kiskorútól
visszakapja a pénzét anélkül, hogy másnak kára származna belőle. Ebből megtudjuk, hogy mi
a teendő, ha egy kiskorú a saját pénzén vásárol valamit többért, mint amennyit az ér; de ebben
az esetben is, akárcsak az előző esetben, az eladónak, aki a vételárat visszaadja, vissza kell
adnia a kamatot is, amelyet az említett pénz felhasználásából szerzett, vagy amelyet szereznie
kellett volna, és meg kell kapnia a föld hasznát, amellyel a kiskorú gazdagodott. Másrészt, ha
a kiskorú kevesebbért adja el az ingatlant, mint amennyit az ér, a vevőt kötelezni kell arra,
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hogy adja vissza neki a földet annak hasznával együtt, és a kiskorúnak vissza kell adnia az
árból annyit, amennyivel a haszna gyarapodott.
Ha egy huszonöt év alatti kiskorú alapos ok nélkül engedi el az adóst, akkor nemcsak
az adóssal, hanem a kezesekkel szemben is jogosult a visszaszolgáltatás iránti keresetre;
valamint a neki átadott zálogokért is; és ha két fő adósa volt, és az egyiknek engedte el az
adósát, akkor mindkettőjükkel szemben jogosult a visszaszolgáltatás iránti keresetre.
Ebből megértjük, hogy ha egy kiskorú a szerződés megújítását a saját hátrányára hajtja
végre; például ha a megújítás céljából a felelősséget egy fizetőképes adósról egy
fizetésképtelenre ruházza át, akkor az előbbi adós ellen visszaadásra kell jogosultnak lennie.
Visszatérítést kell nyújtani azokkal szemben is, akik ellen csalás miatt nem lehet
eljárni, kivéve, ha olyan személyekről van szó, akiket valamilyen külön törvény kivesz.
Celsus, Digest, II. könyv.
Ha egy huszonöt év alatti kiskorú helyreállítást nyer el azzal szemben, akit gyámságra
hivatkozva perelt be, a gyám emiatt nem kaphatja vissza a gyámságra hivatkozó
viszontkereset jogát.
Modestinus, Vélemények, II. könyv.
Még abban az esetben is, ha megállapítható, hogy egy kiskorút az apja, aki egyben a gyámja
is volt, kényszerített ki, és utóbb gondnokot neveztek ki számára, ez utóbbi nem
akadályozható meg abban, hogy a kiskorú nevében teljes restitúciót kérjen.
Amikor egy gyámság alatt álló nő, aki ellene egy gondnokságon alapuló ügyben
hozott ítéletet, a határozat egy része tekintetében helyreállítást kívánt elérni; és mivel kiderült,
hogy az ügy másik részét illetően sikerrel járt, a felperes, aki nagykorú volt, és kezdetben
beleegyezett a határozatba, új eljárás lefolytatását kérte. Erre Herennius Modestinus azt
válaszolta, hogy ha az a pont, amelyre hivatkozva a gyámhölgy a teljes visszatérítést kérte,
nem állt kapcsolatban a többivel, akkor nem állt fenn olyan ok, amely miatt a felperes az
egész ítélet hatályon kívül helyezését követelhette volna.
Ha egy kiskorú fiatalkorúsága miatt teljes restitúciót kap, és emiatt visszautasítja apja
hagyatékát, és ennek egyetlen hitelezője sem volt jelen, vagy a kormányzó nem idézte be őket
perindítás céljából; felmerül a kérdés, hogy a restitúciót szabályosan megítéltnek kell-e
tekinteni? Herennius Modestinus úgy vélekedett, hogy mivel a hitelezőket nem idézték be, és
a restitúciós ítéletet e nélkül hozták meg, a hitelezők jogai a legkevésbé sem sérültek.
Papinianus, Kérdések, III. könyv.
Ha egy emancipált fiú nem jelenik meg, hogy követelje egy birtok birtok birtoklását, hanem a
visszaszolgáltatásért folyamodik, és miután betöltötte a huszonötödik életévét, pert indít az
apja végrendelete szerinti örökségért; úgy kell tekinteni, hogy lemondott az ügyről, mert ha a
birtokbavételre nyitva álló idő nem is telt el, mégis úgy kell tekinteni, hogy az elhunyt
végrendeletének elfogadása mellett döntött, elutasította a prétor beavatkozásának előnyeit.
Ugyanez, Vélemények, IX. könyv.
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Amikor egy nő, miután örökös lett, teljes visszaszolgáltatást kapott abból a célból, hogy a
hagyatékot visszautasíthassa; azt a véleményemet adtam, hogy a birtokhoz tartozó rabszolgák,
akiket a nő megfelelő formában, bizalmi alapon manumitált, jogosultak megtartani
szabadságukat, és hogy nem lesznek kénytelenek húsz aurei-t fizetni annak megtartása
érdekében, mivel úgy tűnik, hogy azt a legmegfelelőbb módon szerezték meg. Ha ugyanis a
hitelezők közül valamelyikük visszaszerezte volna tőle a pénzét, mielőtt ő visszaszerezte
volna, a többiek követelései a kifizetettekkel szemben, azzal a céllal, hogy a pénzt felosszák
közöttük, nem lennének elfogadhatók.
Paulus, Kérdések, I. könyv.
Egy huszonöt év alatti kiskorú a kormányzóhoz fordult, aki a megjelenése alapján meggyőzte
őt arról, hogy nagykorú, ami nem volt igaz; de kurátorai, mivel tudták, hogy kiskorú, továbbra
is vezették az ügyeit. Időközben, miután bebizonyosodott a kora, és mielőtt betöltötte volna
huszonötödik életévét, bizonyos, a kiskorúnak járó pénzösszegeket fizettek ki neki, amelyeket
ő elherdált. Kérdezem, ki a felelős a veszteségért; mert ha a gondnokok tévedtek volna, és azt
hitték, hogy a kiskorú elérte nagykorúságát, lemondtak vagyonának kezeléséről, és
elszámoltak, akkor vajon vállalniuk kell-e a kockázatot azért az időért, amely a korának
bizonyítása után eltelt? Azt válaszoltam, hogy aki kifizette az adósságát, az a törvény erejénél
fogva mentesül, és másodszor nem perelhető be. Nyilvánvaló, hogy a gondnokoknak, akik,
tudván, hogy a fél kiskorú, kitartottak kötelességük teljesítése mellett, nem lett volna szabad
megengedniük, hogy az esedékes pénzt megkapja; és emiatt pert kell indítani ellenük. Ha
azonban ők maguk elfogadták a kormányzó határozatát, és megszüntették a bizalmi
vagyonkezelésüket, sőt még számlát sem adtak; ugyanolyan jogi helyzetben vannak, mint más
adósok, és ezért nem perelhetők.
Aburnius Valens, Trösztök, VI. könyv.
Ha egy huszonöt év alatti kiskorút arra kérnek, hogy manumitálja rabszolgáját, aki többet ér,
mint a végrendeletben az említett kiskorúra hagyott hagyaték, és ő elfogadja a hagyatékot;
nem kényszeríthető arra, hogy a rabszolgának szabadságot adjon, ha kész a hagyatékot
visszaadni. Julianus azon a véleményen volt, hogy ahogyan a kiskorúaknak joguk van
visszautasítani a hagyatékot, ha nem hajlandók a rabszolga manumitálására; úgy a kiskorú
ebben az esetben, ha visszaadja a hagyatékot, mentesül a manumitálás kényszere alól.
Paulus, Mondatok, I. könyv.
Ha egy huszonöt év alatti kiskorú pénzt ad kölcsön egy család fiának, aki szintén kiskorú,
annak a helyzete, aki a pénzt költi, a jobb; kivéve, ha az, aki kapja, a kiadáskor emiatt
gazdagabbnak találtatott.
Ha a kiskorúak megállapodtak egymással, hogy ügyüket egy bizonyos bíró elé
terjesztik, és gyámjuk beleegyezésével kikötötték, hogy betartják a bíró döntését, jogszerűen
kérhetnek teljes visszatérítést egy ilyen jellegű kötelezettség ellenében.
Hermogenianus, Epitoméi a jogról, I. könyv.
Ha egy árverésen történő ingatlanvásárlás során egy másik fél jobb ajánlatot tesz, mint egy
kiskorú, ha ez utóbbi teljes visszaszolgáltatást kér, akkor őt meg kell hallgatni, ha
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bebizonyosodik, hogy érdekelt volt az ingatlan megvásárlásában, például azért, mert az
valamelyik felmenőjéhez tartozott; de ez csak azzal a feltétellel lehetséges, hogy felajánlja az
eladónak a másik fél által tett többletajánlat összegét.
Paulus, Mondatok, V. könyv.
A huszonöt év alatti kiskorú, aki elmulasztott valamilyen állítást tenni, ezt a teljes
visszaszolgáltatás segítségével teheti meg.
Tryphoninus, Disputációk, III. könyv.
A teljes restitúció által nyújtott segítség nem a büntetések kiszabására volt előirányozva; és
ezért ha egy kiskorú egyszer elmulasztotta a kártérítési kereset benyújtását, nem nyerheti
vissza a jogot, hogy ezt megtegye.
Ha eltelt az a hatvan nap, amely alatt egy férfi a férj jogán házasságtöréssel vádolhatja
feleségét; a teljes restitúciót megtagadják tőle, és ha most vissza akarja szerezni azt a jogát,
amelyet elmulasztott gyakorolni, miben különbözik ez attól a kérelemtől, hogy felmentést
kapjon a bűncselekmény elkövetése alól; vagyis a bosszúállás céljából indított pertől. Mivel
jól bevált jogelv, hogy a praetor nem léphet a bűncselekményt elkövető vagy bosszantó pert
indító felek segítségére; a teljes restitúció ilyen körülmények között nem alkalmazható.
Bűnügyben a huszonöt év alatti kiskorút nem illeti meg a teljes restitúció, mindenesetre, ha
súlyosabb bűncselekményekről van szó; kivéve, ha a fiatalsága iránti együttérzés néha arra
készteti a bírót, hogy enyhébb büntetést szabjon ki. Ami azonban a házasságtörés büntetésére
vonatkozó Lex Júliát illeti, ha egy kiskorú bevallja, hogy házasságtörésben volt bűnös, nem
menekülhet meg az e bűncselekményért kiszabott büntetés alól; és mint már említettem, nem
is menekülhet meg, ha olyan bűncselekményt követ el, amelyet a törvény a házasságtöréshez
hasonlóan büntet, például ha tudatosan házasságtörésért elítélt nőt vesz feleségül; vagy nem
bocsátja el a saját feleségét, akit házasságtörésen kaptak; vagy ha hasznot húz a felesége
házasságtöréséből; vagy jutalmat fogad el a törvénytelen közösülés eltitkolásáért; vagy
megengedi, hogy a házát paráznaság vagy házasságtörés elkövetésére használják; mert a
fiatalság mentségére nem lehet hivatkozni a törvényes rendelkezésekkel szemben, ha valaki,
bár a törvényre hivatkozik, maga is megszegi azt.
Paulus, Dekrétumok, I. könyv.
Aemilius Larianus megvásárolta Obiniustól a rutiliai földterületet azzal a feltétellel, hogy egy
bizonyos napon ki kell fizetnie, és a vételár egy részét befizette; azzal a kikötéssel, hogy ha az
említett naptól számított két hónapon belül nem fizeti ki a fennmaradó vételár felét, az
adásvétel érvénytelennek tekintendő; és ha a fennmaradó részt sem fizeti ki további két
hónapon belül, az adásvétel szintén érvénytelennek tekintendő. Larianus az első két hónap
eltelte előtt meghalt, és örököse a kiskorú Rutiliana lett, akinek gyámjai elmulasztották a
megadott határidőn belül kifizetni a vételárat. Az eladó, miután többször felszólította a
gyámokat, egy év elteltével eladta az ingatlant Claudius Telemachusnak; ezután a gyám teljes
visszaszolgáltatásért folyamodott, és miután a prétor, valamint a város prefektusa előtt is
elvesztette az ügyet, fellebbezett. Én azon a véleményen voltam, hogy a döntés helyes, mivel
a lány apja, és nem ő maga kötötte a szerződést; a császár azonban úgy döntött, hogy mivel a
feltétel teljesítésének napja a lány gyámsága idejére esett, ez jó ok arra, hogy az adásvétel
feltételét ne tartsák be. Kijelentettem, hogy a lányt inkább azért kell visszaszolgáltatni, mert
az eladó azzal, hogy a lány gyámjait értesítette az eladás érvénytelenítésének időpontját
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követően, és követelte a vételárat, úgy kell tekinteni, hogy az eladó elállt a lány javát szolgáló
feltételtől, és nem befolyásolt az, hogy az idő azután eltelt; éppúgy nem befolyásolt, mint
ahogyan az sem, ha egy hitelező az adós halála után, a fizetés napjának letelte után adta volna
el a zálogot. Mégis, mivel a feltételes elkerülés törvénye nem tetszett a császárnak, úgy
rendelkezett, hogy a teljes visszaszolgáltatást meg kell adni. Az is befolyásolta, hogy a
korábbi gyámokat, akik nem kérték a restitúciót, gyanúsíthatónak nyilvánították.
Amikor kimondják, hogy a család fiának emancipálódása után, ha még kiskorú,
általában nem adnak engedményt olyan ügyekre való hivatkozással, amelyeket elhanyagolt,
amíg apai felügyelet alatt állt; ezt csak abban az esetben tartják így, ha egyébként apja javára
vagyont szerezne.
Scaevola, Digest, II. könyv.
Ahol kiskorúak a megfelelő határidőn belül megjelentek a kormányzó előtt, hogy enyhítést
nyerjenek, és teljes visszaszolgáltatásért folyamodtak, valamint igazolták korukat; és mivel az
ítéletet kiskorúságukra való tekintettel hozták meg; ellenfeleik, hogy megakadályozzák a
kormányzó előtti további eljárást, a császárhoz fellebbeztek, és a kormányzó elhalasztotta a
perben eldöntendő egyéb ügyeket, amíg a fellebbezés eredménye meg nem bizonyosodik;
felmerült a kérdés, hogy ha a fellebbezés vizsgálata befejeződött, és a fellebbezést
elutasították, és a felek nagykorúnak találtattak, vajon véget vethetnek-e az ügynek, mivel
nem az ő hibájukból nem fejeződött be? Azt válaszoltam, hogy a kérdést a kifejtettek szerint
tekintve az ügyet ugyanúgy lehet tárgyalni, mintha a felek még mindig nagykorúak lennének.
Lucius Titius megvásárolt egy kiskorú gondnokok által eladott földterületet, és azt
közel hat évig birtokában tartotta, és nagymértékben feljavította az ingatlant. Kérdezem, hogy
a kiskorúnak joga van-e a teljes visszaszolgáltatásra Titiusszal, a vevővel szemben, ha a
kurátorai fizetőképesek? Az eddig elmondottak alapján az a véleményem, hogy a kiskorúnak
aligha lenne joga a restitúcióra, hacsak nem akarja megtéríteni a jóhiszemű vevőnek
mindazokat a kiadásokat, amelyeket ez utóbbi bizonyítani tudott, és különösen, mivel
könnyen szerezhetne könnyítést, mivel a gyámjai fizetőképesek voltak.
Ulpianus, Vélemények, V. könyv.
Egy huszonöt év alatti kiskorú olyan ítéletet kapott, amely elrendelte, hogy egy bizalmon
alapuló hagyatékot fizessenek ki neki; ezért felmentést adott, az adós pedig biztosítékot
nyújtott neki, éppúgy, mintha kölcsönbe vette volna a pénzt. Ilyen körülmények között a
kiskorút megilleti a teljes visszatérítés; azon oknál fogva, hogy az ítélet alapján
pénzkövetelési jogot szerzett, és egy új szerződéssel ezt a jogot más jellegű perindításra való
jogosultságra cserélte.
Egy huszonöt év alatti kiskorú megfelelő megfontolás nélkül lemondott olyan
földterületről, amely az apjáé volt, olyan adósságok kiegyenlítésére, amelyek a számlák
szerint más kiskorúak gyámságához tartoztak, akiknek ügyeit az apja intézte. A teljes
visszatérítést elrendelték, hogy az ügyek méltányosan helyreállítsák a korábbi állapotot, és a
gyámság miatt esedékesnek tűnő kamatok összegét kiszámították és beszámították a kapott
haszon összegébe.
Julianus, Digest, XLV. könyv.

195
Amikor a bíró elrendeli a földterület visszaszolgáltatását, ha egy kiskorút egy adásvételnél
túllicitáltak, és utasítja, hogy a vételárat adja vissza a vevőnek, és az nem hajlandó élni a teljes
visszaszolgáltatás előnyével, mivel meggondolta magát; a kiskorúnak joga van a vételárat
követelő féllel szemben kivételt tenni, mint a res judicata esetében; mert mindenkinek meg
van engedve, hogy elutasítsa azt, amit a saját javára vezettek be. A vevő sem panaszkodhat,
ha ugyanabba az állapotba kerül vissza, amelybe saját cselekménye miatt került, és amelyet
nem tudott volna megváltoztatni, ha a kiskorú nem kérte volna a praetor segítségét.
Ulpianus, A prokonzuli hivatalról, II. könyv.
A provincia helytartója a saját vagy elődje döntése ellenére is teljes visszatérítést adhat egy
kiskorúnak; mert a kiskorúak életkoruknál fogva ugyanolyan kedvezményt kaphatnak, mint
amilyet a fellebbezés biztosít a nagykorúvá vált személyek számára.
Marcellus, A kormányzói hivatalról, I. könyv.
Annak a félnek az életkorát, aki azt állítja, hogy elmúlt huszonöt éves, vizsgálat útján kell
bizonyítani, mert ezzel a teljes visszaszolgáltatását, valamint más ügyeket is meg lehet
akadályozni.
Ulpianus, Vélemények, V. könyv.
A huszonöt év alatti kiskorúak minden cselekménye nem érvénytelen, hanem csak azoké,
amelyekről a vizsgálat után megállapítást nyer, hogy túlzásba vitték; mint amikor mások
kényszerítették őket, vagy amikor saját hiszékenységük miatt becsapták őket, vagy amikor
elvesztettek valamit, ami korábban a birtokukban volt, vagy amikor nem szereztek olyan
hasznot, amit megszerezhettek volna, vagy amikor olyan kötelezettségnek vetették alá
magukat, amit nem lett volna szabad vállalniuk.
Callistratus, Monitorius Edikt, I. könyv.
Labeo azt állítja, hogy a meg nem született gyermek is jogosult a kártérítés iránti keresetre, ha
valamit elvesztett a haszonszerzés miatt.
Titus Antoninus császár egy rescriptumában kimondta, hogy ha egy kiskorú azt állítja,
hogy ellenfele a gyámja csalása folytán szabadult meg, és új pert kíván indítani ellene, akkor
először a gyámja ellen indíthat pert.
Paulus, Vélemények, II. könyv.
Ha valaki önként vállalja egy kiskorú védelmét egy perben, és ez utóbbi elveszíti a pert, akkor
az ítélet végrehajtása érdekében pert lehet indítani ellene; és annak a félnek a fiatalkorúsága,
akit védett, nem válik hasznára a kártérítés megszerzésében, mivel az ítélet ellen nem emelhet
kifogást. Ebből kitűnik, hogy az a kiskorú, akinek a terhére ellene ítéletet hoztak, nem kérhet
a határozat ellen restitúciót.
Scaevola, Vélemények, I. könyv.
Egy gyám a hitelezők nyomására jóhiszeműen eladta gyámoltja vagyonát, és az édesanyja
tiltakozott az eladás ellen a vevőknél. Kérdezem, mivel a vagyontárgyat a hitelezők
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követelésére adták el, és a gyám megvesztegetésére vonatkozóan semmi sem állítható,
jogosult volt-e a gyámolt a teljes visszaszolgáltatásra? Azt válaszoltam, hogy ennek
megállapításához vizsgálatot kell folytatni; és ezért, ha jogos ok állt fenn a
visszaszolgáltatásra, azt nem szabadott volna megtagadni, mert a gyám nem követett el
semmilyen bűncselekményt.
Egy kiskorúak gyámja eladott bizonyos földeket, amelyeket a gyámjaival közösen
birtokolt, és amelyek felett ő rendelkezett. Kérdezem, hogy a kiskorúak jogosultak-e a praetor
végzése alapján a teljes visszaszolgáltatásra, vagy az adásvételt csak annyiban kell
visszavonni, amennyiben a közös tulajdonban érdekeltek voltak? Azt válaszoltam, hogy ilyen
mértékben kell visszavonni; kivéve, ha a vevő az egész szerződés visszavételét kívánta, mert
nem volt hajlandó csak a földterület egy részét megvásárolni. Azt is megkérdeztem, hogy a
vevőnek a vételárat kamatostul a gyámoktól, Seiustól és Semproniustól kell-e megkapnia;
vagy pedig a kurátor örökösétől? Azt válaszoltam, hogy a kurátor örököse felelős lenne, de
Seius és Sempronius ellen a földben való részesedésükért pert indítanának; mindenesetre, ha a
kapott pénz ilyen összegben került volna a kezükbe.
Paulus, Sentenciák, I. könyv.
Ha egy kiskorú teljes kártérítést kap egy olyan ügyben, amelyért kezességet vállalt vagy
megbízást adott, nem mentesíti a főadót.
Egy kiskorú eladott egy rabszolganőt; ha a vevő manumált, a kiskorú nem kaphatott
teljes visszatérítést emiatt, de jogosult lett volna a vevővel szemben a kamatai erejéig perelni.
Ha egy huszonöt év alatti nő állapota a hozományára vonatkozó szerződés miatt
romlik; és olyan szerződést kötött, amelyet nagykorúvá vált nő soha nem kötne, és emiatt fel
akarja azt mondani, meg kell hallgatni.
Ulpianus, Az ediktumról, XXXV. könyv.
Ha kiskorú vagy gyámolt tulajdonát, amelyet a törvény nem tilt eladni, elidegenítik, az eladás
érvényes. Ha azonban a gyámoltnak vagy a kiskorúnak nagy kár származik belőle, még ha
nem is történt összejátszás, az adásvétel teljes visszaszolgáltatással érvényteleníthető.
Pomponius, Levelek és különböző passzusok, IX. könyv.
"Julius Diophantus, Pomponius barátjához, Üdvözlet. Egy huszonöt év alatti kiskorú, aki egy
szerződés megújításának szándékával lépett közbe a kötelezett fél érdekében egy olyan
perben, amely elévült volna az elévülés miatt, míg az említett időből még tíz nap hátra volt, és
azután teljes restitúciót kapott. A hitelezőnek a korábbi adóssal szemben a visszaszolgáltatás
joga tíz napra vagy hosszabb időre jár-e? Én úgy ítéltem meg, hogy a teljes visszaszolgáltatás
napjától annyi időt kell megadni, amennyi még hátra van, és szeretném, ha megírná nekem,
hogy mit gondol erről." Azt válaszoltam: "Kétségtelenül úgy gondolom, hogy az Ön
véleménye a keresetjogot illetően, amely attól az időtől függ, amelyben a kiskorú közbejött, a
helyesebb; és ezért a zálogjog, amelyet a korábbi adós adott, továbbra is terhelt marad.
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5. cím Az állapotváltozással kapcsolatban.
Gaius, A tartományi ediktumról, IV. könyv. A Capitis Minutio az állapotváltozás.
Ulpianus, Az ediktumról, XII. könyv.
Ez az ediktum az olyan állapotváltozásokra vonatkozik, amelyek a polgárjogok sérelme
nélkül történnek. Ha azonban az állapotváltozás az állampolgárság vagy a szabadság
elvesztése miatt következik be, az Ediktum nem alkalmazható, és az ilyen személyek
semmilyen körülmények között nem perelhetők, de egyértelmű, hogy azok ellen, akiknek a
kezébe a vagyonuk átkerült, perelhetőek.
A praetor azt mondja: "Ha valakiről azt állítják, hogy polgári jogainak elvesztését
szenvedte el, miután valamilyen cselekményt végrehajtott, vagy valamilyen szerződést kötött,
megengedem, hogy ellene pert indítsanak, mintha ez az állapotváltozás nem történt volna
meg".
Azok, akiknek az állapota megváltozott, természetesen kötelesek maradnak, azon
okból, amely az említett változás bekövetkezte előtt fennállt; de ha azután keletkeztek, bárki,
aki hajlandó az említetteknek pénzt fizetni, vagy szerződést köt velük, csak saját magát
okolhatja, amennyiben ez az Ediktum feltételeire vonatkozik. Néha azonban meg kell adni a
keresetet, ha az állapotuk megváltozása után kötnek velük szerződést; sőt, ha a fél arrogáns,
akkor sincs nehézség, mert akkor ugyanúgy felel, mint a család fia.
Senki sem mentesül a bűncselekményért járó büntetés alól, még akkor sem, ha polgári
állapota megváltozott.
Ahol a fél arrogált az adósával szemben, az ellene való fellépés joga nem áll helyre,
miután a saját urává válik.
Ez a keresetjog örökös, és mind az örökösöknek, mind az örökösökkel szemben
megilleti őket.
Paulus, Az ediktumról, XI. könyv.
Megállapítást nyert, hogy a gyermekek, amikor követik apjukat, akit arrogánsan követnek,
polgári jogaik elvesztését szenvedik el, mivel más uralma alá kerülnek, és megváltoztatják
családjukat.
Nyilvánvalóan állapotváltozás történik ott, ahol egy fiú vagy más személyek
emancipálódnak, mivel senki sem emancipálódhat anélkül, hogy előbb ne került volna fiktív
szolgai állapotba. Teljesen más a helyzet, amikor egy rabszolgát manumifikálnak, mivel a
rabszolga semmilyen polgári joggal nem rendelkezik, és ezért nem változtathatja meg az
állapotát:
Modestinus, Pandects, I. könyv.
Ugyanis először azon a napon kezd polgári jogállással rendelkezni, amikor manumitálják.
Paulus, Az ediktumról, XI. könyv.
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Állapotváltozás a polgárság elvesztésével történik, mint a tűz és a víz tilalma esetében.
Azok, akik dezertálnak, elveszítik polgárjogukat, és dezertálónak mondják azokat,
akik elhagyják azt, akinek a parancsnoksága alatt állnak, és az ellenségek osztályába sorolják
magukat; és ez vonatkozik azokra a személyekre, akiket a szenátus ellenségnek nyilvánít,
vagy olyan mértékben teszi azzá egy rendelet által, hogy elveszítik polgárjogukat.
Most azt kell megvizsgálni, hogy mi veszik el a polgári jogállás megváltozásával;
éspedig elsősorban arra az állapotvesztésre vonatkozólag, amely akkor következik be, ha az
állampolgárság megmarad, és amely által megállapítható, hogy a fél nem veszíti el közjogait;
mert bizonyos, hogy a bírói, szenátori vagy bírói rang megmarad.
Ulpianus, On Sabinus, LI. könyv.
Más közhivatalokat ugyanis nem veszít el az, akinek a státusát ily módon megváltoztatják; a
státusváltás ugyanis megfosztja az embert bizonyos magán- és házi jogaitól, de nem fosztja
meg a polgársággal járó jogaitól.
Paulus, Az ediktumról, XI. könyv.
Az állapotváltozás nem fosztja meg az embert a gyámsággal járó jogaitól; kivéve azokat az
eseteket, amikor azokat olyan feleknek adják, akik mások fennhatósága alá tartoznak; és ezért
a végrendelet, törvény vagy a szenátus rendelete által kinevezett gyámok továbbra is azok
maradnak; de a Tizenkét Tábla törvényén alapuló törvényes gyámság megszűnik, ugyanazon
okból, mint a törvényes öröklés, mivel azokat olyan rokonoknak adják, akik a családváltással
megszűnnek azok lenni. Mind az új törvényeken alapuló örökségeket, mind a gyámságokat
általában úgy adományozzák, hogy az azokat kapó feleket a természetes rokonságuk alapján
jelölik ki; mint például amikor a szenátus rendeletei anyáknak és fiúknak adnak örökséget.
A sérelmekből eredő kötelezettségek és a bűncselekményekből származó
cselekmények mindenütt követik az egyént.
Ha egy felet megfosztanak a szabadságától, ennek következtében megváltozik az
állapota, és egy rabszolgával szemben nem lehet visszatérítési jogot biztosítani, mert a
rabszolga nem köthető úgy, hogy még a pretoriánus joghatóság alá tartozó perben is
felelősségre vonható legyen; de méltányossági keresetnek adnak helyt az ura ellen, ahogy
Julianus állítja, és hacsak nem védekezik a teljes összegért, akkor meg kell adni nekem a
végzést, hogy lefoglaljam a korábban birtokolt vagyont.
Hasonlóképpen, ha a polgárság elvesztése esetén nincs igazságosság abban, hogy a
vagyonát elvesztett féllel szemben, aki elhagyta a várost, és mindenétől megfosztva
száműzetésbe vonul, visszafizetést engedélyezzenek.
Gaius, A tartományi ediktumról, IV. könyv.
Azok a kötelezettségek, amelyeket a természetjog szerint teljesítettnek kell érteni,
nyilvánvalóan nem veszhetnek el az állapotváltozással, mert semmilyen polgári szabály nem
semmisítheti meg a természetes jogokat; ezért a hozományra vonatkozó kereset joga, amely
azon alapul, ami jó és méltányos, az állapotváltozás után is sértetlenül fennmarad.
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Paulus, Az ediktumról, XI. könyv.
Tehát a nő a felszabadulás után is perelhet.
Modestinus, Különbségek, VIII. könyv.
Ahol évenként vagy havonta fizetendő hagyatékot hagynak hátra, vagy lakást hagynak örökül,
az az örökhagyó halálával megszűnik; de állapotváltozás esetén megszakítás nélkül
fennmarad, azon oknál fogva, hogy az ilyen jellegű hagyaték inkább a ténytől, mint a jogtól
függ.
Paulus, On Sabinus, II. könyv.
Az állapotváltozásnak három fajtája van, a legnagyobb, a köztes és a legkisebb; mint ahogyan
három állapotunk lehet, nevezetesen a szabadság, a polgárság és a család. Ha tehát
mindezeket elveszítjük, vagyis a szabadságot, az állampolgárságot és a családot, akkor
következik be a legnagyobb állapotváltozás; ahol viszont elveszítjük az állampolgárságot és
megtartjuk a szabadságot, ott köztes állapotváltozás következik be; és amikor a szabadság és
az állampolgárság megmarad, és csak a családi helyzet változik, akkor megállapítható, hogy a
legkisebb állapotváltozás következik be.

6. cím Melyek azok az indokok, amelyek alapján a huszonöt évnél idősebb
személyek teljes visszaszolgáltatásra jogosultak.

Ulpianus, Az ediktumról, XII. könyv.
Senki sem fogja megtagadni annak elismerését, hogy ennek az ediktumnak az alapja
tökéletesen igazságos; mert ahol valakinek a jogai sérültek az alatt az idő alatt, amíg az állam
szolgálatában állt, vagy ahol valamilyen szerencsétlenség érte, ott ez orvoslást biztosít; és az
ilyen személyekkel szemben is enyhítést biztosít, hogy bármi történt is, az ne legyen sem
előnyös, sem hátrányos számukra.
Az Ediktum a következőképpen rendelkezik: "Ha valamelyik fél vagyonának bármely
része megsérült, miközben kényszer alatt állt, vagy csalás fennállása nélkül az állam
szolgálatában, vagy börtönben, vagy rabszolgaságban, vagy az ellenség hatalmában
tartózkodott; vagy hagyta eltelni a perindításhoz szükséges időt, vagy ha valaki használat
révén szerzett vagyont, vagy szerzett valamit, és használat hiányában elvesztette; vagy az idő
eltelte miatt mentesült a perlési kötelezettség alól, és mivel nem volt jelen, nem védekezett;
vagy láncra verve volt; vagy nem tett olyan rendelkezést, amely alapján perelhető lett volna;
vagy ha akarata ellenére nem volt törvényes, hogy bíróság elé állítsák, és nem nyújtottak
védelmet helyette; vagy ha a bíróhoz vagy a bíróként eljáró személyhez fordult, és a
keresetindítás joga elveszett, bármilyen csalás miatt; mindezekben az esetekben a keresetnek
helyt adok azon az éven belül, amely alatt a félnek joga volt a keresetindításra. Sőt, ha más
jogos ok is fennállni látszik, teljes kártérítést adok, ha ezt a törvények, a népszavazások, a
szenátus rendeletei vagy a császárok ediktumai és rendeletei megengedik".
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Callistratus, Monitorius ediktum, II. könyv.
Ezt az ediktumot, amennyiben az abban foglaltakra vonatkozik, jelenleg nemigen használják,
mivel az igazságszolgáltatás az ilyen személyek esetében rendkívüli eljárással történik, a
szenátus rendeleteire és a császári alkotmányokra alapozva.
Elsősorban azokat a személyeket mentesítik e címszó alatt, akik félelem miatt
hiányoznak; vagyis ahol nem alaptalan riadalom riasztotta el őket.
Ulpianus, Az ediktumról, XII. könyv.
Félelem miatt távol lévőnek tekintendő az, aki a haláltól vagy testi kínzástól való jogos
félelem miatt maradt távol, és ezt a rá gyakorolt hatásból kell megállapítani; mert nem
elegendő, hogy valamilyen félelemtől befolyásolva rettegésben maradt, hanem ennek a
ténynek a megállapítása a bíró feladata.
Callistratus, Monitórius Edikt, II. könyv.
Azok tartoznak ide, akik csalárd szándék nélkül, az állam szolgálatában tartózkodtak. A
"csalárd szándék" kifejezést úgy kell érteni, hogy az olyan esetre vonatkozik, amikor egy
személy, aki visszatérhetne, nem tér vissza, és nem mentesül, ha távolléte alatt valamilyen
jogtalanságot követtek el ellene; mint például, ha azért maradt távol, hogy az állam
szolgálatában való távolléte alatt valamilyen jelentős előnyt szerezzen magának, akkor
megfosztják ettől a kiváltságtól.
Ulpianus, Az ediktumról, XII. könyv.
Ugyanez az eset állna fenn akkor is, ha a távollétet kitalálta, vagy gondoskodott róla, még
akkor is, ha ezzel nem szerzett előnyt; vagy ha túl korán távozott; vagy ha távollétének oka
pereskedésből eredt. A csalárd szándék kiegészítése azokra a felekre vonatkozik, akik az
állam szolgálatában távol vannak, és nem azokra, akik félelem miatt távol vannak, mivel
nincs félelem, ha csalásról van szó.
Azok a felek azonban, akik Rómában közhivatalokban dolgoznak, nem minősülnek az
állam szolgálatában távol lévőnek:
Paulus, Az ediktumról, XII. könyv. Mint például a magisztrátusok.
Ulpianus, Az ediktumról, XII. könyv.
Nyilvánvaló, hogy a Rómában állomásozó katonákat az állam szolgálatában távollévőnek kell
tekinteni.
Paulus, Rövidítések, III. könyv.
A városi követeknek Marcus és Commodus császárok egyik alkotmánya ad könnyítést.
Callistratus, Monitorius ediktum, II. könyv.
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A börtönben lévők számára is biztosítanak enyhítést, ami nemcsak az állami börtönökben
lévőkre vonatkozik, hanem azokra is, akiket tolvajok, rablók vagy ellenállás nélküli erőszak
alkalmazásával tartanak fogva. A kifejezésnek tágabb jelentése van, mert azokat is
fogvatartottaknak tekintik, akiket kőbányákban tartanak fogva, mert nem mindegy, hogy
falakkal, vagy bilincsekkel tartják őket vissza. Labeo azonban úgy véli, hogy a kifejezés alatt
csak a törvényes fogva tartást kell érteni.
Ulpianus, Az ediktumról, XII. könyv.
Ugyanebben a helyzetben vannak azok a személyek is, akiket katonák, a magisztrátus vagy az
önkormányzati hatóságok kísérői őriznek, amennyiben bizonyított, hogy képtelenek saját
ügyeik intézésére. Azokat is visszatartottnak tekintjük, akiket olyan mértékben megkötöznek,
hogy nem jelenhetnek meg a nyilvánosság előtt szégyen nélkül.
Callistratus, Monitórius Ediktum, II. könyv.
Felmentést kapnak azok is, akik rabszolgasorban vannak, függetlenül attól, hogy szabadok
lévén jóhiszeműen szolgáltak-e rabszolgaként, vagy egyszerűen csak fogva tartották őket.
Ulpianus, Az ediktumról, XII. könyv.
Az sem tartozik ezen Ediktum hatálya alá, aki státusára való hivatkozással pereskedik, amint
az ügyet bíróság elé viszik; ezért csak addig tekinthető rabszolgasorban lévőnek, amíg ilyen
jellegű eljárás nem indul.
Paulus, Az ediktumról, XII. könyv.
A mentesség nem a gondatlan személyeknek jár, hanem csak azoknak, akiket a körülmények
kényszerítő ereje akadályoz. Mindezt a prétor megítélésére kell bízni; vagyis csak akkor kell
megítélnie a jóvátételt, ha valaki időhiány miatt nem tudott csatlakozni a kiadáshoz, és nem
akkor, ha gondatlanságban vétkes.
Ulpianus, Az ediktumról, XII. könyv.
Julianus a Negyedik Könyvben kijelentette, hogy a katonának nemcsak a birtokos féllel
szemben lehet felmentést adni, hanem azokkal szemben is, akik a birtokostól vásároltak; tehát
ha a katona elfogadja a birtokot, akkor visszakaphatja a birtokot, de ha nem fogadja el, akkor
az elévülés nyilvánvalóan ezután is folytatódna.
Ha egy hagyatékot a következő feltételekkel hagytak hátra: "Vagy minden olyan évre,
amíg Itáliában tartózkodik"; a visszaszolgáltatás megítélhető úgy, hogy az összeget úgy kapja
meg, mintha Itáliában tartózkodott volna, ahogy Labeo állítja; és Julianus a Negyedik
Könyvben és Pomponius a Harmincadik Könyvben helyesli ezt a véleményt; mert a
keresetjog nem szűnik meg az idő múlásával, ha a praetor segítsége szükségessé válik, hanem
az eset feltételes.
Paulus, Az ediktumról, XII. könyv.
Nem szabad elfelejteni, hogy a restitúciós segélyt a nagykorúság elérésekor csak akkor adjuk
meg, ha a felek a vagyonukat próbálják visszaszerezni; és nem akkor, ha a segélyt azért
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kívánják megadni nekik, hogy nyerészkedjenek, vagy azért, hogy más személynek büntetést
vagy veszteséget okozzanak.
Papinianus, Kérdések, III. könyv.
Továbbá, ha egy vevő, mielőtt az elévülés útján tulajdonjogot szerezne, az ellenség fogságba
esik, az a meggyőződés, hogy a megszakadt birtoklás nem áll helyre a postliminium joga
alapján; mert az elévülés nem hatályos birtoklás nélkül, mert a birtoklás általában ténykérdés,
és ez nem tartozik a postliminium szabálya alá.
Ugyanez, Kérdések, XIII. könyv.
A praetorianus kereset nem adható a vevőnek, mivel a legigazságtalanabb lenne megfosztani a
tulajdonost valamitől ott, ahol ez nem a használat révén történt; és azt sem lehet elveszettnek
tekinteni, amit nem más vett el.
Ulpianus, Az ediktumról, XII. könyv.
A praetor azt is mondja: "Ahol valaki használat révén szerez tulajdont, vagy nem használat
révén veszíti el, vagy mentesül a felelősség alól, mert a keresethez való joga elévült az idő
múlása miatt, amikor a fél távol volt, és nem történt érte védekezés". A praetor azért illesztette
be ezt a záradékot, hogy ahogyan a fent említett személyek segítségére siet, hogy
megakadályozza, hogy kihasználják őket; úgy avatkozhasson be azért is, hogy
megakadályozza, hogy mások kihasználják őket.
Meg kell jegyezni, hogy a praetor teljesebben fejezi ki magát ott, ahol a távollévők
ellen nyújtja a restitúciót, mint ott, ahol a távollévőknek nyújtja; ugyanis ebben az esetben
nem sorolja fel azokat a személyeket, akik ellen a fentiekhez hasonlóan nyújtja a restitúciót,
hanem egy olyan záradékot tesz hozzá, amely mindazokra vonatkozik, akik távollévők és nem
védekeznek.
Ezt a restitúciót akkor is megadja, ha azok, akik távol vannak és nem védekeznek, akár
maguk, akár az irányításuk alatt álló személyek révén elévülés útján szereztek tulajdonjogot a
birtokra, de csak akkor, ha egyikük sem jelent meg védőként; mert ha volt egy megbízott,
mivel van valaki, aki pert indít, a másik felet nem szabad zavarni. Sőt, ha nem jelent meg
védő, akkor is teljesen jogos, hogy a mentességet meg kell adni; és annál is inkább indokolt
ez, ha a nem védett felek közül valaki rejtve marad; mivel a praetor az ediktumban megígéri,
hogy a birtokot birtokba adja, és ha az eset úgy kívánja, eladhatja; de ha a felek nem
maradnak rejtve, bár senki sem jelent meg védelmükre, csak azt ígéri, hogy a birtokot
birtokba adja.
A fél nem akkor tekinthető védettnek, ha valaki önként jelenik meg képviselőjeként,
hanem akkor, ha a felperes kéri, és nem mulasztja el a védekezés vezetését; és teljes
védekezés alatt azt kell érteni, ha a fél nem kerüli el a tárgyalást, és biztosítékot ad az ítélet
teljesítésére.
Paulus, Az ediktumról, XII. könyv.
Nem szabad tehát elfelejteni, hogy ez az Ediktum csak akkor hatályos, ha a fél barátait
megkérdezték, hogy megvédik-e őt, vagy ha senki sem volt, akit erre fel lehetett volna kérni;
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mert a távollévő személy nem tekinthető védettnek, ha a felperes magától hívja fel, és senki
sem ajánlja fel magát a védelem vezetésére, és így azt bizonyítékokkal kell megállapítani.
Ezért, ahogy a praetor nem akarja, hogy a felek veszteséget szenvedjenek; úgy
másrészt nem engedi, hogy a felek bármilyen előnyhöz jussanak.
Labeo azt állítja, hogy ez az ediktum az elmebetegekre, a csecsemőkre és az
önkormányzatokra is vonatkozik.
Ulpianus, Az ediktumról, XI. könyv.
A praetor azt mondja: "Vagy börtönben volt, és nem rendelkezett arról, hogy perelhető
legyen". Az ilyen jellegű személyek jó okkal vannak hozzáfűzve, mert előfordulhatott, hogy
egy fél börtönben volt, és mégis jelen volt, akár a hatóságok, akár magánszemélyek korlátok
közé helyezték; mert jól bevált, hogy a börtönben lévő személy használat révén tulajdonhoz
juthat, amíg nem rabszolgasorban van. A restitúció nem alkalmazható, ha a börtönben lévő
félnek van valaki, aki a védelmét ellátja.
Az ellenség hatalmában levő személy nem szerezhet magának használat útján
tulajdont, és amíg fogságban van, nem is fejezheti be a már megkezdett birtoklást; és ha a
postliminium joga alapján visszatér, akkor sem szerezheti vissza a használat útján történő
tulajdonszerzést.
Papinianus továbbá azt állítja, hogy annak a személynek, aki a fogság alatt elvesztette
a földterület birtoklását vagy annak haszonélvezeti jogának kvázi birtoklását, mentességet kell
biztosítani; és úgy véli, hogy az igazságos, ha a haszonélvezetből időközben más által szerzett
hasznot a fogoly visszatérésekor visszakapja.
Nyilvánvaló, hogy azok, akik a fogságban vannak, a peculiumuk révén
haszonélvezettel tulajdont szerezhetnek; és igazságos lesz, hogy e záradék értelmében a
mentességet azoknak kell megadni, akik jelen vannak; vagyis azoknak, akik nincsenek
fogságban, ahol bármit más szerzett haszonélvezettel, amikor ők nem voltak védve. Ha
azonban a fogságban lévőkkel szemben a keresetindítás ideje lejárt, a mentességet az ellen a
fél ellen kell megadni, aki a keresetet előterjeszti.
A praetor ezután hozzáteszi: "Vagy nem tesz olyan rendelkezést, amely alapján
perelhető lenne"; és ha közben a haszonélvezettel való megszerzés befejeződne, vagy valami
más, fent említett dolog történne, akkor meg kell adni a restitúciót. Ennek oka van, mert nem
mindig elégséges a bíróságnak az a végzése, hogy a felet a birtokba adják, mert néha olyan
körülmények vannak, hogy az elrejtőzködő személy birtokába nem lehet adni a birtokot; mint
például, ha a per elévülés miatt elévült, míg a fél ügyvédet keres, vagy valami más történik,
ami a tárgyalást késlelteti.
Paulus, Az ediktumról, XII. könyv.
Az Ediktum utal azokra is, akik, ha beperelik őket, megpróbálják zavarba hozni a felperest, és
késedelemmel és cselekkel igyekeznek megakadályozni a per tárgyalását.
Gaius, A tartományi ediktumról, IV. könyv.
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Hasonlóképpen azt mondjuk, hogy azokra vonatkozik, akik nem a per elkerülése végett
rejtőzködnek, hanem azért, mert az ügyek sürgetése akadályozza őket.
Ulpianus, Az ediktumról, XII. könyv.
De ahol a praetor a hibás, ott a jóvátételt meg kell adni.
Pomponius azt mondja, hogy az Ediktum általános feltételei szerint megítélik a
restitúciót az olyan ember ellen, akit elbocsátottak; de nem ítélik meg neki, mert megbízottat
is kijelölhetett volna. Mindazonáltal úgy vélem, hogy megfelelő ok esetén ő maga is jogosult
lenne a mentességre.
A praetor továbbá azt mondja: "Vagy ahol nem volt törvényes, hogy akarata ellenére
idézték be, és senki sem védte meg őt". Ez a tétel azokra vonatkozik, akiket őseink szokása
szerint nem lehetett illendő módon bíróság elé idézni; például a konzul, a praetor és mások,
akik hatalmat vagy tekintélyt gyakorolnak; ez az ediktum azonban nem vonatkozik azokra,
akiknek a praetor megtiltja, hogy engedélye nélkül idézzék őket (mivel a hozzá intézett
kérelemmel engedélyt lehetett volna kapni), például a pártfogókra és a szülőkre.
Ezután hozzáteszi: "És senki sem védte meg"; ez az összes fent említett félre
vonatkozik, kivéve azt, aki távollétében bitorlással szerzett valamit, mert erről az esetről
fentebb már teljes mértékben rendelkeztünk.
A praetor azt is mondja: "Vagy ahol a bíró cselekménye folytán a keresethez való joga
elveszettnek minősült, anélkül, hogy az illető részéről csalás történt volna". Mi ennek a célja?
Az, hogy ha a bíró által okozott késedelmek miatt veszik el a keresetjogot, akkor meg lehet
adni a visszaszolgáltatást. Ismétlem, ha nincs kéznél bíró, Labeo azt mondja, hogy a
restitúciót meg kell adni. Ahol a keresetjog "a bíró intézkedése folytán veszett el", ott úgy kell
értenünk, hogy ez ott történt, ahol a bíró megtagadta a kereset benyújtásának engedélyezését;
de egyébként, ahol a vizsgálat megtörtént, és a bíró elutasította a kereset benyújtásának
engedélyezését, a restitúció nem alkalmazható; és ezt a véleményt Servius is vallja. Továbbá a
bíró akkor tűnik hibásnak, ha a másik fél javára vagy korrupcióból tagadta meg a kérelmet;
ebben az esetben ez a szakasz, valamint az előbbi szakasz lesz hatályos, nevezetesen: "vagy
nem tett olyan rendelkezést, amellyel perelhető lett volna"; mert a pereskedő ezt tette, amikor
megrontotta a bírót, hogy elkerülje a perbefogadást.
A "keresetindítási jog elvesztése" alatt azt kell érteni, hogy a fél többé nem volt képes
pert indítani.
Azt is hozzáteszi, hogy "anélkül, hogy csalást követett volna el", mert ha csalást
követett el, akkor nem kaphatott volna semmilyen jogorvoslatot; mivel a praetor nem segít
olyan személyeknek, akik maguk követnek el bűncselekményeket. Következésképpen, ha a
fél a következő praetor előtt kíván pert indítani, és a mostani praetor előtt erre nyitva álló
határidő már lejárt, nem lesz jogosult a jogorvoslatra. Továbbá, ha nem engedelmeskedett a
praetor parancsának, akkor az megtagadja az ügyének tárgyalását; Labeo pedig azt mondja,
hogy a restitúciót nem szabad megadni. Ugyanez a szabály vonatkozik arra az esetre is, ha az
ügyet egyéb nyomós okból nem hallgatta meg.
Ha valamilyen szokatlan ünnepnapot rendelnének el, például valamilyen szerencsés
esemény miatt vagy a császár tiszteletére, és emiatt a praetor megtagadná az ügy tárgyalását,
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Gaius Cassius egy ediktumban kifejezetten kijelentette, hogy megadja a restitúciót, mert úgy
vélték, hogy ezt a praetornak kellett megtennie, mert a rendes ünnepnapokat nem szabad
figyelembe venni, mivel a felperes előre láthatta és előre kellett látnia azokat, hogy ne zavarja
őket; ami a jobb vélemény, és ezt Celsus is elfogadja a Digest második könyvében. Ha
azonban az ünnepnapok felelősek az időmúlásért, a visszaadást csak az említett napokra
vonatkozóan kell megadni, nem pedig az egész időre vonatkozóan; és ezt Julianus a Digest
negyedik könyvében állítja, mert azt mondja, hogy ahol az uzsorakapszis felbontására kerül
sor, azokat a napokat kell visszaadni, amelyek alatt a felperes cselekedni akart, de az
ünnepnapok bekövetkezése megakadályozta.
Ha valaki távolléte miatt nem zárja ki senkit a cselekvés lehetőségét az egész időre;
mint például, ha az usukaption általi megszerzésre előírt időtartamból egy napnál kevesebb
ideig birtokoltam volna a tulajdonodat, és ezután kezdtem el a közszolgálatban távollétemet,
csak egy napra kell visszaadni ellenem.
A praetor azt is mondja: "Ha más jogos ok látszik fennállni, teljes restitúciót fogok
megadni". Ezt a záradékot szükségképpen beillesztették az ediktumba, mert sok olyan eset
fordulhat elő, amely megalapozná a restitúciót, de amelyet nem lehet külön felsorolni; így
ahányszor az igazságosság restitúciót követel, annyiszor lehet ehhez a záradékhoz
folyamodni. Például, ha egy fél egy város követeként jár el, akkor csak akkor igazságos, hogy
visszaszolgáltatásban részesüljön, ha az állam szolgálatában nem hiányzik; és többször
megállapították már, hogy jogosult a visszaszolgáltatásra, akár volt megbízottja, akár nem.
Úgy gondolom, hogy ugyanez a szabály vonatkozik arra az esetre is, ha egyik vagy másik
tartományból idézték be, hogy tanúvallomást tegyen akár a városban, akár a császár előtt;
mert a rescriptiókban igen gyakran megállapították, hogy felmentést kell kapnia. Ezenfelül
felmentést kell adni azoknak, akik valamilyen bírósági vizsgálat vagy fellebbezés miatt
külföldön tartózkodtak. És általában véve, amilyen gyakran egy fél kényszerűségből és nem
önként van távol, azt kell mondani, hogy jogosult a felmentésre.
Paulus, Az ediktumról, XII. könyv.
És ha valaki elveszít valamit, vagy nem jut haszonhoz, akkor is meg kell adni a kártérítést,
még akkor is, ha nem veszett el semmi a tulajdonából.
Ulpianus, Az ediktumról, XII. könyv.
Továbbá, ha valaki valamilyen ésszerű okból hiányzik, a prétornak mérlegelnie kell, hogy
jogosult-e a mentességre; például ha a távolléte tanulmányai miatt történt, vagy mert a
megbízottja meghalt; a szándék az, hogy ne érje őt kár, ha a távolléte valamilyen jó okból
történt.
Sőt, ha valaki nincs őrizetben vagy láncra verve, de kezességgel biztosítékot nyújtott,
és emiatt nem tud elutazni, és hátrányos helyzetbe kerül, akkor is jogosult a jóvátételre; és a
jóvátételt is meg fogják adni ellene.
A praetor azt is mondja: "Ha erre a törvények, a népszavazások, a szenátus rendeletei,
az ediktumok és a császári rendeletek felhatalmazzák". Ez a záradék nem azt ígéri, hogy a
restitúciót akkor adják meg, ha a törvények megengedik, hanem ha a törvények nem tiltják.
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Ha valaki nagyon gyakran volt távol az állam szolgálatában, Labeo úgy véli, hogy a
restitúció iránti kérelem benyújtásának idejét az utolsó visszatérésétől kell számítani. Ha
azonban az összes távolléte együttesen egy évet tesz ki, és mindegyik külön-külön kevesebb,
mint egy évet, akkor meg kell fontolni, hogy egy teljes évet adjunk-e neki a visszatérítésre,
vagy csak annyi időt, amennyit az utolsó távolléte tartott, és én azon a véleményen vagyok,
hogy egy teljes évet kell adni.
Ha Ön, miközben a tartományban tartózkodik, egy ideig a városban is tartózkodik,
akkor az egy év ellenem folyik-e, mert jogomban áll perelni Önt? Labeo szerint nem. Én
azonban azon a véleményen vagyok, hogy ez csak akkor igaz, ha az ellenfélnek joga van
követelni, hogy a tartományodba küldjenek; ellenkező esetben úgy kell tekinteni, hogy nekem
van perlési jogköröm, mert a kérdés Rómában is feltehető.
Kivételt képezhet az is, aki az állam szolgálatában távollétében volt, ahogyan az is,
hogy neki is megvan a perindítási joga; például, ha, miután megszerezte a tulajdont, annak
visszaszerzése iránt keresetet kellene indítani ellene.
A visszkereseti perben, amelyet a katona ellen lehet indítani, Pomponius azt állítja,
hogy teljesen jogos, de az alperesnek le kell adnia a hasznot, amelyet a távolléte alatt szerzett,
és nem védekezett; ezért a másik oldalon a hasznot is le kell adni a katonának, mivel mindkét
félnek joga van a keresethez.
Africanus, Kérdések, VII. könyv.
Ennek az az oka, hogy a közfeladat senkinek sem okozhat veszteséget vagy hasznot.
Paulus, Az ediktumról, XII. könyv.
Ha egy katona, aki usucaption útján szerzett jogot a birtokra, meghal, és örököse kitölti az
ehhez szükséges időt, igazságos, hogy amit a halála után szerzett, azt vissza kell vonni; és
ugyanezt a szabályt kell betartani azon örökösök esetében is, akik az usucaption jogát öröklik,
mivel az elhunyt birtokának, mivel az úgyszólván a birtokhoz kapcsolódik, az örökösre kell
szállnia, és nagyon gyakran a jog már azelőtt teljessé válik, hogy a birtokba lépés megtörtént
volna.
Ha egy olyan személy, aki az állam szolgálatában távollétében volt, haszonélvezettel
szerzett tulajdont, és ezt követően elidegeníti azt, vissza kell szolgáltatni; és még ha nem is
volt csalás a távollétével és a tulajdonszerzésével kapcsolatban, meg kell akadályozni, hogy
hasznot húzzon belőle. Minden más esetben is meg kell adni a visszaszolgáltatást, mintha
ítéletet hoztak volna ellene.
Ugyanez, Az ediktumról, LIII. könyv.
Ha az, akinek a tulajdonát valaki uzsorakölcsön útján szerezte meg, amíg ő az állam
szolgálatában nem volt, birtokába jut az így megszerzett tulajdonnak, és ezt követően elveszíti
azt; örökös és nem időhöz kötött perlési jog illeti meg.
Modestinus, Szabályok, IX. könyv.
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Valaki az állam szolgálatában távollévőnek tekintendő, mihelyt elhagyta a várost, bár lehet,
hogy még nem érte el a tartományt; ha pedig elment, mindaddig távollévőnek kell tekinteni,
amíg vissza nem tér a városba. Ez vonatkozik a prokonzulokra és helyetteseikre, valamint
azokra, akik a tartományok élén állnak, a tartományokban tisztséget betöltő császári
prokurátorokra, a katonai tribunusokra, a prefektusokra és a követek kísérőire, akiknek neve
be van jegyezve a kincstár könyveibe vagy a császári nyilvántartásokba.
Ugyanez, az esetek magyarázatáról.
Azok közé, akik az Ediktum általános záradéka alapján mentességre jogosultak, a kincstári
ügyvédek is tartoznak.
Azok, akik a magisztrátusok határozatait jegyzik, természetesen nem hiányoznak a
közszolgálatból.
A katonaorvosoknak joguk van arra, hogy kérvényezzék a kárpótlással járó enyhítést,
mivel az általuk ellátott feladatok a köz javát szolgálják, és nem szabad, hogy sérelem érje
őket.
Javolenus, On Cassius, XV. könyv.
Az a katona, aki otthon tartózkodik szabadságon, nem tekinthető az állam szolgálatából távol
lévőnek.
Az a személy, aki szolgálatát a közadók beszedésére adja, amelyeket kiutaltak, nem
hiányzik az állam szolgálatából.
Paulus, A Lex Julia et Papia.
Azok a személyek, akiket katonák vezetésére vagy hazahozatalára küldenek, vagy akiknek a
toborzás a feladata, az állami szolgálatban távollévők.
Ez a helyzet akkor is, ha a császárnak való gratuláció céljából küldenek személyeket.
Hasonlóképpen a császári prokurátor, és nemcsak az, akire egy tartomány ügyeit
bízzák, hanem az is, akit a tartományhoz tartozó bizonyos ügyek intézésével bíznak meg, de
nem az egészet. Ezért ahol több császári prokurátor van megbízva különböző ügyekkel, ott
mindannyian úgy tekintendők, mint akik nincsenek az állam szolgálatában.
Az egyiptomi prefektus szintén az állam szolgálatában van távol; és az is, aki
bármilyen más okból közügyben távozik a városból.
Az isteni Pius ugyanezt a szabályt állapította meg a város helyőrségére vonatkozóan.
Megkérdezték, hogy az a fél, akit a gonosztevők elfojtására küldenek ki, a
közszolgálatban távol van-e, és megállapították, hogy igen.
Ugyanez a szabály vonatkozik arra az esetre is, ha egy civil egy konzuli rangú tiszt
parancsára csatlakozott egy expedícióhoz, és a csatában elesett, mert az örökösének segélyt
kell adni.
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Az a személy, aki az állam megbízásából Rómába utazott, közszolgálatban
távollévőnek minősül. Sőt, ha a kormány megbízásából elhagyja hazáját, még ha joga van is
áthaladni a városon, az állam szolgálatában távollévőnek minősül.
Hasonlóképpen, ha valaki, aki egy bizonyos tartományban tartózkodik, ha elhagyta
hazáját, vagy a saját tartományában marad közügyek intézése céljából, amint megkezdi a
szolgálat ellátását, távollévőnek minősül.
Aki táborba megy, és onnan visszatérve is távollévőnek minősül az állam
szolgálatában; mint ahogy annak is, aki katonának készül, el kell mennie a táborba, és onnan
vissza kell térnie. Vivianus azt mondja, hogy Proculus azt tartotta, hogy az a katona, aki
szabadságon van, az állam szolgálatából hiányzik, amíg hazajön és visszatér a seregbe, de
amikor otthon van, nem hiányzik.
Ulpianus, A Lex Julia et Papia, VI. könyv.
Mi csak azokat értjük közügyekben való távollét alatt, akik nem saját kényelmükből, hanem
kényszerűségből vannak távol.
Paulus, A Lex Julia et Papia, III. könyv.
Azokat, akik a császári alkotmányok által előírt időn túl saját tartományukban mint assessorok
szolgálnak, nem úgy értjük, hogy közügyek miatt távol vannak.
Ulpianus, A Lex Julia et Papia, VI. könyv.
Én azon a véleményen vagyok, hogy az az állam szolgálatából hiányzik, akinek a császár
különleges kegyként engedélyezte, hogy saját tartományában assessorként tevékenykedjék; ha
azonban nem az ő engedélyével jár el, akkor azt kell mondanunk, hogy ezzel vétkes, és nem
jogosult az állam szolgálatából hiányzók kiváltságaira.
Az állam szolgálatában távollévőnek tekintendő az a fél, aki valamilyen tisztséget tölt
be, de amint hivatali ideje lejár, megszűnik a közügyek miatt való távolléte. Mi azonban a
számára a visszatérésre biztosított időt attól a naptól számítva számoljuk ki, amikor megszűnt
a közszolgálatban való távolléte, vagyis annyi időre, amennyire szüksége van ahhoz, hogy
visszatérjen a városba, és ésszerű lesz neki azt az időt megadni, amelyet a törvény más
visszatérő tisztviselőknek biztosít. Ha tehát valamilyen saját ügye miatt félreáll; kétségtelen,
hogy az így elhasznált időt nem adják meg neki, hanem azt az időtartamot számítják ki,
amelyen belül visszatérhetett volna; és ha ez letelt, akkor azt kell mondanunk, hogy megszűnt
az állam szolgálatából való távolléte. Nyilvánvaló, hogy ha betegség miatt nem tudja folytatni
az útját, akkor humánus megfontolásoknak kell érvényesülniük; ugyanúgy, mint ahogyan az a
rossz időjárás, a hajózási nehézségek és más véletlenül bekövetkező dolgok esetén szokás.
Paulus, Mondatok, I. könyv.
Aki közügyek miatt távozni készül, és olyan megbízottat hagyott hátra, aki által védekezhet,
és teljes kártérítésért folyamodik, nem hallgatható meg.
Ulpianus, Vélemények, V. könyv.
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Ha a katonának hatalmában áll büntetőeljárást indítani az alatt az idő alatt, amíg az államnak
szenteli szolgálatait, nem fosztják meg ettől a jogától.
Ha valakit a vele szemben kiszabott büntetés alapján, amely miatt visszaszolgáltatást
kapott, egy szigeten tartanak fogva, és bebizonyosodik, hogy a vagyon egy részét, amelytől
nem fosztották meg, valaki más sajátította ki, azt vissza kell neki adni.
Julianus, Digest, XXXV. könyv.
Ha valaki Titiusnak hagyatékot hagyott, azzal a feltétellel, hogy az örökhagyó halálakor az
előbbinek Olaszországban kell tartózkodnia, vagy pedig minden évben kifizethetőnek hagyja,
amíg Olaszországban tartózkodik; és az örökhagyó felmentést kap azon az alapon, hogy azért
nem részesülhetett a hagyatékból, mert közügyek miatt távol volt, kénytelen teljesíteni
minden olyan megbízást, amellyel őt bízták meg. Marcellus egy jegyzetben azt kérdezi, hogy
ha egy katonának visszaadják azt a hagyatékot, amelyet azért veszített el, mert az állam
szolgálatában távol volt, kételkedhet-e valaki abban, hogy a hagyatékhoz és a bizalomhoz
való jog nem csorbul?
Alfenus, Digest, V. könyv.
Nem mondható helyesen, hogy az állam szolgálatából hiányzik az, aki magánügyei miatt
csatlakozott egy követséghez.
Africanus, Questions, VII. könyv.
Ha valaki minden évben bizonyos összegről állapodik meg, amíg ő vagy az ígéretet tevő fél
Itáliában marad, és egyik vagy másik történetesen az állam szolgálatában van távol; a
prétornak kötelessége méltányos keresetet megadni. Úgy véljük, hogy ugyanez a szabály
érvényes, ha a kikötés a következő szavakkal szerepel: "Ha egy bizonyos ember a következő
öt évben Rómában tartózkodik"; vagy "Ha nem tartózkodik Rómában, hajlandó vagy-e száz
aureit fizetni?".
Paulus, On Sabinus, II. könyv.
Aki az állam szolgálatában távol van, és valamilyen módon megkárosítják, nem kaphat
kártérítést, ha a kárt olyan körülmények között szenvedte el, amikor veszteség érte volna, még
akkor sem, ha nem közügyek miatt volt távol.
Scaevola, Szabályok, I. könyv.
Minden olyan katona, aki nem tudja elhagyni a zászlóalját anélkül, hogy saját magát
veszélyeztetné, az állam szolgálatából távol lévőnek tekintendő.
Marcianus, Szabályok, II. könyv.
Aki az állam szolgálatából hiányzik, jogosult a visszatérítésre egy olyan személlyel szemben,
aki szintén közügyek miatt van távol, ha jogos oka van a panaszra, mert valamilyen kár érte.
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7. cím A tárgyalás feltételeinek megváltoztatása céljából tett
elidegenítésekről.
Gaius, A tartományi ediktumról, IV. könyv.
A proconsul minden óvintézkedést megtesz annak megakadályozására, hogy bárkinek a jogi
helyzete egy másik személy cselekedete miatt rosszabbá váljon; és mivel megérti, hogy a per
eredménye néha sokkal nagyobb nehézségeket okoz, ha más ellenfelünk van, mint az elején
volt, ezért ez ellen a következőkkel gondoskodott: "Hogy ha valaki a kérdéses vagyon
átruházásával egy másik felet helyezne a maga helyébe ellenfélként, és ezt szándékosan,
csalárd szándékkal tette, akkor a másik fél azon érdekének mértékéig, amely a másik félnek
abban állt, hogy nem volt másik ellenfele, a perben in factum felelősséggel tartozik." A peres
félnek nem volt másik ellenfele.
Ha tehát egy pereskedő egy másik tartományból származó vagy nálunk erősebb embert
állít ellenfélül, mint ellenfelet, akkor felelősségre vonják;
Ulpianus, Az ediktumról, XIII. könyv.
Vagy bárki, aki valószínűleg bosszantja az ellenfelet.
Gaius, A tartományi ediktumról, IV. könyv.
Ennek az az oka, hogy ha valaki ellen, aki egy másik tartományhoz tartozik, eljárást indítok,
kénytelen vagyok ezt a saját tartományában megtenni, és nem tehetünk semmit egyenrangúan
ott, ahol a másik fél erősebb.
Ráadásul, ha az, akit perelünk, manumáltat egy rabszolgát, akire a perben igényt
tartunk, a mi helyzetünk kevésbé lesz előnyös, mert a prétorok a szabadságot részesítik
előnyben.
Továbbá, ha valamilyen építményt emeltünk egy olyan földterületen, ahol a Quod vi
aut clam tilalom alá eshetünk; vagy ha egy olyan személy ellen megítélt perben, aki az
esővizet természetes folyásából eltéríti, elidegenítjük az említett ingatlanrészt, a mi
helyzetünk értelemszerűen rosszabb lesz; mert ha én eljárást indítok ön ellen, ön kénytelen
lesz az építményt saját költségén eltávolítani, most azonban kénytelen vagyok a cselekményt
végrehajtó személytől eltérő fél ellen pert indítani, és kénytelen leszek az építményt saját
költségemen eltávolítani; azon oknál fogva, hogy az, aki birtokában van valaminek, amit más
emelt, csak annyiban felelős ezen eljárás alapján, hogy az építmény eltávolítását engedélyezi.
Ha értesítem Önt egy új építményről, és Ön ezt követően elidegeníti a földterületet, és
a vevő befejezi a munkát; úgy ítélték meg, hogy Ön felelős lesz e perben, azon oknál fogva,
hogy nem indíthatok pert Ön ellen egy új építményről szóló értesítés alapján, mivel Ön nem
épített semmit; és nem tehetem meg ezt az ellen a fél ellen sem, akinek Ön átruházta az
ingatlant, mivel őt nem értesítették.
Mindebből nyilvánvaló, hogy mivel a prokonzul teljes helyreállítást ígér, a felperes
ebben a perben a bíróság végzésével kártérítést kaphat olyan mértékben, amilyen mértékben
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érdeke fűződik ahhoz, hogy nem volt másik ellenfele; például ha a másik ellenfél
helyettesítésével kapcsolatban bizonyos költségek merültek fel, vagy más kellemetlenséget
szenvedett.
Mi történne akkor, ha az a személy, aki ellen a praetoriánus per indítható, kész lenne
azt megvédeni, mintha még mindig ő lenne a birtokos? Ebben az esetben nagyon helyesen
állapítható meg, hogy az ezen ediktumra alapított keresetet elutasítják tőle.
Ulpianus, Az ediktumról, XIII. könyv.
Ugyanez az Ediktum vonatkozik arra az esetre is, ha a tulajdont haszonélvezettel szerezte meg
az a fél, akinek azt átruházták, így nem lehet perelni, hogy azt tőle visszaszerezzék.
Az is előfordulhat, hogy a birtoklás megszűnik rosszhiszeműség nélkül, de ez a per
feltételeinek megváltoztatása céljából történt, és számos más ilyen eset is van. Másrészt a fél
csalárd módon is lemondhat a birtoklásról, és lehet, hogy nem a per feltételeinek
megváltoztatása céljából cselekedett; és akkor nem lesz felelős e rendelet értelmében, mert
nem idegeníti el a tulajdont, aki csupán a birtoklásról mond le. A praetor azonban nem
helyteleníti annak a félnek a cselekedetét, aki azért akart annyira lemondani a tulajdonról,
hogy ne kelljen állandóan pereskednie miatta; és ez tulajdonképpen igen szerény elhatározása
annak, aki irtózik a pereskedéstől, és nem hibáztatható; de a praetor csak azzal a féllel
foglalkozik, aki, miközben meg akarja tartani a tulajdont, a perben való részesedését másra
ruházza át, hogy az utóbbi maga helyett az ellenfelének okozzon gondot.
Pedius a Kilencedik Könyvben azt állítja, hogy ez az ediktum nemcsak a tulajdonjog
átruházására vonatkozik, hanem a birtoklás átruházására is; ellenkező esetben azt mondja,
hogy ha a felperes dologi pert indít, és az alperes lemond a birtoklásról, nem lesz felelős.
Ha azonban valaki betegség, öregség vagy szükséges üzlet miatt átruházza a perjogát
egy másikra, ez nem olyan eset, amelyben e rendelet szerint felelősséggel tartozik, mivel a
csalásról említést tesz a rendelet; mert ellenkező esetben tilos lenne ügynökökön keresztül
pereskedni, mivel a tulajdonjogot általában rájuk ruházzák, ha erre megfelelő ok áll fenn.
Ez az Ediktum az ingatlan szolgalmi jogokra is vonatkozik, amennyiben azok
elidegenítése csalárd módon történik.
E kereset tárgya a felperes érdekeltségének összege; és ezért, ha az ingatlan nem az
övé volt, vagy ha az elidegenített rabszolga az őt elidegenítő fél hibája nélkül hal meg, a
kereset nem áll fenn, kivéve, ha a felperesnek valamilyen további érdekeltsége volt.
Ez a kereset nem büntetőjogi jellegű, hanem a bírósági végzés alapján történő
visszaszerzésre szolgál, amiért az örökösnek és az örökös ellen is meg van adva,
Paulus, Az ediktumról, XI. könyv.
Vagy bárki ellen, aki hasonló körülmények között van;
Ulpianus, Az ediktumról, XIII. könyv. Vagy egy év után nem adják meg.
Gaius, A tartományi ediktumról, IV. könyv.

212

Mivel a tulajdon visszaszerzésére vonatkozik, úgy tűnik, hogy még mindig bűncselekmény
miatt adják meg.
Paulus, Az ediktumról, XII. könyv.
E rendelet alapján az a személy akkor is felelősségre vonható, ha a vagyontárgyat előállítja,
ha a bíró értesítése után nem helyezi az ügyet eredeti állapotába.
A praetor azt mondja: "Vagy olyan elidegenítés, amely a per feltételeinek
megváltoztatása céljából történik"; vagyis egy jövőbeli per feltételei, és nem a jelenlegi per
feltételei.
Az "elidegenítés" alatt más tulajdonának eladását is értik.
Ha azonban valaki elidegenít valamit akár örökös kijelölésével, akár hagyaték útján, az
Edikt nem alkalmazható.
Ha valaki elidegeníti a tulajdonát, és azt visszaveszi, nem tartozik felelősséggel az
Ediktum értelmében.
Ha a vevő arra kényszeríti az eladót, hogy az eladott ingatlant visszavegye, nem
tekinthető úgy, hogy azt a per feltételeinek megváltoztatása céljából elidegenítette.
Paulus, A curulai aedilisek ediktumáról, I. könyv.
Azon oknál fogva, hogy a rabszolga visszaszolgáltatásakor mindennek visszaható hatálya van,
és ezért az a fél, aki visszaadja a tulajdont, nem tekinthető úgy, hogy elidegenítette azt a per
feltételeinek megváltoztatása céljából; kivéve, ha a rabszolgát éppen ebből a célból adja
vissza, és máskülönben nem adta volna vissza.
Ulpianus, Az ediktumról, XII. könyv.
Ha ugyanis, mivel adósságom van, átadom a vagyont, amiért perelni akartál, ez az ediktum
nem lesz érvényes.
Ha egy gyámolt gyámja vagy egy elmebeteg gondnoka elidegeníti a vagyont, a
praetoriánus perindítás megalapozott, mert nem lehet feltételezni, hogy akár a gyámnak, akár
az elmebetegnek lehet csalási szándéka.
Ugyanez, Vélemények, V. könyv.
Amikor egy katona kérelmezte, hogy a saját nevében indítson pert egy olyan birtok
megszerzése érdekében, amelyet állítólag neki ajándékoztak; azt mondták neki, hogy ha az
ajándékozás a per feltételeinek megváltoztatása céljából történt, a pert a korábbi
tulajdonosnak kell indítania, hogy úgy tűnjön, hogy ő adta át a birtokot a katonának, és nem
peres eljárásról van szó.
Marcianus, Institutes, XIV. könyv.
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Ha valaki elidegeníti egy ingatlanban való részesedését, hogy elkerülje a felosztási pert, a Lex
Licinia tiltja, hogy maga indítson felosztási pert, például azért, hogy valamely erősebb vevő
alacsonyabb licitálással megszerezze azt; és ily módon visszaszerezheti azt. Az azonban, aki
elidegenítette a részét, és utólag akar osztozkodási pert indítani, nem hallgatható meg; de ha
az a fél, aki azt megvásárolta, pert kíván indítani, azt az Edictumnak az a szakasza tiltja meg
neki, amely előírja, hogy a per feltételeinek megváltoztatása céljából nem lehet elidegeníteni.

8. cím A másoknak választottbíráskodásra átadott ügyekről és azokról,
akik azokat a döntés meghozatala céljából elfogadják.
Paulus, Az ediktumról, II. könyv.
A választottbíráskodás ugyanúgy zajlik, mint a bírósági tárgyalás, és célja, hogy véget vessen
a pereskedésnek.
Ulpianus, Az ediktumról, IV. könyv.
Megállapítást nyert, hogy a választottbíráskodásból nem származhat kivétel, de a kiszabott
büntetés iránti kereset igen.
Ugyanő, Az ediktumról, XIII. könyv.
Labeo azt mondja, hogy ha egy választottbírósági ítélet alapján olyan ítéletet hoznak, amellyel
egy huszonöt év alatti kiskorú felet felmentenek a gyámságra vonatkozó per alól, azt a praetor
nem erősítheti meg; és az emiatt kiszabott büntetés behajtására irányuló keresetnek sem adnak
helyt.
Bár a praetor senkit sem kényszerít arra, hogy választottbíráskodást vállaljon (mivel ez
önkéntes, az akarat gyakorlásán múlik, és nem tartozik a hatáskörébe), mégis, ha egy fél
egyszer már vállalta a tisztséget, a praetor úgy véli, hogy az ügy az ő gondoskodását és
figyelmét igényli; nem annyira azért, mert az a célja, hogy a jogi viták megszűnjenek, hanem
azért, hogy ne érje csalódás azokat a személyeket, akik olyasvalakit választottak maguk közül
döntésre, akit megbízható embernek tartottak. Mert tegyük fel, hogy miután az ügyet egy
vagy több alkalommal megvizsgálták, és mindkét fél magánügyei nyilvánosságra kerültek, és
az üzleti titkok feltárultak, a döntőbíró megtagadja a döntést; vagy azért, mert elfogultságot
mutat, vagy azért, mert megvesztegetéssel megvesztegették, vagy más okból; tagadhatja-e
bárki, hogy nem teljesen helyes, ha a prétor közbelép, hogy a döntőbírót arra kényszerítse,
hogy teljesítse a hivatalából fakadó kötelességét, amelyet vállalt?
A praetor azt mondja: "Az a fél, aki olyan választottbíráskodást vállal, amellyel
pénzbüntetés terhe mellett aláveti magát az ő ítéletének".
Vegyük először a választottbírák személyét. A praetor kötelezhet egy választottbírót,
függetlenül attól, hogy milyen rangban van, hogy teljesítse az általa vállalt hivatal
kötelességeit, még akkor is, ha konzuli rangban van, kivéve, ha valamilyen bírói tisztséget tölt
be, vagy más hatalommal van felruházva; mint például a konzul vagy a praetor, mivel akkor
nincs joghatósága;
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Paulus, Az ediktumról, XIII. könyv.
A magisztrátusok ugyanis nem vethetők alá kényszerítésnek ott, ahol magasabb vagy egyenlő
hatalommal rendelkeznek; és az sem mindegy, hogy a bírói tisztséget magisztrátusi tisztségük
ideje alatt vagy azt megelőzően fogadták-e el. Az alacsonyabb rangú tisztviselők azonban
alávethetők a kényszerítésnek.
Ulpianus, Az ediktumról, XIII. könyv.
Egy család fia is kényszeríthető.
Gaius, A tartományi ediktumról, V. könyv.
Sőt, egy család fia is kinevezhető döntőbírónak olyan ügyben, amelyben apja érdekelt; és
sokan úgy vélik, hogy bíró is lehet.
Ulpianus, Az ediktumról, XIII. könyv.
Pedius a Kilencedik Könyvben, Pomponius pedig a Harmincharmadik Könyvben azt mondja,
hogy nincs jelentősége annak, hogy a választottbíróvá kinevezett fél szabad születésű, vagy jó
hírű szabados, vagy pedig gyalázatosnak bélyegzett. Labeo azt mondja, hogy rabszolga nem
lehet döntőbíró, és ez a vélemény helyes.
Ezért Julianus azt állítja, hogy ha egy döntőbíráskodásra vonatkozó kérdést Titius és
egy rabszolga elé utalnak, Titius nem kényszeríthető arra, hogy ítéletet hozzon, mert a
döntőbíráskodást mással vállalta; bár azt állítja, hogy rabszolga általi döntőbíráskodás nem
létezik. Mi lenne akkor az eredmény, ha Titiusnak kellene ítéletet hoznia? Ebben az esetben a
büntetés nem lenne fizetendő, mert nem azoknak a feltételeknek megfelelően hozta meg a
döntést, amelyek mellett a tisztséget elvállalta.
Paulus, Az ediktumról, XIII. könyv.
Ha azonban a választottbírósági eljárás feltételei úgy szóltak, hogy "kizárólag bármelyik fél
ítélete érvényes", akkor Titius ellen erővel lehet fellépni.
Ulpianus, Az ediktumról, XIII. könyv.
De ahol egy rabszolgát neveztek ki döntőbírónak, és azután hoz ítéletet, miután szabaddá vált,
azon a véleményen vagyok, hogy ha ezt szabadságának megszerzése után teszi, és a felek
beleegyeznek, akkor cselekedete érvényes lesz.
Sem gyámolt, sem elmebeteg, sem süketnéma vagy néma nem nevezhető ki
döntőbírónak; ahogy Pomponius állítja a Harmincharmadik Könyvben.
Ha egy fél bíró, a Lex Julia megtiltja neki, hogy ugyanabban az ügyben, amelyben
bíróként dönt, döntőbíróként járjon el, vagy saját magát nevezze ki; és ha ítéletet hoz, a
büntetésért nem lehet pert indítani.
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Vannak mások, akiket nem lehet arra kényszeríteni, hogy ítéletet hozzanak; például ha
a döntőbíró korruptsága vagy aljassága nyilvánvaló.
Julianus azt mondja, hogy ha a pereskedők rágalmazzák a döntőbírót, a praetor
semmiképpen sem bocsáthatja el, hanem csak akkor, ha megfelelő okot mutatnak ki. Ugyanez
a jogtudós azt mondja, hogy ha a felek a döntőbíró tekintélyét megvetéssel kezelik, és a
bírósághoz fordulnak,
Paulus, Az ediktumról, XIII. könyv. Vagy más választottbíróhoz fordulnak;
Ulpianus, Az ediktumról, XIII. könyv.
És miután a pereskedők visszatérnek az eredeti döntőbíróhoz, a praetor ne kényszerítse őt
arra, hogy döntsön azok között, akik sértően bántak vele, és elutasították őt, hogy máshoz
fordulhassanak.
A döntőbírót nem lehet arra kényszeríteni, hogy ítéletet hozzon, kivéve, ha a
választottbíráskodásban állapodtak meg.
Ahol a praetor azt mondja: "pénzbüntetés mellett"; úgy kell értenünk, hogy nem egy
pénzösszeget kell fizetni mindkét félnek, hanem lehet más vagyontárgyat is ígérni büntetésül,
ha az egyik fél nem tartja be a döntést; és ez volt Pomponius véleménye. Mi van akkor, ha
vagyontárgyat helyeztek letétbe a döntőbírónál azzal a feltétellel, hogy azt annak a félnek kell
átadnia, aki megnyerte az ügyet, vagy át kell adnia, ha az egyik fél nem tartja be a döntést;
kénytelen lesz-e döntést hozni? Szerintem igen. Ugyanez lenne az eset akkor is, ha egy
bizonyos összeget e célból a kezében hagynának. Ha tehát az egyik fél a megállapodásban
ígéretet tett arra, hogy átadja a vagyontárgyat, a másik pedig arra, hogy pénzt fizet, akkor a
választottbírósági alávetés teljes, és a döntőbíró kényszeríthető arra, hogy ítéletet hozzon.
Néha, ahogy Pomponius megjegyzi, a választottbíráskodásnak való alávetés puszta
megállapodással is történhet; például ha mindkét fél adós, és abban állapodnak meg, hogy ha
valamelyikük nem teljesíti a választottbíró ítéletét, nem lesz joga behajtani a tartozását.
Julianus továbbá azt állítja, hogy a választottbíró nem kényszeríthető arra, hogy ítéletet
hozzon, ha az egyik fél ígéretet tesz, a másik pedig nem.
Ugyanezen a véleményen van akkor is, ha a büntetést feltételhez kötve állapodtak
meg; mint például: "Ha egy bizonyos hajó ennyi ezret tér vissza Ázsiából", mert a döntőbíró
nem kényszeríthető arra, hogy a feltétel teljesüléséig ítéletet hozzon, nehogy a feltétel nem
teljesülése miatt érvénytelen legyen; és Pomponius is ugyanezt mondja az Ediktumról szóló
harmincharmadik könyvében.
Paulus, Az ediktumról, XIII. könyv.
Ebben az esetben talán csak ott lesz indokolt a praetorhoz fordulni, ahol a tárgyalásra kijelölt
időt meg lehet hosszabbítani, mert akkor az megtörténhet.
Ulpianus, Az ediktumról, XIII. könyv.
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Pomponius azt mondja, hogy ha valamelyik fél mentesül a megállapított büntetés alól, a
döntőbírónak nem szabad kényszerülnie arra, hogy ítéletet hozzon.
Azt is állítja, hogy ha csak az én követeléseimet terjesztik a választottbíráskodás elé,
és én kikötöttem, hogy a büntetést neked kell megfizetned; meg kell vizsgálni, hogy ez a
választottbíráskodásra való hivatkozás-e vagy sem. Nem látom azonban, hogy hol találja a
nehézséget; mert ha a felek megegyezése csak az egyikük követeléseire vonatkozik, akkor
nincs ok az állításában, mivel törvényes, hogy egy dolgot választottbíróság elé kell állítani; de
ha úgy érti, hogy a kikötés csak az egyik oldalra vonatkozik, akkor amit mond, az ésszerű. Ha
azonban az a fél, aki a kikötést tette, az, aki a pert indítja, akkor a választottbíráskodásnak
való alávetés teljesebbnek mondható, azon oknál fogva, hogy a perbe fogott fél védelmet
élvez; például szerződésen alapuló kivétellel, és ha nem tesz eleget az ítéletnek, akkor az, aki
a pert indítja, a kikötésre hivatkozhat. Nem gondolom azonban, hogy ez a vélemény helyes;
ugyanis nem elegendő, hogy a félnek kivételi joga van, mivel a döntőbíró kénytelen lehet
odaítélni a díjat.
Úgy tartják, hogy valaki elfogadta a választottbírói tisztséget (ahogyan Pedius mondja
a Kilencedik könyvben), amikor vállalta a bírói feladatokat, és megígérte, hogy a felek vitáit
az ő ítéletével rendezi. De ha - mint mondja - a döntőbírónak csak addig kell eljárnia, hogy
megállapítsa, a felek megengedik-e, hogy vitájuk az ő tanácsa vagy tekintélye alapján
rendeződjön, akkor nem tekinthető úgy, hogy elvállalta a döntőbírói feladatokat.
A kijelölt választottbíró nem köteles ítéletet hozni azokon a napokon, amelyeken a
bírónak nem kell határozatot hoznia; kivéve, ha a választottbíráskodás által meghatározott
határidő hamarosan lejár, és nem hosszabbítható meg.
Ha tehát a döntőbírót a prétor sürgeti, hogy hozza meg a döntését, akkor teljesen
jogos, hogy időt kell neki biztosítani erre, ha esküszik arra, hogy az ügy még nem eléggé
világos számára.
Pomponius, Quintus Muciusról, XI. könyv.
Ha az ügyet választottbíróság elé terjesztik anélkül, hogy a tárgyalásra napot jelölnének ki,
feltétlenül szükséges, hogy a döntőbíró kitűzzön egyet, természetesen a felek beleegyezésével,
és az ügyet ezután döntsék el; mert ha ezt elmulasztja, bármikor kényszeríthető, hogy
meghozza a döntését.
Ulpianus, Az ediktumról, XIII. könyv.
Még ha a praetornak az ediktumban fenntartás nélkül ki is kell mondania, hogy a döntőbírót
ítélet meghozatalára kényszeríti; mindazonáltal néha figyelnie kell az indokaira, és el kell
fogadnia a kifogásait, ha megfelelő okot mutatnak ki; mint például, ha a peres felek
rágalmazzák őt; vagy ha halálos ellenségeskedés támad közte és közöttük vagy egyikük
között; vagy ha a kor vagy betegség, amely utólag támadta meg, felmenti őt kötelessége
teljesítése alól; vagy ha saját ügyeivel van elfoglalva, vagy ha sürgős szükség van arra, hogy
elutazzon; vagy ha valamilyen közhivatal követeli meg figyelmét; és ez Labeo véleménye.
Paulus, Az ediktumról, XIII. könyv.
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Vagy ha a döntőbíró bármilyen más kellemetlenségnek van kitéve, miután elfogadta a
hivatalt. De betegség vagy más ilyen jellegű esemény esetén, megfelelő okok esetén
kénytelen lehet elhalasztani az ügy elbírálását.
A döntőbírónak felmentést kell kapnia, ha saját nevében egy ügy miatt van elfoglalva,
legyen az akár nyilvános, akár magánügy; mindenesetre, ha a tárgyalás napja nem halasztható
el; de ha ez lehetséges, miért ne kényszeríthetné a prétor őt a halasztásra, hiszen ehhez joga
van, hiszen ez néha a döntőbíró számára minden kellemetlenség nélkül is megvalósítható. Ha
azonban mindkét fél azt kívánja, hogy hozzon ítéletet, még akkor is, ha nem adtak
kötelezvényt a halasztásért; mégsem tehet mást, ha saját peres ügye van folyamatban, hacsak
nem járul hozzá, hogy az ügyet újból eléje terjesszék. Ez természetesen attól függ, hogy a
határidő hamarosan lejár.
Ulpianus, Az ediktumról, XIII. könyv.
Továbbá, ha az egyik peres fél átruházta a vagyonát, Julianus a Digestus negyedik könyvében
kijelenti, hogy a döntőbíró nem kényszeríthető arra, hogy ítéletet hozzon, mivel a hivatkozott
fél sem perelni, sem perelni nem tud.
Ha a peres felek csak hosszú idő elteltével térnek vissza a döntőbíróhoz, Labeo azt
állítja, hogy az nem kényszerül arra, hogy ítéletet hozzon.
Ha több választottbíró vállalta a tisztséget, akkor egyikük sem kényszeríthető egyedül
arra, hogy ítéletet hozzon, hanem vagy mindannyian, vagy egyikük sem.
Ezért kérdezi Pomponius a Harmincharmadik Könyvben, hogy ha egy
választottbíráskodásban úgy állapodtak meg, hogy bármit is dönt Titius, Seiusnak kell ítélnie;
melyikükre vonatkozna a kényszer? Én azon a véleményen vagyok, hogy egy ilyen
választottbíráskodás, amelyben a döntőbírónak nincs tökéletes szabadsága a döntése
meghozatalában, nem érvényes.
De ahol a választottbírósági eljárás feltételei szerint a kérdést vagy Titiusnak, vagy
Seiusnak kell eldöntenie; Pomponius azt mondja - és mi egyetértünk vele -, hogy a
választottbírósági eljárás érvényes; de a döntőbíró, akit kényszeríteni kell a döntés
meghozatalára, az, akiben a peres felek megállapodnak.
Ha a választottbíráskodás két személyhez van utalva, azzal a feltétellel, hogy ha nem
értenek egyet, egy harmadikat is felkérhetnek; úgy gondolom, hogy az ilyen jellegű utalás
nem érvényes, mert nem értenek egyet a felkérett személyt illetően, de ha a feltétel az, hogy
Semproniushoz kell csatlakozni harmadik félként, akkor a választottbíráskodás érvényes lesz,
mivel nem lehet egyet nem értés a felkérésben.
Nézzünk meg egy különleges esetet, nevezetesen: ha egy kérdést két választottbíró elé
terjesztettek, a praetornak köteleznie kell-e őket arra, hogy ítéletet hozzanak; mivel az
emberek természetes hajlamossága miatt, hogy nem értenek egyet, a kérdés szinte
megoldhatatlan lehet. Ahol a szám páratlan, ott a választottbíráskodás emiatt fenntartható,
nem azért, mert minden félnek könnyű megegyezni, hanem azért, mert ha nem értenek egyet,
van egy többség, akinek a döntésére támaszkodni lehet. Szokás azonban, hogy a vitát két
személy elé terjesztik, és ha azok nem értenek egyet, a prétornak köteleznie kell ezeket a
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döntőbírákat, hogy válasszanak ki egy harmadik személyt, akinek a tekintélyének
engedelmeskedhetnek.
Celsus a Digest második könyvében azt állítja, hogy ha a vitát három választottbíró elé
terjesztik, elegendő, ha közülük kettő egyetért, feltéve, hogy a harmadik jelen van; ha azonban
ő nincs jelen, még ha a maradék kettő egyet is ért, a döntés nem lesz érvényes, mert a
választottbíráskodás kettőnél többnek lett előterjesztve, és a harmadik a jelenlétével rávehette
volna őket, hogy fogadják el a saját véleményét:
Pomponius, Episztolák és különböző szakaszok, XVII. könyv.
Mint ahogyan az is érvénytelen, ha három bírót neveznek ki, és közülük kettő a harmadik
távollétében, megegyezéssel hoz határozatot, az érvénytelen; azon oknál fogva, hogy az ítélet
csak akkor érvényes, ha azt többséggel hozták, ha nyilvánvaló, hogy valamilyen határozatot
mindannyian hoztak.
Paulus, Az ediktumról, XIII. könyv.
Labeo azt mondja, hogy a praetort nem érdekli, hogy a döntőbíró milyen ítéletet hoz, feltéve,
hogy közli, mi a véleménye. Ha tehát az ügyet a döntőbíró elé utalnák, hogy hozzon
valamilyen bizonyos döntést, ez nem lenne döntőbíráskodás; és nem is lehetne arra
kényszeríteni, hogy ítéletet hozzon; ahogy Julianus állítja a Digestus negyedik könyvében.
Úgy kell tekintenünk, hogy a választottbíró akkor hoz döntést, ha ezt azzal a
szándékkal teszi, hogy a vitás ügy egészét rendezze. Ha azonban több ügyre vonatkozó
döntőbíráskodásról van szó, ha nem rendelkezik az összes vitás kérdésről, akkor nem
tekinthető úgy, hogy döntést hozott, és a praetor még mindig kényszerítheti őt a cselekvésre.
Emiatt meg kell fontolni, hogy a döntőbíró megváltoztathatja-e a döntését; sőt az a
kérdés is felmerült, hogy ha a döntőbíró elrendeli a vagyontárgyak átadását, és ezt később
megtiltja, vajon az, amit elrendelt, vagy az, amit megtiltott, megállja-e a helyét. Sabinus úgy
véli, hogy megváltoztathatja a döntését. Cassius támogatja mestere véleményét, és azt
mondja, hogy Sabinusnak nem olyan döntés jutott eszébe, amely véget vetett a
választottbíráskodásnak, hanem csak olyan, amelyet az ügy előkészítése közben hozott;
például amikor elrendelte, hogy a pereskedők kalendákon jelenjenek meg, majd később az
ideken; mert joga volt megváltoztatni a napot. Ha tehát az alperes ellen, vagy az ő javára
hozott döntést, akkor, mivel megszűnt volna választottbíró lenni, nem változtathatta meg a
döntését;
Gaius, A tartományi ediktumról, V. könyv.
Mert egy választottbíró még akkor sem módosíthatja a döntését, ha annak meghozatalakor
hibát követett el.
Ulpianus, Az ediktumról, XIII. könyv.
De ha egy választottbíró, akit több, egymással semmi kapcsolatban nem álló vita eldöntésére
neveztek ki, az egyikre vonatkozóan ítéletet hoz, de a többire vonatkozóan nem, akkor mi
van? Megszűnt-e a döntőbíró szerepe? Ezért meg kell vizsgálnunk, hogy van-e joga
megváltoztatni egy olyan határozatot, amelyet az elsőre vonatkozóan már meghozott. Nem
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mindegy, hogy a választottbíráskodásra elé terjesztett összes ügyet egyszerre kellett-e
eldöntenie, vagy sem, mert ha az összesre való hivatkozással kellett döntenie, akkor
megváltoztathatta a határozatát, mivel azt még nem hozta meg; de ha külön-külön kellett
döntenie, akkor úgymond több dologról kellett döntenie, és amennyiben az adott vitás ügyről
volt szó, megszűnt választottbíró lenni.
Ahol a döntőbíró azt az ítéletet hozza, hogy Titius úgy tűnik, nem tartozik Seiusnak
semmivel, bár nem tiltja meg Seiusnak, hogy pert indítson; mégis, ha az utóbbi ezt tenné, úgy
tűnik, hogy ellenzi a döntőbíró ítéletét; és ebben a kérdésben Ofilius és Trebatius is egyetért.
Én úgy gondolom, hogy a döntőbíró nem jelölhet ki külön határidőt a fizetésre, és úgy
tűnik, Trebatius is ezen a véleményen van.
Pomponius azt mondja, hogy ha a döntőbíró kétértelmű ítéletet hoz, az érvénytelen;
például: "Meg kell fizetned neki, amivel tartozol neki"; vagy: "Tartanod kell magad a
felosztásodhoz"; vagy: "El kell fogadnod részedként azt, amit a hitelezőidnek fizettél".
Továbbá, amikor a választottbíró megtiltja, hogy a választottbíráskodás feltételei
szerint büntetésért pert indítsanak; Pomponius harmincharmadik könyvében azt találom, hogy
ez érvénytelen; és igaza van, mert a választottbíráskodás feltételei nem utalnak a büntetés
behajtására.
Papinianus a Kérdések Harmadik Könyvében azt állítja, hogy ha a
választottbíráskodásra megállapított idő lejárt, a peres felek megállapodhatnak egy új
választottbíráskodásban, ugyanazzal a választottbíróval, de ha ez utóbbi megtagadja, hogy a
második választottbíráskodásban eljárjon, nem kényszeríthető erre; feltéve, hogy nem ő a
felelős a kötelessége teljesítésének késedelméért; mivel ha ő lenne a hibás a késedelemért,
akkor teljesen helyes lenne, ha a prétor arra kényszerítené, hogy ismét választottbíróként
járjon el. Ez a kérdés csak akkor merülhet fel, ha az első döntőbíráskodáskor nem volt az idő
meghosszabbítására vonatkozó rendelkezés, de ha volt ilyen rendelkezés, és ő maga
hosszabbította meg, akkor továbbra is ő jár el döntőbíróként.
A "teljes választottbíráskodás" kifejezést ott használják, ahol a vitás kérdésekre
vonatkozóan egyezség született, mert az minden vitás kérdésre vonatkozik; de ha történetesen
csak egy dologra vonatkozóan van nézeteltérés, bár lehet, hogy teljes választottbíráskodásban
állapodtak meg, a többi ügyben a keresetindítási jogok mégis érintetlenül maradnak; mert a
választottbíráskodásban csak az a kérdés érintett, amelynek eldöntésében megállapodtak. A
biztonságosabb megoldás azonban az, ha valaki csak bizonyos ügyet kíván választottbírósági
úton rendezni, ha azt a benyújtáskor kifejezetten megemlíti.
Ha a választottbíró valamilyen tisztességtelen cselekmény elvégzését rendeli el, a
peres felek nem kötelesek engedelmeskedni.
Ha a felek a kitűzött határidőn belül megjelennek a választottbíró előtt, és az a határidő
lejárta után utasítja őket, hogy jelenjenek meg, nem szabható ki büntetés.
Ha valamelyik fél nem jelenik meg, mert betegség, közügyek miatt távolmaradt, vagy
valamilyen bírói tisztség ellátása miatt, vagy bármely más alapos okból; Proculus és
Atilicinus úgy véli, hogy a büntetés behajtható; de ha kész volt ugyanazt a választottbírót
kijelölni egy újabb döntőbíráskodásra, nem lehet ellene keresetet indítani, vagy kivétellel
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megvédheti magát. Ez azonban csak akkor igaz, ha a döntőbíró hajlandó volt elfogadni a
második döntőbíráskodást; Julianus ugyanis nagyon helyesen állapította meg a Digestus
negyedik könyvében, hogy ha nem volt hajlandó, nem lehet erre kényszeríteni, és
mindenesetre a fél mentesül a büntetés alól.
Ha például a döntőbíró elrendeli, hogy a felek valamelyik tartományban jelenjenek
meg előtte, holott abban állapodtak meg, hogy a referátumra Rómában kerül sor; felmerül a
kérdés, hogy büntetlenül lehet-e ellenszegülni neki? A Julianus által a Negyedik könyvben
kifejtett vélemény a jobb, nevezetesen, hogy a vitás ügy előterjesztésére vonatkozó
megállapodásban szereplő hely a szándékolt; és ezért büntetlenül engedetlen lehet, ha a
feleket máshol való megjelenésre utasítja. Milyen utat kell tehát követni, ha nem derül ki,
hogy milyen helyről állapodtak meg? A jobb vélemény az, hogy azt a helyet szánták, ahol a
választottbírósági megállapodást megkötötték. De mit kell tenni, ha a választottbíró elrendeli,
hogy a városhoz közeli helyen jelenjenek meg? A Pegazus úgy véli, hogy az elrendelés
érvényes lenne; de úgy gondolom, hogy ez csak akkor igaz, ha a választottbíró olyan
tekintélyű ember, hogy a feladatát visszavonultan is el tudja látni, és a peres felek könnyen el
tudnak menni a kijelölt helyre.
Ha azonban a döntőbíró arra utasítja a feleket, hogy valamilyen rossz hírű helyre
menjenek, például egy kocsmába vagy bordélyházba, ahogy Vivianus mondja, kétségtelenül
büntetlenül megtagadható; és ezt a véleményt Celsus is helyesli a Digest második könyvében.
Ezzel kapcsolatban nagyon helyesen teszi fel a kérdést: ha a hely olyan jellegű, hogy az egyik
peres fél nem mehet oda becsületesen, a másik viszont igen, és az, aki önbecsülésének
elvesztése nélkül elmehetne, nem tette meg, a másik pedig a szégyenérzete ellenére elment,
behajtható-e a választottbíráskodáskor megállapított büntetés, mert a cselekményt nem
hajtották végre? Nagyon helyesen gondolja, hogy nem lehet behajtani, mert abszurd lenne, ha
a végzés az egyik félre nézve érvényes, a másik félre nézve pedig érvénytelen lenne.
Meg kellene vizsgálni, hogy a kikötés alapján milyen határidőn belül kell keresetet
indítani, amennyiben a fél nem tesz eleget a választottbíró ítéletének. Celsus a Digest második
könyvében azt állítja, hogy ha nem határoztak meg bizonyos időt, akkor ésszerű időt kell
érteni, és ha ez eltelt, akkor a büntetés miatt azonnal lehet pert indítani; mindazonáltal azt
mondja, hogy ha a fél a kérdéses ügybe való belépés előtt eleget tesz a döntésnek, akkor a
kikötésen alapuló per nem folytatható le:
Paulus, Az ediktumról, XIII. könyv.
Hacsak a felperesnek nem volt valamilyen érdeke a pénz azonnali kifizetésében.
Ulpianus, Az ediktumról, XXIII. könyv.
Celsus azt mondja, hogy ha a döntőbíró elrendeli, hogy a fizetést szeptember kalendájáig kell
teljesíteni, és ez nem történt meg, még ha később is adták meg, akkor sem szűnik meg a
kereset joga, mivel igaz, hogy a pénzt nem fizették ki a kalendák előtt, mégis, mivel a
döntőbíró büntetése egyszer már esedékessé vált, a kereset joga nem szűnik meg. Ha azonban
a fél elfogadta a fizetést, amikor azt felajánlották, nem indíthat pert a kötbérre, hanem csalásra
alapított kivétellel el lesz zárva. Más az eset, ha csak felszólították a fizetésre.
Celsus azt is állítja, hogy ha megparancsolod, hogy fizessek neked, és betegség vagy
más nyomós ok miatt nem tudod átvenni a pénzt, akkor Proculus szerint a büntetés akkor sem
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követelhető, ha csak a kalendák után fizetek neked, noha készen állsz a pénz átvételére. Azt is
nagyon helyesen gondolja, hogy a döntőbírónak két parancsát kell figyelembe venni, az egyik,
hogy egy pénzösszeget ki kell fizetni, a másik, hogy azt kalendák előtt kell kifizetni; ezért, bár
a büntetés nem követelhető tőled azért, mert nem fizetted ki a pénzt kalendák előtt, mivel nem
te voltál a hibás, mégis felelős leszel azért a részért, amit nem fizettél ki.
Azt is mondja, hogy a "teljesítse a döntést" szavak nem jelentenek mást, mint hogy a
félnek mindent meg kell tennie, hogy engedelmeskedjen a döntőbíró határozatának.
Celsus azt is mondja, hogy ha egy választottbíró elrendeli, hogy egy bizonyos napon
fizessek neked egy összeget, és te megtagadod annak átvételét, akkor azzal lehet védekezni,
hogy a büntetés a törvény szerint nem behajtható:
Paulus, Az ediktumról, XIII. könyv.
De ha utólag kész lenne azt elfogadni, nem tagadhatom meg büntetlenül a fizetést, mert
korábban nem fizettem meg.
Ulpianus, Az ediktumról, XIII. könyv.
Labeo azt állítja, hogy ha a választottbírósági beadványban úgy rendelkeztek, hogy a
döntőbírónak ugyanazon a napon kell meghoznia a döntését az ügyben érintett összes ügyre
vonatkozóan, és hatalma van az idő meghosszabbítására, és ő mégis meghosszabbította az
időt, miután bizonyos ügyekben döntött, míg másokban nem; a meghosszabbítás érvényes
lesz, de a döntését büntetlenül meg lehet tagadni. Pomponius helyesli Labeo véleményét,
amely számomra is helyesnek tűnik, mivel a döntőbíró nem teljesítette kötelességét, amikor
meghozta ítéletét.
Ezt a záradékot is: "Meghosszabbíthatja a döntőbíráskodási határidőt", nem jogosítja
fel a döntőbírót másra, mint az idő meghosszabbítására, és ezért nem csökkentheti vagy
változtathatja meg az eredeti megállapodás feltételeit; ezért mindig köteles a többi kérdésben
is rendelkezni, és mindenre vonatkozóan ítéletet kell hoznia.
Ha az első választottbírósági megállapodásban kezességvállalási kötelezvényt
nyújtottak be, Labeo szerint azt a második megállapodásban is fel kell ajánlani. Pomponius
azonban kételkedik abban, hogy ugyanezt, vagy más fizetőképes kezeseket kell-e felajánlani;
mert azt mondja, mi lenne az eredménye, ha ugyanazok megtagadnák a kezességet? Én
azonban úgy gondolom, hogy ha ők nem hajlandók kezesként fellépni, akkor más, hozzájuk
hasonlóan jó kezeseket kell adni:
Paulus, Az ediktumról, XIII. könyv.
Hogy ne legyen a kezesek hatalmában, akik megtagadják, hogy újra kötelezzék magukat, a
büntetés végrehajtását előidézni. Ugyanez a szabály vonatkozik arra az esetre is, ha
meghalnának.
Ulpianus, Az ediktumról, XIII. könyv.
A döntőbíró meghosszabbíthatja a határidőt, akár jelen van, akár küldönc útján, akár levélben
teszi ezt.
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Ha az örökösről vagy a választottbíráskodásban érdekelt más felekről nem tesznek
említést, a választottbíráskodás halálával megszűnik. Nem fogadjuk el Labeo véleményét, aki
úgy vélte, hogy ha a döntőbíró elrendeli egy pénzösszeg megfizetését, és a fél meghal, mielőtt
azt kifizetné, a büntetést akkor is ki lehet követelni, ha az örökös kész volt azt megadni.
A döntőbíró ítéletét, amelyet a vitás ügyre vonatkozólag hoz, teljesíteni kell, akár
igazságos, akár igazságtalan; mert a döntőbíráskodást elfogadó fél csak saját magát
hibáztathatja, amint azt az isteni Pius egy rescriptumában a következőképpen fogalmazta
meg: "A félnek higgadtan alá kell vetnie magát a döntésnek, még akkor is, ha az egyáltalán
nem megalapozott".
Ha több választottbíró van, és ezek különböző ítéleteket hoztak, a fél nem köteles
betartani azokat, de ha a többség egyetért, akkor az ő ítéletüknek meg kell maradnia;
ellenkező esetben a büntetés kikövetelhető. Ezért találjuk a Julianus által felvetett kérdést: ha
három választottbíró közül az egyik tizenöt aurei, a másik tíz, a harmadik pedig öt aurei díjat
ad, kinek a döntése maradjon érvényben? Julianus azt állítja, hogy ötöt kell fizetni, mivel
mindannyian ebben az összegben állapodtak meg.
Ha a peres felek közül valaki nem jelenik meg, mivel mindent megtett annak
érdekében, hogy megakadályozza az ügy rendezését, a büntetést ki lehet követelni. Így az
olyan döntés, amelyet akkor hoztak, amikor nem volt jelen valamennyi peres fél, nem lesz
érvényes, kivéve, ha az ügy választottbírák elé terjesztéséről szóló megállapodásban
kifejezetten kikötötték, hogy akár egyikük, akár mindkettőjük hiányzott, a döntés
meghozható, de aki mulasztott, az a büntetést viseli, mivel ő volt felelős azért, hogy a
választottbíráskodásra nem került sor.
Úgy tekintik, hogy a döntést a felek jelenlétében hozta meg, ha ezt az értelemmel
felruházott személyek előtt tette; de akkor sem tekintik ezt megtörténtnek, ha azt olyan fél
jelenlétében hozta meg, aki elmebeteg, vagy demens. Hasonlóképpen, a gyámolt jelenlétében
hozott határozat, hacsak nem a gyámja van jelen, nem jogszerűen hozott határozat. Julianus a
Digestus negyedik könyvében mindezekre a kérdésekre vonatkozóan ugyanezt a megállapítást
teszi.
Ismétlem, ha valamelyik fél jelenlétében megakadályozza a döntőbíró ítéletének
meghozatalát, a büntetés behajtható.
Ha a választottbírósági eljárásban nem említettek büntetést, hanem a fél egyszerűen
megígérte, hogy teljesíti az ítéletet, kártérítési pert lehet indítani ellene.
Paulus, Az ediktumról, XIII. könyv.
Nincs különbség, hogy a büntetésként megállapított összeg biztos vagy bizonytalan; mint
például ott, ahol az volt, hogy "Amennyit az ingatlan ér".
Ulpianus, Az ediktumról, XIII. könyv.
Ha olyan személy ellen indítanak pert, akit a döntőbíró eltiltott a pereskedéstől, ez a döntőbíró
ítéletének megsértése. Mi a teendő akkor, ha a kezese ellen indítottak pert, be lehet-e hajtani a
büntetést? Szerintem igen, és Sabinus is ezen a véleményen van; mivel a pert gyakorlatilag a
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megbízó ellen indítják. De ha a kezessel kötöttek egyezséget, hogy az ügyet választottbíróság
elé terjesztik, és a főkötelezett ellen indítanak pert, a büntetést nem lehet behajtani; kivéve, ha
a kezesnek érdekében állt, hogy a pert ne indítsák meg.
Paulus, Az ediktumról, XIII. könyv.
Ha valaki olyan ügyet visz a bíróság elé, amelynek választottbíróság elé terjesztéséről
állapodtak meg, egyes hatóságok szerint a praetor nem léphet közbe, hogy a választottbírót
ítélet meghozatalára kényszerítse, mert most már nem keletkezik büntetés, mintha a
választottbíróságot elutasították volna. Ha azonban ezt a véleményt kellene elfogadni, az
eredmény az lenne, hogy ha egy fél beleegyezett a választottbíráskodásba, és meggondolja
magát, akkor elkerülheti az ügy áttételét. Ezért beperelhető a kötbérért, és az eljárás szabályos
formában, bíró előtt megindítható.
Ulpianus, Az ediktumról, XIII. könyv.
Ha valamit a kikötés ellenére tesznek, csak akkor lehet emiatt pert indítani, ha a cselekményt
a megállapodást kötő személy csalása nélkül követték el; mert a kikötés alapján csak azon az
alapon lehet pert indítani, hogy senki sem húzhat hasznot a saját megtévesztéséből. Ha
azonban a választottbíráskodásra vonatkozó megállapodáshoz hozzá van fűzve: "Ha az
ügyben valami csalárd módon történik"; az, aki csalást követett el, a kikötés alapján perelhető;
és ezért, ha valaki akár pénzzel, akár helytelen felkéréssel megrontja a választottbírót, vagy
megvesztegeti a másik fél ügyvédjét, vagy bárkit azok közül, akikre a saját ügyét bízta, a
csalásra vonatkozó kikötés alapján ugyanúgy perelhető, mint amikor cselszövéssel ellenfele
javára jár. És mindenesetre, ha a per során bármilyen módon csalárd módon jár el, a kikötés
alapján perelhető; ha tehát ellenfele csalás miatt kíván keresetet indítani, ne tegye ezt, mivel a
kikötés alapján jogosult a keresetre. Ha azonban a választottbírósági megállapodásban nem
szerepel ilyen kikötés, akkor a csalás vagy kivétel alapján indítható kereset. Ez a
választottbírósági alávetés teljes körű, mivel említi a csalásra vonatkozó záradékot.
Paulus, Az ediktumról, XIII. könyv.
A választottbírósági eljárás alá vont ügyekben nem vizsgáljuk, hogy a kikötött büntetés
nagyobb vagy kisebb-e, mint az érintett vagyon.
A döntőbíró nem köteles ítéletet hozni, ha a büntetés már megtörtént.
Ha egy nő egy harmadik fél nevében köt megállapodást a választottbíráskodásra, a
pénzbehajtásra irányuló eljárás nem lesz érvényes a más nevében való megjelenése miatt.
A dolog végkövetkeztetése: a praetor nem léphet közbe, ha kezdetben nem volt
választottbírósági alávetés, vagy ha volt is, bizonytalan, hogy olyanról van-e szó, amelyért
büntetést lehet követelni, vagy a büntetés már nem behajtható, mert a választottbírósági jog
megszűnt akár időmúlás, akár halál, akár felmentés, akár bírósági határozat, akár
megállapodás miatt.
Ha a döntőbíró egyházi tisztséggel van felruházva, vizsgáljuk meg, hogy
kényszeríthető-e arra, hogy ítéletet hozzon; mert engedékenységet kell adni nemcsak a
személyek méltóságának, hanem Isten felségének is, akinek szolgái csakis kizárólag szent
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ügyeknek szentelhetik magukat. Amennyiben azonban utólag vette át a hivatalt, ilyen
körülmények között mindenképpen határozatot kell hoznia.
A döntőbíró nem kényszerülhet arra, hogy ítéletet hozzon, miután a vitás ügy már
kiegyezett, vagy a döntőbíráskodás tárgyát képező rabszolga meghalt; kivéve, ha az utóbbi
esetben a feleknek még mindig van valamilyen érdekük az eljárásban.
Julianus félreérthetően kijelentette, hogy ha tévedésből választottbírósághoz fordulnak
olyan bűncselekmény miatt, amely gyalázatos, vagy olyan ügy miatt, amely büntetőjogi
felelősségre vonható, mint például házasságtörés, gyilkosság és más ilyen jellegű
bűncselekmények; a prétornak meg kell tiltania a döntés meghozatalát, és ha mégis
meghozzák, meg kell tagadnia a végrehajtás engedélyezését.
Ha a szabadságot érintő döntőbíráskodási kérdést nyújtanak be, a döntőbírót nem lehet
a törvény által határozathozatalra kényszeríteni; mert a szabadságnak járó kegyelem
megköveteli, hogy a szabadsággal kapcsolatos ügyekben a legmagasabb rangú bírák
döntsenek. Ugyanez a szabály vonatkozik arra az esetre is, ha a kérdés vagy a születés
szabadságát, vagy a feljogosítást érinti, és ha kimondják, hogy a szabadságot bizalmi jog
alapján kell megadni. Ugyanezt kell mondani a közrend megsértésére hivatkozó keresetre
vonatkozóan is.
Ha a választottbírósági eljárásra való hivatkozás egyik fele rabszolga, Octavenus azt
mondja, hogy a választottbíró nem kényszeríthető arra, hogy ítéletet hozzon, és ha ezt
megteszi, akkor a De Peculio perben a büntetés alól nem lehet kivételt tenni. Ha azonban a
másik fél, aki szabad ember, megállapodást köt vele, vizsgáljuk meg, hogy szabad-e kivételt
adni a szabad ember ellen. A jobb vélemény az, hogy nem adható meg.
Sőt, ha valaki beleegyezik egy római választottbírósági eljárásba, és miután elutazott,
követség tagjaként tér vissza oda, a választottbíró éppúgy nem köteles ítéletet hozni, mint
ahogy a fél sem lenne köteles a perben eljárni, ha korábban csatlakozott volna a kérdéshez; és
az sem számít, hogy eleve követséghez volt-e csatolva vagy sem. De ha most a kérdést
választottbíróság elé terjeszti, úgy gondolom, hogy a választottbíró kénytelen lehet ítéletet
hozni, mert ha a fél önként csatlakozott volna a peres eljárásban, akkor kényszeríthető lenne a
per folytatására. Egyes hatóságok azonban e tekintetben határozatlanok, de nem helyesen;
mivel mindenesetre nem táplálnának kétséget, ha a kérdés, amelyet a fél beleegyezett, hogy
választottbíróság elé terjesszen, amíg követségen volt, olyan szerződés lenne, amelyet ilyen
alkalmazásban kötött; azon oknál fogva, hogy egy ilyen kérdésben kényszeríthető lenne a per
lefolytatására. A kérdés első fokon megfontolásra érdemes, nevezetesen: ha a követség előtt a
választottbíráskodásba beleegyezett, a választottbíró kényszeríthető-e a határozat
meghozatalára, ha maga a követség kérte azt. Ez pedig az első megállapított szabály szerint
igazságtalannak tűnhet, mert a fél saját ellenőrzése alá helyezte. Ez azonban ugyanannak a
szabálynak a hatálya alá fog tartozni, mintha peres úton akart volna keresetet indítani, amihez
joga volt. Az ilyen jellegű választottbírósági eljárást egy közönséges perhez kell hasonlítani;
tehát ha a fél azt kívánja, hogy a választottbíró hozzon ítéletet, nem lesz meghallgatva, hacsak
nem hoz fel védekezést.
Ha egy olyan személy, aki valakivel, aki már meghalt, választottbíráskodásban
állapodott meg, vitatja a hagyaték öröklését, ha a választottbíró ítéletet hoz, akkor a hagyaték
károsodik; ezért a választottbírónak ez idő alatt tilos ezt megtennie.
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A választottbíráskodásra megállapított határidő nem a felek megegyezésével, hanem a
választottbíró végzésével meghosszabbítható, ha a határidő meghosszabbítása azért
szükséges, hogy a kötbérért való felelősség ne keletkezzen.
Ha a választottbíró megpróbálja elrejteni magát, a prétornak el kell rendelnie, hogy
keressék, és ha hosszú ideig nem jelenik meg, pénzbírságot kell kiszabni rá.
Ha megállapodás született arról, hogy egy kérdést több választottbíró elé terjesztik,
azzal a feltétellel, hogy ha bármelyikük döntést hoz, a felek kötelesek azt betartani; a többi
választottbíró távolléte ellenére a jelenlévő egyetlen választottbíró is kötelezhető a döntés
meghozatalára. Ha azonban a választottbíráskodásban azzal a feltétellel állapodtak meg, hogy
a döntést mindannyian hozzák meg, vagy hogy azt a többségnek kell szentesítenie; nem
kényszeríthető, hogy mindegyikük külön-külön hozza meg a döntést, mert ilyen esetben az
egyik választottbíró döntése nem keletkeztet büntetőjogi felelősséget.
Ha egy választottbíró nyilvánvalóan az egyik félnek más okokból ellensége, és tanúk
előtt felszólították, hogy ne hozzon ítéletet, ő azonban mégis ragaszkodott hozzá, bár senki
sem kényszerítette; Antoninus császár, akihez a kérelmet benyújtották, a fél panaszára azt
válaszolta, hogy rosszhiszemű csalás miatt jogosult a kivételre. Ugyanez a császár, amikor
tanácsát kérte egy bíró, aki előtt egy fél büntetésért pert indított, azt válaszolta, hogy bár
fellebbezésnek nem lehet helye, a büntetésért indított pert a rosszhiszemű csalás miatti kivétel
kizárja; ezért az ilyen jellegű kivétel a fellebbezés egy fajtája, mivel lehetőséget ad a
döntőbíró ítéletének újbóli meghallgatására.
A választottbíró kötelezettségeinek tárgyalásakor nem szabad megfeledkezni arról,
hogy az egész tárgy a választottbírósági megállapodás feltételeitől függ, mivel a választottbíró
jogszerűen nem végezhet más cselekményt, csak azt, amiről rendelkeztek, hogy azt el kell
végeznie; és ezért nem dönthet bármit, amit akar, és nem dönthet bármilyen kérdésben, amit
akar, hanem csak azt, amit a választottbírósági megállapodásban rögzítettek, és annak
feltételeinek megfelelően.
Kérdések merültek fel a választottbírósági ítélet meghozatalával kapcsolatban, és
megállapították, hogy bármilyen típusú ítélet nem lesz érvényes; bár bizonyos kérdéseket
illetően véleménykülönbség van. Úgy gondolom, hogy a büntetés nem követelhető, ha a
döntőbíró kijelenti, hogy a félnek egy ilyen jellegű kérdésben új eljárást kell kezdenie egy
bíró, vagy ő maga, vagy más döntőbíró előtt. Julianus úgy véli, hogy büntetlenül lehet
ellenszegülni, ha elrendeli, hogy a felek jelenjenek meg egy másik döntőbíró előtt; mert ha ezt
megteszik, az ügynek nem lesz vége; de ha a következőképpen döntött, nevezetesen: földet
kell átadni, vagy biztosítékot kell nyújtani, Publius Maevius jóváhagyásával, akkor a döntést
be kell tartani. Pedius is ezt a véleményt fogadja el, hogy elkerülje a választottbíráskodás
folytatását, és megakadályozza, hogy azt néha más, a felekkel szemben ellenséges
választottbírókra ruházzák át; és szükséges, hogy a választottbíró úgy hozza meg a döntését,
hogy az véget vessen a vitának, mert az nem szűnik meg, ha a választottbíráskodást vagy
elhalasztják, vagy más választottbíróra ruházzák át. Azt is mondja, hogy az ítélet részben a
nyújtott biztosíték fajtájától és a biztosítékok jellegétől függ; és hogy ezt nem lehet átruházni,
kivéve, ha abban állapodtak meg, hogy a választottbíró határozza meg, hogy kinek a
választottbírósági biztosítékát kell nyújtani.
Továbbá, ha a választottbíró elrendeli, hogy valaki társuljon hozzá, és ez nem szerepelt
a választottbíráskodásra vonatkozó megállapodásban, az nem tekinthető odaítélésnek; mivel a
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díjnak a megállapodásban foglaltakra kellene hivatkoznia, de ilyen jellegű megállapodás nem
történt.
Ha két megbízó megállapodott egymással, és azt kívánják, hogy megbízottjaik
vezessék az eljárást a választottbíró előtt, a választottbíró elrendelheti, hogy a megbízók is
jelen legyenek.
Ha a választottbírósági megállapodásban örökösről tesznek említést, a választottbíró
elrendelheti, hogy az örökös is jelen legyen.
A választottbíró feladatai közé tartozik annak meghatározása, hogy a szabad birtokba
adás milyen módon történjen. Elrendelheti-e azt is, hogy kötelezvényt nyújtsanak be arra
vonatkozóan, hogy a megbízó megerősíti megbízottja cselekményeit? Sextus Pedius szerint ez
nem ésszerű, mert ha a megbízó nem erősíti meg a cselekményt, akkor a kikötés alapján
perelhető.
A választottbíró nem tehet semmit azon túl, ami a választottbíráskodásra vonatkozó
megállapodásban szerepel; ezért szükséges hozzátenni, hogy joga van meghosszabbítani a
megállapodásban meghatározott határidőt; ellenkező esetben büntetlenül megszeghetik az
utasítását.
Papinianus, Kérdések, I. könyv.
Az a választottbíró, akit megállapodással választanak ki választottbíráskodásra azzal a
kikötéssel, hogy meghosszabbíthatja az időt, ezt megteheti; de ha a felek ellenkeznek, nem
halaszthatja el az eljárást.
Paulus, Az ediktumról, XIII. könyv.
Ha két közös adós vagy hitelező van, és az egyikük választottbíráskodás alá vet egy kérdést,
és az ítélet megtiltja neki, hogy pereljen, vagy hogy ne pereljék, meg kell fontolni, hogy
büntetés jár-e, ha az egyik fél perel, vagy ha a másik fél perel. Ugyanez a kérdés merül fel
akkor is, ha két bankár közös hitelező, és talán a kezesek közé helyezhetnénk őket, ha
élettársak; különben nem lehet ön ellen pert indítani, sem én nem perelhetek, sem az én
nevemben nem lehet pert indítani, még akkor sem, ha ön ellen indítanak pert.
Az a véleményem, hogy a választottbírósági eljárásnak teljes mértékben vége, ha a
kötbér egyszer már felmerült; és nem is merülhet fel újra, hacsak a felek kifejezetten meg nem
állapodtak abban, hogy a felelősség annyi alkalommal merül fel, ahányszor csak alkalom
adódik rá.
Gaius, A tartományi ediktumról, V. könyv.
Ha a gyámja beleegyezése nélkül köt megállapodást a választottbíráskodásra, a választottbíró
nem köteles határozatot hozni, mert ha azt meghozza, a gyám nem felel a büntetésért, kivéve,
ha olyan kezest állított, akitől a büntetés peres úton behajtható; és ez volt Julianus véleménye
is.
Ulpianus, Az ediktumról, LXXVII. könyv.
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Ha egy döntőbíró a prétor kényszerítése mellett, ünnepnapon hoz ítéletet, és a
döntőbíráskodás miatti büntetésért pert indítanak; megállapítást nyert, hogy kivételt nem lehet
tenni, kivéve, ha valamilyen törvény kivételt tesz az ünnepnap, amelyen a döntést kihirdették.
Celsus, Digest, II. könyv.
Bár a döntőbíró megtiltotta az egyik félnek, hogy a másik ellen pert indítson, és ennek
ellenére az örökös pert indít, a büntetésért felelősséggel tartozik; mert a döntőbírókhoz nem a
peres ügyek elhalasztása, hanem azok teljes megszüntetése céljából fordulnak.
Modestinus, Szabályok, VI. könyv.
Ha a választottbíráskodásból eredő büntetésért pert indítanak, azt az köteles megfizetni, aki a
büntetésért felelősséget vállalt; és az sem számít, hogy a másik fél érdeke volt-e vagy sem,
hogy a választottbíró ítéletét betartsák.
Javolenus, On Cassius, XI. könyv.
Nem minden olyan esetben, amikor a döntőbíró döntését nem tartják be, keletkezik felelősség
a választottbírósági eljárásból eredő büntetésért, hanem csak azokban az esetekben, amelyek
pénzfizetésre vagy valamilyen szolgáltatás teljesítésére vonatkoznak. Javolenus azt is
kimondja, hogy a választottbíró büntetheti a peres fél szemtelenségét azzal, hogy pénzösszeg
megfizetésére kötelezi ellenfelének; de nem sorolható a fél a szemtelenséget elkövetők közé,
ha nem a választottbíró határozatának megfelelően adta meg tanúinak nevét.
Ha a döntőbíró elrendeli a választottbíráskodásra megállapított határidő
meghosszabbítását, amennyiben ezt megteheti, bármelyik fél mulasztása nem teszi lehetővé,
hogy a büntetést a másik fél behajtsa.
Pomponius, Különböző kivonatok, XI. könyv.
Egy választottbíró elrendelte, hogy a felek január kalendáján jelenjenek meg, de még azelőtt
meghalt, és az egyik fél nem jelent meg. Ebben az esetben nem kérdés, hogy a büntetés nem
merült fel, mert Aristo azt mondja, hogy hallotta Cassiust kijelenteni, hogy ha a döntőbíró
maga nem jelenik meg, nincs alapja a büntetés megfizetésének, és Servius is azt mondja, hogy
ha a stipuláns hibájából nem kapja meg a pénzt, nem merül fel a büntetés.
Callistratus, Monitorius ediktum, I. könyv.
Ahogyan a Lex Julia előírja, hogy húsz év alatti kiskorút nem lehet bírónak kényszeríteni;
ugyanígy senki sem választhat húsz év alatti kiskorút bírónak választottbírósági eljárásban; és
ezért az általa hozott ítélet miatt semmilyen körülmények között nem keletkezik büntetés.
Számos hatóság kimondta, hogy ha egy húsz évnél idősebb, de huszonöt év alatti fél
meggondolatlanul vállalja, hogy választottbírósági ügyben eljárjon, ilyen esetben mentességet
kell adni.
Papinianus, Vélemények, II. könyv.
Egy választottbíró elrendelte, hogy bizonyos rabszolgákat meghatározott időn belül vissza
kell adni, és mivel nem adták vissza őket, a választottbíráskodásra vonatkozó megállapodás
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feltételeinek megfelelően kötelezte a felet, hogy fizessen büntetést a kincstárnak. Az ilyen
ítélet alapján a kincstár nem szerez jogot, de a megállapodás értelmében mégis fennáll a
büntetésért való felelősség, mivel a döntőbíró határozatának nem tettek eleget.
Scaevola, Vélemények, I. könyv.
Lucius Titius és Maevius Sempronius megállapodást kötöttek, hogy minden vitás ügyüket
választottbíróság elé terjesztik; de Lucius Titius tévedésből néhány ügyet nem vett fel
kérelmébe, és a választottbíró ezekre vonatkozóan nem hozott ítéletet. Felmerült a kérdés,
hogy a kihagyott dolgokat lehet-e új kérelem tárgyává tenni? A válasz az volt, hogy ez
megtehető, és a választottbírósági eljárás következtében nem keletkezik büntetés; de ha a fél
rosszhiszeműen követte el a cselekményt, bár valóban tehetne új kérelmet, a büntetés őt
terhelné.
Ugyanez, Digest, II. könyv.
Castelliannus és Seius között vita támadt a határokkal kapcsolatban, és választott bírót
választottak, hogy az ő ítéletével rendezzék a kérdést; ő pedig a felek jelenlétében meghozta
döntését, és megállapította a határokat. Felmerült a kérdés, hogy ha a döntést Castellianus
részéről nem teljesítik, akkor keletkezik-e felelősség a választottbíráskodásból eredő
büntetésért? Azt válaszoltam, hogy a büntetés akkor keletkezett, ha a döntőbírónak nem
engedelmeskedtek egy olyan ügyben, amelyet mindkét fél jelenlétében döntött el.
Ulpianus, On Sabinus, XXVIII. könyv.
Ha egy választottbírósági szerződésben az szerepel, hogy a döntést egy bizonyos személy
hozza meg, ez nem terjeszthető ki másokra.
Paulus, On Sabinus, XII. könyv.
A választottbíró olyan ügyekre, elszámolásokra és vitákra vonatkozóan hozhat ítéletet,
amelyek kezdetben fennálltak az ügyeiket választottbíráskodás alá vető felek között, de nem
olyan ügyekre vonatkozóan, amelyek később történtek.
Julianus, Digest, IV. könyv.
Ahol a választottbíráskodásra vonatkozó megállapodás a következőképpen szólt: "hogy a
választottbíró akkor hozza meg a döntést, amikor mindkét fél vagy örököseik jelen vannak";
és az egyik peres fél meghalt, és örökösként kiskorút hagyott hátra, akkor a döntés nem
érvényes, kivéve, ha a gyám beleegyezését adják.
Ugyanez a szabály alkalmazandó, ha az egyik fél elmebeteggé válik;
48. Modestinus, Szabályok, IV. könyv.
Ebben az esetben ugyanis a döntőbíró nem kényszerül döntést hozni. 49. Julianus, Digest, IV.
könyv.
Sőt, még arra is kötelezhető, hogy ne hozzon határozatot, mert elmebeteg jelenlétében semmit
sem lehet jogszerűen tenni. Ha azonban a holdkórosnak van gondnoka, vagy az ügy
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folyamatban tartása alatt kineveznek egyet, a határozatot a gondnok jelenlétében is meg lehet
hozni.
A döntőbíró elrendelheti, hogy a felek vagy futár útján, vagy levélben jelenjenek meg.
Ha az örökösről csak az egyik félre való hivatkozással tesznek említést, a
választottbírósági ítélet bármelyik peres fél halálával megszűnik; ugyanúgy, mintha egyik fél
örököséről sem tettek volna említést.
Alfenus, Digest, VII. könyv.
A választottbírót választották ki egy választottbírósági megállapodás alapján, és mivel a
megállapodásban említett határidőn belül nem tudta meghozni a döntését, elrendelte a
tárgyalás idejének meghosszabbítását. Az egyik fél nem volt hajlandó engedelmeskedni az
utasításnak; ezért véleményt kértek arról, hogy lehet-e ellene keresetet indítani a
választottbíráskodásból eredő kötbér miatt? Azt válaszoltam, hogy ez nem tehető meg, mivel
a választottbírónak nem volt felhatalmazása az idő meghosszabbítására.
Marcianus, Szabályok, II. könyv.
Ha valakit olyan ügyben neveztek ki választottbírónak, amelyben ő maga is érdekelt, nem
hozhat ítéletet, mert megparancsolná magának, hogy tegyen valamit, vagy megtiltaná
magának, hogy pert indítson; mert senki sem parancsolhatja meg magának, hogy egy
cselekedetet elvégezzen, vagy tilthatja meg magának, hogy azt megtegye.
Ugyanez, Szabályok, IV. könyv.
Ha egy felet a választottbíró arra utasít, hogy a választottbírósági kikötéseknek megfelelően
fizessen meg egy pénzösszeget, és ezt elmulasztja, akkor a megállapodás értelmében meg kell
fizetnie a büntetést, de ha utólag teljesíti a fizetést, akkor mentesül a büntetés alól.

9. cím A hajósok, a kocsmárosok és az istállótulajdonosok kötelesek a
rájuk bízott vagyont visszaszolgáltatni.
Ulpianus, Az ediktumról, XIV. könyv.
A praetor azt mondja: "Ha a tengerészek, a fogadósok és az istállók tulajdonosai
vagyontárgyakat kaptak megőrzésre, pert indítok ellenük, ha nem adják vissza".
Ez az ediktum rendkívül hasznos, mert nagyon gyakran szükséges az ilyen
személyekbe bizalmat helyezni, és rájuk bízni a vagyon gondozását. Senki ne gondolja, hogy
ez az Ediktum bármilyen nehézséget ró rájuk, hiszen megvan a választásuk, hogy
megtagadják bárkinek a fogadását; és ha ez a szabály nem kerülne bevezetésre, akkor
lehetőségük nyílna arra, hogy együttműködjenek a tolvajokkal azok ellen, akiket vendégként
fogadnak; hiszen még most sem tartózkodnak az ilyen jellegű csalárd cselekedetektől.
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Ezért vizsgáljuk meg, kik azok, akik felelősek. A praetor azt mondja: "tengerészek".
"Matrózon" azt kell értenünk, aki a hajó felügyeletét ellátja, bár matróznak nevezik
mindazokat, akik a hajó fedélzetén tartózkodnak, hogy azt hajózzák, de a praetor csak a
tulajdonosra gondol; mert Pomponius azt mondja, hogy ez utóbbi nem felelhet az evezős vagy
az alvezér cselekedetéért, hanem csak azért, amit ő maga tesz, vagy a kapitány cselekedetéért;
bár ha ő maga utasítana valakit, hogy valamit egy matróz gondjaira bízzon, akkor
kétségtelenül ő maga lenne felelős.
Vannak olyan személyek is, akik a hajók fedélzetén az áruk gondozása céljából
töltenek be állásokat, mint például a nanfulaceV, vagyis a hajóőrök és a stewardok. Ezért, ha
ezek közül bármelyik kapna valamit, úgy gondolom, hogy a hajó tulajdonosa ellen keresetnek
kellene helyt adni, mert az, aki ilyen személyeket nevezett ki tisztségre, megengedi, hogy
vagyontárgyakat bízzanak rájuk; még akkor is, ha a kapitány, vagy a kapitány azt teszi, amit
ceirembolonak neveznek, vagyis "a vagyontárgyat a kezébe veszi". De még ha ezt nem is
teszi, a hajótulajdonos akkor is felelős azért, amit átvett.
Nincs rendelkezés azokkal kapcsolatban, akik a tutajok vagy csónakok felügyeletét
látják el, de Labeo szerint ugyanez a szabály vonatkozik rájuk is; és ez a mi gyakorlatunk.
A "kocsmáros" és az "istállótulajdonos" kifejezések alatt azokat értjük, akik vendéglőt
vagy istállót vezetnek, vagy azok megbízottjait. Nem tartoznak ide azonban azok a
személyek, akik alantas foglalkozást űznek; mint például a portások, szakácsok és mások.
A praetor azt mondja: "Ha valakinek a vagyonát fogadták be megőrzésre"; vagyis
bármilyen tárgyat vagy bármilyen árut. Ezért állítja Vivianus, hogy ez az ediktum olyan
dolgokra is vonatkozik, amelyek nem tartoznak az áru fogalma alá; mint például a ruházat,
amelyet a hajón viselnek, és más olyan dolgok, amelyeket az emberek naponta használnak.
Ezenfelül Pomponius a Harmincnegyedik Könyvben azt mondja, hogy nem sokat
számít, hogy a saját vagy mások tulajdonát visszük-e be, ha érdekünk fűződik ahhoz, hogy
biztonságban legyen, mert a tulajdon inkább nekünk kell visszakapnunk, mint azoknak, akiké
volt; és ezért, ha tengeri kockázatra kölcsönzött pénzért zálogként árut fogadok el, a hajó
tulajdonosa inkább nekem felel, mint az adósnak, ha korábban tőlem kapta a tulajdonát. (8)
Csak akkor "veszi át a vagyontárgyat megőrzésre", ha azt a hajó fedélzetén elhelyezve
rábízták, vagy ha nem így bízták rá, akkor is úgy tekintendő, hogy e célból vette át, ha azt
csupán a hajó fedélzetén helyezték el? Úgy gondolom, hogy mindig akkor kapja meg a
vagyontárgyat megőrzésre, amikor azt a fedélzetre helyezik, és nemcsak a matrózok, hanem
az utasok cselekedeteiért is felelnie kell:
Gaius, A tartományi rendeletről, V. könyv.
Ahogyan a fogadós is felelős az utazók cselekedeteiért.
Ulpianus, Az ediktumról, XIV. könyv.
Pomponius a Harmincnegyedik könyvben ugyanezt mondja az utasok cselekedeteivel
kapcsolatban. Azt is kéri, hogy ha a vagyontárgy még nem került hajóra, hanem a
szárazföldön veszett el, akkor annak a hajótulajdonosnak a felelőssége, aki először vette át a
vagyontárgyat.
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A praetor azt mondja: Ha nem adják vissza, akkor pert indítok ellenük. Az ebből az
ediktumból eredő kereset egy in factum kereset. Vizsgáljuk meg azonban, hogy ez szükségese, mivel olyan esetről van szó, amelyben a fél polgári peres úton járhat el; vagyis ha
bármilyen kártérítésről van szó, akkor a bérleten vagy bérbeadáson alapuló keresetnek van
helye. Ha azonban az egész hajót bérelték, akkor az a fél, aki ezt tette, ezen az alapon indíthat
pert, még a hiányzó tárgyak miatt is; ha azonban a hajó parancsnoka az áru szállítására
szerződött, akkor bérbeadás alapján indítható ellene kereset; ha pedig ingyen kapta az árut,
Pomponius szerint letétbe helyezés alapján indítható kereset. Ezért meglepődik azon, hogy a
praetori per bevezetésére került sor, mivel a polgári peres kereset alkalmazható; hacsak, mint
mondja, nem azért, hogy tudtára adják, hogy a praetor az ilyen jellegű személyek
becstelenségét ellenőrizni kívánja, és mert a bérbeadás és a bérbeadás esetében az ember
gondatlanságért felel, de a letétbe helyezés esetében csak csalásért; e rendelet értelmében
azonban az, aki a vagyont átvette, abszolút felelősséggel tartozik, még ha az áru el is veszett,
vagy a kár az ő hibája nélkül keletkezett, hacsak nem történt valami, ami elkerülhetetlenül
kárt okozott. Ezért Labeo úgy véli, hogy ha valami hajótörés vagy kalózok erőszakos
cselekménye miatt veszik el, nem helytelen a tulajdonosnak kivételt engedélyezni. Ugyanezt
kell mondani akkor is, ha ellenállhatatlan erőszakot alkalmaznak egy istállóban vagy egy
fogadóban.
A kocsmárosok és az istállótulajdonosok is felelősek, ha üzletük gyakorlása során
vagyontárgyakat vesznek kezelésbe; de nem felelősek, ha ezt üzletükön kívül teszik.
Ha egy család fia vagy egy rabszolga vagyontárgyat kap megőrzésre, és az apa vagy a
gazda beleegyezését adja, a teljes összegre vonatkozóan perelhető. Továbbá, ha a tulajdonos
rabszolgája ellopta a vagyont vagy megkárosította azt, a nóvumos kereset nem jár, azon oknál
fogva, hogy a tulajdonos közvetlenül perelhető, mivel ő kapta meg az árut; de ha a család fia,
vagy a rabszolga feletteseinek beleegyezése nélkül cselekedett, a De Peculio keresetnek helyt
adnak.
E keresetnek, amint Pomponius állítja, a tulajdon visszaszerzése a célja; ezért
örökösökkel szemben és örökösökkel szemben is megilleti a kereset.
Végezetül vizsgáljuk meg, hogy ugyanazon vagyonra vonatkozóan indítható-e eljárás
praetoriánus kereset a kapott vagyon és a lopás miatt is. Pomponius kételkedik abban, hogy
lehet-e, de a jobb vélemény szerint a félnek meg kell elégednie a két eljárás egyikével vagy
másikával; vagyis vagy a bírósághoz való folyamodással, vagy a csalásra alapított kivétellel.
Paulus, Az ediktumról, XIII. könyv.
De magának a hajó kapitányának, aki a kockázatot vállalta, joga van a lopás miatt perelni,
kivéve, ha ő maga lopta el a vagyont, és utána ellopták tőle, vagy valaki más lopta el, ahol a
kapitány nem fizetőképes.
Ha egy hajó kapitánya egy másik kapitány vagyonát vette át megőrzésre; vagy egy
istálló tulajdonosa egy másik tulajdonosét; vagy egy kocsmáros egy másik kocsmárosét;
mindannyian egyformán felelősek.
Vivianus azt állítja, hogy ez az ediktum olyan javakra is vonatkozik, amelyek a
fedélzeten maradtak, miután az árut, amelynek szállításáról megállapodtak, felrakták, még
akkor is, ha annak szállításáért semmi sem jár, mint például a ruházat vagy a napi
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fogyasztásra szánt élelem; azon oknál fogva, hogy ezek a dolgok kiegészítésként szerepelnek
azokhoz a dolgokhoz képest, amelyekért kártérítést fizettek.
Gaius, A tartományi ediktumról, V. könyv.
A hajótulajdonos, a fogadótulajdonos és az istálló tulajdonosa fizetést kap, de nem a vagyon
megőrzéséért; a hajótulajdonos az utasok szállításáért kapja; a fogadótulajdonos azért, mert
megengedte, hogy az utazók a fogadójában maradjanak; az istállótulajdonos azért, mert
megengedte, hogy a teherállatokat az istállójában szállásolják el; mindazonáltal mindannyian
felelősek a vagyon megőrzéséért. A bádogos vagy a cipész nem a vagyon megőrzéséért,
hanem a munkájáért kap fizetést; és ők is felelősek a bérbeadásért a biztonságos megőrzésért.
Amit a lopásról mondtunk, azt úgy kell érteni, hogy a károkozásra ugyanúgy
alkalmazható, mert nem lehet kétséges, hogy az a fél, aki a vagyontárgyat megőrzésre kapja,
úgy tekintendő, hogy ezt azért teszi, hogy megvédje azt a lopástól, valamint a sérüléstől.
Paulus, Az ediktumról, XXII. könyv.
Bár ingyenesen szállíthatnak téged hajón, vagy ingyenesen vendégül láthatnak egy
fogadóban, mégsem tagadják meg tőled az in factum keresetet, ha tulajdonodat jogtalanul
megrongálják.
Ha a rabszolgám kísér téged a hajón vagy egy fogadóban, és megkárosítja vagy ellopja
a tulajdonomat; bár jogosult leszek a lopás vagy a tulajdon megrongálása miatt indított perre,
mégis ebben az esetben a kereset, mivel in factum, indítható ellened, még a rabszolgám
cselekménye miatt is. Ugyanez a szabály vonatkozik arra az esetre is, ha a rabszolga a közös
tulajdonunk; mégis, bármit is fizetsz nekem az általa elkövetett cselekmény miatt, akár
osztozkodási perben, akár társasági perben voltál felelős, vagy ha az említett rabszolgának
csak egy részét, vagy az egészet bérbe vetted, a szerződés alapján is felelősségre vonhatsz
engem.
Ha azonban az említett rabszolga ellen más követett el valamilyen sérelmet,
ugyanazon a hajón vagy a fogadóban, akinek a cselekményeit a praetor vizsgálni szokta,
Pomponius nem gondolja, hogy ez a kereset a rabszolga miatt indítható.
A kocsmáros is felel a keresetért in factum, azok miatt, akik a kocsmában szálltak
meg, de ez a szabály nem vonatkozik arra, akit átmeneti vendégként, például utazóként látnak
vendégül.
Ugyancsak igénybe vehetjük a lopás vagy a matrózok elleni kártérítési pert, ha
bizonyítani tudjuk valamelyik konkrét személy cselekményét; de meg kell elégednünk egy
keresettel, és ha a hajó tulajdonosa ellen indulunk, neki kell engedményeznünk
keresetjogunkat; bár a bérbeadáson alapuló kereset az ő javára a másik féllel szemben
megilleti. Ha azonban a tulajdonos mentesül a felelősség alól ebben a perben, és a károsult fél
ezután a tengerész ellen indít pert: ez utóbbinak kivételt kell tenni, hogy elkerüljük, hogy
ugyanazon ember magatartása miatt gyakori perek legyenek. Másrészt, ha egy ember
magatartása miatt indítanak eljárást, és ezt követően a tulajdonos ellen ténybeli pert indítanak,
kivételt kell tenni.
Ulpianus, Az ediktumról, XVIII. könyv.
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A hajó tulajdonosa felelős minden matrózának cselekedeteiért, legyenek azok szabadok vagy
rabszolgák, és nem ok nélkül, hiszen ő maga saját kockázatára alkalmazta őket. De nem
felelős, kivéve, ha a kárt a hajó fedélzetén követték el; mert ha az a hajón kívül történik, még
ha a matrózok követték is el, ő nem lesz felelős. Sőt, ha figyelmeztetést ad, hogy minden
utasnak saját vagyonáért kell felelnie, és hogy a kárért nem felel, és az utasok elfogadják a
figyelmeztetés feltételeit, nem perelhető.
Ez a tényállási kereset kétszeres kártérítésre irányul.
Ha a tengerészek bármelyike kárt okoz egymás tulajdonában, ez nem érinti a hajó
tulajdonosát. De ahol valaki egyszerre matróz és kereskedő is, ott felelősséggel tartozik, és
ahol a károsult egyike azoknak, akiket általában nanlepibatae-nak neveznek, vagyis aki az
átjáróján dolgozik, a tulajdonos vele szemben is felelős lesz; és ő felel az ilyen személy
cselekedeteiért, mivel ő is matróz.
Ha egy matróz rabszolgája kárt okoz, noha ő maga nem matróz, akkor teljesen jogos a
hajó tulajdonosával szemben praetorianus keresetet indítani.
A hajótulajdonos saját nevében felel ebben a perben, vagyis ő maga a hibás, amiért
ilyen személyeket alkalmazott; ezért még ha meg is halna, nem mentesül a felelősség alól. Ha
azonban saját rabszolgájának magatartása miatt válik felelőssé, csak noxális keresetet lehet
indítani; mert ha mások rabszolgáit alkalmazza, meg kell győződnie arról, hogy azok
hűségesek és megbízhatóak-e, de saját rabszolgái miatt felmenthető, függetlenül attól, hogy
milyen rabszolgákat alkalmazott a hajója személyzetének ellátására.
Ha egy hajónak több tulajdonosa van, bármelyikük perelhető a hajóban való
részesedése erejéig.
Ezek a keresetek, bár tiszteletdíjasak, mégis örökösök, de az örökös ellen nem
adhatóak meg; ezért ha egy rabszolga irányítja a hajót, és meghal, a De Peculio kereset nem
adható meg a gazdája ellen, még egy éven belül sem; de ha egy rabszolga vagy egy fiú
irányítja a hajót az apja vagy a gazdája beleegyezésével, vagy egy fogadó vagy egy istálló
vezetésével; azon a véleményen vagyok, hogy kénytelenek lesznek megvédeni a pert a teljes
kártérítési összegre, feltételezve, hogy teljes felelősséget vállaltak mindenért, ami történhet.
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V. könyv
1. A perekről és arról, hogy hol kell bárkinek pert indítania, vagy perelni.
2. A nem jóhiszemű végrendeletekkel kapcsolatban.
3. A hagyaték visszaszerzésére irányuló perről.
4. A hagyaték egy részének visszaszerzésére irányuló keresetekről.
5. A hagyaték visszaszerzésére irányuló birtokperekről.
6. A vagyonkezelői vagyon visszaszerzésére irányuló perekről.

***********************************************

1. cím A perekről és arról, hogy hol kell bárkinek pert indítania, illetve
perelhetőnek lennie.
1.

Ulpianus, Az ediktumról, II. könyv.

Ha személyek önként beleegyeznek abba, hogy alávetik magukat valamely bíróság
joghatóságának, akkor ezt az ügyet bármelyik bíró tárgyalhatja, aki az említett bíróságon
elnököl, vagy aki abban joghatósággal rendelkezik, amennyiben a beleegyező felek érintettek.
2.

Ugyanő, Az ediktumról, III. könyv.

A "beleegyezés" azt jelenti, hogy a felek, akik tisztában vannak azzal, hogy nem tartoznak
egy bizonyos bíró joghatósága alá, mégis beleegyeznek abba, hogy ő elnököljön. Ha azonban
úgy gondolják, hogy joghatósága van, pusztán ezért nem lesz az övé; mert (amint Julianus
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mondja a Digest első könyvében) a peres felek tévedése nem minősül megállapodásnak; vagy
ha olyan személyt gondolnak prétornak, aki nem az, ez a tévedés sem joghatóságot ad, és nem
áll fenn joghatóság sem, ha a peres felek egyike megtagadja a prétor döntésének teljesítését,
és erre erőszakkal kényszerítik.
(1) Elegendő-e, ha a magánfelek egyetértenek egymással, vagy szükséges a praetor
beleegyezése is? A Lex Julia a perekről azt mondja: "Annak érdekében, hogy a
magánszemélyek ne jussanak egyezségre". Ha tehát a magánszemélyek megállapodnak, és a
praetor nem tud róla, hogy ezt megtették, és úgy gondolja, hogy joghatósággal rendelkezik,
nem kell-e mérlegelni, hogy a törvény követelményeinek eleget tettek-e vagy sem? És úgy
gondolom, hogy megállapítható, hogy joghatósággal rendelkezik.
(2) Ha valakit bizonyos időre bíróvá neveznek ki, és valamennyi peres fél egyetért abban,
hogy az általa az ügy tárgyalására elrendelt idő meghosszabbítható, akkor ez megtehető;
kivéve, ha az idő meghosszabbítását a császár rendelete kifejezetten megtiltotta.
(3) A helyetteseknek joguk van arra, hogy egy ügyet lakóhelyükre helyezzenek át, ha
valamilyen szerződést kötöttek velük kinevezésük előtt; és hasonló kiváltságokat biztosítanak
azoknak, akiket tanúként idéztek be, vagy akiket azért küldtek vagy neveztek ki, hogy
valamely tartományba menjenek, hogy ott bíróként elnököljenek. Ha egy fél maga
fellebbezett, nem köteles válaszolni a mások által a fellebbezés ideje alatt Rómában vagy
máshol indított eljárásokban; Celsus ugyanis azt állítja, hogy ebben az esetben az ügyet át
lehet helyezni a lakóhelyére, mivel más célból érkezett Rómába. Celsusnak ez a véleménye
ésszerű. Az isteni Pius ugyanis Plotius Celsianushoz intézett egyik rescriptumában
kijelentette, hogy az a fél, akit egy gyámságról való számadás céljából Rómába idézett, nem
kényszeríthető arra, hogy egy másik gyámsággal kapcsolatos ügyben, amelyben nem őt
idézték be, részt vegyen a perben. A Claudius Flavianushoz intézett rescriptumban azt is
kijelentette, hogy egy huszonöt év alatti kiskorúnak, aki teljes restitúciót kért egy Asinianus
ellen, aki más ügyben érkezett Rómába, nincs joga ahhoz, hogy ott meghallgassák.
(4) Mindezek a személyek ügyüket saját lakóhelyükre helyezhetik át, ha nem kötöttek
szerződést ott, ahol a pert ellenük indították. Ha azonban ott kötötték a szerződést, nincs joguk
az áthelyezésre; kivéve a követeket, akik, bár Rómában köthettek szerződést, feltéve, hogy ezt
küldetésük előtt tették, nem kötelesek ott védekezni, amíg követként ott tartózkodnak. Ezt
Julianus is így tartotta, és az isteni Pius egy rescriptumban kijelentette. Nyilvánvaló, hogy ha
küldetésük befejezése után Rómában maradtak, akkor - amint azt az isteni Pius egy
rescriptumban megállapította - ott lehet ellenük pert indítani.
(5) Továbbá, ha a saját tartományukon kívül, de nem Itáliában kötöttek szerződést, felmerül a
kérdés, hogy perelhetők-e Rómában? Marcellus azt állítja, hogy csak akkor élhetnek azzal a
kiváltsággal, hogy a pert lakóhelyükre utalják, ha a szerződést saját városukban, vagy
mindenesetre saját tartományukban kötötték; ami igaz. De ha ők maguk indítanak pert, akkor
minden mással szemben meg kell védeniük magukat; de nem, ha a velük szemben elkövetett
sérelem, lopás vagy olyan kár miatt indítanak pert, amelyet a lakóhelyüktől való távollétük
alatt szenvedtek el; különben, mint Julianus nagyon helyesen mondja, sértést és veszteséget
kellene elviselniük anélkül, hogy jogorvoslatot kaphatnának; vagy bárki, aki megtámadja
őket, hatalmában állna bíróság elé állítani őket, amint jóvátételt követelnek.
(6) Ha azonban kétség merülne fel, hogy egy ilyen ügyben bárki átviheti-e a lakóhelyére,
vagy sem, a praetornak vizsgálat után el kell döntenie a kérdést. Ha úgy döntene, hogy a
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félnek joga van az ügynek a lakóhelye szerinti helyre való áttételére, akkor a félnek
intézkednie kell arról, hogy megjelenjen a bíróságon a tárgyaláson, miután a prétor kitűzte a
megjelenés napját. Marcellus kételkedik abban, hogy pusztán egy puszta ígéretet kell-e
teljesítenie a megjelenésre, vagy pedig biztosítékot kell adnia, és nekem úgy tűnik, hogy az
ígérete önmagában elegendő lenne, és ezt Mela is megállapította; ellenkező esetben kénytelen
lenne csatlakozni a kérdéshez, ahelyett, hogy találna olyan személyeket, akik biztosítékot
adnának helyette.
(7) Minden olyan esetben, amikor az időt meghosszabbítják, ezt úgy kell megtenni, hogy a
hitelezőknek ne okozzanak veszteséget az idő eltelte miatt.
(8) A pénzbírság kiszabásának joga a közbírói tisztséget betöltőket illeti meg, és senki mást,
kivéve, ha ezt külön engedélyezik számukra.
3.

Ugyanő, Az ediktumról, IV. könyv.

Nem vélelmezhető, hogy valaki a per elkerülése végett rejtőzködött, ha jelenlétében sem
lehetett volna arra kényszeríteni, hogy a perhez csatlakozzon.
4.

Gaius, A tartományi ediktumról, I. könyv.

Nincs törvényes jogunk arra, hogy pert indítsunk olyan személy ellen, aki a felügyeletünk
alatt áll, kivéve, ha castrense peculiumra hivatkozunk.
5.

Ulpianus, Az ediktumról, V. könyv.

Ha egy felet más joghatóságból idéznek a praetor elé, meg kell jelennie, amint azt Pomponius
és Vindius állítja; mivel a praetor kötelessége eldönteni, hogy van-e joghatósága, és az
idézetteknek nem szabad a praetor "tekintélyét megvetéssel kezelniük; mert a követek és más
személyek, akiknek jogukban áll ügyeiket lakóhelyükre áthelyezni, olyan helyzetben vannak,
hogy az idézés után meg kell jelenniük, hogy előjogaikról nyilatkozzanak.
6.

Ugyanő, Az ediktumról, VI. könyv.

Egy vak ember is képes ellátni a bírói feladatokat.
7.

Ugyanő, Az ediktumról, VII. könyv.

Ha valaki katona lett, vagy más joghatóság alá került, miután bíróság elé idézték, nem lesz
joga arra, hogy ügyét áthelyezzék, mert úgyszólván megelőlegezték neki.
8.

Gaius, A tartományi ediktumról, II. könyv.

Ha valaki küldetése során vállalja, hogy teljesíti egy olyan kötelezettségét, amelyet
követségbe lépése előtt kötött, nem kötelezhető arra, hogy azon a helyen védekezzen, ahol az
ígéretet tette.
9.

Ulpianus, Az ediktumról, IX. könyv.
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Az Itáliához tartozó szigetek Itália részei, a szomszédos szigetek pedig az egyes tartományok
részei.
10.

Ugyanő, Az ediktumról, X. könyv.

Egy fél nem akkor értendő "lemondáson", amikor elhalasztja az ügyet, hanem amikor teljesen
lemond róla; ugyanis a lemondás azt jelenti, hogy lemond minden olyan eljárásról, amelyet
bosszantás céljából indított.
(1) Nyilvánvaló, hogy ha valaki, miután megállapította a tényállást, lemond az ügyről, mivel
nem hajlandó folytatni egy olyan keresetet, amely igazságtalan, és amelyet nem bosszantás
céljából indított, nem tekinthető úgy, hogy leállt.
11.

Ugyanő, Az ediktumról, XII. könyv.

Ha valakit, aki korábban csatlakozott egy olyan perhez, amelyet ő indított ellenem, vagy
amelyet én indítottam ellene, én arrogálok, Marcellus a Digestum harmadik könyvében azt
mondja, hogy a per megszűnt, mert kezdetben nem lehetett volna per köztünk.
12.

Paulus, Az ediktumról, XVII. könyv.

Ahol a praetor több személy közül egynek megtiltja, hogy bíróként elnököljön, úgy tartják,
hogy a többieknek megengedte.
(1) Azok a hatóságok nevezhetnek ki bírót, akiknek ezt a jogot törvény, konstitúció vagy
szenátusi rendelet biztosítja. Törvény által; például ezt a jogot egy prokonzulra ruházhatják.
Kinevezhet olyan bírót is, akire a joghatóságot átruházták, mint például a prokonzulok
helyettesei. Továbbá azok is megtehetik ezt, akiknek ezt a szokásjog lehetővé tette, az őket
megillető császári hatalom miatt, például a város prefektusa és más római elöljárók.
(2) Azok, akiknek joguk van bírákat kinevezni, nem nevezhetik ki őket válogatás nélkül; mert
egyeseket a törvény akadályoz abban, hogy bírák legyenek, másokat a természet, megint
másokat pedig a szokás. A természet által; mint a süketnéma és néma személyek, valamint a
gyógyíthatatlanul elmebetegek, továbbá a kiskorú fiúk, mert az ítélőképességük hiányos. A
törvény által akadályozott az, akit a szenátusból kizártak. A nőket és a rabszolgákat a szokás
szerint akadályozzák, de nem azért, mert ítélőképességük hiányos, hanem mert
megállapították, hogy nem képesek ellátni a polgári foglalkozásokhoz tartozó feladatokat.
(3) Amikor személyek bírónak választhatók, nem számít, hogy másnak a felügyelete alatt
állnak-e, vagy saját uruk.
13.

Gaius, A tartományi ediktumról, VII. könyv.

A következő három perben, nevezetesen: a birtokmegosztásra, a közös tulajdonban lévő
vagyon megosztására és a határok megállapítására irányuló perekben felmerül a kérdés, hogy
kit kell felperesnek tekinteni, mivel úgy tűnik, hogy valamennyi fél állapota azonos? Az a
jobb vélemény, hogy azt kell felperesnek tekinteni, aki a bírósághoz kérelmet nyújt be.
14.

Ulpianus, Disputációk, II. könyv.
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Ha azonban mindkét fél a bírósághoz fordul, a kérdést sorsolással szokás eldönteni.
15.

Ugyanő, Az ediktumról, XXI. könyv.

Ha egy család fia bíró, és az ügyet magáévá teszi, akkor a peculiumának megfelelő összeggel
felel, amikor a döntést meghozta.
(1) A bíró akkor teszi sajátjává az ügyet, ha rosszhiszeműen, a törvényt megsértve hoz
határozatot. Rosszhiszeműnek tekintik, ha egyértelműen bebizonyosodik, hogy vagy kegy,
vagy ellenségeskedés, vagy akár korrupció befolyásolta őt; és ilyen körülmények között
kötelezhető a vitatott ügy valódi összegének megfizetésére.
16.

Ugyanő, Az ediktumról, V. könyv.

Julianus úgy gondolja, hogy ha egy bíró saját magáévá teszi az ügyet, akkor perelhető az
örököse ellen; ez a vélemény azonban nem helytálló, és számos hatóság elvetette.
17.

Ugyanő, Az ediktumról, XXII. könyv.

Julianus azt mondja: Hogy ha az egyik fél a bírót teszi örökösévé akár az egész vagyon vagy
annak egy része tekintetében, akkor más bíróhoz kell fordulni; mert igazságtalan, ha valaki a
saját ügyének bírájává válik.
18.

Ugyanő, Az ediktumról, XXIII. könyv.

Ha hosszú időnek kell eltelnie, amíg a kijelölt bíró tárgyalni tudja az ügyet, a praetor
elrendeli, hogy cseréljék le; ez például akkor történik, ha a bírót valamilyen ügy elfoglalja, és
megakadályozza, hogy a tárgyalásra fordítsa figyelmét; például ha betegség támadja meg,
vagy ha utazásra kényszerül, vagy ha magánvagyona veszélyben van.
(1) Ha egy család fia olyan kár megtérítése érdekében kíván pert indítani, amely miatt apját
kereset illeti meg, csak akkor engedjük meg neki, hogy pert indítson, ha nincs senki, aki ezt
apja nevében megtehetné; Julianus véleménye szerint ugyanis, ha egy család fia követségen
vagy tanulmányai folytatása céljából távol van, és lopás vagy jogtalan vagyoni károkozás éri,
jogosult praetoriánus keresetet indítani; mivel ha megvárná, hogy apja pereljen, a
rosszindulatú cselekmény büntetlenül maradna, mert apja esetleg nem jönne el, vagy a rosszat
elkövető fél eltávozna, mielőtt megérkezne. Ezért mindig azon a véleményen voltam, hogy ha
a kereset oka nem rosszindulatú cselekményből, hanem szerződésből ered, a fiúnak
praetoriánus keresetet kell indítania; mint például, ha egy letétet akar visszaszerezni, vagy egy
megbízás alapján perel, vagy az általa kölcsönadott pénzért; és ebben az esetben, ha apja a
provinciában tartózkodik, ő pedig tanulmányai folytatása céljából vagy más okból Rómában
tartózkodik, és mi nem adunk neki helyt a keresetnek, akkor következésképpen büntetlenül
becsapjuk, és Rómában nélkülözésben él, mert nem kapta meg azt a vagyont, amelyet apja a
költségeire szánt. És tegyük fel, hogy a kérdéses család fia szenátor, és apja a tartományban
van; nem növelné-e a méltányosságot rangja?
19.

Ugyanő, Az ediktumról, LX. könyv.
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Ha az örökös távol van, akkor azon a helyen kell védekeznie, ahol az elhunyt az adósságot
megkötötte, és ott kell perelni, ha megtalálják; és nem hivatkozhat semmiféle különös
kiváltságra a mentesség érdekében.
(1) Ha valaki gyámságot vagy gondnokságot, vagy valamilyen üzletet, vagy banki ügyletet,
vagy bármi mást, amiből kötelezettségek keletkeznek, egy bizonyos helyen vezetett, akkor ott
kell védekeznie, még akkor is, ha nem ott van a lakóhelye; ha pedig nem védekezik, és nincs
ott lakása, akkor engednie kell, hogy vagyonát birtokba vegyék.
(2) Hasonlóképpen, ha egy adott helyen árut adott el, vagy más módon rendelkezett vele, vagy
vásárolt; úgy tartják, hogy ott kell megvédenie magát, hacsak nem állapodtak meg, hogy
máshol kell ezt megtennie. Mondjuk tehát, hogy az a fél, aki idegen kereskedőtől vásárolt,
vagy olyan valakinek adott el árut, akiről tudta, hogy azonnal távozni készül, nem jogosult a
tulajdonát birtokba venni, hanem követnie kell az utóbbit oda, ahol lakik; míg ha valaki olyan
személytől vásárol, aki egy bizonyos helyen üzletet vagy raktárt bérelt, vajon olyan
helyzetben van-e, hogy ott perelhető? Ez a következtetés az ésszerűbb, mert ha valaki azzal a
várakozással érkezik egy helyre, hogy hamarosan elhagyja azt, ugyanúgy lehet tőle vásárolni,
mint egy utazótól, vagy olyantól, aki akár szárazföldön, akár tengeren utazik; és nagy
nehézség lenne, ha bárhová is utazik valaki akár a tengeren, akár a szárazföldön, perbe lehetne
fogni, és védekezésre kényszerülhetne. De ha valahol marad, és nem a lakóhelyére gondolok,
hanem azért, mert bérelt egy kis boltot, vagy bódét, vagy magtárat, vagy raktárt, vagy irodát,
és ott árut árul, akkor azon a helyen lesz kénytelen védekezni.
(3) Labeo felveti a kérdést, hogy ha egy provinciához tartozó embernek van egy rabszolgája,
aki Rómában árut árusít, akkor minden, az említett rabszolgával kötött szerződést úgy kell
tekinteni, mintha azt az urával kötötték volna; ezért a félnek Rómában kell védekeznie.
(4) Nem szabad elfelejteni, hogy az a személy, aki Itáliában köteles fizetni, ha lakóhelye
valamelyik tartományban van, mindkét helyen perelhető; és ezt a véleményt Julianus és sokan
mások is elfogadják.
20.

Paulus, Az ediktumról, LVIII. könyv.

Úgy kell tekinteni, hogy minden kötelezettséget szerződésen alapulónak kell tekinteni, így
bárhol, ahol valaki kötelezi magát, úgy kell tekinteni, hogy szerződést kötött, még akkor is, ha
az ügylet nem kölcsönből eredő tartozás volt.
21.

Ulpianus, Az ediktumról, LXX. könyv.

Ha egy adós ellen eljárást kívánok indítani, a bevett eljárás az, hogy ha elismeri, hogy
tartozik, és kijelenti, hogy kész megfizetni a pénzt, akkor meg kell hallgatni, és időt kell neki
adni, hogy megfelelő biztosíték mellett fizethessen; mert nem származhat nagy kár abból, ha
ésszerű ideig késlekedik.
(1) Az "ésszerű határidő" alatt azt kell érteni, amelyet az alpereseknek a fizetésre biztosítanak,
miután ellenük ítéletet hoztak.
22.

Paulus, On Plautius, III. könyv.
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Ha egy fél nem kényszerül arra, hogy egy bizonyos helyen védekezzen; ha ő maga ott pert
indít, akkor kényszeríthető arra, hogy a pereket is védje, és ugyanannál a bírónál jelenjen
meg.
23.

Ugyanő, On Plautius, VII. könyv.

Minden, ami a kérdés egyesítése után merül fel, nem tekinthető a bíróság előtt lévőnek; ezért
új kérelmet kell benyújtani.
24.

Ugyanez, On Plautius, XVII. könyv.

Rómában nem lehet perelni azokat a személyeket, akiket a császár idézett oda, kivéve, ha a
tartózkodásuk alatt szerződést kötnek.
(1) A követek kénytelenek Rómában perben felelni az ottani tartózkodásuk alatt e
minőségükben elkövetett bűncselekmények miatt, akár ők maguk, akár szolgáik követik el
azokat.
(2) Ha egy követ ellen dologi pert kérnek, és az említett kereset a jelenlegi birtokláson alapul,
helyt kell-e adni neki? Cassius kijelentette, hogy a betartandó szabály az, hogy ha a kereset a
követet valamennyi rabszolgájától megfosztaná, akkor nem szabad helyt adni; ha azonban a
kereset csak egy rabszolgára vonatkozik a több közül, akkor nem szabad megtagadni. Julianus
azt mondja, anélkül, hogy különbséget tenne, hogy a keresetet meg kell tagadni, és ez ésszerű,
mivel a keresetnek nem adnak helyt, nehogy a fél elforduljon a vállalt hivatali kötelességeitől.
25.

Julianus, Digest, I. könyv.

Ha valaki küldetés közben rabszolgát vagy más vagyontárgyat vásárol, vagy más okból
birtokába jut, nem követelik tőle jogtalanul, hogy az említett vagyontárgyra vonatkozó perben
a perhez csatlakozzon; ellenkező esetben a követeknek ilyen ürüggyel hatalmat adnak arra,
hogy mások vagyonát saját házukba vigyék.
26.

Paulus, On Plautius, XVII. könyv.

Cassius egy birtokba lépett követre hivatkozva azt állítja, hogy még ha Rómában lép is
birtokba, nem lehet ellene pert indítani, nehogy küldetését megzavarják; és ez igaz. Még az
örökösök sem indíthatnak ellene pert, de a hagyatékhoz tartozó vagyontárgyakat birtokba
vehetik, hacsak nem ad biztosítékot, és ez a szabály a hagyaték hitelezőire is vonatkozik.
27.

Julianus, Digest, I. könyv.

Mert mi akadályozza meg a követet abban, hogy a hivatalából eredő kötelezettségeinek eleget
tegyen, amíg a hagyatékhoz tartozó vagyontárgyak birtokában van egy megbízott, aki
gondoskodik róluk?
28.

Paulus, Plautiusról, XVII. könyv.

Ha azonban egy birtokot a trebelliánus rendelet értelmében átadnak neki, nem adnak neki
keresetet ellene, függetlenül attól, hogy az örökös önként vagy kényszer hatására lépett-e a
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birtokba; mert bizonyára kényelmesebb, ha a birtokot átadják neki; ezért úgy kell tekinteni,
mintha ő maga lépett volna a birtokba.
(1) Másrészt, ha egy követ küldetése idején belép egy birtokba, és azt átadja, a keresetnek
helyt adnak a bizalmi vagyon kedvezményezettje ellen; a trebelli törvény alapján sem lehet
kivételt tenni a követ pozíciója miatt; mivel ez a követ személyes javára történik.
(2) Azokban az esetekben, amikor a követet nem kényszerítik arra, hogy a keresethez
csatlakozzon, nem kényszeríthető arra, hogy esküt tegyen, hogy nem köteles fizetni, azon
oknál fogva, hogy az esküje a keresethez való csatlakozás helyébe lép.
(3) A követnek meg kell ígérnie a fenyegető kár megtérítését, vagy engedélyeznie kell, hogy
szomszédja birtokba vegye az épületet.
(4) Ha a keresetindítási határidő lejárta előtt áll, a prétor engedélyezi, hogy a követ ellen megfelelő okok fennállása esetén - a keresetindítást megindítsák, hogy az ügyet a követ
lakóhelyére átvihessék, és az ügyet a követ lakóhelyére helyezzék át.
(5) Ha egy családfő meghal, és fiút hagy hátra, özvegye pedig terhes, a fiú nem követelheti
jogszerűen az adósoktól a nekik kölcsönadott pénz felét, noha azután egy fiúnak kellene
születnie; mert több is születhetett volna, hiszen a dolgok természeténél fogva biztos volt,
hogy egy gyermek fog születni. Sabinus és Cassius azonban azon a véleményen vannak, hogy
az adósságok egy negyedik részét is be lehet hajtani, mert bizonytalan, hogy nem születik-e
három, és hogy nem kell a dolgok természetére figyelni, ahol minden biztos, hiszen ami
bekövetkezik, az be is következik; de a saját tudatlanságunkra kell gondolnunk.
29.

Ugyanő, Plautiusról, VIII. könyv.

Az a fél, aki először nyújtja be a kérelmet, a felperes.
30.

Marcellus, Digest, I. könyv.

Ahol a kérdést egyesítik, ott az ügyet is be kell fejezni.
31.

Celsus, Digest, XXVII. könyv.

Ha a felperes meghal, és több örököst hagy hátra, és egyikük pert indít, nem igaz, hogy
minden, ami addig a perben érintett, a bíróságon van; mert senki sem folytathat bíróságon
olyan pert, amelyet egy másik már elkezdett, ha a társörökös nem járul hozzá.
32.

Ulpianus, A prokonzuli hivatalról, I. könyv.

Ha az a bíró, akit arra jelöltek ki, hogy bizonyos időn belül hozzon határozatot, meghal, és
helyette egy másik bírót jelölnek ki, úgy tudjuk, hogy ez utóbbi tekintetében is ugyanez az idő
van meghatározva, bár a magisztrátus ezt a kijelöléskor nem említette kifejezetten; feltéve,
hogy a törvény által előírt határidőt nem lépik túl.
33.

Modestinus, Szabályok, III. könyv.
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Nem tekinthető úgy, hogy a fél elfogadta volna egy bizonyos bírót, aki arra kéri ellenfelét,
hogy az ügyének természetét ismertesse az adott bíró előtt.
34.

Javolenus, On Cassius, XV. könyv.

Ha egy fél meghal, miután Rómában csatlakozott az ügyhöz, örökösének, még ha a tengeren
túl lakik is, Rómában kell megvédenie az ügyet, mert annak helyébe lép, akitől örököst
neveztek ki.
35.

Ugyanő, Episztolák, X. könyv.

Nem igaz, hogy ahogyan a kezességvállalás kötelezettsége a körülményektől függővé tehető
vagy egy későbbi időpontra köthető, úgy a per is lehet függő, vagy olyan feltételek mellett,
hogy a kötelezettség később keletkezik; mert nem hiszem, hogy bárki kétségbe vonná, hogy a
kezességet el lehet fogadni, mielőtt a főadós kötelezettsége keletkezik, de az ügyet nem lehet
egyesíteni, mielőtt valamilyen tartozás keletkezik.
36.

Callistratus, Inquiries, I. könyv.

Néha a tárgyalásokat jó okokból és bizonyos felek miatt elhalasztják; például amikor az ügyre
vonatkozó iratokról azt mondják, hogy olyan személyek birtokában vannak, akik közügyek
miatt távol lesznek. Ezért az Isteni Testvérek a következőket állapították meg egy
rescriptumban: "Az emberség megköveteli, hogy véletlen szerencsétlenségek miatt halasztást
adjanak; például, ha egy apa, aki az ügyben fél volt, elvesztette a fiát vagy a lányát; vagy egy
feleség a férjét; vagy egy fiú a szülőjét; és hasonló esetekben a tárgyalást ésszerű időre el kell
halasztani".
(1) Ha egy szenátor önként vállalja, hogy egy tartományban más ügyeit intézi, nem tagadhatja
meg a kereset védelmét a megtett ügyekre hivatkozva; Julianus pedig azt mondja, hogy meg
kell védenie a keresetet, mivel önként vállalta ezt a kötelezettséget.
37.

Ugyanő, Inquiries, V. könyv.

Ha erőszakra és birtoklás fennállására vonatkozó vizsgálat történik, az erőszakot előbb kell
kivizsgálni, mielőtt a tulajdonjogot vizsgálnák; az isteni Hadrianus görög nyelvű, a thesszáliai
nemzetközösséghez intézett rescriptumának megfelelően.
38.

Licinnius Rufinus, Szabályok, IV. könyv.

Ha a vagyontárgyat hagyaték útján hagyják ránk, és peres úton, in personam peres úton
követelik vissza, azt ott kell átadni, ahol van, kivéve, ha azt az örökös rosszhiszeműen
eltávolította; ekkor pedig ott kell átadni, ahol peres úton követelik vissza. A mérhető,
megszámlálható vagy megmérhető tárgyakból álló hagyatékot is át kell adni ott, ahol perbe
fogták; kivéve, ha a következő szavakkal egészítették ki: "Száz mérő kukoricát az ilyen és
ilyen magtárból", vagy "ennyi amforát az ilyen és ilyen hordóból". Ha azonban a hagyatékra
vonatkozó pert dologi perben indítják, azt is ott kell indítani, ahol a vagyontárgy van. Ha ez
utóbbi ingóság, akkor az örökös ellen annak előállítására irányuló kereset indítható annak
előállítására való kötelezés érdekében, mert akkor a hagyatékos pert indíthat annak
visszaszerzésére.
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39.

Papinianus, Kérdések, III. könyv.

Ha elmebeteg személyt neveznek ki bírónak, a tárgyalást nem akadályozza meg az, hogy
akkor nem tud elnökölni; így ha a döntést azután hozza meg, hogy visszanyerte képességeit,
az megállja a helyét. A bíró kinevezéséhez sem a jelenléte, sem a tudása nem szükséges.
(1) Ha egy fél kiküldetésben érkezik Rómába, minden esetben kezessé válhat; mivel nem
élhet kiváltságával, ha Olaszországban köt szerződést.
40.

Ugyanő, Kérdések, IV. könyv.

Nem minden olyan cselekmény, amelyet bírói hatalommal lehet végrehajtani, alá van vetve a
törvény korlátozásának.
(1) Ha egy bíró a feladatai ellátása során rosszhiszeműen elmulaszt valamit, ami ellentétes a
törvény szabályaival, akkor törvénysértést követ el.
41.

Ugyanez, Kérdések, XI. könyv.

Minden jóhiszemű perben, amikor a pénzfizetés napja még nem érkezett el, és bárki
kérvényezi a kötelezvény végrehajtását, annak helyt adnak, ha megfelelő okot igazolnak.
42.

Ugyanez, Kérdések, XXIV. könyv.

Ha egy követ felesége Rómában válik el, úgy ítélték meg, hogy férjének Rómában kell
védekeznie, ha a hozományának visszaszerzéséről van szó.
43.

Ugyanez, Kérdések, XXVII. könyv.

Ha valaki kikötötte, hogy Capuában egy bizonyos időn belül építenek neki egy házat;
megállapították, hogy az idő leteltével bárhol, bárhol kártérítési pert indíthat a kamatai
összegére.
44.

Ugyanő, Vélemények, II. könyv.

A bíró feladatait nem zavarja az a tény, hogy miután valamennyi gyám ellen pert indítottak,
egyesek közülük közügyek miatt távol voltak; mivel a jelenlévők ügyintézése
megkülönböztethető és külön vizsgálható azok ügyintézésétől, akik nem védekeztek.
(1) Ha egy személyről, akinek nevében egy meghatalmazott pert indított, utólag kiderül, hogy
rabszolga, az adóst fel kell menteni; de a megbízó emiatt nem évül el, ha később úgy dönt,
hogy maga indítja meg a pert.
45.

Ugyanő, Vélemények, III. könyv.

A bankárt ott kell perelni, ahol a szerződést vele kötötték, és ilyen esetben a halasztás csak
alapos okból adható meg; például azért, hogy lehetővé tegyék könyveinek valamely
tartományból való elhozását. Ugyanez a szabály vonatkozik a gyámsági perre is.
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(1) Ha egy női gyámolt gyámjai ellen valamelyik tartományban ellenük hozott határozatot
hoznak, a gyámhatóságok kötelezhetők a római határozat teljesítésére, amennyiben a gyámolt
anyja kölcsönvette a pénzt, és a lánya volt az örököse.
46.

Paulus, Kérdések, II. könyv.

Ha egy bírót kineveztek, akkor is hivatalban marad, ha elmebeteggé válik, mert eleve
szabályosan nevezték ki bírónak; de egy súlyos betegség felmenti őt az elnöklés alól, és ezért
valakit ki kell nevezni helyette.
47.

Callistratus, Kérdések, I. könyv.

Vigyázni kell, hogy ne nevezzenek ki olyan személyt bírónak, akit valamelyik fél kifejezetten
kér; mivel az isteni Hadrianus egy rezcriptumában kijelentette, hogy ez rossz precedenst
kínálna, hacsak a császár nem engedélyezné külön, annak iránti tiszteletből, akinek a
kinevezését kérik.
48.

Paulus, Vélemények, II. könyv.

Az isteni Hadrianus egyik levelének egy része a következő: "A magisztrátusok hivatali évük
alatt sem felperesként, sem alperesként nem indíthatnak saját peres eljárást; és nem járhatnak
el hivatalosan semmilyen ügyben, amelyben akár gyámság, akár kurátorság alapján
érdekeltek. Amint azonban elöljáróságuk időtartama lejárt, jogosan és méltányosan lehet
pereket indítani értük és ellenük egyaránt".
49.

Ugyanő, Vélemények, III. könyv.

Egy eladó, akit egy vevő arra kért, hogy védje őt egy olyan perben, amelyet egy olyan fél
indított, aki az ingatlant tulajdonosként követelte, kijelentette, hogy joga van saját bírót
fogadni. Felmerült a kérdés, hogy áthelyezheti-e az ügyet annak a bírónak a bíróságáról, aki
előtt a felperes és a vevő között az eljárás megindult, a saját bírójához. Paulus azt válaszolta,
hogy az a szokás, hogy az eladó a vevő bírája előtt jelenik meg.
50.

Ulpianus, Trösztök, VI. könyv.

Ha egy bizalmi vagyonkezelés végrehajtása iránt bárki pert indít, és az alperes azt állítja, hogy
a hagyaték nagyobb része máshol található, nem kényszeríthető a bizalmi vagyonkezelés
végrehajtására; és számos alkotmány úgy rendelkezik, hogy ha egy bizalmi vagyonkezelés
teljesítésének kikényszerítése érdekében pert indítanak, azt ott kell megtenni, ahol a hagyaték
nagyobb része található; kivéve, ha bizonyítást nyer, hogy az örökhagyó azt kívánta, hogy a
bizalmi vagyonkezelést ott hajtsák végre, ahol a pert indították.
(1) Felmerült a kérdés a kölcsönvett pénzzel kapcsolatban; ha az adósság nagyobb része
abban a tartományban volt, ahol a pert a trust végrehajtása érdekében indítják, át lehet-e
helyezni a pert máshová, mert a hagyaték nagy része máshol volt? Ebben az esetben azonban
megállapították, hogy az eladósodás tényének nincs jelentősége, mivel az nem a helytől,
hanem a hagyaték teljes vagyonától függ; mivel az adósság a teljes vagyon csökkenését
jelenti, nem pedig valamely adott helységben lévő vagyontárgyakét. De mi van akkor, ha a
hagyatéknak ezt a részét valamilyen teherrel terhelnék, például olyan tartásdíjjal, amelyet az
örökhagyó Rómában rendelt el, vagy adókkal; vagy más elkerülhetetlen terhekkel; ezekben az
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esetekben a fél jogosult lenne-e az ügy áthelyezésére? Úgy gondolom, hogy nagy igazsággal
kijelenthető, hogy igen.
(2) Egy rescriptumban azonban kimondták, hogy a pert az örökös lakóhelyén kell indítani a
bizalmi vagyonkezelői jog érvényesítésére. De valahányszor valaki a tröszt feltételeinek
megfelelően kezd fizetni, utólag nem élhet ezzel az eszközzel:
51.

Marcianus, Institutes, VIII. könyv.

Még akkor is, ha a hagyaték olyan emberre szállt volna, akinek a lakóhelye valamelyik
tartományban van. Az isteni Severus és Antoninus azonban egy rescriptumban kimondta,
hogy ha a fél beleegyezik abba, hogy a bizalmi vagyonkezelést máshol teljesítse, akkor
köteles ezt a megállapodás szerinti helyen megtenni.
52.

Ulpianus, Trösztök, VI. könyv.

Ha azonban az örökös megjelenik a bizalmi vagyonkezelői perben, és más védekezéssel él, de
ezt az egyet elhanyagolja, utólag nem hivatkozhat rá, még a döntés meghozatala előtt sem.
(1) Ha az örökhagyó végrendeletében elrendeli, hogy a szabadjai számára gabonajegyeket kell
vásárolni; akkor, bár a birtok nagyobb része valamelyik tartományban van, a bizalmat mégis
Rómában kell teljesíteni; ez a helyes vélemény, mivel nyilvánvaló, hogy a vásárlás jellege
miatt az örökhagyó szándéka ez volt.
(2) Továbbá, ha a következő esetet javasolnád, nevezetesen: hogy bizonyos mennyiségű
ezüstöt vagy aranyat ilyen-olyan illusztris személyekre hagyatékoltak, és a vagyonból
Rómában van elég a bizomány teljesítéséhez, még akkor is, ha a vagyon nagyobb része
valamelyik tartományban található; azt kell mondani, hogy a bizományt Rómában kell
teljesíteni; mert nem nagyon valószínű, hogy az örökhagyó, akinek szándéka az volt, hogy
tiszteletet mutasson azok iránt, akikre a bizomány alapján ilyen mérsékelt hagyatékot hagyott,
azt kívánta volna, hogy azokat a tartományban fizessék ki.
(3) Ha a bizalmi vagyonkezelői szerződés alapján hagyott vagyon kéznél van, úgy kell tartani,
hogy aki perel érte, nem zárható ki azzal a kivétellel, hogy a hagyaték nagyobb része máshol
van.
(4) Ha azonban a trust tárgyát képező vagyont nem ott kell perelni, ahol az található, hanem
biztosítékot kell nyújtani a trust végrehajtására; meg kell vizsgálni, hogy lehet-e kivételre
hivatkozni (és nem hiszem, hogy lehet), sőt, ha nincs is ott vagyon, akkor is kötelezni kell a
felet a biztosíték nyújtására. Mert mitől kell félnie, hiszen ha nem ad biztosítékot, akkor a
bizalmi vagyon védelme érdekében az ellenfél birtokba kerül?
53.

Hermogenianus, Epitomusok a jogról, I. könyv.

Csak néhány olyan eset van, amikor a rabszolgáknak megengedik, hogy megjelenjenek uraik
ellen; és ezek egyike az, amikor azt állítják, hogy egy bizonyos végrendeletet, amellyel
állítólag szabadságukat örökölték, elhallgattak. A rabszolgáknak az is megengedett, hogy
feljelentést tegyenek uraik ellen, ha azok visszatartották a római népnek járó
gabonaszállítmányokat, valamint az adózás és a pénzhamisítás miatt visszaadott
vagyontárgyakat. Ezenfelül eljárást indíthatnak a rájuk hagyott szabadságuk megszerzése
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érdekében, valamint akkor is, ha azt állítják, hogy a saját pénzükön vásárolták meg őket, és
nem adták ki őket, megsértve a megállapodás jóhiszeműségét. Továbbá, ha egy rabszolga
végrendeletileg szabadnak nyilvánították, amikor elszámolását teljesíti, jogszerűen követelhet
döntőbírót a gazdájával szemben, elszámolásának vizsgálata céljából. Ahol valaki egy másik
jóhiszeműségére hagyatkozott azzal a megállapodással, hogy az előbbi pénzén megvásárolja,
és a pénz visszafizetése után felszabadítják, és a fél azt mondja, hogy nem hajlandó átvenni a
pénzt, amikor azt felajánlják neki, a rabszolgának hatalmat adnak a megállapodás feltételeinek
nyilvánosságra hozatalára.
54.

Paulus, Vélemények, I. könyv.

Egy nagyobb jelentőségű kérdést nem szabad egy kisebb jelentőségűvel elővenni; mert a
nagyobb jelentőségű kérdés vonzza a kisebb súlyú kérdést.
55.

Ugyanő, Az értékbecslők hivataláról.

A korábbi bíró által kiadott idézést úgy kell tekinteni, mint a három előírt közül egyet. Még
akkor is nyilvánvaló, ha a teljes számot az említett bíró töltötte ki, hogy a szokás megköveteli,
hogy az utódja újabbat adjon ki.
56.

Ulpianus, On Sabinus, XXX. könyv.

Bár igaz, hogy egy valódi ügynök bármit a bíróság elé vihet, mégis, ha egy olyan fél, aki nem
ügynök, csatlakozik a kiadáshoz, és megbízója utólag megerősíti, amit tett; úgy tartják, hogy
visszaható hatállyal az ügyet szabályosan a bíróság elé terjesztették.
57.

Ugyanő, On Sabinus, XLI. könyv.

Egy család fia ellen mind szerződésekre, mind bűncselekményekre való hivatkozással lehet
perelni, de ha a fiú a kiadáshoz való csatlakozás után hal meg, a perjog az apára száll át;
azonban csak a peculiumára vagy az általa szerzett előnyre való hivatkozással. Nyilvánvaló,
hogy ha egy család fia egy másik fél megbízottjaként védekezést vállal, akkor halála esetén a
kereset joga arra a félre száll át, akit védett.
58.

Paulus, On Sabinus, XIII. könyv.

A per megszűnik, ha a per tárgyalását kérő fél megtiltja a per folytatását; sőt, ha ezt bárki
megteszi, aki ugyanabban a joghatóságban felsőbb hatalommal rendelkezik; vagy akár ha
maga a bíró is olyan hatalommal rendelkezik, mint az, aki őt kinevezte.
59.

Ulpianus, On Sabinus, LI. könyv.

Ha a bíró kinevezésében nincs megemlítve az a hely, ahol a bírónak a feladatát kell ellátnia,
akkor úgy tekintik, hogy azon a helyen kell eljárnia, ahol ezt a peres felek számára
kellemetlenségek nélkül megteheti.
60.

Paulus, On Sabinus, XIV. könyv.

Ha egy bíró meghal, annak, aki őt követi, ugyanazt az utat kell követnie, amelyet elődje
számára megállapítottak.
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61.

Ulpianus, Az ediktumról, XXVI. könyv.

Általában azt szoktuk mondani, hogy a bíróság előtt az az ügy van, amiben a peres felek
megállapodtak; Celsus azonban azt állítja, hogy veszélyes az alperestől információt kérni
erről, mert az mindig azt fogja mondani, hogy nem történt megállapodás, hogy ne veszítse el
az ügyét. Mit kell tehát tenni? Jobb, ha azt tartjuk, hogy a per tárgya nem az, amiben a felek
megállapodtak; de nem az a per tárgya, amiről kifejezetten megállapodtak, hogy nem az lesz.
(1) A rablási ügyekben hatáskörrel rendelkező bíró nem tárgyalhat és nem dönthet olyan
perekben, amelyekben pénzről van szó.
62.

Ugyanő, Az ediktumról, LIX. könyv.

Két peres fél között nem folyhat per, kivéve, ha egyikük a felperes, a másik pedig a vagyon
birtokosa; mert kell, hogy legyen valaki, aki a felperes terhét viseli, és egy másik, aki a
birtoklás előnyét élvezi.
63.

Ugyanő, Az ediktumról, XLIX. könyv.

Törvényes védekezés az, amikor a fél maga vagy más által, de mindig biztosítékot nyújtva
csatlakozik a kérdéshez; és senki sem tekinthető törvényes védekezőnek, aki nem fizeti meg,
amit a bíróság elrendel.
64.

Ugyanő, Disputációk, I. könyv.

A csalásért járó kártérítés becslését a bíró nem a pert indító fél érdekei alapján végzi, hanem
annak alapján, amit a bíróság előtt esküvel igazol; és kétségtelen, hogy még a tolvajnak is van
kereseti joga a letétbe helyezés vagy használatra kölcsönzés alapján.
(1) Ha valaki egyfajta pert készül indítani, és biztosítékot fogad el arra nézve, hogy az ítéletet
teljesítik, majd egy másfajta pert indít; a kikötés alapján nem lehet keresetet indítani, mert úgy
tűnik, hogy azt valami másra való hivatkozással tették.
65.

Ugyanő, Az ediktumról, XXXIV. könyv.

A nőnek ott kell a hozománya miatt pert indítania, ahol a férje lakóhelye van, és nem ott, ahol
a hozományszerződést megkötötték; mert ez nem olyan szerződés, hogy figyelembe kell
venni azt a helyet, ahol az említett okiratot megkötötték, sokkal inkább azt a helyet, ahová
maga a nő a házassági feltételeknek megfelelően mindig visszatért volna, mint lakóhelyére.
66.

Ugyanő, Disputációk, II. könyv.

Ahol valaki kétértelmű kifejezést használ, vagy szándéka kétséges, ott a számára
legkedvezőbb értelemben kell érteni.
67.

Ugyanez, Disputációk, VI. könyv.

Ha egy rabszolga azt állítja, hogy saját pénzén vásárolta meg magát, és ezt bizonyítja is, akkor
attól az időponttól kezdve szabad lesz, amikor megvásárolták; mivel a császári alkotmány
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nem azt írja elő, hogy szabadnak kell nyilvánítani, hanem azt rendeli el, hogy szabadságát
vissza kell adni neki, ezért a gazdája kötelezhető a saját pénzén megvásárolt rabszolga
manumitálására; de ha a gazda eltitkolja magát, akkor a szenátus rendeleteiből levezetett
precedenseket kell követni a bizalmi alapon történő szabadságadással kapcsolatban.
68.

Ugyanő, Disputációk, VIII. könyv.

A perbeli idézés esetében a következő szabályt kell betartani; a pereskedő fél kérhet egy
idézést, ha ellenfele távol van, és ezt követően egy másodikat:
69.

Ugyanő, Minden bíróságokról, IV. könyv. Legalább tíznapos szünet után;

70.

Ugyanez, Disputációk, VIII. könyv.

Majd egy harmadikat; és miután ezeket kiadták, ezután kaphat peremfeltételes idézést. Ezt a
kifejezést azért alkalmazzák, mert ezzel véget vetnek a vitának; vagyis nem engedik meg az
ellenfélnek, hogy tovább késlekedjen.
71.

Ugyanő, Minden bíróságról, IV. könyv.

A peremptorikus idézésben az azt kibocsátó bíró közli, hogy akkor is meghallgatja és eldönti
az ügyet, ha a másik fél nincs jelen.
72.

Ugyanő, Disputációk, VIII. könyv.

Ezt az idézést néha a három másik idézést megelőzően adják ki, néha csak egyet vagy kettőt,
néha pedig egyszerre adják ki, és "egy mindenkiért" megjelöléssel jelölik. A követendő
eljárást az határozza meg, aki a joghatóságot gyakorolja, és az idézések sorrendjét az ügy, a
személy vagy az idő körülményei szerint kell rendeznie, illetve szabályoznia.
73.

Ugyanő, Minden törvényszékről, IV. könyv.

A perbeli idézés megszerzése után, és amint az abban említett nap elérkezik, a távollévő felet
be kell idézni; és akár válaszol, akár nem, az ügynek folytatódnia kell, és határozatot kell
hozni, de nem mindig a jelenlévő fél javára; mert néha a távollévő fél győzhet, ha jó ügye
van.
(1) Ha azonban az a fél, aki az idézést kérte, a tárgyalásra kitűzött napon nincs jelen, és az, aki
ellen az idézést kérte, jelen van, az idézést meg kell semmisíteni, és az ügyet nem lehet
tárgyalni, és nem lehet a jelen lévő fél javára határozatot hozni.
(2) Ha az idézést megsemmisítik, vizsgáljuk meg, hogy az alperes perelhető-e újra, és hogy a
keresetindítási jog továbbra is fennmarad-e, vagy csupán az ezen idézésre vonatkozó eljárás
semmisül meg? A jobbik vélemény az, hogy csak azt semmisítik meg, és a felek újra
perelhetnek.
(3) Nem szabad elfelejteni, hogy ha egy távollévő fél ellen a perbeli idézés miatt ítéletet
hoznak, és fellebbez, akkor őt nem kell meghallgatni, vagyis ha a távollétét kontumáciából
eredően nem volt jelen; ha azonban nem volt, akkor meg kell hallgatni.
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74.

Julianus, Digest, V. könyv.

A bíró kötelezhető arra, hogy bármilyen ügyben, amelyről tudomást szerzett, határozatot
hozzon.
(1) Az a bíró, akit arra jelöltek ki, hogy bizonyos összegről döntsön, nagyobb összegre való
hivatkozással is dönthet, mivel ebben a peres felek megállapodtak.
(2) Amikor egyszer beleegyeztem egy távollévő fél védelmébe, és csatlakoztam a perhez,
amikor az alperes már meghalt, és én vereséget szenvedtem, és kifizettem a kártérítést;
felmerült a kérdés, hogy az örökös fel van-e mentve, és az is, hogy milyen perre vagyok
jogosult vele szemben? Azt válaszoltam, hogy a határozat nem volt érvényes, mivel az adós
már halott volt, amikor a kérdéshez csatlakoztak, és ezért az örökös nem mentesült; de ha a
védekező fél az ítéletnek megfelelően fizetett volna, bár a pénzt nem tudta volna behajtani,
mégis, az örökös ellen az üzletkötés miatt perelhető lett volna a javára; és az örökös
természetesen megvédhette volna magát a rosszhiszeműségre alapított kivétellel, ha a felperes
pert indítana ellene.
75.

Ugyanez, Digest, XXXVI. könyv.

Ha a praetor elrendelte, hogy az a fél, aki ellen tartozás miatt pert indítottak, jelenjen meg; és
az idézések száma kimerül; és úgy dönt, hogy a távolmaradó fél tartozik a tartozással, és az
ítélet végrehajtására pert indítanak; az ügyben eljáró bíró nem vizsgálhatja a praetor
rendeletét, különben az ilyen jellegű idézések és a praetorok rendeletei illuzórikusak
lennének. Marcellus egy jegyzetben ezt mondja: "Ha a felperes tudatosan és hamisan állít
valamit rosszindulatú szándékkal, és egyértelműen megállapítható, hogy ily módon szerzett a
praetortól a maga javára ítéletet; úgy gondolom, hogy a bírónak el kell fogadnia az alperes
panaszát". Paulus egy megjegyzésben azt mondja, hogy ha az alperes nem tudott jelen lenni,
mert betegség miatt akadályoztatva volt, vagy az állam számára valamilyen ügyben dolgozott,
akkor véleménye szerint ebben az esetben az ellene hozott ítélet végrehajtására irányuló
keresetet el kell utasítani, vagy a praetornak nem szabadna engedélyeznie a végrehajtás
kiadását.
76.

Alfenus, Digest, VI. könyv.

A következő esetet javasolták. Ugyanazon per tárgyalására egyes bírákat neveztek ki, akik
közül néhányan a per tárgyalása után felmentést kaptak, helyükre másokat neveztek ki; és
felmerült a kérdés, hogy egyes bírák cseréje miatt az ügy ugyanabban az állapotban maradt-e,
vagy más állapotba került? Azt válaszoltam, hogy nemcsak egy vagy két bíró cserélődhetett
ki, hanem valamennyi, és a per továbbra is ugyanaz maradt, mint korábban, és valójában nem
ez volt az egyetlen eset, amikor megtörtént, hogy bár a részek kicserélődtek, magát a dolgot
mégis ugyanannak tekintették, hanem ez sok más esetben is előfordult. Hiszen egy légiót
ugyanannak tekintettek, még akkor is, ha a hozzá tartozók közül sokakat megöltek, és
másokat ültettek a helyükre; és a népet most is ugyanannak tekintik, mint száz évvel ezelőtt,
bár lehet, hogy jelenleg egy sem él közülük; és az is előfordul, hogy ha egy hajót olyan
gyakran javítottak, hogy egyetlen deszka sem maradt, amely nem új, akkor is ugyanannak a
hajónak tekintik. És ha valaki azt gondolná, hogy egy tárgy, ha a részeit kicserélik, mássá
válik, akkor az eredmény az lenne, hogy e szabály szerint mi magunk sem lennénk
ugyanazok, akik egy évvel ezelőtt voltunk, mert, mint a filozófusok tájékoztatnak bennünket,
a legapróbb részecskék, amelyekből állunk, naponta leválnak a testünkről, és más, kívülről
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származó részecskék lépnek a helyükre. Ezért, ahol valaminek a külső megjelenése
változatlan marad, ott magát a dolgot változatlannak tekintjük.
77.

Africanus, Kérdések, III. könyv.

Magánügyekben az apa bíróként járhat el, ha a fia érdekelt, és fordítva:
78.

Paulus, On Plautius, XVI. könyv. Mivel a bíráskodás közfoglalkoztatás.

79.

Ulpianus, A prokonzuli hivatalról, V. könyv.

Ha bebizonyosodik, hogy a fél alapos ok nélkül idézte ellenfelét a bíróságra, köteles
megtéríteni neki az utazási költségeit, valamint a per költségeit.
(1) Ha a bírák a jogra való hivatkozással tanácstalanok, a kormányzóknak szokás véleményt
nyilvánítaniuk, de ha ténykérdésben kérdezik meg őket, nem kötelesek ezt megtenni, és
kötelesek a bírákat arra utasítani, hogy úgy hozzanak döntést, ahogy lelkiismeretük diktálja;
mivel ha ilyen körülmények között véleményt nyilvánítanak, az néha botrányt okoz, és
alkalmat ad a részrehajlásra vagy a korrupt felbujtásra.
80.

Pomponius, On Sabinus, II. könyv.

Ha a bíró nevében vagy vezetéknevében tévedés történik, Servius véleménye szerint, ha a
bírót a peres felek megegyezésével nevezték ki, akkor annak a bírónak kell eljárnia, akit
mindkét peres fél szem előtt tartott.
81.

Ulpianus, Vélemények, V. könyv.

Aki nincs felruházva joghatósággal, vagy akit nem a császár hatalmazott fel, vagy akit nem
olyan tisztviselő nevezett ki, akinek joga van bírákat kinevezni, vagy akit nem választották ki
megállapodással a választottbíráskodásra, vagy akit nem erősített meg valamilyen törvény, az
nem járhat el bíróként.
82.

Ugyanő, A prokonzuli hivatalról, I. könyv.

A római nép elöljárói néha kifejezetten szoktak bírósági kísérőket választottbírákká kinevezni,
amit csak nagyon ritkán szabad megtenni, és csak akkor, ha az ügy sürgős.

2. cím A tisztességtelen végrendeletekről.
1.

Ulpianus, Az ediktumról, IV. könyv.

Nem szabad elfelejteni, hogy a nem jóindulatú végrendeletekkel kapcsolatban gyakran
tesznek panaszt, mivel a nem jóindulatú végrendeletet minden személy, akár szülő, akár
gyermek, jogosan támadhatja meg. Azok a rokonok azonban, akik a testvéri fokon túl vannak,
jobban teszik, ha nem fárasztják magukat felesleges kiadásokkal, mivel nincs reményük a
sikerre.

251

2.

Marcianus, Institutes, IV. könyv.

Eljárást indítanak a nem szabályos végrendelet esetében azon az alapon, hogy az örökhagyó
nem volt beszámítható, amikor végrendeletét tette. Ez alatt nem azt kell érteni, hogy
ténylegesen elmebeteg vagy demens volt, amikor végrendeletét végrendelkezett, hanem azt,
hogy azt a törvénynek megfelelően, de nem az atyai vagy gyermeki szeretet diktálásának
megfelelően tette; mert ha ténylegesen elmebeteg vagy demens lett volna, végrendelete
semmis lenne.
3.

Marcellus, Digest, III. könyv.

Azt mondani, hogy egy végrendelet nem jóhiszemű, azt jelenti, hogy azt állítjuk, hogy a felet
nem lett volna szabad kitagadni vagy átörökíteni; mert általában előfordul, hogy ahol a
szülőket helytelenül befolyásolják arra, hogy kitagadják vagy átörökítsék gyermekeiket, az
hamis állításokra vezethető vissza.
4.

Gaius, A Lex Glitiáról.

A szülőknek nem szabad megengedni, hogy akaratukkal rosszat tegyenek gyermekeiknek,
mivel a legtöbbször azért teszik ezt, mert a mostohaanyák hízelgése és felbujtása által
rosszindulatúan előítéletesek saját vérükkel szemben.
5.

Marcellus, Digest, III. könyv.

Azoknak is joguk van eljárást indítani, akik nem az örökhagyótól származnak férfiágon, mivel
ezt az anya végrendelete esetén megtehetik; és nagyon gyakran sikerrel járnak. Az
"inofficious" kifejezés ereje (mint már említettem) abban áll, hogy azt mutatja, hogy a fél
érdemtelenül és ezért jogtalanul lépett át, vagy akár az örökségből való kitagadással kizárták,
és a bíróságon azt állítják, hogy az örökhagyó láthatóan nem volt beszámítható, amikor a
jogtalan végrendeletet végrehajtotta.
6.

Ulpianus, Az ediktumról, XIV. könyv.

Egy posztumusz fiú hivatkozhat arra, hogy a végrendelet tisztességtelen, ha az örökhagyó
olyan személy volt, akinek megfelelő vagy törvényes örököse lehetett volna, ha az előbbi
halálakor még meg sem született. Jogában áll megtámadni a rokonok végrendeletét is, mivel
ebben az esetben végrendelet hiányában a vagyon birtokába juthatna. Mi a helyzet tehát? Az
örökhagyónak felróható-e, hogy nem végrendelettel halt meg? De senki sem kaphatna
beleegyezést a bírótól, ahol ilyen javaslatot terjesztettek elő; mert az ilyen felek nem tiltják a
végrendeletet. Ez azonban egyértelműen felróható neki, nevezetesen: nem jelölte ki a fél
örökösét, mert a kijelölt örökös birtokba adható azon záradék szerint, amely szerint a birtokba
adható a meg nem született gyermek anyjának; ha pedig megszületett, akkor a végrendelet
rendelkezései szerint jogosult lenne a birtoklásra. Úgy vélem, hogy hasonlóképpen a panaszt
az a fél is előterjesztheti, akit az anyja végrendeletének megtétele után császármetszéssel
távolítottak el az anyaméhből.
(1) Ha valaki, akinek nincs joga a végrendeleti öröklésre, a végrendelet nemkívánatos voltára
hivatkozva pert indít, és senki sem vitatja a jogát, és történetesen sikerrel jár, sikere nem neki,
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hanem csak azoknak lesz előnyös, akiket a végrendeleti öröklés megillet, mert a korábbi
családfőt teszi végrendelhetetlenné.
(2) Ha valaki meghal, miután eljárást indított a gondatlanság miatt, átruházza-e a panaszjogát
az örökösére? Papinianus azt válaszolta (és ezt több rescriptióban is közlik), hogy ha a fél
azután hal meg, hogy már birtokba vette a hagyatéki vagyont, a perindítás joga az örökösre
száll át; ha pedig a vagyon birtokba vételét nem követelik, de a per már megkezdődött vagy
előkészítés alatt áll, vagy ha a fél azután hal meg, hogy megérkezett a kereset benyújtása
céljából, a hűtlenség miatt; úgy gondolom, hogy a jog az örökösére száll át.
7.

Paulus, A szeptemvirák joghatóságáról.

Vizsgáljuk meg, hogy milyen módon tekinthető úgy, hogy a fél előkészítette ügyét, hogy a
keresetjogot átruházhassa. Tegyük fel, hogy az örökhagyó irányítása alatt állt, úgyhogy a
hagyaték birtoklása nem lenne szükséges számára, és a hagyatékba való belépés felesleges
lenne; és ha csupán értesítést adott arról, hogy ilyen vádat szándékozik emelni, és eljár a
kézbesítéshez, vagy a keresetlevél benyújtásához, akkor a perindítás jogát örökösére ruházza
át; és ezt az isteni Pius egy rescriptumban az iratok kézbesítésére és a hirdetményre való
hivatkozással állapította meg. Milyen eljárást kell követni, ha a fél nem állt az elhunyt
irányítása alatt? A kereset joga az örökösére szállna át? Ha megtette azokat a dolgokat,
amelyeket fentebb említettünk, akkor úgy tűnik, hogy megfelelően előkészítette ügyét.
8.

Ulpianus, Az ediktumról, XIV. könyv.

Papinianus nagyon helyesen mondja a Kérdések ötödik könyvében, hogy az apa nem indíthat
eljárást a fiával szemben a hűtlenség miatt, ha az nem akarja; mert a jogtalanságot a fiú ellen
követték el. Rögtön utána kijelenti, hogy ha a fia meghal, miután birtokba vette a birtokot,
azzal a céllal, hogy szabályosan folytassa az ügyet, a hűtlenség miatti panasz megszűnik; mert
azt nem magának az apának, hanem a fia javára adták meg.
(1) Ha valamelyik fél az ügyről azután mond le, hogy a hűtlenség miatt eljárást indított, a
későbbiekben nem hallgatható meg.
(2) Az átiratokban igen gyakran szerepel, hogy ha a császár örökösnek van kijelölve, a
végrendeletet inofficiózusnak lehet nyilvánítani.
(3) Papinianus a Vélemények Második Könyvében azt mondja, hogy a családfő ellen, aki
veterán, akkor is lehet panaszt tenni a végrendelettel kapcsolatos inoffició miatt, ha az
egyetlen vagyona, amellyel rendelkezik, az, amit katonai szolgálatban szerzett.
(4) Ha egy katona végrendelkezik, amíg a hadseregben szolgál, és egy évvel leszerelése után
meghal, kétlem, hogy a végrendelkezéstelenség miatti panasznak helyt adnak-e, mert a
végrendelkezése a katonai jog szerint addig érvényes, és azt lehet mondani, hogy a
végrendelkezéstelenség miatti panasz nem áll rendelkezésre.
(5) Az anya nem hivatkozhat arra, hogy kiskorú fia végrendelete nem okszerűtlen, mert azt
apja tette érte; Papinianus is ezt a véleményt adta; és apja testvére sem teheti ezt, mert az a fiú
végrendelete; tehát a kiskorú testvére sem teheti ezt, ha nem emelt kifogást saját apja
végrendelete ellen. Ha azonban az apa végrendeletét sikeresen megtámadják, a fiú
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végrendelete semmis, kivéve, ha azt csak az apára való hivatkozással törték meg, mert akkor a
pupilláris rész érvényes marad.
(6) Ha valaki mortis causa a fiának adományozza annak a negyedik részét, ami őt megillette
volna, ha az örökhagyó végrendeletlenül halt volna meg, véleményem szerint a végrendelete
biztos.
(7) Ha valaki kiskorú fia helyettesítéséről gondoskodott másodlagos végrendelettel, ezért nem
engedhetjük meg, hogy maga a kiskorú kiskorú is panaszt nyújtson be a végrendelkezési jog
megsértése miatt.
(8) Mivel az esedékes rész negyedik része elegendő a panasz kizárásához, meg kell fontolni,
hogy az örökségtől megfosztott gyermek, aki nem tiltakozik, beletartozik-e, mint például két
fiú esetében, akiket megfosztottak; és kétségtelenül beletartozik, ahogy Papinian állítja; és ha
a másik azt mondaná, hogy a végrendelet nemkívánatos, nem követelheti az egész hagyatékot,
hanem csak annak felét. Ugyanezen okból tehát, ha vannak unokák, például két fiú utódai, az
egyik által három, a másik által pedig csak egy; az egyedül maradt fiú kizárja magát a
panaszból azzal, hogy a hagyaték három-huszonnegyed részét kapja meg, a többiek közül
pedig bármelyik, hogy egy huszonnegyed részét kapja meg.
(9) Ezt a negyedik részt természetesen az adósságok és a temetési költségek levonása után
fogják megbecsülni; de meg kell vizsgálni, hogy a végrendeleti szabadságadományok
csökkentik-e a negyedik részt, és csökkentik-e azt? Ha ugyanis valakit egyedüli örökösnek
neveznek ki, nem hivatkozhat arra, hogy a végrendelet nem tisztességes, mert ő kapta meg a
falkidiai részt; a Lex Falcidia azonban nem vonatkozik a végrendeleti felszabadításokra, és azt
lehet mondani, hogy a negyedik részt a felszabadítással elveszített rész levonása után kell
beírni; mivel tehát megállapítást nyert, hogy a negyedik rész a felszabadítással csökken, az
eredmény az lesz, hogy ha valakinek a vagyona rabszolgákból áll, akkor a felszabadítással
elzárja a panaszt a nem tisztességes végrendelet miatt; kivéve talán, ha a fia, ha nem állt az
irányítása alatt, miután apja örökösévé nevezték ki, szabályosan visszautasíthatja a
hagyatékot, és miután azt a helyettesre átruházta, eljárást indíthat a hűtlen kezelés miatt, hogy
a hagyatékot végrendelet alapján megszerezze anélkül, hogy az ediktum által előírt büntetés
alá esne.
(10) Ha az örökhagyó arra utasította örökösét, hogy teljesítsen valamilyen feltételt, amely a
fiára vagy más személyre vonatkozik, akinek joga van ugyanezt a panaszt előterjeszteni, és ő
tudatosan beleegyezett ebbe, meg kell vizsgálni, hogy akadályoztatva van-e abban, hogy
hűtlenség miatt panaszt tegyen, mivel elfogadta az elhunyt végrendeletét. Ugyanez az eset áll
fenn akkor is, ha az, aki neki az ajándékozást adta, örökhagyó vagy statuliber volt; és azt lehet
mondani, hogy a fiú akadályozva van, különösen akkor, ha az örökhagyó az örökösnek az
ajándékozást elrendelte; de ha örökhagyó volt, nem lehet-e igaz, hogy ahol a méltatlansági
panasz benyújtásának joga egyszer már megillette, ott az örökhagyó általi ajánlattétel nem
szünteti meg azt? Mert miért is állapítottuk meg feltétlenül ezt az elvet az örökös esetében?
Azért, mert a panasz benyújtására vonatkozó jog nem keletkezik azelőtt, hogy a hagyatékba
belépett volna. Úgy vélem, hogy ebben az esetben az eseményt kell követni, így ha a
hagyatékot a fiúnak ajánlották fel, mielőtt ő pert indított volna, akkor úgy tűnik, hogy mindent
megkapott, ami őt megilleti, mivel az adományozást az örökhagyó akaratának megfelelően
ajánlották fel.
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(11) Ezért, ha valakit örökösnek neveztek ki, például a hagyaték felére, amikor az örökhagyó
vagyonából egy hatodrész jutott volna neki, ha végrendeletlenül halt volna meg, és egy
bizonyos idő elteltével felszólítják, hogy adja át a hagyatékot; ésszerűen megállapítható, hogy
nem indíthat keresetet, mivel megkaphatta a neki járó részt és annak hasznát, mivel jól ismert,
hogy a haszon általában a falkati részbe tartozik. Ezért, ha kezdetben egy örököst a hagyaték
felére rendeltek ki, és ezt követően tíz év elteltével arra kérik, hogy mondjon le az
örökségéről; nincs alapja a panasznak, mivel ez idő alatt könnyen beszedhette volna a neki
járó részt és annak hasznát.
(12) Ha egy fél azt állítja, hogy a végrendelet semmis, hibás és nemtörődöm, meg kell adni
neki a választást, hogy melyik követelését kívánja előbb érvényesíteni.
(13) Ha egy fiú, akit kitagadtak az örökségből, birtokában van, és az örökösnek kinevezett fél
pert indít annak visszaszerzése érdekében; a fiú ugyanúgy előterjesztheti a keresetet
keresztkeresettel, mintha nem ő lenne birtokában, hanem ő indítana visszaszerzési pert.
(14) Nem szabad elfelejteni, hogy ha a fél helytelenül állítja, hogy a végrendelet nem
méltányos, és a pert elveszíti, akkor azt is elveszíti, amit a végrendelet neki hagyott, és azt a
kincstár perben visszakövetelheti, mint olyan vagyont, amelytől azért fosztották meg, mert
méltatlan volt rá. Azonban csak attól fosztják meg, amit a végrendeletben ráhagyott,
amennyiben minden ok nélkül folytatta az ügyet az ítélethozatalig. Ha azonban az
ítélethozatal előtt lemondott vagy meghalt, nem fosztják meg attól, amit rá hagytak. Ezért, ha
távolléte alatt a jelenlévő másik fél javára hirdettek ítéletet, azt lehet mondani, hogy ő
megtarthatja azt, amit rá hagytak. A fél azonban csak ott veszíthet el valamit, ahol annak
élvezete az övé; és ha arra kérik, hogy adja át azt másnak, nem érheti sérelem. Ezért
Papinianus nem helytelenül állítja a Vélemények Második Könyvében, hogy ha egy felet
örökösnek neveznek ki, és arra kérik, hogy adja át a birtokot, majd miután a hűtlenség miatt
panasszal él, nem jár sikerrel, csak azt veszíti el, amit a Lex Falcidia alapján megszerezhetett
volna.
(15) Ha egy kiskorút arrogáltak, és azon személyek közé tartozik, akik panaszt tehetnek a nem
jóhiszemű végrendelet ellen anélkül, hogy ehhez örökbefogadástól vagy emancipációtól
függenének; úgy gondolom, hogy el lesz zárva, mivel az isteni Pius alkotmánya szerint a
hagyaték negyedrészére jogosult. Ha azonban pert indít, és nem kap ítéletet, elveszíti-e ezt a
negyedik részt? Én azon a véleményen vagyok, hogy a végrendeletet nem lehet megtámadni a
hűtlenségre hivatkozva, vagy ha nem nyeri meg a pert, akkor is meg kell engedni neki, hogy a
negyedik részt mint neki járó tartozást megítélték neki.
(16) Ha a bíró a végrendelettel ellentétes végrendeletre alapított ügyet vizsgálja, és a
végrendelet ellen hoz végzést, és nem fellebbeznek, a végrendelet a törvény erejénél fogva
hatályát veszti; és a jogutód fél lesz a közvetlen örökös, vagy a végzésben foglaltak szerint a
vagyon birtokosa; a végrendeleti szabadságadományok a törvény erejénél fogva semmisek
lesznek; a hagyatékok nem válnak esedékessé; és ha azokat már kifizették, akkor azokat vagy
az követelheti vissza, aki kifizette, vagy a pernyertes peres fél (praetoriális kereset útján).
Általában azonban, ha azokat a per megindítása előtt fizették ki, a sikeres peres félnek kell
pert indítania a visszaszerzésükért; amint azt az isteni Hadrianus és az isteni Pius egy
rescriptumban kimondta.
(17) Bizonyos, hogy ha öt év elteltével valamilyen nagyon is jogos okból állítják az
igénytelenséget, a már megtörtént vagy követelhető manumulációkat nem lehet visszavonni;
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de húsz aurei-t minden egyes felszabadított rabszolgának meg kell fizetnie annak a félnek, aki
a pert megnyerte.
9.

Modestinus, Az inofficiózus végrendeletekről.

Ahol valaki öt éven belül eljárást indít, ott a manumission nem áll meg. Paulus azonban azt
mondja, hogy ahol a szabadságot bizalmi alapon adják meg, ott engedélyezik; és
természetesen ebben az esetben húsz aurei-t kell fizetnie mindenkinek.
10.

Marcellus, Digest, III. könyv.

Ha egy nem méltányos végrendelet esetében a bírák egy része ellene, egy része pedig mellette
hozott határozatot, ami néha előfordul; humánusabb lesz azoknak a véleményét elfogadni,
akik a végrendeletet pártolták, kivéve, ha egyértelműen nyilvánvaló, hogy igazságtalan
határozatot hoztak az örökösnek kijelölt fél javára.
(1) Közismert tény, hogy aki egy hagyatékot elfogad, nem hivatkozhat helyesen arra, hogy a
végrendelet nem volt tisztességtelen, kivéve, ha az egész hagyatékot másra ruházta át.
11.

Modestinus, Vélemények, III. könyv.

Véleményemként kifejtettem, hogy még ha egy fél sikerrel is jár azon az alapon, hogy a
végrendelet nem jóhiszemű, azok az adományok, amelyeket az örökhagyó, amíg élt, úgy
tűnik, hogy a kijelölt örökös javára tett, emiatt nem semmisülnek meg; és nem lehet keresetet
indítani a hozományként adott összeg egy részének visszaszerzésére sem.
12.

Ugyanő, Az előírásokról, XII. könyv.

Nincs különbség, hogy az örökösöktől megfosztott fiú elfogadja-e a rá hagyott örökséget,
vagy azt a fián vagy rabszolgáján keresztül szerzi meg, akire azt hagyták; mindkét esetben
elévül a kivétel. Ha pedig a rabszolga örökösnek van kijelölve, és a fiú megszabadítja őt a
hagyatéktól, mielőtt utasítaná, hogy lépjen be a hagyatékba, hogy azt szabad akaratából
tehesse meg, és a fiú ezt csalárd szándékkal teszi, akkor a fiú akadályozva lesz a keresetének
folytatásában.
(1) Ha egy fiú, akit kitagadtak az örökségből, követeli a statulibertől az őt megillető pénzt,
úgy kell tekinteni, hogy elfogadta apja végrendeletét.
(2) Ha a fiú pert indít a visszavont hagyaték megszerzése érdekében, és miután nem járt
sikerrel, a végrendelkezéstől való eltérés miatt keresetet nyújt be, nem zárják ki a kivételes
eljárás alól; bár pusztán a keresetindítás tényével jóváhagyta a végrendeletet, mégis,
valamilyen vádat kell felróni az örökhagyónak, így a fiú követelése ésszerűen nem utasítható
el.
(3) Ha az örökhagyó fia Titiusszal együtt adós volt egy bizonyos pénzösszeggel, és Titiust a
végrendelet rendelkezései alapján felmentették, a fiú nem mentesül a felelősség alól Titius
felmentése miatt; és nem évül el az ő joga sem, hogy a gondatlan végrendelkezés miatt
keresetet indítson.
13.

Scaevola, Vélemények, III. könyv.
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Titia a lányát jelölte ki örökösnek, fiára hagyta a hagyatékot, és ugyanezen végrendeletben
rendelkezett arról, hogy: "Mindazokat a dolgokat, amelyeket a fentiekben elrendeltem, hogy
adjanak vagy tegyenek, kívánom, hogy bárki adja és tegye, aki örökösöm vagy birtokom
birtokosa lesz, akár végrendelet esetén is. Továbbá, mindazt, amit a későbbiekben adni vagy
tenni rendelek, az említett személyre bízom, hogy gondoskodjon annak megadásáról és
megtételéről." Felmerült a kérdés, hogy ha egy nővér nyer ügyet a Centumviral Court előtt,
akkor a bizalmi vagyonkezelést az előző záradéknak megfelelően kell-e végrehajtani? Arra a
kérdésre, hogy egy fél jogszerűen írhat-e elő bizalmi vagyonkezelést azoknak, akikről úgy
gondolja, hogy öröklés esetén őt öröklik, akár mint örökösök, akár mint a hagyatékának
birtokosai, azt a választ adtam, hogy igen. Paulus egy jegyzetben kijelenti, hogy helyesli azt a
véleményt, miszerint a végrendeletlenül elhalálozó fél által elrendelt bizalmi vagyonkezelést
nem kell végrehajtani, mivel úgy tűnik, hogy azt egy beszámíthatatlan személy rendelte el.
14.

Papinianus, Questions, V. könyv.

Egy apa emancipálta a fiát, és az unokáját a felügyelete alatt tartotta; a fiúnak ezt követően
született egy másik fia, majd meghalt, miután mindkét fiát kitagadta az örökségből, és a
végrendeletében nem tett említést a saját apjáról. Annak vizsgálatakor, hogy a végrendelet
nem volt-e tisztességtelen vagy sem, a fiúk érdekének kell elsőbbséget élveznie, és az elhunyt
apjának szándéka marad megfontolásra; de ha a fiúk ellen születik ítélet, akkor az apa panasza
vizsgálható, és ő eljárást indíthat.
15.

Ugyanez, Kérdések, XIV. könyv.

Mert bár a szülőknek nincs joguk a gyermekeik hagyatékára örökösödési jogot szerezni,
mégis, a szülők kívánsága és a gyermekeik iránti természetes ragaszkodásuk miatt, ha a
halandóság szabályos rendje megzavarodik, a ragaszkodás alapján nem kevésbé a szülőkre,
mint a gyermekekre kell hagyni a hagyatékot.
(1) Ha egy fél, miután pert indított egy végrendelet méltatlanságának megállapítása iránt,
meggondolja magát, majd meghal, a méltatlanságra alapított keresetnek nem adnak helyt az
örököse számára, mivel nem elegendő, hogy az eljárás megindult, ha a felperes nem folytatja
azt tovább.
(2) Ha egy fiú a nem megfelelő végrendelet alapján pert indít két örökös ellen, és a bírák
különböző határozatokat hoznak, amelyekben az egyik örököst legyőzik, a másikat pedig
legyőzik, akkor perelheti a hagyaték adósait, őt magát pedig a hitelezők perelhetik a
hagyatékból való részesedése erejéig, és visszaszerezheti a vagyont és feloszthatja a
hagyatékot; mert igaz, hogy jogosult a felosztási perre, mivel úgy véljük, hogy a hagyaték egy
része tekintetében törvényes örökös lesz, és ezért a hagyaték egy része a végrendelet
feltételeinek hatálya alatt marad, és nem tűnik abszurdnak, hogy az örökhagyó részben
végrendeletlenül elhunytnak tekintendő.
16.

Ugyanő, Vélemények, II. könyv.

Ha egy fiú már pert indított anyja végrendeletének hűtlensége miatt a testvére ellen, akit a
hagyaték egy részének örökösévé neveztek ki, és megnyeri a pert; a lány, aki nem indított
pert, vagy nem járt sikerrel, nem részesülhet törvényesen az örökségben a testvérével együtt.
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(1) Egy apa a végrendelet rendelkezéseivel ellentétben, a végrendelet rendelkezéseivel
ellentétben, a fiának birtokába jutott a hagyatéki jog alapján, és birtokba vette a vagyont; ezt
követően pedig az elhunyt lánya, akit kitagadott az örökségből, nagyon helyesen indított pert
azon az alapon, hogy a végrendelet nem volt tisztességes, és ekkor az apa által megszerzett
birtokot megsemmisítették; mivel az előbbi perben az apának a jogi helyzetét kellett
eldönteni, nem pedig a végrendelet jogszerűségét; és ezért szükséges volt, hogy a teljes
vagyont a lánynak visszaszolgáltassák, az abból származó haszonélvezettel együtt.
17.

Paulus, Kérdések, II. könyv.

Ha valaki a hagyaték visszautasításának szándékával nem támadja meg a végrendeletet, mint
nem jóhiszeműt, akkor az őt megillető rész nem akadályozza meg, hogy mások e célból
eljárást indíthassanak. Ezért, ha két kitagadott gyermek közül az egyik pert indít az apja
végrendeletének nem végrendelkezettnek nyilvánítása érdekében - mivel ha a végrendeletet
hatályon kívül helyezik, a másik fiúnak öröklési joga lesz a végrendelet alapján, és ezért nem
indíthat jogszerűen pert az egész hagyaték visszaszerzése érdekében -, akkor, ha ügyét
megnyeri, élhet a jogerőre emelkedés jogával, mivel a centumviri, amikor a végrendelet
készítőjét végrendelhetetlennek nyilvánította, úgy vélhette, hogy ez az egyetlen élő fiú.
(1) Ha a végrendelet ellen a végrendelkezésre alkalmatlanság miatt hoznak ítéletet, az
elhunytat úgy kell tekinteni, mint aki nem volt végrendelkezésre jogosult. Ez a vélemény nem
helyeselhető, ha a felperes javára születik ítélet, és az örökös nem védekezik az ügyben; mivel
ebben az esetben nem értendő, hogy a törvényt a bíróság ítélete állapítja meg, és ezért a
végrendeleteknek helyt adnak, és a hagyatéki pereket lehet indítani.
18.

Ugyanő, A nem tisztességes végrendeletekről.

Erről a témáról fennmaradt az Isteni Testvérek konstitúciója, amely elismeri az ilyen jellegű
megkülönböztetést.
19.

Ugyanő, Kérdések, II. könyv.

Egy anya, amikor halála előtt állt, egy idegent nevezett ki örököst a vagyona háromnegyedére,
egyik lányát pedig ugyanannak egynegyedére, és egy másik lányát átadta; mire ez utóbbi pert
indított a végrendelet nemkívánatosnak nyilvánítása iránt, és megnyerte az ügyét. Kérdezem,
hogy az örökösnek kinevezett lányt milyen kedvezmény illeti meg? Azt válaszoltam, hogy az
átruházott lánynak kell keresetet indítania, hogy visszakapja azt, amit akkor kapott volna, ha
az anyja végrendeletlenül halt volna meg. Ezért azt lehet mondani, hogy az, akit átengedtek,
még akkor is, ha a teljes hagyatéki örökségre vonatkozó keresetet indít, és sikerrel jár,
jogosult lesz a kizárólagos öröklésre, mintha a másik lány lemondott volna törvényes részéről.
Nem szabad azonban elismerni, hogy az előbbi a testvérével szemben meghallgatható, ha ő
indít pert a hűtlenségre hivatkozva.
(1) Továbbá azt kell mondani, hogy az a nővér, aki a végrendelet rendelkezéseinek
megfelelően lépett a hagyatékba, nincs ugyanabban a helyzetben, mint az, akit átengedtek, és
ezért az utóbbinak kell pert indítania, hogy a hagyaték felét idegen személytől visszaszerezze;
és megállapítható, hogy ily módon a felét visszaszerezheti, mert az egész fele őt illeti meg.
Eszerint az egész végrendeletet nem semmisítik meg, hanem az örökhagyó bizonyos mértékig
végrendelhetetlenné válik, még akkor is, ha a bíróság a végrendeletet érvénytelennek
nyilvánítja, mint amelyet egy elmebeteg személy hajtott végre.
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(2) Ha azonban valaki úgy gondolná, hogy amennyiben a lánya nyer, az egész végrendelet
érvénytelenné válik, akkor azt kell megállapítani, hogy a testvér, akit végrendeleti örökösnek
neveztek ki, beléphet a hagyatékba, mert mivel a végrendelet feltételeinek megfelelően lép be,
amelyet érvényesnek gondolt, nem tekinthető úgy, hogy visszautasította volna a hagyatékból
való törvényes részesedését, amelyről valójában nem tudta, hogy jogosult; mert ha valaki
tisztában van a jogaival, nem veszíti el azokat, ha olyan utat választ, amelyet úgy gondol,
hogy követhet. Ez történik akkor, ha egy patrónus, téves vélekedéstől indíttatva, elfogadja egy
elhunyt szabados végrendeletét; mert nem tekinthető úgy, hogy a végrendelet ellenére
visszautasította volna a hagyaték birtoklását. Ebből nyilvánvaló, hogy az átengedett leány
jogszerűen nem indíthat pert az egész hagyaték visszaszerzésére, mivel ha a végrendeletet
hatályon kívül helyezték, az egyetlen kijelölt örökösnek a hagyatékba való belépés joga
sértetlenül megmarad.
20.

Scaevola, Kérdések, II. könyv.

Ha valaki azt kívánja, hogy a végrendeletet nyilvánítsák semmisnek, bár tagadható, hogy ő az
elhunyt fia, nem jogosult a vagyon carboniai birtoklására, mert ez csak ott megengedett, ahol,
ha a fél valóban a fiú lenne, ő lenne az örökös, vagy a hagyaték törvényes birtokosa; így ha
időközben birtokba jutna, és támogatnák, jogai nem sérülnének az általa esetlegesen indított
perek miatt. Ha a fél a birtoktalanságra hivatkozik, nem indíthat más keresetet, csak a
hagyaték megszerzése érdekében, és nincs joga a támogatásra. Ez azért történik, hogy
megakadályozza, hogy jobb helyzetbe kerüljön, mintha ellenfele elismerte volna, hogy ő az
örökhagyó fia.
21.

Paulus, Vélemények, III. könyv.

Ha az a fél, aki a végrendelet tisztességtelenségére hivatkozva indított pert, lemond a
keresetről a kijelölt örökös csalárd állítása miatt, aki azt állítja, hogy hallgatólagosan köteles
neki a hagyaték egyharmadát adni; nem tekinthető úgy, hogy lemondott volna a keresetindítás
jogáról, és ezért nem tiltható meg neki, hogy az általa indított pert folytassa.
(1) Vizsgálják azt is, hogy meg kell-e hallgatni az örököst, amikor azt kéri, hogy amit a
végrendelet érvénytelenségének megállapítása iránti kereset benyújtása előtt kifizetett, azt
vissza kell-e neki téríteni? A válasz az volt, hogy aki a tények ismeretében olyan bizalmi
vagyonkezelői jog alapján fizette ki a pénzt, amelyhez neki semmi köze nem volt, az emiatt
nem lesz jogosult annak visszaszerzésére irányuló keresetre.
(2) Ugyanez a jogtudós azt a véleményét adta, hogy ha a végrendelet semmissé nyilvánítása
iránti perben a hagyatéktól megfosztják azt, akit örökösnek neveztek ki, akkor minden úgy
kell eljárni, mintha a hagyatékot nem is vették volna birtokba; és ezért a kijelölt örökösnek
teljes perlési joga van a pernyertes féllel szemben, hogy behajtsa az esetleges tartozást,
valamint beszámítási joga van minden tartozással szemben.
22.

Tryphoninus, Disputációk, XVII. könyv.

A fiú nem akadályoztatva van abban, hogy anyja végrendeletét mint nemtelen végrendeletet
megtámadja, ha apja az anya végrendelete alapján örökséget kapott, vagy a birtokra lépett,
még akkor is, ha az említett fiú még apja irányítása alatt állt; és megállapítottam, hogy az
apának nem tilos megtámadni a végrendeletet fia nevében, mert a méltatlanság az utóbbit éri.
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(1) Azt is megkérdezték, hogy ha a fiúnak nem sikerül megtámadnia a végrendeletet, vajon az
apára maradt örökség az államra száll-e? Mivel ugyanis sikere nem hozna neki hasznot, és
ebben az esetben az apa kötelessége semmiképpen sem érintett, hanem minden a fiú
érdemétől függött, arra a véleményre kell hajlanunk, hogy az apa nem veszíti el a
ráhagyottakat, ha a végrendelet javára születik döntés.
(2) Sokkal inkább így van ez abban az esetben, ha egy örökhagyó hagyatékot hagyott rám, és
a fia, miután a végrendelet tisztességtelenségére hivatkozva pert indított, meghalt, és engem
hagyott örökösként, és én még mindig folytatom a pert a hagyaték ellen, és vereséget
szenvedek, nem veszítem el azt, amit a végrendelet hagyott rám; természetesen, ha az elhunyt
már megindította a pert.
(3) Továbbá, ha örökbe fogadok valakit, miután ő már pert indított a végrendelet helytelenné
nyilvánítása iránt, amely végrendelet által örökséget hagytak rám, és én a pert örökbefogadott
fiam nevében folytatom le, és nem járok sikerrel; nem veszíthetem el a hagyatékomat, mert
olyasmit követtem el, amiért a kincstárnak meg kellene fosztania attól, amit rám hagyott; mert
a pert nem a saját nevemben indítottam, hanem egy bizonyos fajta jogutódlás miatt.
23.

Paulus, A nemtelen végrendeletekről.

Ha feltételezzük egy emancipált fiú esetét, aki átment, és az unokája, aki továbbra is az
örökhagyó irányítása alatt állt, és akit örökösnek neveztek ki; a fiú pert indíthat a saját fia
ellen, aki az örökhagyó unokája, a hagyaték birtoklása miatt, de nem indíthat pert azon az
alapon, hogy a végrendelet inofficiális. Ha azonban az emancipált fiút kitagadták az
örökségből, akkor ő is indíthat pert, és ekkor a fiával egyesülhet, és vele együtt a hagyatékot
is megkapja.
(1) Ha az örökösöktől megfosztott gyermekek megvásárolták a birtokot vagy az ahhoz tartozó
bármilyen vagyontárgyat azoktól a személyektől, akiket örökösnek neveztek ki, tudván, hogy
azok, vagy földet béreltek tőlük, vagy bármi más hasonlót tettek, vagy kifizették az örökösök
adósságait, amelyekkel az örökhagyónak tartoztak, úgy tekintik, hogy elfogadták az elhunyt
végrendeletét, és ki vannak zárva a perindításból.
(2) Ha két fiút kitagadnak az örökségből, és mindketten pert indítanak azon az alapon, hogy a
végrendelet nem volt jóhiszemű, és az egyikük később úgy dönt, hogy nem lép fel, akkor az ő
részesedése a másiké lesz a felhalmozással. Ugyanez a szabály vonatkozik arra az esetre is, ha
elévülés miatt elévült.
24.

Ulpianus, On Sabinus, XLVIII. könyv.

Gyakran előfordul a hűtlenség miatt indított perekkel kapcsolatban, hogy egy és ugyanazon
ügyben különböző határozatok születnek. Mert mi van akkor, ha a pert indító testvér és a
kijelölt örökösök különböző jogállású személyek? Ha ez a helyzet áll fenn, akkor úgy kell
tekinteni, hogy az elhunyt részben végrendelettel, részben végrendelettel halt meg.
25.

Ugyanő, Disputációk, II. könyv.

Ha az adományt nem mortis causa, hanem intervivos, és mindenesetre azzal a
megállapodással, hogy az a negyedbe beleszámít, azt lehet mondani, hogy nem lehet pert
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indítani hűtlenségre hivatkozva, ha a fél az adományban a negyedet kapja; vagy ha
kevesebbet kap, a hiányzó összeget valamelyik jó polgár döntése szerint pótolni kell; vagy
minden körülmények között az adományozottat a közös alapba kell helyezni.
(1) Ha egy olyan személy, akinek nincs joga pert indítani egy nem megfelelő végrendelet
miatt, megkapja az engedélyt, és megkísérli a végrendelet részleges hatályon kívül helyezését,
és kiválaszt egy bizonyos örököst, aki ellen a pert indítja; azt kell mondani, hogy mivel a
végrendelet részben érvényes, és a felperessel szemben előnyt élvező feleket kizárták, az
utóbbi helyesen indította a pert.
26.

Ugyanő, Disputációk, VIII. könyv.

Ha egy örököst valamilyen feltétellel rendeltek ki, például ha Stichusnak manumitálnia
kellene, és ő manumitálja is őt, de azután a végrendeletet nemkívánatosnak vagy
igazságtalannak nyilvánítják; csak azért helyes, hogy a végrendeletben foglaltak alapján
enyhítést kapjon, vagyis a rabszolga értékét a manumifikáció után visszakapja tőle, hogy ne
veszítse el teljesen.
27.

Ugyanő, Vélemények, VI. könyv.

Ha egy végrendeletet, miután azt mint hiteltelenséget támadták meg, a felek megegyeztek a
per kiegyenlítésére, és a kiegyezés feltételeit az örökös nem tartja be, akkor megállapítható,
hogy a hiteltelenség miatt indított per továbbra is változatlanul fennáll.
(1) Ha valaki azt állítja, hogy ő az örökhagyó fia, aki végrendeletében tagadta, hogy ez igaz
lenne, és ennek ellenére kitagadta őt az örökségből, a gondatlan végrendelet miatti kereset
alapja továbbra is fennmarad.
(2) Egy katona nem állíthatja, hogy egy másik katona végrendelete gondatlan.
(3) Ha egy unoka indított pert azon az alapon, hogy a végrendelet egy bizonyos része
nemkívánatos, az apai nagybátyja vagy más, örökösnek kinevezett személy ellen, és
megnyerte a pert, de a végrendeleti örökös fellebbezett; időközben úgy határoztak, hogy a
kiskorú szegénysége miatt a hagyatéki vagyonnal arányos tartásdíjban kell részesíteni
(amelynek egy része miatt ő indított pert a végrendelet mint nemkívánatos ellen), és hogy
ellenfele köteles lesz őt a per befejezéséig ellátni a szükséges élelmiszerekkel.
(4) Hűtlenség miatt lehet panaszt benyújtani egy anya végrendelete esetében, aki, mivel azt
hitte, hogy fia meghalt, más örököst rendelt ki.
28.

Paulus, A szeptemvírusok joghatóságáról.

Ha egy anya azt a hamis hírt hallotta, hogy fia, aki katona volt, meghalt, és végrendeletében
más örököst rendelt ki, az isteni Hadrianus elrendelte, hogy a hagyaték a fiúé legyen, azon az
alapon, hogy a végrendeleti szabadság- és hagyatéki adományokat fenn kell tartani. Amit a
szabadságra és a hagyatékra vonatkozó adományokkal kapcsolatban hozzáfűztek, azt
gondosan meg kell jegyezni, mert ha egy végrendeletről úgy döntenek, hogy nem jóindulatú,
akkor semmi sem érvényes, amit tartalmaz.
29.

Ulpianus, Vélemények, V. könyv.
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Ha a végrendeleti örökösök gyanúja szerint összejátszás áll fenn a kijelölt örökösök és a
végrendelet ellen, mint nemkívánatos ellen pert indító személy között, megállapítást nyert,
hogy a végrendeleti örökösöknek joguk van megjelenni és megvédeni az elhunyt
végrendeletét, és joguk van fellebbezni is, ha a végrendelet ellen születik ítélet.
(1) A törvénytelen gyermekek is ugyanígy kifogást emelhetnek az anyjuk végrendelete ellen a
végrendelkezésre való alkalmatlanság miatt.
(2) Ha a végrendelet ellen a végrendelettel szemben támadást intéznek a nemkívánatosság
miatt, bár az ügyet kompromisszummal lehet rendezni, a végrendelet továbbra is teljes
hatályban marad; és ezért a benne foglalt végrendeleti szabadságadományok és végrendeletek
továbbra is érvényesek maradnak a Lex Falcidia által megengedett mértékben.
(3) Mivel egy nő soha nem fogadhat örökbe fiút a császár beleegyezése nélkül, egyetlen férfi
sem indíthat eljárást hűtlenségre hivatkozva annak a nőnek a végrendelete ellen, akit tévesen
örökbefogadó anyjának gondolt.
(4) A végrendelettel szemben a végrendelettel szembeni gondatlanságra hivatkozva abban a
tartományban kell eljárást indítani, ahol a végrendeleti örökösök lakóhelye van.
30.

Marcianus, Institutes, IV. könyv.

A természetes apa jogszerűen indíthat eljárást az örökbefogadott fiának végrendelete ellen
azon az alapon, hogy az említett végrendelet tisztességtelen.
(1) Az isteni Severus és Antoninus egy rescriptumban kimondta, hogy a gyámok a
gyámoltjaik nevében eljárást indíthatnak egy végrendelet nemkívánatos vagy hamisított
voltára hivatkozva, anélkül, hogy veszélyeztetnék, hogy elveszítik azt, amit a végrendeletben
rájuk hagytak.
31.

Paulus, A szeptemvirusok joghatóságáról.

Ha az a személy, akinek joga van megtámadni a végrendeletet, nem akarja vagy nem tudja ezt
megtenni, megfontolás tárgyát képezi, hogy az, aki a legközelebbi örökös, indíthat-e eljárást e
célból; és megállapították, hogy indíthat, mivel az öröklésről van szó.
(1) A gyermekek vagy a szülők által indított, a végrendelkezési jog hiánya miatt indított
kereset tekintetében nincs különbség, hogy ki lehet az örökös, a gyermekek egyike, idegen
személy vagy ugyanabban a városban lakó személy.
(2) Ha olyan fél örökösévé válnék, aki maga is örökösnek lett kinevezve az általam
bizonyítani kívánt végrendelet által, hogy az inofficious, ez a tény nem akadályoz meg,
különösen akkor nem, ha a vitatott hagyatékrész nem, vagy csak saját jogon van a
birtokomban.
(3) Azt mondjuk, hogy más az eset, ha egy fél rám hagyta azt a vagyont, amelyet ő maga
kapott a végrendelet alapján; ha ugyanis elfogadom azt, kizárt vagyok a végrendelet
megtámadásából.
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(4) Mit kell akkor mondani, ha az örökhagyó végrendeletét más módon fogadom el; például
ha apám halála után ráírom a végrendeletre, hogy beleegyezem? Ebben az esetben nem
támadhatom meg azt.
32.

Ugyanő, A nem tisztelt végrendeletekről.

Ha az örökösöktől megfosztott fiú ügyvédként jár el, vagy vállalja az ügynöki feladatot egy
olyan fél számára, aki a végrendelet alapján örökség iránti keresetet indít, nem támadhatja
meg a végrendeletet; mert aki jóváhagyja az elhunyt bármilyen hagyatékát, azt úgy tekintik,
hogy elfogadta a végrendeletét.
(1) Ha egy meg nem örökölt fiú lesz az örökhagyó örököse, és keresetet indít a hagyaték
miatt, vizsgáljuk meg, hogy nem zárható-e ki, hogy megtámadja a végrendeletet, mivel az
elhunyt végrendelete bizonyos, és másrészt igaz, hogy a végrendelet nem hagyott rá semmit.
Biztonságban lesz azonban, ha tartózkodik a hagyatékra vonatkozó kereset benyújtásától.

3. cím A hagyaték visszaszerzése iránti keresetről.
1.

Gaius, A tartományi ediktumról, VI. könyv.

Egy vagyon vagy az ősi vagy az újkori jog alapján lehet a miénk; az ősi jog alapján a Tizenkét
Tábla rendelkezései szerint, vagy jogszerűen végrehajtott végrendelet alapján:
2.

Ulpianus, Az ediktumról, XV. könyv.

Akár közvetlenül a saját cselekedeteink, akár mások cselekedetei által válunk örökösökké;
3.

Gaius, A tartományi ediktumról, VI. könyv.

Például, ha megparancsoljuk valamely, a felügyeletünk alatt álló személynek, hogy fogadjon
el egy birtokot, amelynek örökösévé nevezték ki. Ha valaki Titius örököse lesz, és ő maga
Seius örököse, akkor azt mondhatjuk, hogy mivel Seius örököse, így Titius birtokára is igényt
tarthat. Valaki örökös lehet végrendeleti örökös, például ha az elhunyt közvetlen örököse,
vagy egyenesági rokona, vagy ha az elhunytat manumált, vagy ha az apja manumálta őt. Az új
jog szerint örökösökké válnak azok a személyek, akiknek a szenátus rendeleteiből vagy a
császárok alkotmányaiból származó öröklési joguk van.
4.

Paulus, Az ediktumról, I. könyv.

Ha egy birtok visszaszerzésére irányuló keresetet indítok olyan fél ellen, aki csak a birtoknak
azt a részét birtokolja, amely a vita tárgyát képezi, akkor köteles lesz átadni mindent, amit
később birtokba vesz.
5.

Ulpianus, Az ediktumról, XIV. könyv.

Az isteni Pius egy rescriptumban kijelentette, hogy a vitatott birtok birtokosának meg kell
tiltani, hogy az eljárás megindítása előtt annak bármely részével rendelkezzen; kivéve, ha
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inkább biztosítékot nyújt a birtok teljes összegére, vagy a hozzá tartozó vagyontárgyak
visszaszolgáltatására. A praetor azonban egy ediktumban kijelentette, hogy: "Megfelelő okok
esetén engedélyezi a vagyon egy részének elidegenítését, még akkor is, ha ilyen biztosítékot
nem adnak, hanem csak az eljárás megindítása után a szokásos kötelezettségvállalást; nehogy,
ha a hagyatéki vagyon egy részének elidegenítését megakadályozzák, az valamilyen módon
akadályozza más előnyös intézkedések megtételét; mint például, ha valamire szükség lenne a
temetési költségek fedezésére; (mert a temetési költségek miatt megengedi a hagyaték
csökkentését), és ezt teszi akkor is, ha egy zálogtárgyat el kell adni, ha egy bizonyos időn
belül nem fizetnek ki egy bizonyos összeget. A hagyatékhoz tartozó vagyon csökkentésére
hasonlóképpen szükségessé válik a család élelmezése érdekében, és a prétornak
engedélyeznie kell a romlandó tárgyak eladását is, amelyek rövid időn belül
megsemmisülnének.
(1) Az isteni Hadrianus egy Trebius Sergianusnak címzett rescriptumában kijelentette, hogy
Aelius Asiaticusnak biztosítékot kell adnia egy birtokért, hogy visszaszerezze; amely per
ellene indult, és akkor aztán azt állíthatja, hogy a végrendelet hamis. Ez azért történik, hogy a
behajtási eljárás szünetelhessen, amíg a hamisítás vádjának kivizsgálása folyamatban van.
(2) A hagyaték visszaszerzése iránt indított keresetnek olyan hatásköre van, hogy azt
semmilyen más jogi eljárás nem sértheti.
6.

Ugyanő, Az ediktumról, LXXV. könyv.

Ha egy végrendeletet állítólag hamisítottnak tekintenek, és a végrendelet alapján hagyatékra
vonatkozó pert indítanak, azt az óvadék letétele után ki kell fizetni, vagy vizsgálatot kell
indítani annak megállapítására, hogy az jár-e. Ha a végrendeletet állítólag hamisnak tekintik,
nem szabad hagyatékot fizetni annak a félnek, aki azt ezen az alapon támadja, ha az ügyet
bíróság elé vitték.
7.

Ugyanő, Az ediktumról, XIV. könyv.

Ha valaki azt állítja, hogy a végrendelet értelmében jogosult a szabadságára, a bíró ne döntsön
a szabadságának kérdésében, nehogy a végrendeletre való hivatkozással hozott valamelyik
végrendeletet sértse; és ezt a törvényt a szenátus fogadta el. Az isteni Traianus egy
rescriptumban kimondta, hogy a szabadságának megállapítására irányuló tárgyalást el kell
halasztani mindaddig, amíg a hűtlenségre hivatkozó pert el nem utasítják vagy le nem zárják.
(1) A szabadságra vonatkozó pereket azonban csak akkor kell elhalasztani, ha az ügy
egyesítése megtörtént a nemtelen végrendelet miatti perben, de ha ez nem történt meg, a
szabadság kérdésének tárgyalását nem kell elhalasztani. Ezt az isteni Pius egy rescriptumban
állapította meg, mert amikor egy bizonyos Licinnianust bíróság elé állítottak, hogy
megállapítsák státusát, és hogy megakadályozzák, hogy túl korán döntsék el, hogy mi az,
megtagadta, hogy megjelenjen a tárgyaláson, ahol szabadságának kérdését kellett volna
tárgyalni, mondván, hogy a végrendelet nem jóindulatúsága miatt egyesíti a kérdést, és utána
indít pert a hagyaték visszaszerzésére; mert azt állította, hogy mind a szabadságot, mind a
hagyatékot a végrendelet adományozta neki. Az isteni Pius azt mondta, hogy ha Licinnianus a
birtok birtok birtokában lett volna, akkor jobb joga lenne a meghallgatásra, mivel akkor a
birtok érdekében csatlakozhatott volna a keresethez, és a magát urának valló fél belátása
szerint eljárhatott volna a végrendelet haszonelvűségére hivatkozva; de Licinnianusnak nem
szabadna öt évig rabszolgasorban maradnia a végrendelet haszonelvűségére hivatkozva,
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amely kérdésben ő maga nem csatlakozott a keresethez. Végül a császár megengedte a
bírónak, hogy általánosságban megállapítsa, hogy a végrendeletre való hivatkozással a
tárgyalást jóhiszeműen követelték-e, és ha megállapította, hogy igen, akkor ésszerű határidőt
adjon; ha pedig a határidő lejárta előtt nem csatlakoztak a kérdéshez, akkor a bírónak meg kell
rendelnie, hogy a szabadság kérdését érintő perben teljesítse kötelességét.
(2) Az Isteni Pius egy rescriptumban kijelentette, hogy valahányszor valaki olyan perben
kénytelen védekezni, amely a saját szabadságát és egy hagyaték öröklését érinti, de ahol nem
azt állítja, hogy a végrendelet alapján vált szabaddá, hanem valamilyen más módon - például,
hogy az örökhagyó még életében manumetriót adott neki -, akkor a szabadság kérdését érintő
perben nem szabad halasztani, még akkor sem, ha előre látható volt, hogy a végrendeletre
hivatkozva keresetet fognak indítani. Egyértelműen hozzátette a rezcriptumban: "Feltéve,
hogy a szabadság kérdésében dönteni hivatott bírót értesítették, hogy ne hallgasson meg a
szabadság mellett szóló, a végrendeletre alapozott nyilatkozatokat".
8.

Paulus, Az ediktumról, XVI. könyv.

Nem tilos valakinek pert indítania a törvényes hagyaték visszaszerzése iránt, mert az elhunyt
akaratát akkor hajtotta végre, amikor még nem tudta, hogy a végrendelet érvényes-e vagy
sem.
9.

Ulpianus, Az ediktumról, XV. könyv.

Szabályos szabályként kell rögzíteni, hogy "Egy hagyaték visszaszerzése iránt csak az a
személy perelhető, akinek akár örökösként, akár birtokosként joga van annak egy részére".
10.

Gaius, A tartományi ediktumról, VI. könyv. Bármilyen csekély is legyen az.

(1) Ezért, ha egy fél egy egész vagyon vagy annak egy részének örököse, azt állítja, hogy a
vagyon akár egészben, akár részben az övé, de csak azt adták át neki bírósági végzéssel, ami
ellenfele birtokában volt; vagyis az egészet, ha egyáltalán ő az örökös, vagy annak azt a
részét, amely őt mint örököst megilleti.
11.

Ulpianus, Az ediktumról, XV. könyv.

Valaki akkor van birtokában "mint örökös", ha azt hiszi magáról, hogy ő az örökös. De,
kérdezhetjük, hogy van ez azzal, aki tudja, hogy nem ő az örökös, és mégis ebben a
minőségében birtokolja? Arrianus az Interdiktumokról szóló második könyvében azon a
véleményen van, hogy ő felelős; Proculus pedig azt állítja, hogy ez a mi gyakorlatunk, mivel
úgy tartják, hogy a birtokos egy birtokot örökös minőségében birtokol.
(1) A fosztogató valójában "birtokosként" birtokolja a birtokot,
12. Ugyanő, Az ediktumról, LXVII. könyv.
Aki, amikor megkérdezik tőle, hogy miért jogosult a birtoklásra, azt válaszolja: "Mert az
vagyok"; és nem fogja azt állítani, hogy ő az örökös, még hamis színleléssel sem:
13.

Ugyanő, Az ediktumról, XV. könyv.
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Vagy bárki, aki nem tudja magát a birtoklásra való jogosultságot állítani; és ezért a tolvajok és
rablók a birtok visszaszerzésére irányuló perrel tartoznak.
(1) Ismétlem, ez a "birtokosként" való jogcím minden más jogcímhez kapcsolódik, és
úgyszólván össze van kapcsolva vele. Ezért csatolható a "mint vevő" jogcímhez; mert ha egy
elmebeteg személytől vásárolok, tudván, hogy az, akkor "mint birtokos" birtoklom az
ingatlant. Szintén a "mint birtokos" címre való hivatkozással kapcsolatban felmerül a kérdés,
hogy a fél birtokosként birtokolja-e, például a feleség vagy a férj; és mi Julianus véleményét
fogadjuk el, miszerint bármelyikük birtokosként birtokolja az ingatlant, ezért ő vagy ő lenne
felelős a birtok visszaszerzésére irányuló perben. Ismét a "hozomány jogán" való tulajdonjog
birtoklás formájában valósul meg; mint például, ha egy húsz év alatti lányt veszek feleségül,
és hozományként elfogadok egy ingatlant, tudatában annak korának. Továbbá, ha olyan
alapon fizetnek nekem örökséget, amelyről tudom, hogy hamis, akkor bizonyos, hogy
"birtokosként" birtoklom az ingatlant.
(2) Aki azonban egy vagyontárgyat bizalmi vagyonkezelőként átad, nem vonható felelősségre
a visszaszerzéséért indított perben, kivéve, ha csalárd módon járt el; vagyis ha tudta, hogy
nem kellett volna átadni, és ennek ellenére átadta azt; mert még a korábban elkövetett csalást
is figyelembe kell venni a vagyon visszaszerzése iránti perben, mivel a fél csalárd módon
mondott le a birtoklásról.
(3) Neratius a Pergamenek hatodik könyvében azt mondja, hogy a hagyaték visszaszerzése
iránti per akkor is megindítható az örökös ellen, ha az nem tudta, hogy az elhunyt a
hagyatékot sem örökösként, sem birtokosként birtokolta. A Hetedik Könyvben azt állítja,
hogy ugyanez a szabály akkor is érvényes, ha az örökös azt hitte, hogy a követelt vagyon
olyan hagyatékhoz tartozik, amelyre jogosult volt.
(4) Hogyan lenne, ha valaki megvásárolt volna egy birtokot? Meg kellene-e adni ellene a
hagyaték visszaszerzésére irányuló praetoriánus keresetet, hogy ne bosszantsák külön
perekkel? Az biztos, hogy az eladó felelős. De tegyük fel, hogy nem jelenik meg az eladó,
vagy pedig csekély összegért rendelkezik az ingatlannal, és jóhiszemű birtokos volt; lehet-e a
vevővel szemben visszkeresetet indítani? Gaius Cassius úgy véli, hogy a praetoriánus
keresetnek helyt kell adni.
(5) Ugyanezt a szabályt kell alkalmazni abban az esetben is, ha az örökös, miután arra
utasították, hogy kis összegért adja el a birtokot, Titiusnak rendelkezett róla. Papinianus úgy
véli, hogy úgy kell tekinteni, hogy a bizalmi vagyonkezelő kedvezményezettje ellen lehet pert
indítani, mivel nem célszerű, hogy az örökös ellen pert indítsanak, ha jelentéktelen összeget
kapott.
(6) Ugyanez a szabály érvényesül, ha az örököst egy bizonyos összeg visszatartása után
felszólították a hagyaték átadására. Nyilvánvaló, hogy ha egy bizonyos összeg átvétele után
arra kérték, hogy a maradékot adja át, akkor ez a per nem indítható ellene; (és ezt a véleményt
Papinianus is vallja), mivel amit az örökös egy feltétel teljesítése érdekében kapott, az nem az
ő birtokában van. Sabinus azonban másként vélekedik egy rabszolga esetében, aki feltételesen
szabadul, és ez a jobb vélemény, mivel a pénz a hagyatékhoz tartozik.
(7) Ez a szabály akkor alkalmazandó, ha a fél csak a hagyaték hasznát tartja meg, és a
hagyaték visszaszerzése iránti perben is felelősséggel tartozik.
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(8) Ha valaki tudatosan megvásárol egy birtokot, amely másé, és azt birtokosként birtokolja,
egyes hatóságok úgy vélik, hogy ellene behajtási kereset indítható; de nem hiszem, hogy ez a
vélemény helyes, mert senki sem fosztogató, aki egy árat fizet, mégis, mivel az egész birtok
vevője, a praetoriánus keresetre kötelezhető.
(9) Sőt, ha valaki úgy vásárol meg egy birtokot a kincstártól, hogy annak nincs tulajdonosa;
teljesen helyes, hogy praetoriánus pert kell indítani ellene.
(10) Marcellus a Digestus negyedik könyvében azt állítja, hogy ha egy nő hozományul ad egy
birtokot, akkor a férj a hozomány jogán birtokolja azt, de annak visszaszerzéséért praetoriánus
perrel felel. Marcellus azonban azt mondja, hogy maga a nő is közvetlen perelhető,
különösen, ha már megtörtént a válás.
(11) Az is megállapítást nyert, hogy annak a vagyonnak az örököse, amelyet az elhunyt
vásárlóként birtokolt, felelős a visszaszerzésére irányuló perben, azon oknál fogva, hogy az
örökös "mint örökös" birtokolja, bár az elhunyt által birtokolt vagyonért is perelhető, akár
örökösként, akár birtokosként.
(12) Ha valaki egy távollévő személy nevében birtokolja a birtokot, és bizonytalan, hogy az
utóbbi megerősíti-e a cselekményeit vagy sem; úgy gondolom, hogy a behajtási per a
távollévő nevében indítható, de biztosan nem a saját nevében; mert nem tekinthető
"örökösként" vagy pusztán "birtokosként" birtokosnak az az ember, aki másnak a
képviselőjeként birtokolja a tulajdont; kivéve, ha valaki azt mondaná, hogy mivel a megbízó
nem erősítette meg a cselekményeit, a megbízott bizonyos mértékig fosztogató, mert akkor
saját nevében is felelősségre vonható.
(13) A hagyaték visszaszerzésére irányuló per nemcsak az ellen indítható, aki a hagyatékhoz
tartozó vagyontárgyakat birtokolja, hanem akkor is, ha semmit sem birtokol; és meg kell
vizsgálni, hogy ha ott, ahol semmit sem birtokol, és felajánlja, hogy maga védi a pert, nem
teszi-e magát felelőssé. Celsus a Digestus negyedik könyvében azt állítja, hogy csalás miatt
felelős; mert aki maga ajánlja fel, hogy egy ilyen jellegű perben védekezik, csalárdul
cselekszik. Ezt a véleményt általában Marcellus is helyesli Julianushoz fűzött
megjegyzéseiben, mert azt mondja, hogy mindenki, aki önként vállalja egy birtok
visszaszerzésére irányuló per védelmét, ugyanúgy felel, mintha birtokában lenne annak.
(14) Sőt, ha valaki csalást követ el annak érdekében, hogy elkerülje, hogy birtokában legyen,
felelősséggel tartozik egy hagyaték visszaszerzésére irányuló perben. Ha azonban csalás miatt
veszítem el a birtokot, és más szerzi meg azt, és kész a kereset megvédésére, Marcellus a
Digest negyedik könyvében tárgyalja azt a kérdést, hogy a kártérítési jog nem szűnik-e meg a
birtoklásból kiesett féllel szemben; és azt is mondja, hogy megszűnik, hacsak a felperesnek
nincs érdeke az ellenkező döntéshez. Pozitívan állítja, hogy ha a fél hajlandó átadni a birtokot,
a kártérítési igény kétségtelenül megszűnik; de ha a birtoklásról csalárd módon lemondó felet
a másik előtt perelik, a birtokos nem mentesül a felelősség alól.
(15) A hagyaték visszaszerzésére irányuló per a hagyaték kötelezettje ellen is indítható, azon
az elven, hogy ő a jog birtokosa; és megállapították, hogy a birtokos ellen a hagyaték
visszaszerzésére irányuló per indítható.
14.

Paulus, Az ediktumról, XX. könyv.
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Nem tesz különbséget, hogy az illető valamilyen általa elkövetett bűncselekmény miatt vagy
szerződés alapján adós. A "hagyatéki adós" kifejezés alatt azt a személyt értik, aki valamilyen
kötelezettséget vállalt a hagyatékhoz tartozó rabszolgával szemben, vagy aki valamilyen kárt
okozott neki, mielőtt a birtokba lépett volna,
15.

Gaius, A tartományi ediktumról, VI. könyv.

Vagy olyasvalaki, aki a birtokról ellopott valamit.
16.

Ulpianus, Az ediktumról, XV. könyv.

Ha azonban az a személy, aki ellen a hagyaték visszaszerzésére irányuló pert indítanak, egy
bizonyos időn belül fizetendő összeggel adós, és bizonyos feltétel mellett nem szabad ellene
ítéletet hozni. Nyilvánvaló, hogy az ítélet meghozatalának időpontját a bíróságnak figyelembe
kell vennie annak megállapításakor, hogy a fizetési határidő elérkezett-e, Octavenus
véleménye szerint, ahogyan azt Pomponius kifejtette; ez a feltételes kikötés esetében is így
lenne. Ha azonban a fizetés napja még nem érkezett el, az alperesnek a bíró rendelkezése
alapján rendelkeznie kell a tartozás megfizetéséről a megfelelő időben, vagy a feltétel
teljesülésekor.
(1) Az is, aki a hagyatékhoz tartozó vagyontárgyak árát birtokolja, vagy aki a hagyaték
adósától követelést hajtott be, a hagyaték behajtására irányuló perben felel.
(2) Ezért - mondja Julianus a Digestium hatodik könyvében - a hagyaték visszaszerzésére
irányuló per az ellen is indítható, aki szintén követeli a hagyatékot, és aki a perben kártérítést
hajtott be.
(3) A hagyaték visszaszerzésére irányuló kereset nemcsak az elhunyt adósával szemben
indítható, hanem a hagyaték adósával szemben is. Celsus és Julianus is úgy véli, hogy bárki
indíthatja, aki a hagyatékkal kapcsolatos ügyleteket intézett; de ha a fél az örökös számára
intézett ügyleteket, ez nem lehetséges, mert hagyaték visszaszerzése iránti keresetet nem
indíthat bárki, aki az örökösnek tartozik.
(4) Julianus azt állítja, hogy ha azt, aki örökösként birtokolja, erőszakkal kitaszítják, a pert ő
mint a hagyatékkal szembeni jog birtokosa indíthatja meg; azon oknál fogva, hogy jogosult az
Unde vi interdictumra, amelyet le kell engedményeznie, ha vereséget szenved; de az őt
kitaszító fél is perelhető a behajtásért, mert "mint birtokos" birtokolja a hagyatékhoz tartozó
vagyontárgyakat.
(5) Julianus továbbá azt mondja, hogy ha valaki eladja a birtokhoz tartozó vagyont, akár
birtokában van, akár megkapta a vételárat, akár nem, akár jogosult perelni azt, ebben az
esetben is köteles a perbeli jogait engedményezni.
(6) Azt is mondja, hogy a patrónus nem indíthat hagyatéki pert olyan féllel szemben, akinek a
felszabadítottja csalárd módon átruházta a birtokot, mert az a kálváriás keresetért az említett
patrónus perében felel, mivel ő az utóbbi adósa, és nem a hagyaték adósa. Ezért nem lehet
perelni a hagyaték visszaszerzése iránt azt, akinek az adományozás mortis causa történt.
(7) Julianus mindig azt mondja, hogy ha valaki egy birtokot átruház, vagy az ahhoz tartozó
bizonyos tárgyakat átad, egy bizalomnak megfelelően, per indítható ellene a visszaszerzésért;
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mert joga van személyes keresetet indítani az emiatt átruházott vagyon visszaszerzése iránt, és
ő úgyszólván egy jog birtokosa. Azt is állítja, hogy amennyiben ő fizette ki azon tárgyak
vételárát, amelyeket a bizalmi vagyonkezelői szerződés alapján értékesített, a vagyon
visszaszerzése iránti per indítható ellene, mert ő maga is visszaszerezheti a pénzt. Ilyen
esetekben azonban az örökösnek csak a keresetjogát kell engedményeznie; mivel a vagyon
fennáll, és a felperes is visszaszerezheti azt dologi per útján.
17.

Gaius, A tartományi ediktumról, VI. könyv.

Ha egy birtokos a saját pénzével fizeti meg a hagyatékot, amiért azt hitte, hogy ő a
végrendelet alapján az örökös, és valaki a hagyatéktól végrendelkezésre való hivatkozással
megfosztja - bár lehet azt állítani, hogy a birtokost kár éri, mert nem gondoskodott magáról
úgy, hogy kikötötte, hogy ha a birtokot valaki más szerezné meg, a hagyatékot vissza kell
kapnia - mégis, mivel előfordulhat, hogy a hagyatékot akkor fizette ki, amikor még nem volt
vita a hagyaték tulajdonjogát illetően, és emiatt nem szerzett biztosítékot, az ilyen esetekben
megállapítást nyer, hogy ha elveszíti a hagyatékot, a kifizetett összeg visszafizetése iránti
keresetnek kell helyt adni. Ha azonban biztosítékot nem adtak, és az ilyen keresetnek helyt
adnak, fennáll a veszély, hogy annak a félnek a szegénysége miatt, akinek a hagyatékot
kifizették, semmit sem kaphat vissza; ezért a szenátus határozata szerint jogosult a
mentességre, és a hagyatékhoz tartozó vagyon visszatartásával fizethet magának; de a
keresetjogát a felperesre kell engedményeznie, hogy saját felelősségére indíthasson eljárást.
18.

Ulpianus, Az ediktumról, XV. könyv.

Azt is meg kell vizsgálni, hogy ha egy birtok birtokosa egy közvetítőn keresztül végzi az
adásvételt, és ez utóbbi elveszíti a pénzt, vajon köteles-e perelni a behajtásért, hiszen semmije
sincs, és semmit sem szerezhet? Labeo úgy véli, hogy felelős, mivel saját kockázatára,
meggondolatlanul bízott a brókerben. Octavenus azonban azt mondja, hogy nem kell másra
engedményeznie semmit, csak a perbeli jogait, mivel felelősséggel tartozik az e jogok
visszaszerzésére irányuló perben. Nekem úgy tűnik, hogy Labeo véleménye helyes abban az
esetben, ha a birtokos rosszhiszeműen birtokolja a birtokot, de Octavenus véleménye az
elfogadandó, ha a birtokos jóhiszemű.
(1) Ha egy olyan fél ellen indítanak keresetet egy birtok visszaszerzése iránt, aki abban az
időben sem a birtoknak, sem valamely jognak nem volt birtokosa, de később bármelyik
birtokába jutott, felelősségre vonható-e az ilyen perben? Celsus a Digestus negyedik
könyvében nagyon helyesen mondja ki, hogy a határozatot akkor is meg kell hozni ellene, ha
kezdetben semmi sem volt a birtokában.
(2) Most pedig vizsgáljuk meg, hogy milyen dolgok tartoznak a birtok visszaszerzésére
irányuló perbe. Úgy tartják, hogy az ilyen jellegű per magában foglalja a hagyatékhoz tartozó
minden vagyontárgyat, függetlenül attól, hogy azok jogokból vagy tárgyi eszközökből állnak.
19.

Paulus, Az ediktumról, XX. könyv.

Sőt, nemcsak a hagyatékhoz tartozó tárgyi javakat foglalja magában, hanem olyanokat is,
amelyek nem képezik a hagyaték részét, de mégis az örökös kockázatát képezik; mint például
az elhunytnak zálogba adott, neki kölcsönadott vagy nála letétbe helyezett tárgyak. Valójában
a zálogban hagyott tárgyak tekintetében külön keresetet kell indítani a visszaszerzésükre, még
akkor is, ha azok a hagyatékra vonatkozó perben szerepelnek, mint azok a tárgyak, amelyek a
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Publician kereset tárgyát képezik. De bár a kölcsönadott vagy letétbe helyezett tárgyakra
vonatkozóan nem lehet könnyen keresetet indítani, mégis jogos, hogy azokat vissza kell
szolgáltatni, mivel a felek kockázatnak vannak kitéve a számlájukra.
(1) Ha azonban a tulajdonjog usucaption útján történő megszerzéséhez szükséges határidőt,
mint vevő, az örökös, azaz a felperes teljesítette, az ingatlan nem lesz bevonható a birtok
visszaszerzésére irányuló perbe, és a birtokosnak sem adnak kivételt.
(2) Azok a tárgyak is beletartoznak a hagyaték visszaszerzése iránti perbe, amelyek
megtartására a birtokosnak joga van, bár a visszaszerzésükre irányuló kereset joga nem;
például, ha az elhunyt megesküdött, hogy a vagyon nem a felperesé, majd meghalt, ezt is
vissza kell állítani. Sőt, ha a birtokos saját hibájából veszítette el a tulajdont, akkor emiatt
felelősséggel tartozik. Ugyanez a szabály vonatkozik a fosztogató esetére is, noha
gondatlanság miatt nem felel, mert nem kellett volna megtartania a tulajdont.
(3) Megállapítottam, hogy a szolgalmi jog nem tartozik a birtokhoz tartozó vagyon
visszaszolgáltatásának körébe, mivel e címszó alatt nincs mit visszaszolgáltatni, mint a dologi
javak és azok haszna esetében; de ha a föld tulajdonosa nem engedi meg a másik félnek, hogy
akadálytalanul áthaladhasson, megfelelő kereset indítható ellene.
20.

Ulpianus, Az ediktumról, XV. könyv.

Azok a dolgok is, amelyeket a birtok miatt szereztek, szintén beletartoznak a birtok
visszaszerzésére irányuló perbe; mint például a rabszolgák, a szarvasmarha és minden más,
amit szükségszerűen a birtok javára szereztek. Amennyiben ezeket valóban a birtokhoz
tartozó pénzből vásárolták, kétségtelenül beletartoznak a perbe. De ha a pénz nem volt a
hagyaték része, akkor meg kell vizsgálni, hogy ez így van-e; és úgy gondolom, hogy ezeket
akkor kell bevonni, ha nagy hasznot hoztak a hagyatéknak, és az örökösnek mindenképpen
vissza kell adnia az értük fizetett árat.
(1) Mindaz, amit a hagyatékhoz tartozó pénzből vásároltak, azonban nem vonható be a
hagyaték visszaszerzésére irányuló perbe. Julianus ugyanis a Digestus hatodik könyvében azt
mondja, hogy ha a birtokos a birtokhoz tartozó pénzzel vásárolt egy rabszolgát, és per indul
ellene annak visszaszerzése miatt, akkor a rabszolga csak akkor számít bele a birtok
vagyonába, ha annak érdekében történt a megvásárlása; ha azonban a birtokos saját
használatra vásárolta, akkor az érte fizetett árat kell beleszámítani.
(2) Hasonlóképpen, ha a birtokos a hagyatékhoz tartozó földet minden alapos ok nélkül
eladta, akkor nemcsak a földet, hanem annak termését is be kell vonni a hagyaték
visszaszerzésére irányuló perbe; de ha ezt a hagyatékból eredő tartozás kifizetése céljából
tette, akkor semmi mást nem kell bevonni, csak a kifizetett árat.
(3) Ismétlem, nemcsak a halál időpontjában meglévő vagyontárgyakat, hanem a hagyatékhoz
később hozzáadott vagyontárgyakat is be kell vonni a hagyaték visszaszerzésére irányuló
keresetbe; mivel a hagyaték a vagyon gyarapodását és csökkenését egyaránt lehetővé teszi.
Véleményem szerint mindaz, ami a hagyatékhoz azt követően járul hozzá, hogy azt a
hagyatékba beléptették - ha az valójában magából a hagyatékból származik -, annak részét
kell képeznie; de ha az más forrásból származik, akkor nem, mert az ilyen vagyon a birtokos
személyéhez tartozott. Minden termés is a birtok gyarapodásának minősül, függetlenül attól,
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hogy azt a birtokba lépés előtt vagy után szerezték-e, és a rabszolganők utódai kétségtelenül
növelik a birtok összegét.
(4) Mivel korábban már említettük, hogy egy birtokhoz tartozó minden keresetjogot be lehet
vonni a birtok visszaszerzésére indított perbe, felmerül a kérdés, hogy ezek magukkal hozzáke a tulajdonképpeni jellegüket, vagy sem; például, ha egy perben a kártérítés összege az
alperes tagadásával megnövekszik, akkor az ilyen kereset magában foglalja-e az említett
növekedést, vagy csak egyszerű kártérítésért indított per, mint a Lex Aquilia szerint? Julianus
azt mondja a Digest hatodik könyvében, hogy a felelősség csak egyszerű károkozásért áll
fenn.
(5) Ugyanez a hatóság nagyon helyesen azt állítja, hogy ha a birtokos ellene egy noxális
perben ítéletet hoztak az elhunyt javára, nem mentesülhet annak átadásával, ami a kárt okozta;
mert az alperesnek csak addig van joga a tulajdonát e célból átadni, amíg az ítélet
végrehajtása érdekében nem indítottak ellene pert; de miután az ítéletet már meghozták, nem
szabadulhat fel ilyen jellegű átadással; és valóban, ebben az esetben ilyen eljárást indítottak
ellene a hagyaték visszaszerzésére irányuló keresetlevél benyújtásával.
(6) E pontokon kívül számos más pontot is találunk, amelyeket a hagyaték visszaszerzésére
irányuló perekkel kapcsolatban tárgyalnak; az elhunyt személyek tulajdonát képező vagyon
értékesítésével kapcsolatban; az elkövetett csalással kapcsolatban; és a nyereséggel
kapcsolatban. Mivel azonban egy szabályt a szenátus rendelete állapított meg, a legjobb
eljárás az lesz, ha magának a rendeletnek a tartalmát saját szavaival adjuk meg, majd
értelmezzük azt: "Március idusát megelőző napon Quintus Julius Balbus és Publius Juventius
Celsus, Titius Aufidius és Oenus Severianus consulok, mint konzulok, nyilatkozatokat tettek
azokkal a kérdésekkel kapcsolatban, amelyeket a császár Caesar, Trajanus Parthicus fia, az
isteni Nerva unokája, Hadrianus Augustus, a legnagyobb uralkodó, március idusának ötödik
napján egy írásos közleményben javasolt és foglalt bele, hogy mit kíván, és ezután a
következő határozatokat hozták: Mivel mielőtt a kincstár pert indított volna Rusticus
vagyonának egy bizonyos része miatt, amelyet az államnak elkoboztak, azok, akik azt hitték,
hogy ők az említett vagyon örökösei, eladták azt; Elrendeljük, hogy az eladott vagyon ára
után nem kell kamatot felszámítani, és hasonló esetekben ugyanezt a szabályt kell betartani.
Ezen túlmenően úgy határozunk, hogy amennyiben ítéletet hoznak olyan felek ellen, akiket
egy hagyaték visszaszerzése miatt pereltek be, az említett hagyatékhoz tartozó bármely
vagyontárgy árát vissza kell téríteniük, még akkor is, ha az ilyen vagyontárgy a visszaszerzés
iránti kereset benyújtása előtt megsemmisült vagy értékét vesztette. Továbbá, ha valamelyik
fél birtokba vette a hagyatékhoz tartozó vagyontárgyat, miközben tudta, hogy az nem az övé,
még ha ez a perbefogadás előtt történt is, annak érdekében, hogy elkerülje annak birtoklását,
az ítéletet ellenük ugyanúgy kell meghozni, mintha az említett vagyontárgyat birtokolták
volna; de ha jó okuk volt azt hinni, hogy jogosultak az említett vagyontárgyra, csak annyiban
felelnek, amennyiben cselekményükből hasznot húztak. "A szenátus véleménye szerint a
vagyon visszaszerzése iránti keresetet úgy kell tekinteni, hogy a kincstár által indított per,
amint a fél tudomást szerzett arról, hogy beperelték; vagyis amint értesítették vagy idézték
akár levélben, akár idézéssel". Most a szenátusi rendelet különálló rendelkezéseinek helyes
értelmezését kell megadnunk.
(7) A szenátus azt mondja: "Mielőtt a kincstár pert indított volna az államnak elkobzott
vagyon egy bizonyos része miatt". Az történt, hogy a kincstár pert indított a vagyon egy
bizonyos elkobzott része miatt, de ha a vagyon egészére igényt tartottak volna, a szenátusi
rendelet ugyanígy alkalmazandó lenne; és ha a kincstár keresetet indított volna a nem igényelt
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vagyonért vagy olyan javakért, amelyekre más alapos okból jogosult volt, ugyanez a szabály
lenne alkalmazandó.
(8) Ugyanez a szenátusi rendelet lesz alkalmazandó, ha a keresetet egy önkormányzat indítja.
(9) Ha egy magánfél indít keresetet, senki sem kételkedik abban, hogy a Szenátus rendelete
szintén alkalmazandó lesz, bár közügy miatt történik.
(10) Nemcsak a birtokokkal kapcsolatos kérdésekben alkalmazzuk a Szenátus e rendeletét,
hanem azokban is, amelyek a peculium castrense-re vagy a vagyon bármely más összességére
vonatkoznak.
(11) Hivatkozással arra a kikötésre, hogy "A hagyaték visszaszerzésére irányuló keresetet úgy
kell tekinteni, hogy amint" stb. indult, ez azt jelenti, hogy amint a fél tudomást szerzett arról,
hogy a hagyatékot követelik tőle, mert amint erről tudomást szerzett, azonnal rosszhiszemű
birtokossá válik. Mi lenne azonban a helyzet, ha tudott a tényről, és mégsem értesítette senki?
Felelőssé válik-e az ingatlan eladásáért kapott pénz kamatainak visszafizetésére? Szerintem
igen, mert akkor rosszhiszemű birtokossá válik. De tegyük fel, hogy értesítést kapott, de nem
tudott róla, mert az értesítést nem neki, hanem a megbízottjának kézbesítették? A szenátus
előírja, hogy őt magát kell értesíteni; és ezért nem lesz érintett, hacsak az a fél, akinek az
értesítést kézbesítették, nem tájékoztatja őt; de ha a meghatalmazottnak lehetősége lett volna
erre, de nem tette meg, nem lesz felelős. A Szenátus nem határozta meg, hogy kinek kell
értesítenie a felet, és ezért aki ezt megteszi, az teszi felelőssé azt, akit értesített.
(12) Ezek a dolgok a jóhiszemű birtokosokra vonatkoznak, mert a Szenátus azokat említette,
"akik azt gondolván, hogy örökösök"; de ha a fél olyan birtokot ad el, amelyről tudja, hogy
nem az övé, akkor kétségkívül nemcsak az ingatlan vételára, hanem maga az ingatlan és az
abból származó haszon is a behajtási per tárgyát képezi. Úgy tűnik azonban, hogy Severus
császár egy Celerhez írt levelében ezt a szabályt a rosszhiszemű birtokosokra is alkalmazta;
bár a szenátus csak azokat említette, akik örökösnek hitték magukat; hacsak nem utalunk a
szavakkal azokra a tárgyakra, amelyeket azért volt célszerű eladni, mert inkább terhet, mint
hasznot jelentettek a birtoknak, így a felperes belátása szerint megválaszthatta, hogy milyen
számlát adjon a rosszhiszemű birtokossal szemben; hogy a per megindítása után a birtokot és
annak hasznát vagy a vételpénzt és a kamatokat követelje tőle.
(13) Bár a szenátus megemlíti azokat, akik azt hiszik, hogy ők az örökösök, mégis, ha
magukat az ingatlan birtokosainak vagy más törvényes birtokosoknak tekintik, vagy a birtokot
átadták nekik, akkor ugyanabban a helyzetben lesznek.
(14) Papinianus a Kérdések harmadik könyvében azt állítja, hogy ha egy birtok birtokos nem
kezeli a birtok vagyontárgyai között talált pénzt, akkor semmilyen körülmények között nem
indítható ellene kamatper.
(15) A szenátus rendelete azt mondja: "Az eladott ingatlanért kapott vételárra". A "kapott
vételár" alatt nemcsak azt kell értenünk, amit már megkaptak, hanem azt is, amit
megkaphattak volna, de nem kaptak meg.
(16) Mi a teendő, ha a birtokos a birtok visszaszerzése iránti per megindítása után adta el az
ingatlant? Akkor maga az ingatlan és az abból származó haszon is beleszámít. Ha azonban az
ingatlan olyan természetű, hogy nem termelékeny, vagy az idő múlásával tönkremehet, és azt
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a valós értékén adták el, akkor talán a felperes választhatja, hogy a vételár és annak kamatai
járnak neki.
(17) A Szenátus szerint a következő rendelkezés van érvényben: "Ha egy birtok
visszaszerzésére irányuló pert indítanak bármely személy ellen, és ítéletet hoznak ellene, a
vételárat, amelyet az említett birtokhoz tartozó ingatlan eladásáért kapott, köteles visszaadni;
még akkor is, ha az ilyen ingatlan a per megindítása előtt megsemmisült vagy értékében
csökkent". Ha egy jóhiszemű birtokos eladja egy hagyatékhoz tartozó ingatlant, függetlenül
attól, hogy megkapta-e a vételárat vagy sem, vissza kell adnia az árat, mivel perindítási joga
van; de ha van perindítási joga, elegendő, ha ezt a jogot átruházza.
(18) Ha azonban eladott egy ingatlant, és az érte kapott összeget a valódi tulajdonosnak fizette
ki, egy erre vonatkozó ítélet alapján, akkor azt nem tekintik a kezébe jutottnak; még akkor
sem, ha azt lehet mondani, hogy kezdetben a vételár nem szerepelt a perben, mert amit
eladtak, az nem volt a hagyaték része. De bár a szenátus nem a hagyatékhoz tartozó
vagyontárgyakról, hanem a hagyatékba tartozó tárgyakról tett említést, nem lesz köteles a
visszaszolgáltatásra, mivel semmi sem maradt a kezében. Julianus a Digest hatodik
könyvében azt állítja, hogy a fél nem lesz köteles visszaadni azt, amit beszedett, amivel
valójában nem tartozik; és nem lesz jogosult jóváírni azt a pénzt, amit fizetett, ami nem volt
esedékes.
(19) Ha azonban egy vagyontárgyat visszaszolgáltattak, akkor az bizonyosan a hagyaték
részét képezi, és a visszaszolgáltatott árát nem fogják a hagyaték visszaszerzésére irányuló
perben figyelembe venni.
(20) Ha a birtokos az adásvétel miatt felel a vevővel szemben, akkor úgy kell tekinteni, hogy
a biztosíték védi őt.
(21) A birtokos köteles a vételárat visszafizetni, függetlenül attól, hogy az ingatlan
megsemmisült vagy értékében csökkent. De vajon köteles-e azt megkülönböztetés nélkül
visszafizetni, ha jóhiszemű vagy akár rosszhiszemű birtokos? Ha a tulajdon még mindig
létezik és a vevő birtokában van, és nem semmisült meg vagy romlott meg; akkor kétségtelen,
hogy a rosszhiszemű birtokosnak ki kell szolgáltatnia a tényleges tulajdonjogot, vagy ha
egyáltalán nem tudja azt a vevőtől visszaszerezni, akkor annyit kell fizetnie, amennyit a
bíróságon esküvel igazoltan ér a tulajdon. Ha azonban a tulajdon elveszett vagy megromlott,
akkor a valós értéket kell megfizetni, mert ha a felperes biztosította volna a tulajdont,
eladhatta volna azt, és nem veszíthette volna el a valós értékét.
21.

Gaius, A tartományi ediktumról, VI. könyv.

A tulajdon akkor értendő megsemmisültnek, ha megszűnt létezni; elveszettnek pedig akkor,
ha a tulajdonjogot haszonélvezettel szerezték meg, és emiatt kikerült a hagyaték vagyonából.
22.

Paulus, Az ediktumról, XX. könyv.

Ha egy jóhiszemű birtokos mind a tulajdont, mind a vételárat megszerezte ugyanazért; például
azért, mert ugyanazt a dolgot vásárolta, meg kell-e hallgatni, ha inkább a tulajdont akarja
visszaadni, mint a vételárat? Úgy véljük, hogy fosztogató esetében a felperesnek választania
kell; de ebben az esetben a birtokosnak jobb joga van a meghallgatásra, ha magát az ingatlant
kívánja átadni, még ha az meg is romlott; de ha a felperes a vételárat kívánja, nem kell őt
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meghallgatni, mert az ilyen jellegű kívánság szemtelen; vagy pedig úgy kell-e tekintenünk,
hogy mivel a vevő a hagyatékba tartozó vagyontárgyakkal gazdagodott, azt a vételárnak a
jelen értéken felüli többletével együtt kell átadnia? Az isteni Hadrianus egyik beszédében a
következő olvasható: "Konzulens atyák vizsgálják meg, hogy méltányosabb-e, ha a birtokos
nem részesül nyereségben, hanem átadja a vételárat, amelyet a más tulajdonát képező vagyon
eladásáért kapott, mivel eldönthető, hogy a vételár az eladott birtok tulajdonának helyébe lép,
és bizonyos mértékig az említett birtok vagyonának részévé válik". Ezért a birtokosnak
nemcsak magát az ingatlant kell átadnia a felperesnek, hanem azt a nyereséget is, amelyet
annak eladásával szerzett.
23.

Ulpianus, Az ediktumról, XV. könyv.

Meg kell vizsgálni, hogy a jóhiszemű birtokos köteles-e a teljes vételárat átadni, vagy csak
abban az esetben kell ezt megtennie, ha gazdagodott általa; tegyük fel például, hogy miután
megkapta, vagy elvesztette, vagy elköltötte, vagy elajándékozta. A "kezébe került" kitétel
kétséges jelentőségű, hogy csak arra vonatkozik-e, ami kezdetben volt, vagy arra is, ami
megmaradt; és úgy vélem, hogy a szenátusi rendelet következő pontja is kétértelmű, és hogy
csak abban az esetben lehet igényt támasztani, ha a félnek anyagi haszna származik belőle.
(1) Ha tehát, ami a kezébe kerül, nemcsak a vételár, hanem a késedelmes fizetés miatt
felmerült kötbér is; megállapítható, hogy ez is beletartozik, mert a fél az egész összeg erejéig
gazdagodott, noha a szenátus csak a vételárat említette.
24.

Paulus, Az ediktumról, XX. könyv.

Ha a birtokost erőszakkal kitaszítják, nem köteles lemondani a felmerült büntetésről, mert a
felperesnek nincs joga hozzá. Nem köteles lemondani olyan büntetésről sem, amelyet
ellenfele ígért neki, ha nem lesz jelen a tárgyaláson.
25.

Ulpianus, Az ediktumról, XV. könyv.

Sőt, ha a birtok egy részét feltételes megállapodás alapján adta el, ki kell mondani, hogy
ugyanez a szabály érvényesül, és le kell mondania a haszonról, amelyet ilyen feltételek
mellett szerzett.
(1) Ismét, ha eladott egy ingatlant, és a vételárból más ingatlant vásárolt, ez utóbbit be kell
vonni a hagyaték visszaszerzésére irányuló perbe; de azt az ingatlant, amelyet a saját
birtokához csatolt, nem. Ha azonban a megvásárolt vagyon kevesebb értékű volt, mint
amennyit érte fizetett, akkor úgy kell tekinteni, hogy csak az említett vagyon értékének erejéig
gazdagodott, mint ahogyan, ha azt elhasználta volna, akkor sem kell úgy tekinteni, hogy
annak teljes értékében gazdagodott volna.
2) Amikor a szenátus azt mondja: "Ha a felek olyan vagyontárgyat vettek birtokba, amelyről
tudják, hogy nem az övék, még akkor is, ha ezt a kérdés egyesítése előtt tették, annak
érdekében, hogy elkerüljék, hogy birtokukba kerüljön; az ítéletet ellenük kell meghozni,
mintha birtokukban lennének"; ezt úgy kell érteni, hogy az elkövetett csalás, valamint a
gondatlanság is állítható a hagyaték visszaszerzésére irányuló perben; és ezért per indítható
olyan fél ellen, aki nem hajtotta be a hagyatékból származó tartozást mástól, vagy akár saját
magától, ha az idő eltelte miatt mentesült, vagyis ha képes volt a tartozást behajtani.
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(3) Ami azt illeti, amit a Szenátus mond, nevezetesen, hogy "ha birtokba vették a vagyont", itt
a fosztogatókra utal, vagyis azokra, akik tudják, hogy a vagyon nem az övék, és kisajátítják
annak vagyonát; mindenesetre, ha nincs jó okuk arra, hogy birtokba vegyék azt.
(4) Ami azonban a nyereséget illeti, a rendelet kimondja, hogy nemcsak azt kell visszaadniuk,
amit megszereztek, hanem azt is, amit meg kellett volna szerezniük.
(5) Ebben az esetben a Szenátus arra a félre utal, aki egy birtokhoz tartozó vagyontárgyat
fosztogatás céljából sajátított ki. Ahol azonban kezdetben jó oka volt a birtokbavételre, és
később, miután tudomást szerzett arról, hogy a birtokból semmi sem az övé, rabló módon
cselekedett, a Szenátus úgy tűnik, nem rá vonatkozik; mégis, úgy vélem, hogy a rendelet
szándéka rá is vonatkozik; mert nem sok különbség van abban, hogy valaki kezdetben csalárd
módon viselkedett-e egy birtokkal kapcsolatban, vagy később kezdett el így cselekedni.
(6) Ami a következő kikötést illeti: "Aki tudja, hogy a vagyon nem az övé"; ez arra
vonatkozik-e, aki tisztában van a tényekkel, vagy arra, aki a törvényre való hivatkozással
tévedett? Mert lehet, hogy azt hitte, hogy egy végrendeletet szabályosan hajtottak végre,
holott az érvénytelen volt; vagy hogy ő inkább jogosult a hagyatékra, mint valamelyik másik,
őt megelőző rokon. Nem hiszem, hogy bárkit is fosztogatónak kellene minősíteni, akinek
nincs csalárd szándéka, még akkor sem, ha a törvényre való hivatkozással tévedett.
(7) A rendelet azt mondja: "Még akkor is, ha ezt a kiadás előtt tennék"; és ezt azért tették
hozzá, mert a kiadás után minden birtokost rosszhiszeműségért felelősnek tartanak; és ez
valóban így van az eljárás megindítása után. Bár a szenátusi rendelet említést tesz a kérdés
egyesítéséről, mégis, amint az eljárás megindult, minden birtokos egyforma alapon áll, és
fosztóként felel, és mi jelenleg is élünk ezzel a szabállyal. Amint tehát a felet számon kérik,
rögtön tudomásul veszi, hogy a birtokában lévő vagyon nem az övé; sőt, ha valaki fosztogató,
már a kérdésfelvétel előtt felelősségre vonják csalás miatt, mert ez a már elkövetett csalás
egyik fajtája lenne.
(8) "Ezért" - áll a rendeletben továbbá - "az ítéletet úgy kell meghozni ellenük, mintha
birtokukban lennének". Ez ésszerű, mivel az olyan fél ellen, aki csalárd módon cselekszik
annak érdekében, hogy elkerülje a birtoklás megtörténtét, ugyanúgy kell ítéletet hozni, mintha
ő lenne a tényleges birtokos; ami alatt azt kell érteni, hogy akár csalárd módon mond le a
birtoklásról, akár csalárd szándékkal megtagadja a birtokba vételt. Ez a kikötés attól
függetlenül alkalmazandó, hogy az ingatlan más birtokában van-e, vagy teljesen megszűnt;
ezért, ha valaki más a birtokos, a birtok visszaszerzésére irányuló per bármelyik fél ellen
indítható, és ha a birtoklás több személyen keresztül ment át, mindannyian felelősek lesznek.
(9) Csak az felel-e a haszonért, aki birtokos, vagy az is felel, aki csalárd módon járt el, hogy
ne legyen birtokos? A szenátusi rendelet után azt kell mondani, hogy mindketten felelősek.
(10) A rendelet e szavai lehetővé teszik az eskü letételét, még azzal szemben is, aki nem
birtokos; mivel az, aki csalárd módon cselekedett, hogy elkerülje a birtoklást, ugyanúgy
esküdhet a bíróság előtt az összegre, mint az alperes, aki birtokos.
(11) A szenátus megpróbált a jóhiszemű birtokosoknak kedvezni, hogy elkerülje, hogy a teljes
összeg elvesztése miatt a jóhiszemű birtokosokat terhelje, és csak annyiban legyenek
felelősek, amennyiben gazdagodtak; ezért bármilyen költséget is okoztak a birtoknak, akár a
vagyon bármelyikének elherdálásával, akár elvesztésével, ha úgy gondolták, hogy elherdálják
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azt, ami a saját tulajdonukat képezte, nem lesznek kötelesek visszafizetni; és ahol
elajándékoztak valamit, ott sem fogják úgy tekinteni, hogy gazdagabbá váltak, bár lehet, hogy
valakit természetes módon köteleztek arra, hogy kárpótolja őket. Nyilvánvaló, hogy ha
valamilyen ellenszolgáltatást fogadtak el cserébe, akkor úgy kell tekinteni, hogy gazdagodtak
a kapott összeg erejéig; mivel ez egyfajta csere lenne.
(12) Ha valaki a vagyonát pazarlóbb módon használja fel, mert jogosult a vagyonra,
Marcellus a Digestus ötödik könyvében úgy véli, hogy nem lesz jogosult a vagyonból
semmiféle levonásra, ha nem használt fel belőle semmit.
(13) Hasonlóképpen, ha úgy vett fel kölcsönt, mintha gazdag lenne, és becsapta volna magát,
ugyanez az elv érvényesül.
(14) Ha azonban elzálogosította a hagyatéki vagyon egy részét, akkor meg kell vizsgálni,
hogy az említett vagyonból használt-e valamennyit? Ezt a kérdést nehéz megválaszolni, mivel
ő maga felelős.
(15) Olyannyira igaz, hogy nem felel az, aki nem gazdagodott, hogy ha valaki abban a
benyomásban, hogy ő az egyedüli örökös, csalárd szándék nélkül elherdálja a hagyaték felét,
Marcellus, amikor ezt a pontot tárgyalja a Digestum negyedik könyvében, azt kérdezi, hogy
felelős-e; mivel amit kisajátított, az olyan vagyonból származott, amely nem őt, hanem a
társörökösöket illette meg; mert ha valaki, aki nem örökös, elherdálja mindazt, ami az
irányítása alatt áll, kétségkívül nem felel, mivel nem gazdagodott meg. A felvetett kérdésben
azonban három nézet van benne; az egyik az elsőként említett; a következő a második,
nevezetesen, hogy azt lehet mondani, hogy köteles az összes megmaradt vagyontárgyat
átadni, mivel a saját részét elherdálta; a harmadik pedig, hogy amit elpazarolt, azt mindkettőre
terheli; és azt mondja, hogy valamiről bizonyosan le kell mondani, de kétséges, hogy az
egészet vagy csak egy részét kell-e visszaadni. Véleményem szerint azonban nem az egészet
kell visszaadni, hanem csak a felét.
(16) Ha valaki egy vagyon egy részét elköltötte, el kell-e veszítenie az egészet, vagy a
veszteség egy részét ki kell vonni a vagyonából? Mint például, ha a birtokhoz tartozó teljes
borkészletet megitta; a birtoknak kell-e viselnie az összes költséget, vagy annak egy része az ő
vagyonát terheli? Ez abból a feltételezésből indulna ki, hogy vagyonosabbnak tekintik
annyival, amennyit az örökség megszerzése előtt borra szokott költeni; tehát ha az örökség
miatt pazarlóbban költekezett, akkor nem úgy tekintik, hogy a felesleg erejéig vagyonosabb
lett, hanem úgy tekintik, hogy a rendszeres kiadásait tekintve gazdagodott meg; hiszen ha ez
igaz, akkor nem kellett volna olyan nagy kiadásokat eszközölnie; mindazonáltal a mindennapi
megélhetésére is költött valamennyit. Az isteni Márk egy bizonyos Püthodorosz esetében, akit
arra kértek, hogy a birtokából annyit adjon át, amennyi még a kezében maradt, úgy
rendelkezett, hogy amit a bizalom csökkentésének szándéka nélkül elidegenített, és aminek az
ára nem növelte Püthodorosz magánvagyonát, azt vissza kell adni, és Püthodorosz és a birtok
magánvagyonára kell terhelni, és nem csak a birtokot. Ezért meg kell fontolni, hogy az isteni
Márk rescriptumának megfelelően a rendes kiadásokat a hagyatékból vagy az említett fél
magánvagyonából kell-e levonni; és a jobb vélemény az, hogy azokat a kiadásokat, amelyek
őt terhelték volna, ha nem ő lett volna az örökös, a saját vagyonából kell kifizetni.
(17) Továbbá, ha a jóhiszemű birtokos a hagyatékhoz tartozó vagyontárgyakat eladta, és a
vételárral nem lett gazdagabb, van-e joga a felperesnek bizonyos tárgyakat a vevőtől
visszakövetelni, ha azok tulajdonjogát még nem szerezte meg haszonélvezettel? És ha pert
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indít ezek visszaszerzése iránt, nem zárja-e ki őt ez a kivétel; ("Mivel a hagyatékot nem érheti
hátrány a felperes és az adásvételt végző fél között felmerülő kérdés miatt, azon az alapon,
hogy az említett vagyontárgyak árát nem tekintik a hagyaték visszaszerzése iránt indított
perben szereplőnek"), és még ha a vevő elveszíti is a pert, van-e joga visszatérítésre az
adásvételt végző féltől? Véleményem szerint az ingatlan visszakövetelhető, kivéve, ha a vevő
a jóhiszemű birtokoshoz fordulhat. De mi van akkor, ha az eladást végző fél hajlandó
védekezni, hogy lehetővé tegye, hogy bepereljék, mintha ő lenne a birtokos? Ebben az
esetben a vevő részéről kivételt kell alkalmazni. Az biztos, hogy ha az ingatlant alacsony áron
adták el, és a felperes visszakapja azt, függetlenül attól, hogy milyen összegben, akkor sokkal
inkább lehet azt mondani, hogy a kivétel kizárja. Ha ugyanis a birtokos valamit behajt a
hagyaték adósaitól, és a pénzt kifizeti a felperesnek, Julianus azt mondja a Digest negyedik
könyvében, hogy az említett adósok mentesülnek a felelősség alól, függetlenül attól, hogy az,
aki a tartozást behajtotta tőlük, jóhiszemű birtokos volt-e vagy fosztogató, és hogy a törvény
erejénél fogva mentesülnek.
(18) A hagyaték visszaszerzésére irányuló per, bár dologi perről van szó, mégis magában
foglal bizonyos személyes kötelezettségeket; mint például az adósoktól kapott pénzösszegek
kifizetését, valamint az eladott ingatlanok vételárát.
(19) A Szenátus e rendeletét, bár a hagyaték visszaszerzésére irányuló per megkönnyítése
érdekében hozták, jól ismert, hogy a felosztási perre is vonatkozik; ellenkező esetben az az
abszurd elv érvényesülne, hogy a vagyon visszaszerzése érdekében lehet keresetet indítani, de
annak felosztása céljából nem.
(20) A nyájak és a szarvasmarha-ivadékok a hagyaték gyarapodásának részét képezik.
26.

Paulus, Az ediktumról, XX. könyv.

Ha pedig bárányok születnek, és ezekből később mások is születnek, ez utóbbiakat is fel kell
adni, mint a birtok gyarapodását.
27.

Ulpianus, Az ediktumról, XV. könyv.

A női rabszolgák utódai és a nőstény gyermekeik utódai nem tekintendők haszonvételnek,
mert nem szokás, hogy a női rabszolgákat tenyésztési céllal szerezzék meg; az utódaik
mindazonáltal a birtok gyarapodását jelentik; és mivel mindezek a birtok részét képezik, nem
kétséges, hogy a birtokosnak le kell mondania róluk, akár a tényleges birtokos, akár a per
megindítása után csalárd módon cselekedett, hogy ne legyen birtokában.
(1) Ezenfelül az épületeket bérlő személyektől beszedett bérleti díjak is a kereset tárgyát
képezik; még akkor is, ha azokat esetleg egy bordélyházból szedték be, mivel bordélyházakat
sok jó hírű személy tart fenn az épületekben.
28.

Paulus, Az ediktumról, XX. könyv.

A szenátusi rendelet szerint ugyanis úgy kell tekinteni, hogy a haszon minden fajtája
beletartozik, függetlenül attól, hogy azt jóhiszemű birtokostól vagy fosztogatótól szerezték.
29.

Ulpianus, Az ediktumról, XV. könyv.
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Nyilvánvaló, hogy a végrendeletekből kapott minden kifizetést nyereségnek kell tekinteni. A
rabszolgák munkájáért járó kártérítés ugyanabba az osztályba tartozik, mint a bérleti díj,
valamint a hajókkal és teherállatokkal való szállításért fizetett összeg.
30.

Paulus, Az ediktumról, XX. könyv.

Julianus azt állítja, hogy a felperesnek választania kell, hogy pusztán a tőkét vagy a kamatot is
követeli-e, saját kockázatára vállalva a perbeli jogok engedményezését. Eszerint azonban nem
fogjuk megfigyelni azt, aminek a szenátus szándéka szerint meg kellett történnie, vagyis azt,
hogy a jóhiszemű birtokos feleljen azért az összegért, amellyel gazdagodott; és mi lenne a
helyzet akkor, ha a felperes azt választaná, hogy olyan pénzt vesz el, amelyet az alperes nem
tudott visszatartani? A jóhiszemű birtokosra vonatkozóan tehát azt kell mondani, hogy csak
arra köteles, hogy vagy a tőkét és a kamatokat fizesse meg, ha kapott belőle, vagy pedig
engedményezze a kereseti jogát arra vonatkozóan, ami még jár neki a szerződés alapján; de
természetesen a felperes kockázatára.
31.

Ulpianus, Az ediktumról, XV. könyv.

Ha a birtokos bármilyen hitelezőnek fizetett, akkor joga lesz ezeket a kifizetéseket
beszámítani, még akkor is, ha valójában nem engedte el azt, aki a behajtási pert indította; mert
ha valaki a saját nevében, és nem az adós nevében fizet, nem engedi el az adóst. Ezért mondja
Julianus a Digest hatodik könyvében, hogy a birtokos ilyen körülmények között csak akkor
írható jóvá, ha biztosítékot ad arra, hogy megvédi a felperest a hitelezőkkel szemben. De hogy
a jóhiszemű birtokos köteles-e biztosítékot adni arra, hogy a felperest megvédi, azt meg kell
vizsgálni, mert úgy tűnik, hogy nem gazdagodott meg az általa teljesített kifizetésekkel;
kivéve, ha esetleg volt kereseti joga a behajtásra, és ebben a tekintetben úgy tűnik, hogy
meggazdagodott, mert pert indíthat a pénz behajtására; például, ha azt hiszi, hogy ő az örökös,
és a saját számlájára fizette ki az esedékes összeget. Úgy tűnik, Julianus csak a fosztogatóra
gondolt, akinek biztosítékot kellene adnia, és nem a jóhiszemű birtokosra; az utóbbinak
azonban le kell engedményeznie a keresetjogát. Ha a felperest a hitelezők perlik, akkor élnie
kell egy kivétellel.
(1) Ha valami tartozása volt magának a fosztogatónak, azt nem vonhatja le; különösen, ha
természetes kötelékből eredő tartozásról van szó. De mi van akkor, ha a felperesnek előnyére
vált a tartozás megfizetése, mert az büntetéssel vagy más okból keletkezett? Ebben az esetben
megállapítható, hogy ő maga fizetett, vagy neki kellett volna fizetnie.
(2) A törvényes birtokosnak kétségtelenül le kell vonnia azt, ami jár neki.
(3) Ahogyan levonhatja azokat a kiadásokat, amelyek őt terhelik, úgy, ha neki kellett volna
kiadásokat tennie, de nem tette meg, felelnie kell a mulasztásáért, kivéve, ha jóhiszemű
birtokos; és akkor, mivel úgyszólván a saját ügyét hanyagolta el, előtte nem lehet ellene pert
indítani a hagyaték visszaszerzése érdekében; de azután ő maga a fosztogató.
(4) Nyilvánvaló, hogy a fosztogató nem vonható felelősségre azért, mert megengedte, hogy az
adósok mentesüljenek a felelősség alól, vagy elszegényedjenek, ahelyett, hogy azonnal perelte
volna őket, mivel nem volt joga perelni.
(5) Nézzük meg, hogy a birtokos köteles-e visszafizetni azt, amit neki fizettek. Akár
jóhiszemű birtokos volt, akár nem, megállapítást nyert, hogy köteles visszafizetni, és ha ezt
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megteszi, (amint Cassius állítja, és Julianus is a Hatodik könyvben) az adósok a törvény
erejénél fogva mentesülnek.
32.

Paulus, Az ediktumról, XX. könyv.

A rabszolga révén szerzett vagyontárgyakat át kell adni az örökösnek. Ez a szabály a szabad
ember hagyatékára is vonatkozik, és amikor a nem szabályos végrendelet miatt indult eljárás,
amikor a rabszolga egyelőre az örökös vagyonába tartozik:
33.

Ulpianus, Az ediktumról, XV. könyv.

Kivéve, ha a rabszolga az említett örökös vagyonán alapuló kikötést kötött.
(1) Julianus azt mondja, hogy ha a birtokos eladott egy rabszolgát, ha az nem volt szükséges a
hagyatékhoz, a behajtási perben kérhető tőle a vételár megfizetése, mivel akkor is őt terhelné,
ha nem adta volna el; de ha a rabszolgára a hagyatéknak szüksége volt, akkor magát a
rabszolgát kell átadni, ha él, de ha meghalt, talán még az érte fizetett árat sem kell átadni; de
azt mondja, hogy a bíró, akinek az ügyben joghatósága van, nem fogja megengedni, hogy a
birtokos kisajátítsa a vételárat, és ez a jobb vélemény.
34.

Paulus, Az ediktumról, XX. könyv.

Én azon a véleményen vagyok, hogy amennyiben egy család katonának számító fiának a
hagyatékát végrendeletileg bárkire hagyják, annak visszaszerzése iránt kereset indítható.
(1) Ha egy rabszolga, vagy egy család fia birtokolja a birtokhoz tartozó vagyontárgyakat, a
birtokért akár az apa, akár a gazda indíthat pert, ha a félnek megvan a hatalma a vagyonról
való lemondásra. Nyilvánvaló, hogy ha a gazda a birtokhoz tartozó vagyon vételárát a
rabszolga peculiumának egy részeként szerezte meg, akkor - Julianus szerint - a behajtási per
a gazda mint jog birtokosa ellen indítható.
35.

Gaius, A tartományi ediktumról, VI. könyv.

Julianus hasonlóképpen azt mondja, hogy "a birtok visszaszerzésére irányuló per indítható a
gazda mint jog birtokosa ellen még akkor is, ha a rabszolga még nem kapta meg a birtok
vételárát, azon oknál fogva, hogy van egy olyan kereseti joga, amellyel visszaszerezheti a
pénzt; amely kereseti jogot bárki megszerezheti, még ha nem is tud erről a tényről".
36.

Paulus, Az ediktumról, XX. könyv.

Ha egy rabszolga tulajdonosa vagy a vételárat birtokló apa ellen indítanak hagyaték
visszaszerzése iránti pert, a fiú vagy a rabszolga halála után egy éven belül kell-e eljárást
indítani, vagy miután a rabszolgát manumitálták, illetve a fiút emancipálták? Julianus szerint
az a jobb vélemény (és ebben Proculus is egyetért), hogy örökös pert kell indítani, és nem
szükséges, hogy a fél saját tartozását levonják, mert a per nem peculiumra vonatkozik, hanem
egy vagyon visszaszerzése érdekében indítanak pert. Ez akkor helyes, ha a rabszolga vagy a
fiú rendelkezik a vételárral; de ha a pert a rabszolga tulajdonosa ellen indítják, mert maga az
adós is rabszolga, akkor úgy kell eljárni, mintha a peculium lenne érintett az ügyben.
Mauricianus azt mondja, hogy ugyanez a szabály akkor is érvényes, ha a rabszolga vagy a fiú
elherdálja a vételárként kapott pénzt, de azt valamilyen más módon a peculiumából jóváteheti.
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(1) Kétségtelen azonban, hogy a család fia ellen is indítható per a vagyon visszaszerzése iránt,
mert neki van hatalma azt átadni; mint ahogyan a bíróság előtt is neki kell azt előállítania.
Sokkal nagyobb joggal mondhatjuk, hogy behajtási per indítható egy család fia ellen, aki,
amikor ő volt a háztartás feje és a birtok birtok birtokában, hagyta magát elkobozni.
(2) Ha a birtokos megöli a birtokhoz tartozó rabszolgát, ez is bevonható a behajtási keresetbe;
de Pomponius azt mondja, hogy a felperesnek választania kell, hogy kívánja-e, hogy a
birtokos ellen a javára hozzanak ítéletet; feltéve, hogy biztosítékot ad arra, hogy nem a Lex
Aquilia alapján fog eljárni, vagy inkább azt szeretné, ha a Lex Aquilia szerinti keresetindítási
joga sértetlen maradna, és a bíróság nem végezne értékbecslést a birtokon. Ez a választási jog
akkor érvényesül, ha a rabszolgát a hagyaték bejegyzése előtt megölték; ha ugyanis ez utólag
történt, akkor a keresetjog a sajátjává válik, és nem vonható be a hagyaték visszaszerzésére
irányuló perbe.
(3) Ha a fosztogató csalárd módon lemond a birtoklásról, és a vagyon ugyanúgy
megsemmisül, mintha ugyanolyan körülmények között maradt volna birtokában; akkor a
szenátusi rendelet szavait figyelembe véve a fosztogató helyzete előnyösebb, mint a
jóhiszemű birtokosé; mert az előbbi, ha csalárd módon lemondott a birtoklásról, ugyanúgy
ítélkezhet ellene, mintha még mindig birtokában lett volna, és nem kerül bele a rendeletbe:
"Ha a tulajdon megsemmisülne". Nem kérdés azonban, hogy a fosztogató helyzete nem lehet
jobb, mint a jóhiszemű birtokosé. Ezért, ha az ingatlan többet hozott, mint amennyit ért, a
felperesnek joga kell, hogy legyen választani, hogy elveszi-e a vételárat vagy sem; ellenkező
esetben a fosztogató bizonyos mértékig jól jár.
(4) Kétségek merülnek fel azzal kapcsolatban, hogy mikor gazdagodott meg a jóhiszemű
birtokos; a jobb vélemény szerint azonban ebben az esetben az ügy eldöntésének időpontját
kell figyelembe venni.
(5) A nyereséggel kapcsolatban úgy értik, hogy magának a nyereségnek a termelésével,
begyűjtésével és megőrzésével kapcsolatban felmerült költségeket le kell vonni, és ezt
nemcsak a jóhiszemű birtokosok esetében követelik pozitívan a természetes igazságosság
alapján, hanem a fosztogatók esetében is, amint azt Sabinus is megállapította.
37.

Ulpianus, Az ediktumról, XV. könyv.

Ha valakinek költségei voltak, és nem realizált hasznot, akkor tökéletesen igazságos, hogy a
jóhiszemű birtokosok esetében a költségeket figyelembe kell venni.
38.

Paulus, Az ediktumról, XX. könyv.

Az egyéb szükséges és hasznos kiadások esetében nyilvánvaló, hogy ezeket el lehet
különíteni, így a jóhiszemű birtokosoknak beszámítható, de a fosztogató csak magát
hibáztathatja, ha tudatosan más tulajdonára költött pénzt. Engedékenyebb azonban azt állítani,
hogy ebben az esetben a költségeinek elszámolását el kell fogadni, mert a felperesnek nem
szabadna hasznot húznia más kárából, és a bíró kötelességéhez tartozik, hogy erre ügyeljen;
mert csalás miatt nincs szükség kivételre. Nyilvánvaló, hogy a felek között a következő
különbség állhat fenn, mert a jóhiszemű birtokos minden körülmények között levonhatja
költségeit, bár az ügy, amelyben azok felmerültek, már nem létezik, mint ahogyan a gyám
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vagy a gondnok is kaphat költségtérítést; de a fosztogató nem teheti ezt meg, kivéve, ha a
vagyon a kiadások révén jobbá válik.
39.

Gaius, A tartományi ediktumról, VI. könyv.

Hasznosnak és szükségesnek tekinthetők a kiadások, ha azok épületek javítására vagy
faiskolák esetében merülnek fel, vagy ha a rabszolgák miatt kártérítést fizetnek, mivel
előnyösebb a kifizetés, mint a rabszolga átadása; és nyilvánvaló, hogy az ilyen jellegű
kiadásoknak sok más oka is lehet.
(1) Vizsgáljuk meg azonban, hogy a csalásra hivatkozva nem élvezhetünk-e kivételt a képek,
szobrok és egyéb, kedvtelésből vásárolt dolgok kiadásaira vonatkozóan is, amíg jóhiszeműen
birtokosok vagyunk; mert bár nagyon helyesen mondható a fosztogatóra, hogy nem kellett
volna szükségtelen kiadásokat eszközölnie más tulajdonán, mégis, mindig meg kell, hogy
legyen a hatalma arra, hogy eltávolítsa azt, amit el lehet venni anélkül, hogy magát a tulajdont
sértené.
40.

Paulus, Az ediktumról, XX. könyv.

Az a kijelentés is, amely az isteni Hadrianus beszédében szerepel, nevezetesen: "Hogy a
kiadás után a felperesnek azt kell átadni, amit akkor kapott volna, ha a birtokot a per
megindításakor átadták volna neki", néha nehézségekbe ütközik. Mert mi van akkor, ha a
kiadás után a rabszolgák, a teherállatok vagy a szarvasmarhák elpusztulnak? Ebben az esetben
a címben foglaltaknak megfelelően a félnek kártalanítania kell a felperest, mivel ez utóbbi
eladhatta volna azokat, ha a birtokot átadta volna. Proculus úgy véli, hogy ez akkor lenne
helyes, ha a pert konkrét tárgyak visszaszerzésére indítják, Cassius azonban másként
gondolja. Proculus véleménye helyes, ha fosztogatóról van szó, Cassiusé pedig a jóhiszemű
birtokosok esetében; ugyanis a birtokos nem köteles biztosítékot nyújtani a halál esetére, vagy
egy ilyen balesettől való félelmében meggondolatlanul védtelenül hagyni saját jogát.
(1) A fosztogatót nem illeti meg az általa elért haszon, de az a birtokot gyarapítja; ezért azt,
amit a haszonból maga a birtokos nyer, köteles leszállítani. A jóhiszemű birtokos esetében
csak azok a nyereségek, amelyek révén a birtokos meggazdagodott, a visszaszolgáltatásba
mint a hagyaték gyarapodása fognak beleszámítani.
(2) Ha a birtokos bármilyen keresetjogot szerzett, köteles azt visszaadni, ha a birtokból kiűzik;
például ha az Unde vi vagy a Quod precario tilalmat adták neki.
(3) Másrészt, ha a birtokos biztosítékot adott a fenyegető kár elhárítására, szintén kártalanítani
kell.
(4) A noxális keresetek ugyancsak a bíró hatáskörébe tartoznak, így ha a birtokos hajlandó a
rabszolgát átadni valamilyen kár miatt, amelyet a birtok ellen követett el, vagy mert lopást
követett el, mentesül a felelősség alól, ahogyan az a Quod vi aut clam interdictumban történik.
41.

Gaius, A tartományi ediktumról, VI. könyv.

Ha abban az időben, amikor a birtokos ellen a pert indították, csak kevés, a birtokhoz tartozó
vagyontárgyat birtokolt, és később több birtokába is jutott, akkor ezt is kénytelen lesz feladni,
ha a pert elveszíti, függetlenül attól, hogy a birtokába jutott-e a perbefogadás előtt vagy után.
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Ha az általa nyújtott kezesség nem elegendő a szóban forgó összegre, a prokonzul felszólítja,
hogy olyanokat nyújtson, amelyek alkalmasak. Másrészt, ha kevesebb vagyontárgy birtokába
jut, mint amennyivel kezdetben rendelkezett, feltéve, hogy ez csalás nélkül történik,
mentesülnie kell a felelősség alól, amennyiben az a vagyon, amelynek birtoklása megszűnt,
érintett.
(1) Julianus azt mondja, hogy az elhunyt által zálogként birtokolt vagyonból származó
hasznot is bele kell számítani.
42.

Ulpianus, Az ediktumról, LXVII. könyv.

Ha a hagyatéki adós nem azért nem hajlandó fizetni, mert azt állítja, hogy ő az örökös, hanem
azért, mert tagadja vagy kétségbe vonja, hogy a hagyaték annak a félnek a tulajdona, aki
annak behajtására pert indít, akkor a behajtási kereset alapján nem lesz felelős.
43.

Paulus, On Plautius, II. könyv.

Miután elfogadtam tőled egy hagyatékot, pert indítottam a hagyaték visszaszerzése iránt.
Atilicinus azt mondja, hogy egyes hatóságok úgy ítélték meg, hogy nem vagyok jogosult
behajtási perre ellened, hacsak nem fizetem vissza a hagyatékot. Mégis, vizsgáljuk meg, hogy
a hagyaték visszaszerzésére irányuló keresetet indító felperes csak akkor köteles-e visszaadni
a hagyatékot, ha biztosítékot kap arra, hogy ha a perben ellene ítélet születik, a hagyatékot
visszafizetik neki; mivel igazságtalan, hogy ebben az esetben a birtokos visszatartja az általa
kifizetett hagyatékot, és különösen, ha ellenfele nem bosszúságból, hanem tévedésből
indította a keresetet; és Laelius helyesli ezt a véleményt. Antoninus császár azonban egy
rescriptumban kijelentette, hogy ha valaki végrendelet alapján örökséget tart fenn, a hagyaték
visszaszerzésére irányuló keresetet el kell utasítani, ha megfelelő okot mutatnak ki, vagyis ha
nyilvánvaló a bosszúság okozásának szándéka.
44.

Javolenus, On Plautius, I. könyv.

Ha az a fél, aki végrendelet alapján örökséget kapott, pert indít a hagyaték visszaszerzése
iránt, és a hagyatékot valamilyen okból nem adják vissza, a bíró kötelessége, hogy a kapott
összeg levonása után elrendelje a hagyaték átadását a felperesnek.
45.

Celsus, Digest, IV. könyv.

Ha valaki önként jelentkezik a per védelmére anélkül, hogy a vagyon a birtokában lenne,
ellene kell ítéletet hozni; kivéve, ha a legvilágosabb bizonyítékokkal bizonyítani tudja, hogy a
felperes a per kezdetétől fogva tisztában volt azzal, hogy a vagyon nincs a birtokában; mert
ilyen körülmények között nem tévesztették meg, és aki önként jelentkezett a per védelmére a
behajtásért, az csalás miatt felel; és természetesen a kártérítést aszerint kell megbecsülni, hogy
a felperesnek milyen érdeke fűződött ahhoz, hogy ne tévesszék meg.
46.

Modestinus, Differenciák, VI. könyv.

Minden értelemben fosztogatónak kell érteni, aki hallgatólagosan beleegyezik, hogy a
birtokot átadja valakinek, akinek nincs joga hozzá.
47.

Ugyanő, Vélemények, VIII. könyv.
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Mivel egy bizonyos Lucius Titiusnak nem sikerült elérnie, hogy egy rokonának végrendeletét
hamisítványként érvénytelenítsék; kérdezem, nem tudna-e panaszt tenni a végrendelet ellen,
mint helytelenül végrehajtott és nem lepecsételt ellen? A válasz az volt, hogy nem
akadályozza meg abban, hogy eljárást indítson annak bizonyítására, hogy a végrendeletet nem
a törvény szerint hajtották végre, csak azért, mert nem sikerült elérnie, hogy azt
hamisítványként érvénytelenítsék.
48.

Javolenus, On Cassius, IV. könyv.

Egy ingatlan értékének felbecslésénél az eladásáért kapott vételárat is bele kell számítani,
valamint a hozzáadandó minden egyéb értéket is, ha ez üzleti célból történt; de ha a vagyonról
bizalmi vagyonkezelői szerződés feltételeinek megfelelően rendelkeztek, nem számítanak
bele többet, mint amennyit a fél jóhiszeműen szerzett.
49.

Papinianus, Kérdések, III. könyv.

Ha egy jóhiszemű birtokos eljárást kíván indítani egy hagyaték adósai vagy az ahhoz tartozó
vagyontárgyakat birtokló felek ellen, mindenképpen meg kell hallgatni, ha fennáll a veszélye,
hogy a késedelem miatt bármely perbeli joga elveszik. A felperes azonban a hagyaték
visszaszerzésére irányuló dologi pert anélkül indíthat, hogy attól kellene tartania, hogy
kivétellel találkozik. De mi a helyzet például akkor, ha a birtokos hanyagul jár el, vagy tudja,
hogy nincs törvényes joga?
50.

Ugyanő, Kérdések, VI. könyv.

A törvény szerint akkor is létezhet birtok, ha az nem tartalmaz semmi testestül-lelkestül.
(1) Ha a jóhiszemű birtokos egy feltétel teljesítése céljából emlékművet állít az elhunyt
személynek, akkor, mivel az elhunyt kívánságát ebben a kérdésben tiszteletben tartják, azt
lehet mondani, hogy ha az emlékmű felállításának költségei nem haladják meg az ésszerű
összeget, vagy nem haladják meg az örökhagyó által erre a célra elrendelt kiadást, akkor az a
fél, akitől a hagyatékot visszakövetelik, jogosult lesz a ráfordított összeget megtartani,
csalásra alapított kivételre hivatkozva; vagy pedig a hagyatékkal kapcsolatos ügyek intézése
miatt indított per útján behajthatja azt. Bár a szigorú jogi szabály szerint az örökösök nem
kötelezhetők semmiféle olyan keresetre, amely arra kényszeríti őket, hogy emlékművet
állítsanak, mégis, császári vagy pápai hatóság kötelezheti őket arra, hogy teljesítsék az
elhunyt utolsó akaratát.
51.

Ugyanő, Vélemények, II. könyv.

Az elmebeteg örökösét kötelezni fogják, hogy a helyettesnek vagy egy következő fokú
rokonának megtérítse a köztes idő hasznát, amely által az említett elmebeteg a gondnokán
keresztül látszólag meggazdagodott; kivéve azokat a költségeket, amelyek a hagyatékra való
hivatkozással szükségszerűen vagy haszonélvezettel merültek fel. Ha azonban az említett
elmebeteg személy érdekében bármilyen szükséges kiadás merült fel, azt is ki kell hagyni;
kivéve, ha az említett elmebeteg személynek volt más elegendő vagyona, amelyből eltartható
volt.
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(1) A hagyaték visszaszerzése iránti kereset benyújtása után kapott nyereség után járó kamat
nem fizetendő. Más szabály alkalmazandó, ha azokat a hagyaték visszaszerzése iránti kereset
benyújtása előtt kapták, és emiatt a vagyont gyarapították.
52.

Hermogenianus, Epitomes of Law, II. könyv.

Ha a birtokos tisztességtelenül szerzett hasznot egy hagyatékból, akkor kénytelen lesz azt is
visszaadni, nehogy a szigorú értelmezés a nem tisztességesen szerzett haszonból neki
juttasson.
53.

Paulus, On Sabinus, X. könyv.

Az ingatlan birtokos általi elidegenítése nemcsak a hagyatékból eredő tartozások
megfizetéséhez szükséges, hanem akkor is, ha a birtokosnak a hagyaték miatt költségei
merültek fel, vagy ha a késedelem miatt a vagyon megsemmisülhet vagy megromolhat.
54.

Julianus, Digest, VI. könyv.

Ha valaki a kincstártól megvásárolja egy birtok bizonyos részeit vagy annak egészét, nem
igazságtalan, hogy olyan kereseti jogot biztosítanak számára, amellyel az egész birtokot
perelheti; mint ahogyan a szenátus trebelli rendelete alapján is kereseti jogot biztosítanak
mindenkinek, akinek egy birtokot átadtak.
(1) Kétségtelen, hogy az adós örököse a hagyaték visszaszerzése iránti per útján birtokba
veheti az elhunyt által zálogba adott tárgyakat.
(2) Ha az épületek és földek a birtokos gondatlansága miatt romlottak; például ha a szőlőt,
gyümölcsösöket vagy kerteket nem az elhunyt tulajdonos által alkalmazott módon művelték; a
birtokosnak engedélyeznie kell, hogy a bíróság előtt kártérítést állapítsanak meg a vagyon
értékcsökkenésének mértékéig.
55.

The Same, Digest, LX. könyv.

Ha egy birtokot per útján visszaszereztek, a jóhiszemű birtokos köteles lesz visszaadni
mindazt, amit a Lex Aquilia alapján beszedett, nemcsak az egyszerű érték mértékéig, hanem
annak kétszereséig; ugyanis nem szerezhet nyereséget abból, amit a birtok miatt beszedett.
56.

Africanus, Kérdések, IV. könyv.

Ha egy birtok visszaszerzése iránt indítanak pert, a birtokos által szerzett minden hasznot át
kell adni, még akkor is, ha a felperes maga nem szerezte volna meg.
57.

Neratius, Pergamenek, VII. könyv.

Ha ugyanaz a fél két keresetet véd meg ugyanazzal a birtokkal szemben, és az egyik javára
születik ítélet, néha felmerül a kérdés, hogy a birtokot ezután át kell-e adni annak, aki a pert
megnyerte, ugyanúgy, mintha a másik ellen nem történt volna védelem; így valójában, ha az
ítéletet utólag a másik fél javára hozzák meg, az alperes mentesül a felelősség alól; mivel nem
volt birtokában, és nem is cselekedett csalárd módon, hogy ne legyen birtokában, mivel a per
elvesztésekor átadta az ingatlant; vagy mivel lehetséges volt, hogy a másik felperes a maga
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javára hozhat ítéletet, az alperes nem kötelezhető a birtok átadására, hacsak nem adnak neki
biztosítékot, azon oknál fogva, hogy kénytelen volt a birtok visszaszerzésére irányuló pert a
másik féllel szemben megvédeni. A jobbik vélemény szerint a bíró kötelessége lenne, hogy a
vesztes fél javára biztosítékkal vagy kötelezvénnyel járjon el, mivel így a vagyon annak a
javára marad, aki lassan érvényesíti jogait az őt megelőző sikeres felperessel szemben.
58.

Scaevola, Digest, III. könyv.

Egy fiú, akit apja az anyja végrendeletének egyik feltételét teljesítve emancipált, belépett arra
a birtokra, amelyet apja birtokolt, mielőtt fiát emancipálta volna, és amelynek a hasznát is
megszerezte, és annak egy részét szenátor fiának tiszteletére fordította. Felmerült a kérdés,
hogy mivel az apa hajlandó volt-e lemondani a hagyatékról, miután a fiának szánt összeget
fenntartotta, vajon az utóbbi, ha továbbra is kitartana a hagyaték visszaszerzése iránti keresete
mellett, a csalásra alapított kivétellel kizárható-e? Azt válaszoltam, hogy még ha az apa nem
is élne a kivétellel, a bíró által előírt kötelesség kellőképpen elintézhetné az ügyet.

4. cím A hagyaték egy részének visszaszerzésére irányuló keresetekről.
1.

Ulpianus, Az ediktumról, V. könyv.

A kereset után, amelyet a praetor annak a félnek ígér, aki azt állítja, hogy az egész birtok őt
illeti, következik, hogy annak is pert kell indítania, aki a birtok egy részét követeli.
(1) Ha valaki pert indít egy birtokért vagy annak egy részéért, nem arra az összegre alapozza
követelését, amelyet a birtokos birtokol, hanem a saját jogára; ezért, ha ő az egyedüli örökös,
az egész birtokot követeli, bár a másik félnek csak egy dolog van a birtokában; ha pedig egy
résznek az örököse, akkor a részét követeli, még akkor is, ha a másik félnek az egész birtok
van a birtokában.
(2) Sőt, ha két fél birtokában van egy birtok, és két másik fél azt állítja, hogy bizonyos részek
őket illetik, az utóbbiak nem kötelesek megelégedni azzal, hogy követeléseiket a két birtokos
féllel szemben támasztják; mint például az első felperes az első birtokos ellen, vagy a második
a második birtokos ellen, hanem mindkettőnek az első ellen kell pert indítania, és
mindkettőnek a második ellen; mert nem az egyiknek van birtokában az első által állított rész,
a másiknak pedig a második által állított rész, hanem mindketten birtokában vannak a
másiknak a másik által állított részeknek, örökösi minőségben. Ha a birtokos és a felperes
egyaránt birtokolja a birtokot, és mindegyikük azt állítja, hogy a birtok felére jogosult, akkor
egymás ellen kell pert indítaniuk a birtokrészük megszerzése érdekében; vagy, ha az öröklés
alapján nem támasztanak vitát, akkor a birtok felosztása iránt kell pert indítaniuk.
(3) Ha azt állítom, hogy én vagyok az örököse egy hagyatékrésznek, és a társörököm egy
idegennel együtt birtokolja, mivel a társörököm nem rendelkezik többel, mint a részével,
felmerül a kérdés, hogy a hagyaték visszaszerzése érdekében egyedül az idegen ellen kell-e
pert indítanom, vagy a társörököm ellen is? Pegazus állítólag azon a véleményen volt, hogy
egyedül az idegen ellen kell pert indítanom, és neki kell átadnia, ami a birtokában van; és
talán ezt a bíróságnak kérelemre el kell rendelnie. Az észérvek azonban azt sugallják, hogy a
birtok visszaszerzése érdekében mindkettőjük ellen pert kellene indítanom; vagyis a
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társörököm ellen is, és az utóbbinak kellene pert indítania az idegen birtokos ellen. A Pegazus
véleménye azonban a méltányosabb.
(4) Továbbá, ha azt állítom, hogy a birtok felének örököse vagyok, és a birtok egyharmadát
birtoklom, és a fennmaradó hatodrészt meg akarom szerezni, akkor vizsgáljuk meg, milyen
tervet kell követnem. Labeo azt állítja, hogy mindegyikük ellen pert kell indítanom a fele
miatt, így az eredmény az lesz, hogy mindegyiküktől egy-egy hatodrészt kapok, és akkor
kétharmaddal rendelkezem. Ezt helyesnek tartom, de magamnak le kell mondanom a
korábban birtokolt harmad egy hatodáról; ezért a bírónak kötelességének teljesítése során arra
kell utasítania, hogy beszámítsam azt, amit birtoklok, ha a társörököseim azok, akiktől a
birtokot követelem.
(5) A praetor néha engedélyt ad arra, hogy a hagyaték egy olyan része miatt, amely nem
bizonyosan megállapítható, megfelelő ok esetén pert indítsunk; például ha egy elhunyt
testvérnek van egy fia, és más elhunyt testvérek túlélő feleségei terhesek. Ebben az esetben
bizonytalan, hogy az elhunyt testvér fia a hagyaték mely részére tarthat igényt, mivel nem
tudni, hogy a többi elhunyt testvérnek hány gyermeke születik. Ezért tökéletesen igazságos,
hogy a fiúnak meg kell adni a még nem ismert részre való igényt; így talán nem túlzás azt
mondani, hogy ha valaki ésszerűen kétséges, hogy milyen rész behajtása iránt kell pert
indítania, akkor meg kell engedni neki, hogy a még bizonytalan részt is követelhesse.
2.

Gaius, A tartományi ediktumról, VI. könyv.

Ha ugyanaz a birtok több személy tulajdonában van, akik közül egyesek belépnek rá, mások
pedig mérlegelnek annak elfogadásával kapcsolatban, úgy tartják, hogy ha azok, akik
belépnek, pert indítanak a birtok visszaszerzése érdekében, nem perelhetnek nagyobb részért,
mint amekkora akkor lett volna, ha a többiek belépnek rá; és az sem jelent számukra előnyt,
ha a többiek nem lépnek rá. Ha azonban a többiek nem lépnek be, akkor perelhetik az
utóbbiak részesedését, feltéve, hogy jogosultak rá.
3.

Paulus, On Plautius, XVII. könyv.

Az ókori hatóságok annyira igyekeztek fenntartani a születéskor szabaddá váló, meg nem
született gyermek érdekeit, hogy minden jogát érintetlenül fenntartották addig az időpontig,
amíg meg nem születik. Ez nyilvánvaló az öröklési jogban azokkal kapcsolatban, akik
távolabbi rokonsági fokon állnak, mint a meg nem született gyermek, és akiket nem engednek
be az öröklésbe, amíg bizonytalan, hogy születik-e gyermek vagy sem. Ahol azonban mások
is vannak ugyanolyan rokonsági fokon, mint a meg nem született, ott felmerült a kérdés, hogy
a hagyatéknak melyik része maradjon függőben, mivel lehetetlen megállapítani, hogy hányan
születhetnek; ezért olyan sokféle és hihetetlen beszámolót adnak e kérdéssel kapcsolatban,
hogy azokat általában a mesék közé sorolják. Azt mondják, hogy egy férjes asszonytól négy
leánygyermek született egyetlen szülés alkalmával; továbbá egyes írók, akik nem
megbízhatatlanok, azt állítják, hogy egy peloponnészoszi asszonytól négy különböző
alkalommal öt gyermek született, és hogy sok egyiptomi nőnek egyszerre több gyermeke is
született. Láttunk három testvért, a Horatiusokat, szenátorokat, egy születésből, harcra
felövezve; Laelius pedig azt állítja, hogy látott egy szabad asszonyt a Palatinus-dombon, akit
Alexandriából hoztak, hogy Hadriánusnak mutassák meg öt gyermekével együtt, akik közül
állítólag négyet egyszerre szült, az ötödiket pedig négy nappal később. Milyen
következtetésre kell tehát jutni? A jogban jártas szerzők középutat választottak, nevezetesen
azt vették figyelembe, ami nem túl ritkán fordulhat elő; és mivel történetesen három is
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születhetett egy alkalommal, a negyedik részt a már megszületett fiúnak tulajdonították; mert
(ahogy Theophrasztosz mondja) ami egyszer vagy kétszer történik, arra a törvényhozók nem
fordítanak figyelmet, és ezért ha egy nő valóban csak egy gyermeket szül, az élő örökösnek
nem a fele, hanem csak a negyede jár a hagyatékból:
4.

Ulpianus, Az ediktumról, XV. könyv.

Ha pedig kevesebben születnek, akkor az ő részesedése arányosan növekszik; ha pedig
háromnál többen születnek, akkor csökken az a rész, amelyre az örököst illeti meg.
5.

Paulus, On Plautius, XVII. könyv.

A következőket kell szem előtt tartani, nevezetesen, hogy ha egy nő nem terhes, de azt hiszik,
hogy az, akkor a fia időközben egyedüli örököse a birtoknak, bár nem tudja, hogy az.
(1) Ugyanez a szabály érvényes egy idegen esetében is, ha egy hagyaték bizonyos részének
örökösévé nevezik ki, a fennmaradó részre pedig az utódok. Ha azonban az örökösök
kijelölése történetesen a következő módon történik: "Minden tőlem született gyermek Lucius
Titiusszal együtt egyenlő arányban lesz örökös"; kétség merülhet fel, hogy nem léphet-e be a
hagyatékba, mint az, aki nem tudta, hogy a végrendelet szerint milyen rész illeti meg.
Előnyösebb azonban, hogy akkor is beléphet a hagyatékba, ha nem tudja, hogy milyen részre
jogosult, feltéve, hogy nem tudatlan más dolgokról, amelyeket tudnia kellene.
6.

Ulpianus, Vélemények, VI. könyv.

Ha úgy határoztak, hogy egy nővér négy testvérével együtt társörökös az anyjuk
hagyatékában, akkor az általuk birtokolt részek mindegyikének egy-egy ötödrészét kell neki
adni, úgy, hogy nem adnak neki többet, mint a különálló négy rész mindegyikének egy-egy
ötödrészét, amelyre korábban úgy vélték, hogy jogosultak.
(1) Ha a hagyatékkal kapcsolatos kötelezettségek miatt jogosan felmerülő költségek merülnek
fel, azokat arányosan kell kiszámítani azzal a féllel szemben, aki a hagyatékból patrónusi
jogon részesedést szerzett.
7.

Julianus, Digest, VIII. könyv.

A fél nem szerezheti meg a hagyaték visszaszerzésére irányuló per útján azt, amit a felosztási
perben hozott ítélettel biztosított, miután a közös tulajdon közössége megszűnt; a bíró
joghatósága ugyanis csak arra terjed ki, hogy elrendelhesse, hogy a hagyatékból osztatlan
részt kell átadni az azt kérelmező félnek.
8.

Ugyanez, Digest, XLVIII. könyv.

A birtokosnak meg kell engedni, hogy a kereset ellen védekezhessen, amennyiben a birtok
egy részének átadásáról van szó; mivel nem tilos az egész birtokot birtokolnia, mivel tisztában
van azzal, hogy annak fele őt illeti, és a másik felével kapcsolatban nem támaszt vitát.
9.

Paulus, Alfenus Digestus Epitomája, III. könyv.
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Ha több örököst jelöltek ki, és egyikük abban az időben Ázsiában tartózkodott, megbízottja
eladta, és a pénzt megbízója részeként megtartotta. Később kiderült, hogy az Ázsiában
tartózkodó örökös korábban meghalt, miután ügynökét a részének felére, egy másik fél pedig
a másik felére örökösnek nevezte ki; és felmerült a kérdés, hogy milyen módon lehet a
hagyatékból származó pénz visszaszerzésére irányuló keresetet indítani? A válasz az volt,
hogy a teljes hagyatékra vonatkozóan kell pert indítani az ellen a fél ellen, aki a megbízott
volt, mert a hagyatékhoz tartozó pénz az eladás révén került az említett megbízott birtokába;
mindazonáltal e társörökös ellen kell pert indítaniuk a hagyaték felére vonatkozóan. Ennek az
lenne az eredménye, hogy ha az összes pénz a közvetítő fél birtokában volt, akkor a bíróság
segítségével az egész összeget visszaszerezhetik tőle; vagy ha a pénz felét visszaadta a
társörökösnek, akkor a felét ellene, a másik felét pedig a társörököse ellen perelhetik.
10.

Papinianus, Kérdések, VI. könyv.

Amikor egy olyan személy fia, akit egy bizonyos hagyatéki rész örökösévé neveztek ki, nem
tudott arról, hogy apja az örökhagyó életében meghalt, apja nevében, mintha nem lenne jelen,
részt vett a hagyatékból való részesedés kezelésében, és miután eladott bizonyos ingatlanokat,
beszedte azok vételárát; nem lehetett ellene behajtási keresetet indítani, mivel nem mint
örökös vagy birtokos, hanem mint fiú, aki az apja nevében üzletet folytatott; de a folytatott
üzlet alapján a többi társörökösnek, akiket az elhunyt hagyaték egy része megilletett, meg
lehetett adni a keresetet. A következőkben leírtak tehát nem adhatnak okot arra az
aggodalomra, hogy a fiút apja örököseivel szemben (akiktől talán kitagadták) azért kellene
felelősségre vonni, mert úgyszólván a hagyatékkal kapcsolatos ügyeiket intézte; mivel az ügy,
amellyel foglalkozott, nem tartozott az apja hagyatékához; mert csak az a jogos, hogy ha a
megtett ügyletek alapján más nevében indítanak keresetet, azt, amit valaki másért szedtek be,
annak kell átadni, akit ez megillet. A jelen esetben azonban az üzlet nem tartozott az apához,
mivel az megszűnt, és nem tartozott az apai örökléshez sem, mivel az egy másik személy
vagyonából származott. Amikor azonban a fiú az apja örökösévé válik, és felveti azt a vitát,
hogy az apja azután halt meg, hogy ő lett az örökös; felmerül a kérdés, vajon tekinthető-e úgy,
hogy a fiú megváltoztatta a birtokláshoz való jogának jellegét? Mindazonáltal, mivel az a fél,
aki egy hagyatékkal kapcsolatos ügyleteket bonyolított le, és emiatt eladósodott, és ezt
követően az örökléssel kapcsolatban vitát emel, mint birtokjogosult perelhető; úgy kell
tekinteni, hogy ebben az esetben ugyanez a szabály a fiúra is vonatkozik.

5. cím A birtokvisszaszerzési perekről.
1.

Ulpiamis, Az ediktumról, XV. könyv.

Szokás, hogy a praetor azokat a feleket tekinti a tényleges örökösöknek, akiket ő tényleges
örökösöknek minősít, vagyis akiknek a birtokbirtokot megítéli, miután a polgári pereket az
örökösöknek javasolták:
2.

Gaius, A tartományi ediktumról, VI. könyv.

És a birtok visszaszerzésére irányuló ezen kereset révén a birtokos éppen annyit kap,
amennyit az örökös a fent említett polgári perek révén megszerezhet és biztosíthat.
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6. cím A vagyonkezelői vagyon visszaszerzésére irányuló perekről.
1.

Ulpianus, Az ediktumról, XVI. könyv.

Sorrendben ezután következik az a kereset, amely azon felek számára áll nyitva, akiknek egy
birtokot átadtak. Aki olyan birtokot kap, amelyet a szenátus olyan rendelete alapján adtak át,
amelynek értelmében a keresetindítási jogok átszállnak, az élhet a bizalmi vagyonon alapuló
birtok visszaszerzésére irányuló keresettel:
2.

Paulus, Az ediktumról, XX. könyv.

És e keresetnek ugyanaz a hatása, mint a hagyaték visszaszerzésére irányuló polgári pernek.
3.

Ulpianus, Az ediktumról, XVI. könyv.

Az sem mindegy, hogy egy személyt arra kértek-e, hogy a vagyont nekem vagy annak adja át,
akinek én vagyok az örököse; és ha én vagyok a birtokosa annak a félnek valamely más
jogutódja, akire a vagyont bizalmi vagyonként hagyták, akkor is eljárhatok e kereset útján.
(1) Nem szabad megfeledkezni arról, hogy ez a kereset nem indulhat azzal szemben, aki a
hagyatékot átadja.
(2) Ezek a nekem engedélyezett keresetek az örökösöm javára és ellene is indíthatók.
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VI. könyv
1. A meghatározott vagyontárgyak visszaszerzésére irányuló keresetekről.
2. A dologi peres eljárásra vonatkozóan.
3. Az örökbérbe adott földterület visszaszerzésére irányuló keresetekről (...)

******************************************-

1.cím A meghatározott vagyontárgyak visszaszerzésére
irányuló keresetekről.

1. Ulpianus, Az ediktumról, XVI. könyv.
A teljes összeg behajtására irányuló keresetek után a teljes összeg behajtására irányuló
keresetekhez hozzáadódik a meghatározott vagyontárgyak behajtására irányuló kereset.
(1) Ez a meghatározott vagyontárgyak visszaszerzésére irányuló dologi kereset minden
ingóságra, mind az állatokra, mind az életképtelen dolgokra, valamint azokra, amelyek
földterületet érintenek, alkalmazható.
(2) Ezzel a perrel azonban nem lehet igényt érvényesíteni olyan személyek esetében, akik
szabadok, de akik felett valamilyen ellenőrzésünk van, mint például a gyermekek, akik az
apai hatalom alatt állnak; ezért az ő érdekükben indított eljárások vagy a magisztrátus által
végzett vizsgálatok, vagy az eltiltások, vagy a prétor elé vitt perek; és ahogy Pomponius
mondja a Harminchetedik könyvben: "Hacsak a fél nem adja meg követelésének természetét";
mint amikor a római törvények szerint a fiát mint hozzá tartozót vagy az ő felügyelete alatt
álló személyt követeli. Ebben az esetben úgy tűnik nekem is, és Pomponiusnak is, hogy az ő
eljárási módszere helyes, mert azt mondja, hogy a római polgárságra irányadó jog szerint a fél
akkor indíthat behajtási pert, ha megadja követelésének alapját.
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(3) E kereset révén nemcsak a konkrét vagyontárgyakat lehet visszaszerezni, hanem
Pomponius a Huszonötödik könyvben azt mondja, hogy kereset indítható egy nyáj, egy
marhacsorda, egy lócsorda, valamint egy lócsorda, és minden más, csordában tartott állat
esetében is. Elegendő, ha maga a nyáj a miénk, még akkor is, ha annak egyes fejei nem a
miénk, mert a nyáj az, amelyre igényt tartunk, és nem az azt alkotó egyedek.
2. Paulus, Az ediktumról, XXI. könyv.
Ha egy állomány egyenlő számú tagja két félhez tartozik, egyikük sem jogosult az egész
állományra, de még annak felére sem. Ha azonban az egyiknek nagyobb számú nyája van,
mint a másiknak, úgyhogy ha a nem hozzá tartozókat eltávolítják, ő még mindig követelheti a
nyájat, a nem hozzá tartozókat nem sorolják az átadandók közé.
3. Ulpianus, Az ediktumról, XVI. könyv.
Marcellus a Digestus negyedik könyvében azt állítja, hogy egy embernek háromszáz darab
nyája volt, amelyből száz darabot elvesztett, és ugyanannyi másikat megvásárolt egy olyan
személytől, akinek a tulajdonában voltak, vagy aki jóhiszeműen birtokolta őket, bár azok
valaki máshoz tartoztak; azt mondja, hogy ezek az állatok is beletartoznak a visszaszerzési
perbe; és még ha nem is maradt más állat, kivéve azokat, amelyeket megvásárolt, akkor is
beletartozhatnak a nyáj visszaszerzésére irányuló perbe.
(1) A hajó felszerelését alkotó tárgyakat külön kell perelni, és a hajóhoz tartozó csónakot is
ugyanígy kell perelni.
(2) Pomponius azt mondja, hogy ha az azonos megnevezésű tárgyak annyira összekeverednek
és összekeverednek, hogy nem lehet őket szétválasztani és elkülöníteni, akkor nem az egészet,
hanem egy részüket kell keresetet indítani; például, ha az én ezüstöm és a tiéd egyetlen
tömeggé olvadt, az közös tulajdonunk lesz; és bármelyikünk indíthat keresetet az említett
tömegben való részünk súlyával arányos összeg visszaszerzésére, még akkor is, ha
bizonytalan, hogy melyikünknek milyen súlyra van joga.
4. Paulus, Az ediktumról, XXI. könyv.
Ebben az esetben a közös vagyon megosztása iránt is lehet keresetet indítani, de a fél a lopás
miatt indított perben éppúgy felelősségre vonható, mint a bírósági vagyon előállítása iránt
indított perben, ha csalárd módon sikerül az ezüstöt összekeverni; mivel a vagyon előállítása
iránti perben az érték összegét kell figyelembe venni, és a közös vagyon megosztása vagy a
behajtás iránti perben az a fél fog a legtöbbet kapni, akinek az ezüst értéke nagyobb volt.
5. Ulpianus, Az ediktumról, XVI. könyv.
Pomponius azt is mondja, hogy ha két személy tulajdonát képező gabonát a beleegyezésük
nélkül keverték össze, akkor mindegyikük jogosult lesz a halomnak arra a részére vonatkozó
dologi keresetre, amely a jelek szerint őt illeti meg; de ha a gabonát a beleegyezésükkel
keverték össze, akkor azt közösnek kell tekinteni, és a közös tulajdonban lévő vagyon
megosztására irányuló keresetnek van helye.
(1) Azt is mondja, hogy ha az én mézemből és a te borodból keverék készül, egyes hatóságok
szerint ez is közös tulajdonná válik; én azonban azt tartom a jobb véleménynek (és ő maga is
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említette), hogy a keverék azé, aki készítette; mivel nem őrzi meg eredeti jellegét. Ahol
azonban ólom és ezüst keveredik, ott, mivel szétválasztható, nem válik közös tulajdonná, és
nem lehet a közös tulajdon megosztására irányuló keresetet indítani; de a dologi keresetnek
helye van, mivel a fémek szétválaszthatók. Azt mondja azonban, hogy ahol nem lehet őket
szétválasztani, mint például amikor a bronz és az arany keveredik, ott a visszaszerzés iránti
pert a szóban forgó mennyiség arányában kell indítani; és amit a méz és a bor keveredésére
vonatkozóan mondtak, az nem lesz alkalmazható, mert bár a két anyag összekeveredik, mégis
megmarad.
(2) Azt is kijelenti, hogy ahol a csődöröd megtermékenyítette a kancámat, a csikó nem a tiéd,
hanem az enyém lesz.
(3) Egy olyan fára hivatkozva, amelyet átültettek egy másik földjére, és gyökereket eresztett,
Varus és Nerva méltányos dologi keresetet engedélyezett; mert ha még nem vert gyökeret,
nem szűnt meg az enyém lenni.
(4) Ha a dologi eljárás megindítására kerül sor, és a felek a per tárgyát képező vagyontárgyak
tekintetében megegyeznek, de az utóbbi nevében tévedés történik, akkor a keresetet
szabályosan indították meg.
(5) Ha több azonos nevű rabszolga van, például több Erosz nevű, és nem nyilvánvaló, hogy a
cselekmény melyikre vonatkozik, Pomponius azt mondja, hogy nem lehet döntést hozni.
6. Paulus, Az ediktumról, VI. könyv.
Ha valaki dologi pert indít, köteles megjelölni a dolgot, és azt is megadni, hogy az egészet
vagy annak egy részét perli; a "dolog" szó ugyanis nem valamilyen természetű dolgot, hanem
egy meghatározott tárgyat jelent. Octavenus erre vonatkozólag azt mondja, hogy a félnek meg
kell adnia a nyersanyag súlyát, és ahol a tulajdon bélyegzővel van ellátva, ott a számot, ahol
pedig árut gyártottak, ott annak jellegét.
(1) A méreteket is meg kell adni, ha a cikket meg lehet mérni. Ha pert indítunk, és azt
követeljük, hogy bizonyos ruhadarabok a miénk legyenek, vagy hogy azokat nekünk
szállítsák, kötelesek vagyunk-e megadni a cikkek számát és színét is? A jobb vélemény az,
hogy mindkettőt meg kell tenni; mert nehézségekbe ütközne, ha arra kényszerítenének
bennünket, hogy megmondjuk, hogy a ruháink viseltek-e vagy újak.
(2) A háztartási eszközökkel kapcsolatban időnként felmerül egy nehézség, nevezetesen, hogy
csak az edényt kell-e megemlíteni, vagy hozzá kell-e tenni, hogy négyzet alakú vagy kerek,
egyszerű vagy díszített, mert nehéz ezeket a kiegészítéseket a panaszba beilleszteni; és a
követelményeknek sem szabad ilyen merevnek lenniük, bár egy rabszolga visszaszerzésére
irányuló perben meg kell említeni a nevét, és azt is, hogy fiú-e vagy felnőtt férfi, és ezt
mindenképpen meg kell tenni, ha többről van szó. De ha nem tudom a nevét, akkor
valamilyen leírást kell használnom róla; például azt, hogy egy bizonyos birtok egy része, vagy
egy bizonyos nő fia. Hasonlóképpen, ha valaki földterületért indít pert, meg kell adnia a nevét
és azt, hogy hol fekszik.
7. Ugyanő, Az ediktumról, XI. könyv.
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Ha valaki, aki felajánlja, hogy a föld visszaszerzésére irányuló perben a védekezést vezeti,
elveszíti a pert, mindazonáltal megalapozott joga van a birtokostól való visszaszerzésre, így
mondja Pedius.
8. Ugyanő, Az ediktumról, XII. könyv.
Pomponius a harminchatodik könyvben a következő véleményt fogalmazza meg. Ha te és én
közösen birtokolunk egy földterületet, és te és Lucius Titius birtokoltátok azt, akkor nem
ellened kellene pert indítanom mindkét negyedrészért, hanem Titius ellen, aki nem tulajdonos,
az egész fele miatt. Másként lenne, ha mindkettőtöknek az említett földrészlet különböző
részei lennének a birtokában; mert akkor kétségtelenül kénytelen lennék pert indítani ellened
és Titius ellen az egész földrészletből rátok eső részekért; mert mivel a földrészleteket különkülön birtokoltátok, egy bizonyos részük szükségképpen az enyém kell, hogy legyen; és ezért
neked magadnak kell pert indítanod Titius ellen a földrészlet egynegyedéért. Ez a
különbségtétel nem vonatkozik az ingóságokra, sem a birtok visszaszerzésére irányuló perre;
mivel ezekben az esetekben nem állhat fenn birtoklás a megosztott részre vonatkozóan.
9. Ulpianus, Az ediktumról, XVI. könyv.
Ebben a perben a bírónak az lenne a feladata, hogy megtudja, hogy az alperes birtokolja-e
vagy sem; de nem fontos, hogy milyen jogcímen birtokolja; mert ha bebizonyítottam, hogy a
tulajdon az enyém, a birtokos köteles lesz azt átadni, hacsak nem hivatkozik valamilyen
kivételre. Egyes hatóságok azonban, köztük Pegazus, úgy vélik, hogy a perben érintett
birtoklásnak csak az a fajtája, amely akkor érvényesül, ha az Uti possidetis vagy Utrubi
interdictumot kérik; ahogy ő mondja, hogy ott, ahol a tulajdont valakinél letétbe helyezték
vagy kölcsönadták neki; vagy ahol bérbe adták; vagy birtokában van az örökség vagy
hozomány kifizetésének biztosítása céljából; vagy egy meg nem született gyermek érdekében;
vagy ahol nem adtak biztosítékot a fenyegető kár elhárítására; mivel ezek közül az esetek
közül egyik sem engedi meg a birtokbavételt, nem lehet behajtási keresetet indítani. Úgy
vélem azonban, hogy a per bárki ellen indítható, aki birtokolja a tulajdont, és jogosult azt
átadni.
10. Paulus, Az ediktumról, XXI. könyv.
Ha ingóságok miatt indítanak pert, hol kell azokat átadni, azaz ha nem a birtokos kezében
vannak? Nem rossz szabályozás, ha a jóhiszemű birtokos a peres fél, hogy a vagyontárgyat
vagy ott kell átadni, ahol az található, vagy ott, ahol a visszaszerzésére irányuló pert
indították; de ezt a felperes költségei mellett a szárazföldi és tengeri utazás miatt felmerült
költségekkel is meg kell tenni,
11. Ulpianus, Az ediktumról, XVI. könyv.
Kivéve, ha a felperes azt szeretné, hogy a vagyontárgyat saját költségére és kockázatára
szállítsák le, ahol ítéletet hoznak; mert akkor a szállításról biztosítékkal együtt gondoskodnak.
12. Paulus, Az ediktumról, XXI. könyv.
Ha az alperes valóban rosszhiszemű birtokos, aki a tulajdont máshol szerezte meg, ugyanez a
szabály alkalmazandó; de ha az alperes a tulajdonjogot elvitte onnan, ahol a kiadás történt, és
máshová vitte, akkor saját költségén át kell adnia azt azon a helyen, ahonnan elvitte.
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13. Ulpianus, Az ediktumról, XVI. könyv.
A bírónak nemcsak a vagyontárgyat kell átadnia, hanem figyelembe kell vennie az
esetlegesen bekövetkezett romlást is. Tegyük fel például, hogy egy olyan rabszolgát adnak át,
akit legyengítettek, megostoroztak vagy megsebesítettek; a bírónak ekkor mérlegelnie kell,
hogy milyen mértékben csökkent az értéke, bár a birtokos a Lex Aquilia alapján perelhető.
Felmerül tehát a kérdés, hogy a bírónak nem kellene-e megbecsülnie az okozott kár összegét,
hacsak nem mondanak le a Lex Aquilia szerinti keresetindítási jogról? Labeo úgy véli, hogy a
felperes köteles biztosítékot adni arra, hogy nem fog a Lex Aquilia alapján pert indítani; és ez
a vélemény a helyes.
14. Paulus, Az ediktumról, XXI. könyv
Ha azonban a felperes inkább a Lex Aquilia szerinti keresettel kíván élni, a birtokost
mentesíteni kell a felelősség alól. Ezért a felperesnek lehetősége van arra, hogy ne
háromszoros, hanem kétszeres kártérítést kapjon.
15. Ulpianus, Az ediktumról, XVI. könyv.
Ismétlem, ha az alperes a rabszolgát a megostorozás után adja át, Labeo szerint a felperesnek
is joga van kártérítési perre.
(1) Ha valaki kényszerűségből eladja a tulajdonát, talán a bírónak kötelessége lesz őt úgy
felmenteni, hogy csak a vételárat kelljen átadnia; mert ha azért szedte össze a terményt, és
azért adta el, hogy elkerülje annak megromlását; ebben az esetben nem lesz kénytelen az árnál
többet átadni.
(2) Továbbá, ha volt egy mező, amelyért pert indítottak, és azt a birtokosnak fizetett csekély
összeg ellenében katonáknak adták ki, vajon ezt is át kell-e adnia? Véleményem szerint ezt
kell tennie.
(3) Ha egy rabszolga vagy olyan állat miatt indítanak pert, amely anélkül pusztult el, hogy a
tulajdonos rosszindulatúsága vagy gondatlansága okozta volna a halálát, több hatóság is úgy
véli, hogy az árat nem kell megfizetni. A jobb vélemény azonban az, hogy ha a felperes eladta
volna a dolgot, ha megkapta volna, akkor az értéket ki kell fizetni, ha a fél mulasztást követett
el, mert ha átadta volna, a másik eladhatta volna, és az árból hasznot húzhatott volna.
16. Paulus, Az ediktumról, XXI. könyv.
Kétségtelen azonban, hogy még a rabszolga halála esetén is kell valamilyen döntést hozni a
haszon és a rabszolganő utódai tekintetében, és a kilakoltatásról szóló megállapodást kell
kötni; mivel a birtokos a haszonvétel után a haszonvétel után bizonyosan nem felelős a
szerencsétlenségért.
(1) Nem minősül gondatlanságnak, ha a birtokos a per tárgyát képező hajót a megfelelő
időben a tengeren keresztül küldte, még akkor sem, ha az elveszett; kivéve, ha hozzá nem értő
személyek gondjaira bízta.
17. Ulpianus, Az ediktumról, XVI. könyv.
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Julianus azt mondja a Digestus hatodik könyvében, hogy ha én megveszek egy rabszolgát
Titiustól, aki Maeviusé volt, és azután, amikor Maevius pert indít ellenem, hogy
visszaszerezzem, eladom, és a vevő megöli, akkor csak az a jogos, hogy az érte kapott árat
Maeviusnak fizessem meg.
(1) Julianus ugyanebben a könyvben azt is kimondja, hogy ha a birtokos késedelembe esik a
rabszolga átadásával, és az utóbbi meghal, akkor figyelembe kell venni az ügy eldöntésének
időpontjáig felhalmozódott haszon elszámolását. Julianus azt is mondja, hogy nemcsak a
hasznot kell átadni, hanem mindent, ami magához a tulajdonhoz kapcsolódik; tehát a
rabszolganő utódait, valamint az utóbbiból származó hasznot is. Ez az elv olyan messzire
terjed, hogy Julianus a Hetedik Könyvben kijelenti, hogy ha a birtokos a Lex Aquilia
értelmében a rabszolga révén keresetjogot szerez, kénytelen lesz azt átruházni. Ha azonban a
birtokos csalárd módon lemondott a birtoklásról, és valaki jogtalanul megölte a rabszolgát,
akkor vagy a rabszolga értékének megfizetésére, vagy a saját keresetjogának
engedményezésére kötelezhető, attól függően, hogy a felperes melyiket választja. Emellett le
kell mondania minden olyan haszonról is, amelyet esetleg egy másik birtokostól szerzett,
mivel nem realizálhat semmit egy olyan rabszolgán keresztül, akinek a tulajdonjoga per
tárgyát képezi. Nem köteles azonban visszaadni azokat a nyereségeket, amelyek az alatt az
idő alatt keletkeztek, amíg a rabszolga annak a félnek a birtokában volt, aki peres úton
visszaszerezte őt. Amit Julianus a Lex Aquilia szerinti perre vonatkozóan állít, az akkor is
alkalmazható, ha a birtokos a rabszolgához való jogot haszonbérlet útján szerezte meg, miután
a kiadást követően csatlakozott, mert ekkor kezd tökéletes jogcímmel rendelkezni.
18. Gaius, A tartományi ediktumról, VII. könyv.
Ha a birtokos haszonbérbe adás útján szerzett jogot a rabszolgára, miután a kérdés felmerült,
köteles azt feladni, és biztosítékot nyújtani a felperes csalás elleni kártalanítására, amennyiben
ez őt érinti; fennáll ugyanis a veszélye annak, hogy elzálogosította vagy manumetálta őt.
19. Ulpianus, Az ediktumról, XVI. könyv.
Labeo szerint az alperesnek biztosítékot kell nyújtania arra is, hogy a kérdéses
vagyontárgyakkal kapcsolatban minden rendben történt, például ha biztosítékot nyújtott a
fenyegető kár megelőzésére.
20. Gaius, A tartományi ediktumról, VII. könyv.
Ismétlem, a birtokosnak át kell adnia mindazt is, amit a rabszolga révén szerzett a kiadás után,
de nem azt, amit a saját vagyonával szerzett, amelybe beletartoznak a rabszolga révén szerzett
örökségek és hagyatékok is; mert nem elegendő, ha csak a testét adja át, hanem szükséges,
hogy mindenről lemondjon, ami a vagyonnal kapcsolatos; vagyis a felperesnek mindent meg
kell kapnia, ami a rabszolga birtokába került volna, ha a rabszolgát a kiadás időpontjában
átadták volna neki. Ezért a női rabszolga utódait akkor is át kell adni, ha azok azután
születtek, hogy a birtokos az anya tulajdonjogát haszonélvezettel megszerezte; vagyis a kiadás
után, amely esetben az átadásnak és a csalás elleni biztosíték nyújtásának az utódokra és az
anyára vonatkozóan is meg kell történnie.
21. Paulus, Az ediktumról, XXI. könyv.
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Ha egy rabszolga megszökik a jóhiszemű birtokostól, akkor feltehetjük a kérdést, hogy vajon
a rabszolga olyan volt-e, akit őrizni kellett volna? Ha ugyanis úgy tűnt, hogy jó hírneve volt,
így nem kellett volna őrizetben tartani, a birtokosnak mentesülnie kell a felelősség alól; ha
azonban időközben haszonbérlet útján tulajdonjogot szerzett rajta, akkor a felperesre kell
engedményeznie a kereseti jogait, és le kell adnia a rabszolga birtoklása alatt szerzett hasznot.
Ha azonban még nem szerzett rajta tulajdonjogot uzsorakölcsönzés útján, akkor biztosíték
adása nélkül kell felmenteni, így nem kell a felperesnek köteleznie magát a rabszolga
üldözésére; mivel ezt maga a felperes is megteheti; de időközben, amíg a rabszolga szökésben
van, válhat-e tulajdonosává uzsorakölcsönzés útján? Pomponius azt mondja az Ediktum
harminckilencedik könyvében, hogy ez nem igazságtalan. Ha azonban a rabszolgát őrizték
volna, a birtokos felelős lesz a rabszolgáért; így, ha nem is szerzett volna tulajdonjogot rajta
usukaption révén, a felperesnek akkor is át kell ruháznia rá a perbeli jogait. Julianus azonban
úgy gondolja, hogy az ilyen esetekben, amikor a rabszolga birtokosa a szökés miatt mentesül
a felelősség alól, bár nem köteles biztosítékot nyújtani a rabszolga üldözésére, kötelezvényt
kell adnia, hogy ha a rabszolgát biztosítaná, akkor feladja. Pomponius a Különböző passzusok
harmincnegyedik könyvében ezt a véleményt helyesli, és ez a jobbik.
22. Ulpianus, Az ediktumról, XVI. könyv.
Ha a rabszolga a birtokos csalása miatt szökik meg, az ítéletet úgy kell meghozni ellene,
mintha ő lett volna a birtokos.
23. Paulus, Az ediktumról, XXI. könyv.
Valaki akkor jogosult dologi perre, ha akár a nemzetek joga, akár a polgári jog alapján
tulajdonjogot szerzett.
(1) A szent és vallási helyek nem perelhetők dologi keresetekkel, mintha magánszemélyek
tulajdonát képeznék.
(2) Ha valaki a saját tulajdonához csatol valamit, ami egy másiké, és így annak részévé válik;
például ha valaki egy saját szobrához hozzáad egy kart vagy egy lábat, ami egy másiké, vagy
egy pohárhoz egy fogantyút vagy egy feneket, vagy egy gyertyatartóhoz egy domborművet,
vagy egy asztalhoz egy lábat, a legtöbb hatóság nagyon helyesen állítja, hogy az illető az
egész tulajdonosa lesz, és hogy őszintén mondhatja, hogy a szobor vagy a pohár az övé.
(3) Sőt, bármi, ami az én papíromra van írva vagy az én táblámra van festve, azonnal az
enyém lesz; bár egyes hatóságok a festmény értéke miatt másképp gondolkodnak; de ahol az
egyik dolog nem létezhet a másik nélkül, ott szükségszerűen azzal együtt kell adni.
(4) Ezért mindazokban az esetekben, amikor az én tulajdonom a másik tulajdonát
felsőbbrendűségével magához vonzza, az az enyém lesz; és ha pert indítok a
visszaszerzéséért, csalás miatt tett kivétellel kényszerülhetek arra, hogy megfizessem a dolog
megnövekedett értékét.
(5) Ismétlem, bármi, amit valami mással összekapcsolnak vagy hozzáadnak, a csatlakozás
révén annak részévé válik, és a tulajdonos nem indíthat pert annak visszaszerzésére, amíg a
két tárgy összekapcsolva marad; de eljárást indíthat annak érdekében, hogy a bíróság elé
állítsák őket, hogy szétválasszák őket, és a visszaszerzés iránti pert megindítsák, kivéve
természetesen a Cassius által említett esetet, amikor a tárgyakat összehegesztik; mert azt
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mondja, hogy ha egy kar össze van hegesztve azzal a szoborral, amelyhez tartozik, akkor a
nagyobbik rész egysége magába olvasztja, és hogy ami egyszer más tulajdonába került, az
nem térhet vissza korábbi tulajdonosához, még akkor sem, ha letörik. Ugyanez a szabály nem
vonatkozik bármire, amit ólommal forrasztanak; mert a hegesztés ugyanannak az anyagnak az
összekeveredését okozza, de a forrasztás nem teszi ezt. Ezért mindezekben az esetekben in
factum keresetre van szükség; vagyis ahol nem áll fenn az előállítási vagy dologi kereset. Az
olyan tárgyakra vonatkozóan azonban, amelyek különálló tárgyakból állnak, nyilvánvaló,
hogy a különálló részek megtartják sajátos jellegüket; mint például a különálló rabszolgák és
a különálló juhok; és ezért én perelhetek egy nyáj juh mint olyan visszaszerzése iránt, még
akkor is, ha a te kosod is köztük van, és te magad is perelhetsz a kosod visszaszerzése iránt. A
szabály nem ugyanaz, ha egy dolog összefüggő részekből áll, mert ha ön egy másik személy
szobrának karját az én szobromhoz csatolja, nem lehet azt mondani, hogy a kar a magáé, mert
az egész szobor egy fogalomba van foglalva.
(6) Ha egy személy építőanyagait egy másik személy házában használták fel, a tizenkét tábla
törvénye alapján nem lehet keresetet indítani ezek visszaszerzésére; és nem is lehet pert
indítani az előállításra, kivéve az ellen a fél ellen, aki tudatosan használta fel a másik személy
építőanyagait saját háza építéséhez; hanem a de tigno juncto elnevezésű ősi keresethez kell
folyamodni, amely kétszeres kártérítésre irányul, és a tizenkét tábla törvényéből származik.
(7) Továbbá, ha valaki a saját telkén más tulajdonában lévő kőből házat épít, valóban indíthat
pert a ház visszaszerzésére; de a korábbi tulajdonos is indíthat pert a kő visszaszerzésére, ha
azt kiveszik, még akkor is, ha a házat a haszonélvezethez szükséges idő elteltével, a ház
jóhiszemű vevő birtokába kerülésének időpontját követően lebontották; mert az egyes köveket
nem a haszonélvezet útján szerzik meg, még akkor sem, ha az épület az idő múlásával más
tulajdonába kerül.
24. Gaius, A tartományi ediktumról, VII. könyv.
Annak a félnek, aki a vagyon visszaszerzése érdekében pert kíván indítani, meg kell fontolnia,
hogy nem tudja-e valamilyen tilalom útján megszerezni a birtokot; mert sokkal
kényelmesebb, ha ő maga birtokolja, és ellenfelét arra kényszeríti, hogy a felperes terhét
vállalja, mintha ő maga indítana pert, miközben az utóbbi birtokolja a vagyont.
25. Ulpianus, Az ediktumról, LXX. könyv.
Ha valaki minden alapos ok nélkül vállalja a védekezést, mivel nincs birtokában, és nem
cselekedett csalárd módon, hogy ne legyen birtokában, Marcellus szerint nem lehet a pert
elutasítani, ha a felperes nem tájékozódik a tényekről, és ez a vélemény helyes; ez azonban a
vélelem, hogy a kérdés csatlakozott. Ha azonban a fél, mielőtt a kérdést csatlakoztatták volna,
azt állítja, hogy nincs birtokában, holott valójában nincs, és nem téveszti meg a felperest, és
távozik, nem lehet azt állítani, hogy vállalta a per megvédését.
26. Paulus, Plautiusról, II. könyv.
Ha ugyanis a felperes tisztában van a tényekkel, akkor nem más, hanem saját magát
tévesztette meg, és ezért az alperes mentesül.
27. Ugyanő, Az ediktumról, XXI. könyv.
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Ha azonban, amikor be akarom perelni Titiust, valaki azt állítja, hogy ő a birtokos, és ezután
önként jelentkezik a védelemre, és én ezt a tárgyaláson tanúvallomással bizonyítom, az
ítéletet kétségtelenül a másik fél ellen kell meghozni.
(1) A félnek nem csak akkor kell birtokában lennie, amikor a kérdés csatlakozott, hanem
akkor is, amikor a határozat meghozatalára sor kerül. Ha az ügyhöz való csatlakozáskor
birtokában volt, de azt az ügy eldöntésekor csalás nélkül elvesztette, mentesülnie kell a
felelősség alól. Ha pedig nem volt birtokában a kérdés egyesítésének időpontjában, de
birtokában volt az ügy eldöntésének időpontjában, akkor el kell fogadni Proculus véleményét,
nevezetesen, hogy mindenképpen ellene kell határozatot hozni, és így az ítéletbe bele kell
számítani minden hasznot attól az időponttól kezdve, amikor a birtokba jutott.
(2) Ha egy rabszolga, aki miatt pert indítanak, a birtokos rosszindulatúsága miatt
elértéktelenedett, és később meghal, nem az előbbi hibájából, hanem más okból;
értékcsökkenésének összegét nem kell megbecsülni, mert az a felperes számára nem jelent
különbséget. Ez azonban csak a dologi perre vonatkozik; a Lex Aquilia szerinti keresetindítási
jog ugyanis továbbra is fennáll.
(3) Az a fél, aki az ügyhöz való csatlakozás előtt csalárd módon lemondott a tulajdon
birtoklásáról, a dologi perben felelősséggel tartozik; és ez a szenátus azon határozatából
következik, amelyben - amint már említettük - úgy rendelkezik, hogy a korábban elkövetett
csalás a hagyaték visszaszerzésére irányuló perben szerepel; mert ha a már elkövetett csalás
szerepel az ilyen perben, amely maga is dologi per, akkor abszurd, hogy a már elkövetett
csalás szerepeljen egy meghatározott dolog visszaszerzésére irányuló dologi perben.
(4) Ha egy rabszolga apja vagy tulajdonosa a fia vagy a rabszolga révén birtokolja, és az
utóbbiak bármelyike az ítélet meghozatalának időpontjában az említett apa vagy tulajdonos
hibája nélkül távol van, akkor vagy időt kell biztosítani, vagy biztosítékot kell nyújtani a
birtokba adásért.
(5) Ha a birtokosnak bármilyen költsége merül fel a per tárgyát képező vagyontárgyakkal
kapcsolatban, mielőtt a perhez csatlakoznának, az említett költségekről a csalárd szándékra
alapított kivétellel kell számot adni; ha a felperes kitart a perben, hogy visszaszerezze a
vagyontárgyait, a költségek megtérítése nélkül. Ugyanez a szabály érvényesül, ha a birtokos
egy rabszolgát véd meg egy noxális perben, és miután a pert elveszítette, kifizeti a kártérítést;
vagy tévedésből házat épít a felperes tulajdonát képező lakatlan telken, hacsak ez utóbbi nem
engedi meg neki, hogy az épületet eltávolítsa. Egyes hatóságok szerint ezt annak a bíróságnak
is meg kell tennie, amely a hozomány visszaszerzésére irányuló olyan ügyet tárgyal, amely a
feleségnek adott földterületet érinti. De ha a rabszolgának utasítást ad, amíg az a birtokában
van, Proculus úgy véli, hogy ezt a szabályt nem kell betartani; mert nem szabadna
rabszolgámtól megfosztani, és nem lehet ugyanazt a jogorvoslatot alkalmazni, amelyre
fentebb a föld esetében utaltunk.
28. Gaius, A tartományi ediktumról, VII. könyv.
Tegyük fel például, hogy ön tanította őt művésznek vagy másolónak; a Bírósághoz benyújtott
kérelemmel nem lehet becslést kapni:
29. Pomponius, Quintus Muciusról, XXI. könyv.
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Kivéve, ha a rabszolgát eladásra tartod, és a foglalkozása miatt jobb árat kapnál érte;
30. Gaius, A tartományi ediktumról, VII. könyv.
Vagy a felperest előzetesen felszólították a költségek megfizetésére, és ő ezt elkerülendő, az
alperes csalásra hivatkozva kivételt terjesztett elő.
31. Paulus, Az ediktumról, XXI. könyv.
Ha azonban olyan rabszolga esetében, akinek a visszaszerzése érdekében keresetet indítanak,
nyereséget követelnek, nemcsak a rabszolga serdülőkorát kell figyelembe venni, hanem azt is,
hogy milyen szolgáltatásokat tudna nyújtani akkor is, ha még nem érte volna el ezt a kort.
Becstelen lenne azonban, ha a felperes számon kérné a rabszolga ügyessége révén esetlegesen
elért hasznot, mivel azt a birtokos költségén szerezte.
32. Modestinus, Különbségek, VIII. könyv.
Ha azonban a rabszolgát megtanította valamilyen mesterségre, akkor a rabszolga huszonöt
éves kora után az ezzel kapcsolatos költségek beszámíthatók.
33. Paulus, Az ediktumról, XXI. könyv.
Nemcsak a beszedett hasznot kell megbecsülni, hanem azt is, amelyet becsületesen be lehetett
volna szedni; és ezért, ha a per tárgyát képező vagyon akár a birtokos csalása, akár
gondatlansága miatt elveszik, Pomponius szerint Trebatius véleménye a jobb, nevezetesen,
hogy a hasznot olyan mértékben kell számba venni, amilyen mértékben az létezett volna, ha a
vagyon nem semmisül meg, vagyis a határozat meghozatalának időpontjáig; és ezt a nézetet
Julianus is elfogadja. E szabály szerint, ha az egyszerű tulajdon tulajdonosa keresetet indít, és
a haszonélvezeti jog késedelem miatt elvész, a haszonról attól az időponttól kezdve kell
számot adni, amikor a haszonélvezeti jog elvált az egyszerű tulajdontól.
34. Julianus, Digest, VII. könyv.
Ugyanez a szabály vonatkozik arra az esetre is, ha a földterületet allúzióval más földterülethez
csatolják.
35. Paulus, Az ediktumról, XXI. könyv.
Másrészt, ha a felperes bizonyos ingatlanok haszonélvezeti jogát hagyja örökül, miután a
kérdés már felmerült, egyes hatóságok nagyon helyesen úgy vélik, hogy a haszonélvezetnek
az ingatlantól való elválasztása után nem kell számításba venni a hasznot.
(1) Ha olyan földterületért indítok pert, amely nem az enyém, és a bíró a határozatában
kijelenti, hogy az az enyém, akkor a birtokos ellen is ítéletet kell hoznia a haszonért; mert
ugyanabból a hibából kell őt a haszon átadására kötelezni, mivel a felperes nem mondhat le a
haszonról a birtokos javára, aki a pert elveszítette; különben, ahogy Mauricianus mondja, a
bíró nem dönthet úgy, hogy a birtokot át kell adni; és miért kellene a birtokosnak megtartania
azt, amit nem tarthatott volna meg, ha azonnal lemond a birtoklásról?
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(2) Az a felperes, aki elfogadta az ingatlan becsértékét, nem köteles biztosítani a birtokost a
kilakoltatás ellen; ugyanis a birtokosnak saját magát kell hibáztatnia, ha nem adta át az
ingatlant.
(3) Ha a vagyontárgyakat nem lehet romlás nélkül felosztani, akkor megállapítást nyert, hogy
az illető keresetet indíthat a vagyon egy részének megosztására.
36. Gaius, A tartományi ediktumról, VII. könyv.
Amikor valaki behajtási pert indít, annak érdekében, hogy ezt ne tegye hiába, meg kell
vizsgálnia, hogy az alperes, aki ellen a pert indítja, birtokos-e, vagy csalárd módon lemondotte a birtoklásról.
(1) Az a fél, akit dologi perben perelnek, gondatlanság miatt is ítélkezhet ellene; és a
rabszolga birtokosa, aki ellen a visszaszerzése érdekében pert indítottak, gondatlansággal
vétkes, ha hagyja, hogy megjelenjen a küzdőtéren, és megölik; és akkor is, ha a rabszolga
szökevény volt, és nem biztosította, és megszökött; vagy ha egy hajó miatt indítottak pert, és
rossz időben küldte el, és az hajótörés miatt elveszett.
37. Ulpianus, Az ediktumról, XVII. könyv.
Julianus azt mondja a Digest nyolcadik könyvében, hogy ha más földjére építek, amelynek
jóhiszemű vevője vagyok, de ezt akkor teszem, amikor tudtam, hogy a föld másé, akkor meg
kell néznünk, hogy nem vagyok-e jogosult a kivételre; hacsak valaki nem mondja, hogy
jogosult vagyok a kivételre azon az alapon, hogy előre láttam a veszteséget. Úgy gondolom
azonban, hogy az ilyen félnek nincs joga a kivételre; mert amint ugyanis biztos volt abban,
hogy a földterület másé, nem kellett volna felépítenie az épületet; hanem engedélyt kell adni
neki, hogy az általa felépített épületet eltávolítsa, ha ezt a föld tulajdonosának kára nélkül
teszi.
38. Celsus, Digest, III. könyv.
Más földjén, amelyet vizsgálat nélkül vásároltál meg, építkeztél vagy ültettél, majd
kilakoltattak. Ebben az esetben a jó bíró a felek jogi helyzetének, és az ügy körülményeinek
megfelelően különböző módon fog dönteni. Tegyük fel, hogy a tulajdonos ugyanígy járt el,
akkor, hogy visszakapja a földjét, meg kell térítenie az ön költségeit, de csak annyit,
amennyivel az értékesebbé vált; és ha az, amit hozzáadtak, többet tesz ki, mint a vételár,
akkor csak annyit kell fizetnie, amennyit ráfordítottak. Tegyük fel, hogy a fél szegény, és ha
kénytelen ezt megfizetni, fel kell áldoznia a háztartási ingóságait és ősei sírjait; ekkor
elegendő, ha megengedik, hogy annyit távolítson el abból, amit épített, amennyit csak tud,
feltéve, hogy a föld nem lesz rosszabb, mint amilyen lett volna, ha eleve nem építettek volna
rá épületet. Mi azonban úgy döntöttünk, hogy ha a tulajdonos kész kifizetni önöknek egy
olyan összeget, amely megegyezik azzal az összeggel, ami a birtokosnak járna, ha ezeket a
dolgokat eltávolítanák, akkor felhatalmazást kap erre. De nem engedhetjük meg, hogy
rosszindulatúan cselekedjen, például lekaparja a vakolatot, amelyet önök raktak fel, vagy
elrontja a festményeket, aminek semmi más hatása nem lenne, mint bosszúságot okozni.
Tegyük fel, hogy a tulajdonos olyan fél, aki arra számít, hogy amint visszaszerzi az ingatlant,
eladja azt; akkor, hacsak nem szolgáltatja ki azt az összeget, amelyet az első példában már
megállapítottunk, hogy ki kell szolgáltatnia, akkor a kártérítést, amely miatt ítéletet hoztak ön
ellen, ennek levonása után kell kifizetnie.
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39. Ulpianus, Az ediktumról, XVII. könyv.
Azok a vállalkozók, akik saját anyagukkal építkeznek, azonnal átruházzák a tulajdonjogot
azokra, akiknek a tulajdonában van a földterület, amelyen az épületet felépítik.
(1) Julianus nagyon helyesen mondja a Digestus tizenkettedik könyvében, hogy az a nő, aki
földet ad zálogba más adósságának fedezetéül, azt dologi per útján visszaszerezheti, még
akkor is, ha a földet a hitelező már eladta:
40. Gaius, A tartományi ediktumról, VII. könyv.
Mivel a hitelezőt úgy ítélték meg, hogy olyan zálogjogot értékesített, amely érvénytelen volt.
41. Ulpianus, Az ediktumról, XVII. könyv.
Ha valaki azzal a feltétellel vásárol ingatlant, hogy ha egy másik fél többet ajánl, akkor
lemond a vételről, amint a feltétel teljesül, már nem élhet dologi keresettel; de ha egy
földterületet ilyen feltétellel adtak át egy félnek, akkor a magasabb ár felajánlása előtt még
élhet dologi keresettel annak visszaszerzésére, de ezt követően már nem teheti meg.
(1) Ha egy rabszolga vagy egy család fia elad és átad nekem egy földterületet, akkor jogosult
vagyok a visszaszerzésére irányuló dologi perre, ha a peculium szabad kezelésében volt.
Ugyanez a szabály vonatkozik arra az esetre is, ha egy rabszolga az ura tulajdonát az utóbbi
beleegyezésével adja át; mint ahogyan abban az esetben is, ha egy ügynök a megbízója
beleegyezésével ad el vagy ad át tulajdont, jogosult leszek a dologi perre.
42. Paulus, Az ediktumról, XXVI. könyv.
Amennyiben dologi pert indítanak, a birtokos örököse - ha ő maga nem birtokos - mentesül;
mégis, ha az elhunytnak bármilyen személyes felelőssége keletkezett, ezt mindenképpen bele
kell foglalni az ítéletbe.
43. Ugyanő, Az ediktumról, XXVII. könyv.
Ami vallási tárgyakhoz kapcsolódik, az maga is vallási; ezért a vallási építmény részét képező
köveket nem lehet visszaszerezni, még akkor sem, ha azokat eltávolították; a felperes azonban
rendkívüli jogorvoslatra jogosult a tényállás alapján, és aki a köveket eltávolította, köteles
azokat visszaszolgáltatni. Ha azonban más tulajdonát képező köveket a tulajdonos
beleegyezése nélkül használták fel egy emlékmű építéséhez, és mielőtt az emlékművet
használatba vették volna, leválasztották és eltávolították őket, hogy máshol használják fel
őket, a tulajdonos visszakövetelheti azokat. És még akkor is, ha azért távolították el őket,
hogy ugyanabban az építményben újra felhasználják, megállapítást nyert, hogy a tulajdonos
ugyanígy visszaszerezheti őket.
44. Gaius, A tartományi ediktumról, XXIX. könyv.
A fán lógó gyümölcsöt a talaj részének tekintik.
45. Ulpianus, Az ediktumról, LXVIII. könyv.
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Ha egy rabszolgát a felperesnek visszaadnak, miután a visszaszerzésére irányuló keresetet
indítottak, és ezt egy jóhiszemű birtokos tette, úgy gondolom, hogy csak a rosszhiszeműség
ellen kell biztosítékot nyújtania, de más birtokosoknak is biztosítékot kell nyújtaniuk a
gondatlanság ellen; és a jóhiszemű birtokost is ide kell sorolni, miután az ügyhöz
csatlakoztak.
46. Paulus, Sabinusról, X. könyv.
Ha a vagyontárgyat, amelyért dologi perben pert indítanak, arra az összegre becsülik, amelyre
a felperes a bíróság előtt esküt tesz, akkor annak tulajdonjoga azonnal a birtokosra száll át;
mert úgy tekintik, hogy vele egyezséget kötöttem és rendeztem az ügyet, azon az alapon,
amelyet ő maga állapított meg.
47. Ugyanő, Plautiusról, XVII. könyv.
Ez a helyzet akkor áll fenn, ha a tulajdon kéznél van, ha máshol van, akkor átmegy, amikor a
birtokos a felperes beleegyezésével megszerzi azt; és ezért nem ellentétes azzal a szabállyal,
hogy a bíró becslését csak akkor kell elvégezni, ha a felperes biztosítékot ad arra, "hogy
semmit sem tesz a birtokbaadás megakadályozására".
48. Papinianus, Vélemények, II. könyv.
Ha egy jóhiszemű birtokosnak olyan földterülettel kapcsolatban merültek fel költségei,
amelyről nyilvánvaló, hogy másé; nem indíthat keresetet az említett költségek behajtása
érdekében attól, aki a földet átadta neki, vagy annak tulajdonosától; de a csalásra alapított
kivétel segítségével a Bíróság végzésével, méltányossági megfontolások alapján megtérítheti
az említett költségeket; azaz, ha a költségek meghaladják a kiadás előtt beszedett haszon
összegét, mert ahol a beszámítás megengedett, a tulajdonos köteles visszafizetni azt az
összeget, amennyivel a költségek meghaladják a haszon összegét, ha a földterület hasznot
hozott.
49. Celsus, Digest, XVIII. könyv.
Az a véleményem, hogy a föld, amelyen egy ház áll, annak része, és nem csupán támasza,
mint a tenger a hajóknak.
(1) Ami a tulajdonomból megmarad, és amit a törvény szerint jogosult vagyok visszaszerezni,
az az enyém.
50. Callistratus, Monitorius ediktum, II. könyv.
Ha egy szántóföld vételi jog alapján bárkit is megillet, az ilyen jellegű keresetet nem lehet
szabályszerűen megindítani a szántóföld átadása és birtoklásának elvesztése előtt.
(1) Az örökös jogszerűen indíthat pert a hagyatékot megillető összegekért, még akkor is, ha
még nem jutott hozzá a hagyaték birtoklásához.
51. Pomponius, Sabinusról, XVI. könyv.
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Amennyiben dologi peres eljárásra kerül sor, és a birtokos örököse ellen születik határozat, az
ítélet meghozatalakor figyelembe kell venni az örökös gondatlanságát és csalárdságát az
ügyben.
52. Julianus, Digest, LV. könyv.
Ha egy földterület birtokosa csalárd módon lemondott annak birtoklásáról, mielőtt a kérdés
felmerült volna, örökösei nem kötelezhetők arra, hogy vállalják a dologi kereset védelmét; de
ténybeli keresetet kell indítani ellenük, amellyel kötelezhetők annak az összegnek a
visszaszolgáltatására, amelyet az ingatlanon keresztül nyertek.
53. Pomponius, Sabinusról, XXXI. könyv.
Ha a föld birtokosa megművelte vagy beültette a földet, és a földet később per útján
visszaszerzik, nem távolíthatja el azt, amit beültetett.
54. Ulpianus, Vélemények, VI. könyv.
Nagy különbség van az ügyvédi kötelességek és a saját ügyének védelme között; és ha egy fél
utólag megállapítja, hogy egy bizonyos vagyontárgy az övé, nem veszíti el a tulajdonjogát,
mert - miközben nem volt tisztában a ténnyel - segített egy másiknak, aki perelt annak
visszaszerzése érdekében.
55. Julianus, Digest, LV. könyv.
Ha a föld birtokosa meghal, mielőtt az örökösökkel való egyesülés megtörtént volna, és két
örököst hagy hátra, és az egyikük ellen, aki a birtokos volt, a teljes vagyon visszaszerzésére
irányuló keresetet indítanak, kétségtelen, hogy az ítéletet az egész vagyonra vonatkozóan
ellene kell meghozni.
56. Ugyanez, Digest, LXXVIII. könyv.
A peculium visszaszerzésére irányuló per nem lesz megengedett, mint a nyáj esetében; de
annak a félnek, akire a peculiumot hagyatékba adták, pert kell indítania az azt alkotó
különálló tárgyakért.
57. Alfenus, Digest, VI. könyv.
Egy felet, aki ellen egy földterület visszaszerzésére irányuló pert indítottak, egy másik fél
ugyanezen földterület miatt ismét beperelt; és felmerült a kérdés, hogy ha a bírósági végzés
alapján átadja a földterületet valamelyik felperesnek, és ezt követően a másik felperes javára
születik ítélet, hogyan kerülheti el, hogy kétszeres veszteséget szenvedjen el? Azt
válaszoltam, hogy bármelyik bíró is döntsön először az ügyben, el kell rendelnie, hogy a
földet a felperesnek adják át, azzal a feltétellel, hogy a birtokos kötvényt köt vagy biztosítékot
ad, hogy ha a másik fél visszaszerzi a földet, akkor ő is átadja azt.
58. Paulus, Az Alfenus digestumának epitomái, III. könyv.
Amikor egy embert egy rabszolga visszaszerzése miatt pereltek be, valamint az említett
rabszolga által elkövetett lopás miatt is; felmerült a kérdés, hogy mit kell tennie, ha mindkét
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esetben ítéletet hoznak ellene, ha a rabszolgát először is visszaszerezték tőle? A válasz az
volt, hogy a bíró nem kötelezheti őt a rabszolga átadására, hacsak előzetesen nem nyújt
biztosítékot arra, hogy amennyiben kártérítést fizetett, azt teljes mértékben megtérítik neki,
mivel egy ugyanazon rabszolgával kapcsolatos ügyben is részt vett. Ha azonban először a
lopás ügyében hoztak ítéletet, és a rabszolgát kártérítés címén átadta, majd a rabszolga
visszaszerzésére irányuló perben a felperes javára hoztak egy másik ítéletet; a bírónak nem
kell kártérítést megállapítania azért, mert a rabszolgát nem adta át, mivel a félnek nem lehetett
gondatlanságot vagy rosszindulatot tulajdonítani a rabszolga átadásának elmulasztása miatt.
59. Julianus, A Miniciusról, VI. könyv.
Egy férfi, aki egy másik házban lakott, ablakokat és ajtókat helyezett el, amelyeket az épület
tulajdonosa egy év elteltével eltávolított. Kérdezem, hogy az a fél, aki ezeket elhelyezte,
indíthat-e keresetet ezen ajtók és ablakok visszaszerzése iránt? A válasz az volt, hogy igen,
mert bármi, ami más épületéhez van rögzítve, annak részét képezi, amíg az épülethez tartozik,
de amint eltávolítják, azonnal visszaáll a korábbi állapotába.
60. Pomponius, Sabinusról, XXIX. könyv.
Ha egy gyermek vagy elmebeteg birtokos bármit elpusztít vagy elront, nem büntethető.
61. Julianus, A Miniciusról, VI. könyv.
Minicius, amikor egy ember egy másik ember tulajdonát képező anyagokat használt fel a saját
hajója javításához, arra a kérdésre, hogy a hajó továbbra is ugyanannak az embernek a
tulajdona marad-e, azt válaszolta, hogy igen; de ha ezt a hajó építése közben tette, akkor nem.
Julianus egy jegyzetben megállapítja, hogy az egész hajó tulajdonjoga a hajógerinc helyzetét
követi.
62. Papinianus, Kérdések, VI. könyv.
Ha a rosszhiszemű birtokos ellen hajóért indítanak pert, a nyereséget meg kell becsülni,
ugyanúgy, mint az üzletek és a rendes bérletben lévő földterület esetében. Ez nem áll
ellentétben azzal a szabállyal, hogy az örökös nem köteles kamatot fizetni a letétbe helyezett,
de általa nem kezelt pénz után; mert bár igaz, hogy a fuvardíj, akárcsak a kamat, nem a
természetből származik, hanem a törvény szerint behajtható; mégis, a fuvardíj ebben az
esetben követelhető, mert a hajó birtokosa nem köteles a felperesnek a kockázatért felelni,
hanem a pénzt a kölcsönadó kockázatára kamatra kölcsönzik.
(1) Általánosságban azonban, ha a haszon megbecsülésére vonatkozó kérdés merül fel,
megállapítást nyert, hogy nem azt kell vizsgálni, hogy a birtokos rosszhiszeműen élvezte-e
azt, hanem azt, hogy a felperes élvezhette volna-e azt, ha az ingatlan birtokában lehetett
volna. Julianus is ezt a véleményt fogadta el.
63. Ugyanaz, Kérdések, XII. könyv.
Ha valaki gondatlanságból, de nem csalás miatt veszíti el a birtokot, mivel meg kell engednie
a becslést, jogosult lesz a bíróság előtti meghallgatásra, ha azt kéri, hogy ellenfelét kötelezzék
a keresetjogának átruházására; és mivel a prétor bármikor segítséget nyújt neki, ha valaki más
birtokolja, nem fogják semmiképpen kihasználni. Segítséget kell neki nyújtani, még akkor is,
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ha az a fél, aki a megítélt összeget megkapta, birtokában van; és ez utóbbit nem szívesen
hallgatják meg, ha a pénzt vissza akarja téríteni, miután egyszer már megkapta azt a bíró
döntése alapján az alperes kockázatára.
64. Ugyanaz, Kérdések, XX. könyv.
A dologi kereset benyújtásakor bizonyos, hogy a hasznot még azon dolgok tekintetében is át
kell adni, amelyeket pusztán használatra, nem pedig élvezetre tartanak fenn.
65. Ugyanő, Vélemények, II. könyv.
Ha valaki, aki olyan valakitől vásárolt földet, aki nem volt annak tulajdonosa, csalásra
hivatkozva kivételt tesz, nem köteles a földet a tulajdonosnak visszaszolgáltatni, kivéve, ha a
pénzt, amelyet a földet tartozás fejében zálogul tartó hitelezőnek fizetett ki, a közbenső időre
járó kamatokkal együtt visszakapja, vagyis feltéve, hogy a kamat több, mint az a haszon,
amelyet a per megindítása előtt visszakapott, mert azt csak a tőke után nemrég esedékes
kamatokkal szemben lehet beszámítani; mivel csak úgy igazságos, hogy a költségeket is meg
kell engedni, mint a föld javításánál.
(1) Ha egy férfi a lányát, aki rabszolganő volt, nem hozományként, hanem a peculium egy
részeként adta; akkor, ha nem hagyott rá semmit peculiumként, akkor a rabszolgát a hagyatéki
javak közé kell sorolni. Ha azonban az apa a lányát a hozomány és a peculium ellenértékeként
kitagadta az örökségből; és emiatt vagy semmit sem hagyott rá végrendeletében, vagy
ennyivel kevesebbet hagyott rá; az apja szándékára alapított védelem megvédi a lányt.
66. Paulus, Kérdések, II. könyv.
Nem kevesebb jogunk van perelni valamit, ami a mi tulajdonunk, mert várhatóan elveszítjük a
tulajdonjogunkat, ha nem teljesül az a feltétel, amelytől a hagyaték vagy a szabadság
megadása függ.
67. Scaevola, Vélemények, I. könyv.
Egy férfi, aki egy kiskorú gyámjától vett egy házat, elküldött egy ácsot, hogy javítsa meg, és
az talált benne némi pénzt. Felmerül a kérdés, hogy kié ez a pénz? Azt válaszoltam, hogy ha
nem elrejtett pénzről van szó, hanem olyanról, amely elveszett, vagy amelyet az a fél, akinek
a tulajdonában volt, tévedésből nem vitt el, akkor mégis az övé marad, akit eredetileg illetett.
68. Ulpianus, Az ediktumról, LI. könyv.
Ha valakit vagyon átadására köteleznek, és nem engedelmeskedik a bírósági végzésnek, arra
hivatkozva, hogy erre nem képes; ha a vagyon valóban nála van, a bíróhoz benyújtott
kérelemre a birtokot erőszakkal át kell venni tőle, és az ügyben csak a nyereségre tekintettel
lehet dönteni. Ha azonban képtelen a vagyontárgyat átadni, és csalárd módon cselekedett,
hogy ezt elkerülje, akkor minden korlátozás nélkül kötelezni kell őt annyi összeg
megfizetésére, amennyit ellenfele eskü alatt vall; ha azonban képtelen a vagyontárgyat átadni,
és nem cselekedett csalárd módon, hogy ezt elkerülje, akkor legfeljebb annyit kell fizetnie,
amennyit az ér, vagyis az ellenfele kamatának összegét. Ez az általános elv minden olyan
ügyre vonatkozik, ahol a bírósági végzés alapján kell vagyontárgyat átadni, függetlenül attól,
hogy tilalomról vagy dologi vagy személyi perről van-e szó.
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69. Paulus, Sabinusról, XIII. könyv.
Ha valaki csalárd módon járt el annak érdekében, hogy elkerülje a birtokba vételt, akkor a
következőképpen büntethető: a felperes nem kötelezhető arra, hogy biztosítékot nyújtson neki
arra, hogy az ügyben őt megillető perbeli jogokat átruházza rá:
70. Pomponius, Sabinusról, XXIX. könyv.
És az is el van rendezve, hogy még a Publician Actiont sem lehet neki megadni, nehogy
erőszakkal és a tulajdonos akarata ellenére, tisztességes ár megfizetésével megszerezze a
tulajdont.
71. Paulus, Sabinusról, XIII. könyv.
Ha a birtokos csalárd módon lemondott a birtoklásról, de a felperes nem hajlandó esküt tenni,
és inkább azt szeretné, ha ellenfelét köteleznék az ingatlan valós értékének megfizetésére,
kérelmének helyt kell adni.
72. Ulpianus, Az ediktumról, XVI. könyv.
Ha Sempronius földjét Titiustól vásároltad, és az ár kifizetése után átadják neked, majd Titius
lesz Sempronius örököse, és ugyanazt a földet eladja és átadja másnak, akkor igazságos, hogy
téged kell előnyben részesíteni; mert még ha maga az eladó indítana is pert ellened a tulajdon
visszaszerzése érdekében, te kivételesen kizárhatod őt; de ha ő maga lenne a birtokos, és te
indítanál ellene pert, akkor a tulajdonjogra alapított kivétel ellen replikációval élhetnél.
73. Ugyanő, Az ediktumról, XVII. könyv.
A meghatározott vagyontárgyak visszaszerzése iránt indított perben a birtokos nem köteles
megadni, hogy a vagyontárgyak milyen része illeti meg őt, mivel ez a felperes kötelessége,
nem pedig a birtokosé. Ugyanez a szabály érvényesül a Publician kereset esetében is.
(1) Egy szuperfelügyelőnek,
74. Paulus, Az ediktumról, XXI. könyv.
(Vagyis az, akinek joga van egy másik tulajdonában lévő földterületet elfoglalni, azzal a
feltétellel, hogy bizonyos bérleti díjat fizet érte),
75. Ulpianus, Az ediktumról, XVI. könyv.
A prétor megfelelő ok esetén dologi pert ígér.
76. Gaius, A tartományi ediktumról, VII. könyv.
A teljes vagyon visszaszerzésére irányuló perben kifejtett elveket úgy kell érteni, hogy azok
ugyanúgy vonatkoznak a vagyon egy részének visszaszerzésére is; és a bíró kötelessége
elrendelni, hogy azokat a dolgokat, amelyekről le kell mondani, arányosan át kell adni,
ugyanakkor, amikor magát a részesedést is átadják.
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(1) A még meg nem állapított részesedés visszaszerzésére irányuló keresetnek helyt adnak, ha
erre alapos ok van. Jó okról van szó például akkor, ha a Lex Falcidia alkalmazandó egy
végrendelet esetében, a hagyatékból fenntartandó bizonytalan összeg miatt, ha a bíróság nem
végzett alapos vizsgálatot. Ha az örökhagyó, akire egy rabszolgát hagytak, egyáltalán nincs
tisztában azzal, hogy az említett rabszolgából milyen részesedést kell perelnie; az ilyen jellegű
keresetnek helyt adnak. Úgy tudjuk, hogy ugyanez a szabály más ügyekre is vonatkozik.
77. Ulpianus, Az ediktumról, XVII. könyv.
Egy bizonyos asszony levélben adott egy földterületet egy férfinak, aki nem volt a férje, majd
ugyanezt a földet bérbe vette tőle. Azt lehetett volna állítani, hogy a férfinak joga van a dologi
perre, mivel a nőn keresztül szerezte meg a birtokot, éppúgy, mint egy bérlőn keresztül.
Megállapították, hogy a levél elküldésekor valóban a neki ajándékozott földterületen
tartózkodott; és ez elegendő volt a birtokbaadáshoz, még akkor is, ha a földterület bérbeadása
nem történt meg.
78. Labeo, Paulus valószínűségek epitómái, IV. könyv.
Ha Ön nem takarította be a termést egy olyan földterületen, amely más tulajdonában van, és
amelynek Ön csupán birtokosa, akkor nem köteles leszállítani semmit, amit az említett
földterületen termelt. Paulus ezzel szemben azt kérdezi, hogy a termés a birtokos tulajdonába
kerül-e azért, mert ő maga szedte le a termést? A termények betakarításán nemcsak azt kell
értenünk, hogy a terményeket teljesen leszedték, hanem azt is, hogy ez már megkezdődött és
olyan mértékben folyt, hogy a terményeket már nem a föld tartotta el; mint például, ha
olajbogyót vagy szőlőt szedtek, de bort vagy olajat senki sem készített belőlük; mert ebben az
esetben az, aki a terményeket szedte, attól az időponttól kezdve úgy tekintendő, mint aki
azokat megszerezte.
79. Ugyanez, Paulus valószínűségekről szóló epitomái, VI. könyv.
Ha pert indít ellenem egy rabszolga visszaszerzése érdekében, és a rabszolga a kiadás után
meghal, akkor a hasznot arra az időre kell becsülni, amíg élt. Paulus azt mondja: "Úgy
gondolom, hogy ez csak akkor igaz, ha a rabszolga még nem lett annyira beteg, hogy a
szolgáltatásai értéktelenné váltak volna; mert ha még abban az egészségi állapotban is tovább
élt volna, nem lenne helyes, ha a hasznot arra az időre becsülnék".
80. Furius Anthiannus, Az ediktumról, I. könyv.
Nem vagyunk kénytelenek elviselni a dologi pert, mert bárki állíthatja, hogy nem ő a birtokos,
így ha ellenfele bizonyítani tudja, hogy a másik fél ténylegesen birtokolja az ingatlant, akkor
bírósági végzéssel átruházhatja magára a birtokot; még akkor is, ha nem bizonyítja, hogy az
ingatlan az övé.

2. cím A dologi peres eljárásról.
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1. Ulpianus, Az ediktumról, XVI. könyv.
A praetor azt mondja: "Ha valaki eljárást kíván indítani a neki alapos okkal átadott vagyon
visszaszerzése érdekében, amelynek tulajdonjoga még nem szállt át usukaptáció útján, akkor
megadom neki a keresetet".
(1) A praetor azt mondja, mégpedig nagyon helyesen: "Ha a cím még nem usukaptáció útján
szállt át"; mert ha ez egyszer megtörtént, akkor joga van a polgári perre, és nincs szüksége
tiszteletbeli perre.
(2) De miért csak az átadást és a haszonélvezeti jogot említette, amikor a törvény számos
olyan rendelkezést tartalmaz, amelyek révén bárki tulajdonjogot szerezhet, mint például
hagyaték esetén?
2. Paulus, Az ediktumról, XIX. könyv.
Vagy mortis causal tett adományok A Publician kereset akkor nyújtható be, ha a birtoklás
elveszett, mivel azt ugyanúgy megszerzik, mint a hagyatékot.
3. Ulpianus, Az ediktumról, XVI. könyv.
És a törvénynek számos más rendelkezése is ugyanezt a célt szolgálja.
(1) A praetor azt mondja: "Jó okból perelhet"; és a Publician kereset nemcsak a jóhiszemű
vevő, hanem más is indíthat pert; például az, akinek hozományként adtak át ingatlant, és
amely még nem haszonélvezettel került birtokba; mert nagyon jó ok van a keresetre,
függetlenül attól, hogy a hozományként adott ingatlant felbecsülték-e vagy sem.
Hasonlóképpen, ha a vagyontárgyat ítélet alapján ruházzák át:
4. Paulus, Az ediktumról, XIX. könyv. Vagy egy adósság kifizetése céljából,
5. Ulpianus, Az ediktumról, XVI. könyv.
Vagy egy rabszolga átadására kártérítés fejében, akár volt rá alapos ok, akár nem.
6. Paulus, Az ediktumról, XIX. könyv.
Sőt, egy noxal-perben, ahol nem történt védekezés, a praetor parancsára eltávolíthatom a
rabszolgát, és ha az eltávolítása után elveszítem a birtokát, élhetek a Publician-perrel.
7. Ulpianus, Az ediktumról, XVI. könyv.
De ha az ingatlant nekem ítélték, akkor én is benyújthatom a Publician Actiont.
(1) Ahol a bíróságon a vagyon értékét megbecsülik, az egy rabszolgához hasonlít; és Julianus
azt mondja a Digest huszonkettedik könyvében, hogy ha az alperes az értékbecslés összegét
ajánlja fel, a Publician kereset megalapozott.
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(2) Marcellus a Digestum huszonhetedik könyvében azt mondja, hogy ha valaki egy
elmebeteg embertől vásárol tulajdont, mivel nem tudta, hogy ez a helyzet, akkor azt
usukaption útján szerezheti meg; és ezért joga lesz a Publician keresetre.
(3) Ha valaki ajándékozás útján jut tulajdonhoz, jogosult a Publician keresetre; ez a kereset az
ajándékozóval szemben is megilleti, mivel a felperes jogszerű birtokosnak minősül, ha
elfogadja az ajándékozást.
(4) Ha egy fél kiskorútól vásárol tulajdont, miközben nem tudja, hogy kiskorú, akkor joga van
a Publician keresethez.
(5) Ugyanez vonatkozik azokra az esetekre is, amikor a csere megtörtént.
(6) A Publician kereset nem a birtoklás, hanem a tulajdonjog kérdésén alapul.
(7) Ha Ön esküt tesz nekem egy olyan perben, amelyet tulajdon visszaszerzése érdekében
indítottam, és én esküszöm, hogy az említett tulajdon az enyém, akkor jogosult vagyok a
Publician keresetre, de csak Önnel szemben; mert az egyetlen személy, akit az eskü sérthet, az
a fél, aki az esküt tette. Ha azonban az esküt a birtokosnak nyújtják be, és ő esküszik, hogy a
vagyon nem a felperesé, akkor csak az utóbbi ellen élhet a kivétellel; mert az nem hat olyan
mértékben, hogy a keresethez való jogot biztosítson neki.
(8) A közkereseti perben mindazokat a szabályokat be kell tartani, amelyeket a vagyon
visszaszerzésére irányuló perben említettünk.
(9) Ez a kereset mind az örökös, mind a praetoriánus utódok javára szól.
(10) Ha én nem vásárolok, de a rabszolgám igen, akkor jogosult vagyok a Publician Actionre.
Ugyanez a szabály vonatkozik arra az esetre is, ha az ügynököm, gyámom, gondnokom vagy
bárki más, aki az én ügyeimet intézi, vásárol.
(11) A praetor azt mondja: "Aki jóhiszeműen vásárol"; tehát nem minden vásárlásból
származhat haszna a keresetnek, hanem csak a jóhiszeműségből; ezért elég, ha jóhiszemű
vásárló vagyok, még akkor is, ha nem a tulajdonostól vásárolnék, bár lehet, hogy csalárd
szándékkal adta el nekem az adásvételt; mert az eladó csalása nem sért engem.
(12) Ebben a perben nem lesz számomra hátrányos, ha én vagyok a vevő jogutódja, és csalárd
módon jártam el, ha az a fél, akinek a jogutódja lettem, jóhiszeműen vásárolt; és nem lesz
számomra előnyös, ha nem voltam bűnös csalásban, ha a vevő, akinek a jogutódja lettem,
csalásban volt bűnös.
(13) Ha azonban a rabszolgám vásárolt, akkor az ő csalását kell figyelembe venni, és nem az
enyémet; és fordítva.
(14) A Publician kereset a vásárlás időpontjára vonatkozik, és ezért Pomponius úgy véli, hogy
semmi, ami csalárd módon történt, sem a vásárlás előtt, sem utána, nem lehet a vizsgálat
tárgya ebben a keresetben.
(15) Ez a kereset kizárólag a vevő jóhiszeműségére vonatkozik.
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(16) Ezért ahhoz, hogy a Publician kereset rendelkezésre álljon, a következő feltételeknek kell
fennállniuk: a vásárlást végző személynek jóhiszeműen kellett eljárnia, és a megvásárolt
ingatlant ezzel a felfogással kellett átadni neki. De még ha jóhiszeműen is vásárolt, a
Publician Actiont nem veheti igénybe a kézbesítés előtt.
(17) Julianus a Digestum hetedik könyvében kijelentette, hogy a megvásárolt dolog
átadásának jóhiszeműen kell történnie; és ezért ha a fél tudatosan színlel valamit, ami másé,
akkor nem élhet a Publicianus keresetével, mert nem lesz képes a birtokot haszonélvezettel
megszerezni. Senki ne gondolja azt sem, hogy véleményünk szerint elegendő, ha a vevő az
átadás kezdetén nem tudta, hogy a dolog másé, hogy a Publician Action-t igénybe vehesse,
hanem szükséges, hogy ekkor is jóhiszemű vevő legyen.
8. Gaius, A tartományi ediktumról, VII. könyv.
A vételár kifizetésére vonatkozóan azonban semmi sem szerepel; ezért feltételezhető, hogy a
prétor nem gondolja, hogy meg kellene kérdezni, hogy az árat kifizették-e vagy sem.
9. Ulpianus, Az ediktumról, XVI. könyv.
A Publician kereset ugyanúgy rendelkezésre áll, akár a vevőnek, akár az örökösének adják át
az ingatlant.
(1) Ha egy fél nála letétbe helyezett, kölcsönadott vagy zálogba adott vagyontárgyat vásárol,
azt átadottnak kell tekinteni, ha az a vásárlás után is a birtokában marad.
(2) Ugyanez a szabály vonatkozik arra az esetre is, ha a szállítás megelőzte a vásárlást.
(3) Továbbá, ha megveszek egy birtokot, és bizonyos, ahhoz tartozó vagyontárgyakat átadtak
nekem, amelyek miatt pert akarok indítani, Neratius azt állítja, hogy jogosult leszek a
Publician keresetre.
(4) Ha valaki ugyanazt az ingatlant külön-külön két jóhiszemű vevőnek adja el, nézzük meg,
melyiküknek van jobb joga a Publician Actionre: annak, akinek az ingatlant először adták át,
vagy annak, aki csak megvásárolta? Julianus a Digest hetedik könyvében azt állítja: "Hogy ha
a felek ugyanattól a személytől vásároltak, aki nem volt tulajdonos, akkor az lesz előnyben,
akinek a kézbesítés először történt; ha azonban különböző személyektől vásárolják az említett
ingatlant, akik nem voltak tulajdonosok, akkor az van jobb jogi helyzetben, aki birtokolja,
mint az, aki a pert indítja; és ez a vélemény helyes.""
(5) Ez a kereset nem alkalmazható olyan vagyontárgyak esetében, amelyeket nem lehet
haszonélvezettel megszerezni, mint például lopott tárgyak vagy szökött rabszolgák esetében.
(6) Ha egy birtokhoz tartozó rabszolga még a birtokba lépés előtt megvásárolja az ingatlant,
és az átadás után elveszíti annak birtokát; az örökösnek nagyon helyesen joga van a Publician
Actionre, mintha ő maga lett volna a birtokos. Ugyanilyen helyzetben vannak a község tagjai
is, ha a rabszolgájuknak átadták az ingatlant;
10. Paulus, Az ediktumról, XIX. könyv.
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Függetlenül attól, hogy a rabszolga a saját peculiumára való hivatkozással vásárolta-e az
említett ingatlant vagy sem.
11. Ulpianus, Az ediktumról, XVI. könyv.
Ahol én vásároltam, és az ingatlant kérésemre másnak adták át, Severus császár egy
rescriptumban kijelentette, hogy a Publician Actiont meg kell adni neki.
(1) A Publician keresetnek akkor adnak helyt, ha egy átadott haszonélvezeti jog
visszaszerzése érdekében indítanak pert, és akkor is, ha a városi birtokok szolgalmi jogát
átadással vagy tűréssel hozták létre; például ha egy fél megengedte, hogy a házán keresztül
vízvezetéket építsenek. Ugyanez a szabály vonatkozik a falusi szolgalmi jogokra is, mivel
megállapítást nyert, hogy ebben az esetben az átadás és a tűrés védi azokat.
(2) Az ellopott rabszolganő utóda, amely akkor fogant, amikor a rabszolga jóhiszemű
vevőjének birtokában volt, e kereset útján visszaszerezhető, még akkor is, ha a gyermek nem
volt a vevő birtokában; a tolvaj örököse azonban nem jogosult erre a keresetre, mivel ő az
elhunyt hibás jogcímének jogutódja.
(3) Néha azonban, még akkor is, ha az ellopott anyát nem adták el, hanem nekem
ajándékozták (mivel én nem tudtam erről a tényről), és azután megfogant és megszülte a
gyermekét, amíg a birtokomban volt, jogosult vagyok a gyermek visszaszerzésére irányuló
publikus keresetre, ahogy Julianus mondja; feltéve, hogy a kereset benyújtásának
időpontjában nem tudtam, hogy az anyát ellopták.
(4) Julianus azt is kijelenti, általánosságban, hogy akárhogyan is szerezhettem meg az anyát
uzsorakölcsönzéssel, ha nem lopták el, ugyanígy megszerezhetem a gyermeket, ha nem
tudtam, hogy az anyát ellopták. Ezért minden ilyen esetben jogosult leszek a Publician
keresetre.
(5) Ugyanez a szabály vonatkozik a rabszolganő lányának gyermekére is, még akkor is, ha az
nem született, hanem anyja halála után császármetszéssel kihúzták az anyaméhből; ahogy
Pomponius a Negyvenedik könyvben megállapította.
(6) Azt is mondja, hogy ha egy házat megvásároltak, és az elpusztul, akkor a házon végzett
kiegészítések az ilyen jellegű kereset útján behajthatók.
(7) Ha egy földterülethez alluviális lerakódás révén járul hozzá, az ugyanolyan természetűvé
válik, mint az, amelyhez hozzáadódik; és ezért mivel maga a földterület nem szerezhető
vissza a Publicianus kereset útján, a hozzáadás sem lehet az; de ha igen, akkor az alluvion
által hozzáadott rész is visszaszerezhető; és ezt Pomponius is említette.
(8) Hozzáteszi továbbá, hogy amennyiben egy megvásárolt szobor eltávolított részei miatt
kell keresetet indítani, hasonló kereset indítható.
(9) Azt is állítja, hogy ha veszek egy üres telket és építek rá egy házat, akkor megfelelően
élhetek a Publician Action-nek.
(10) Azt is mondja, hogy ha házat építek, és a telek utána megüresedik, szintén igénybe
vehetem a Publician Actiont.
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12. Paulus, Az ediktumról, XIX. könyv.
Ha egy férfi rabszolgát ajándékozott jegyesének, és mielőtt a tulajdonjog usukaption útján
átment volna, hozományként visszakapta; az isteni Pius egy rescriptumban kimondta, hogy ha
a felek elváltak, a rabszolgát vissza kell adni, mert két jegyes közötti ajándékozás érvényes; és
ezért a nő, mint birtokos, kivételt kap; ha pedig a birtoklás elveszett, a Publician keresetnek
helyt kell adni, akár idegen, akár az ajándékozó birtokolta a tulajdont.
(1) Ha egy birtokot a szenátus trebelli rendelete alapján bárkinek átadnak, még ha a fél nem is
jutna birtokba, élhet a Publician kereset lehetőségével.
(2) Örökös bérleti szerződések és egyéb olyan ingatlanok esetében, amelyek nem szerezhetők
meg haszonbérlet útján, a Publician kereset akkor alkalmazható, ha a földterület jóhiszemű
átadása megtörtént.
(3) Ugyanez a szabály vonatkozik arra az esetre is, amikor jóhiszeműen vásároltam egy olyan
személytől, aki nem a tulajdonos, egy házat, amely magával hozta a földterület felszínét.
(4) Ha a tulajdon olyan természetű, hogy valamilyen törvény vagy alkotmány tiltja az
elidegenítését, ebben az esetben a Publician kereset nem lesz megalapozott, mert ilyen
körülmények között a praetor senkinek sem nyújt védelmet a törvény megszegésének
megakadályozására.
(5) A Publician-akciót egy egyévesnél fiatalabb rabszolga esetében is igénybe vehetjük.
(6) Ha valaki vissza akarja szerezni valamilyen vagyon egy részét, igénybe veheti a Publician
Actiont.
(7) Az is megfelelően alkalmazhatja ezt a cselekvést, aki csak egy pillanatra birtokolta.
13. Gaius, A tartományi ediktumról, VII. könyv.
Ha bármilyen módon jogszerűen szerzett vagyontárgyat veszítünk el, és az elveszik, ezt a
keresetet az említett vagyontárgy visszaszerzése céljából meg kell adni nekünk.
(1) Néha azonban a Publician kereset nem indítható olyan személyek által, akik jogszerűen
szerezték meg a birtokot; mivel a zálogjogból és bizonytalan ajándékozásból származó
birtoklás jogszerű; de a keresetjogot ilyen esetekben természetesen általában nem engedik
meg, azon oknál fogva, hogy sem a hitelező, sem a bizonytalan jogcímmel rendelkező fél nem
azzal a szándékkal szerzi meg a birtokot, hogy magát tulajdonosnak hiszi.
(2) Ha valaki kiskorútól vásárol, bizonyítania kell, hogy ezt a gyám beleegyezésével tette, és
nem törvénysértésből. Ha azonban a vásárlást a gyám megtévesztésével, a gyámot színlelve
hajtotta végre, akkor úgy kell tekinteni, hogy jóhiszeműen járt el.
14. Ulpianus, Az ediktumról, XVI. könyv.
Papinianus a Kérdések hatodik könyvében azt állítja, hogy ha valaki megtiltja az átadást vagy
felmondja, és az ingatlant az ő kérésére az ügynöke adta el, és az ügynök ennek ellenére
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átadta azt; a praetor megvédi a vevőt, akár birtokában van, akár peres úton követeli vissza a
tulajdonát. Ha azonban a megbízottat a vételen alapuló kereset miatt kötelezik arra, hogy a
vevőnek fizessen, az előbbi a megbízás alapján indított viszontkeresetben behajthat; mert
megtörténhet, hogy a vagyontárgyat az a fél, aki az eladásra megbízást adott,
visszakövetelheti a vevőtől, mert tudatlanságból nem élt azzal a kivétellel, amelyre például
hivatkoznia kellett volna: "Ha az a fél, akivel üzletet kötöttem, nem az Ön beleegyezésével
hajtotta végre az adásvételt".
15. Pomponius, Sabinusról, III. könyv.
Ha a rabszolgám menekülés közben olyan valakitől vásárol tulajdont, aki nem a tulajdonos, a
Publician kereset az én javamra fog szólni, még akkor is, ha az átadott vagyontárgyat nem én
szereztem meg rajta keresztül.
16. Papinianus, Kérdések, X. könyv.
Paulus egy megjegyzésben megállapítja, hogy a Publician kereset kizárására a jogszerű
tulajdonjogra alapított kivételre lehet hivatkozni.
17. Neratius, Pergamenek, III. könyv.
A Publician Actiont nem azzal a céllal találták ki, hogy megfosszák a tényleges tulajdonost a
tulajdonától (és ezt elsősorban a méltányossági elvek bizonyítják; másodsorban pedig a
kivétel alkalmazása: "Ha a vitatott tulajdon nem a birtokosé"); hanem azért, hogy ha valaki
jóhiszeműen vásárol valamit, és annak birtokába jutott, akkor inkább ő, mint ellenfele legyen
jogosult annak birtoklására.

3.cím Az örökös bérbe adott földterületek, nevezetesen az emphyteutikus földterületek
visszaszerzésére irányuló keresetekről.
1. Paulus, Az ediktumról, XXI. könyv.
A városokhoz tartozó földek egy részét "vectigales"-nek nevezik, másokat nem. Azokat
nevezik vectigalesnek, amelyeket örökre bérbe adnak, azaz olyan megállapodás alapján, hogy
amíg a bérleti díjat fizetik, nem szabad elvenni azokat azoktól, akik bérbe adták, vagy azok
utódaitól. Nem tartoznak ebbe a körbe azok a földek, amelyeket művelés céljából bérbe adnak
azokkal a feltételekkel, amelyekkel e célra magánbérbe szokás adni őket.
(1) Ha a felek földet bérelnek az önkormányzattól örökre, bár nem válnak annak
tulajdonosává, megállapítást nyert, hogy mindazonáltal jogosultak a birtokos, sőt maguk az
önkormányzati tagok ellen is dologi keresetet indítani:
2. Ulpianus, Sabinusról, XVII. könyv. Feltéve azonban, hogy mindig fizetik a bérleti díjat.
3. Paulus, Az ediktumról, XXI. könyv.
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Ugyanez a szabály vonatkozik arra az esetre is, ha meghatározott időre kötöttek bérleti
szerződést, és a megállapodás szerinti időtartam még nem járt le.
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VII. könyv

1. A haszonélvezeti jogról, annak használatáról és élvezéséről.
2. A haszonélvezeti jog keletkezése tekintetében.
3. Amikor a haszonélvezeti jog megszűnik.
4. Milyen módon veszik el a haszonélvezeti jog vagy a használat.
5. Az olyan dolgok haszonélvezetéről, amelyek a használat során elfogynak vagy csökkennek.
6. A haszonélvezeti jog visszaszerzésére irányuló keresetről, és arról, amellyel azt
megtagadják.
7. A rabszolgák szolgáltatásairól.
8. A használatra és a lakhatásra vonatkozóan.
9. Milyen módon kell a haszonélvezőnek biztosítékot nyújtania.

***********************************************-

1. cím A haszonélvezeti jogról, annak használatáról és élvezetéről.
1. Paulus, Vitelliusról, III. könyv.
A haszonélvezet a mások tulajdonának használatához és élvezéséhez való jog, ugyanakkor a
tulajdon lényegének sértetlen megőrzése mellett.
(2) Celsus, Digest, XVIII. könyv.
A haszonélvezeti jog ugyanis egy dolog anyagi részéhez fűződő jog, így ha azt eltávolítják,
akkor magát a haszonélvezeti jogot is el kell távolítani.
3. Gaius, Napló, vagy Aranyügyek, II. könyv.
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Haszonélvezeti jog bármilyen ingatlanon létrejöhet hagyaték útján, így az örökös utasítható
arra, hogy a haszonélvezeti jogot átruházza valamely személyre; és a haszonélvezeti jog
átruházása akkor értendő, ha az örököst a földterületen vezeti, vagy megengedi neki, hogy azt
élvezze vagy használja. Ha valaki haszonélvezeti jogot kíván alapítani, ezt megteheti
megállapodások és kikötések útján, végrendelet nélkül.
1. Haszonélvezeti jog nemcsak földterületekre és épületekre, hanem rabszolgákra,
teherállatokra és egyéb vagyontárgyakra is alapítható.
2. Annak érdekében azonban, hogy a haszonélvezeti jog örökös fennállása miatt a puszta
tulajdon ne váljon teljesen értéktelenné, úgy határoztak, hogy a haszonélvezeti jog különböző
módon megszűnhet, és visszaszállhat a puszta tulajdonra.
3. Továbbá, bármilyen módon is jön létre és szűnik meg a haszonélvezeti jog, a puszta
használat ugyanígy létrejöhet és megszűnhet.
(4) Paulus, Az ediktumról, II. könyv.
Sok esetben a haszonélvezeti jog a tulajdonjog része, és önmagában is megállja a helyét,
mivel azonnal vagy egy bizonyos időponttól kezdve adható.
5. Papinianus, Kérdések, VII. könyv.
A haszonélvezeti jog kezdetben létrejöhet egy tulajdoni hányadra való hivatkozással,
függetlenül attól, hogy az osztott vagy osztatlan, és a törvényben meghatározott idő elteltével
is elveszhet; és ugyanezen elv alapján a Lex Falcidia alapján csökkenthető. Ha azonban a
haszonélvezeti jogot ígérő fél meghal, a haszonélvezeti jog megadására vonatkozó
kötelezettség a birtokrészek arányában oszlik meg; ha pedig a haszonélvezeti jogot közös
tulajdonban lévő földön kell megadni, és az egyik tulajdonos alperes a perben, az átruházás az
említett alperes részesedésének arányában történik.
6. Gaius, A tartományi ediktumról, VII. könyv.
A haszonélvezeti jog többféleképpen is létrejöhet; például hagyatékként is átruházható. Az
ingatlan puszta tulajdonjoga hagyható öröklés útján, és a haszonélvezeti jog fenntartható, így
a haszonélvezet az örökös számára marad.
(1) Haszonélvezetet lehet alapítani a hagyaték felosztása iránti perben vagy a közös
tulajdonban lévő vagyon megosztása iránti perben is, amikor a bíróság a puszta tulajdonjogot
az egyik félnek, a haszonélvezetet pedig a másik félnek ítéli meg.
(2) A haszonélvezeti jogot ráadásul nemcsak magunk, hanem olyan személyek révén is
megszerezhetjük, akiket mi irányítunk.
(3) Semmi sem akadályozza meg, hogy a rabszolgámat örökösnek nevezzék ki, és a puszta
tulajdonjogot hagyják örökül, a haszonélvezeti jogot fenntartva.
7. Ulpianus, Sabinusról, XVII. könyv.
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Amennyiben a haszonélvezeti jogot hagyatékként hagyják, az ingatlan teljes haszna a
haszonélvezőt illeti meg. Haszonélvezeti jog ingatlanra vagy személyi vagyonra egyaránt
átruházható.
(1) Ha az ingatlan vagyontárgyakat hagyják örökül, például ha egy ház haszonélvezetét
hagyják hátra, akkor minden ebből származó jövedelem a haszonélvezőt illeti meg; továbbá
minden, ami az épületekből, a házhoz tartozó kerítésekből és egyéb dolgokból származik.
Ezért megállapították, hogy a haszonélvezőt a fenyegető kár megelőzése érdekében birtokba
lehet adni egy szomszédos épületet; és tulajdonosként megtarthatja az említett épületet, ha a
másik fél továbbra sem nyújt biztosítékot; és a haszonélvezet megszűnésével sem veszít
semmit. Ezen elv alapján Labeo azt állítja, hogy az ingatlan tulajdonosának nincs joga az
épületét felhúzni, ha nem akarja; mivel, ha a lakatlan föld haszonélvezeti jogát örökbe adták,
nem emelhet rajta házat; ezt a véleményt helyesnek tartom.
(2) Mivel tehát az ingatlan minden hozadéka a haszonélvezőt illeti, őt, mint Celsus a Digestus
tizennyolcadik könyvében mondja, a bírósághoz benyújtott kérelemmel kötelezhetik a ház
javítására, de csak annyiban, hogy azt jó állapotban tartsák; ha azonban a ház valamely része
az öregség miatt tönkremegy, egyik fél sem kötelezhető a javításra; mégis, ha az örökös ezt
teszi, meg kell engednie a haszonélvezőnek, hogy használja azt; ezért Celsus azt kérdezi,
hogy milyen mértékben kell a házat rendben tartani? Ha valamelyik része az öregség miatt
tönkrement, nem lehet kötelezni a javításra, és ezért csak mérsékelt javításokra kötelezhető,
mivel mivel a haszonélvezeti jog rá marad, más terheket is vállal, például adót, illetéket,
bérleti díjat vagy a vagyont terhelő tartásdíjat; és ezt Marcellus a Tizenharmadik könyvben
fejtette ki.
(3) Cassius is azt mondja a Polgári törvények nyolcadik könyvében, hogy a haszonélvezőt a
bírósághoz fordulva javításokra lehet kötelezni, ahogyan a fák ültetésére is kötelezhető; Aristo
pedig egy jegyzetben megállapítja, hogy ez így van. Neratius is azt mondja a Pergamenek
Negyedik Könyvében, hogy a haszonélvezőt nem lehet eltiltani a javítások elvégzésétől,
ugyanabból az okból, amiért a szántástól vagy a föld megművelésétől sem lehet eltiltani; és
nemcsak a szükséges javításokat végezheti el, hanem az élvezet érdekében javításokat is
végezhet, mint a stukkó, a mozaikburkolat és hasonló dolgok; de nem bővítheti az épületeket,
és nem távolíthat el belőlük semmit, ami hasznos:
8. Ugyanez, Az ediktumról, XL. könyv.
Még akkor is, ha az a szándéka, hogy valami jobbat tegyen a helyére, és ez a véleménye az
igaz.
9. Ugyanő, A Sabinusról, XVII. könyv.
Sőt, ha a föld haszonélvezete öröklődik, minden, ami a földből származik, és minden, ami
abból beszedhető, az örökhagyót megillető haszonba tartozik, azzal a feltétellel azonban, hogy
azt úgy használja, ahogyan azt egy jó polgár tenné; sőt, Celsus a Digestus tizennyolcadik
könyvében azt állítja, hogy a föld megfelelő módon történő megművelésére kötelezhető.
1. Ha a földön méhek vannak, azok haszonélvezete is őt illeti.
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2. De ha a föld kőbányákat tartalmaz, és a haszonélvező követ akar vágni, vagy ha kréta- vagy
homokbányákat tartalmaz; Sabinus azt mondja, hogy joga van mindezeket úgy használni,
ahogyan egy takarékos tulajdonos tenné; szerintem ez a helyes vélemény.
3. Még akkor is, ha ezeket a kőbányákat a haszonélvezeti jog átruházása után fedezték fel,
amikor a haszonélvezeti jog az egész földterületre és nem annak bizonyos részeire
vonatkozott, akkor is beletartoznak a hagyatékba.
4. Ehhez szorosan kapcsolódik egy olyan kérdés, amelyet már gyakran tárgyaltak a
tulajdonhoz való csatlakozással kapcsolatban; és megállapították, hogy az ártéri talaj
haszonélvezete is a haszonélvezőt illeti. Ha azonban egy folyóban egy földterülettel szemben
egy sziget jelenik meg, a Pegazus azt mondja, hogy ennek haszonélvezete nem a szomszédos
földterület haszonélvezőjét illeti meg, noha az ingatlanhoz való csatlakozásról van szó; mert
ez mintegy egy sajátos ingatlanrész, amelynek haszonélvezete nem illeti meg. Ez a vélemény
nem alaptalan, hiszen ahol a növekmény nem észrevehető, ott a haszonélvezeti jog növekszik,
ahol azonban külön jelenik meg, ott nem járul hozzá a haszonélvező javára.
5. Cassius a Polgári törvények nyolcadik könyvében megállapítja, hogy a madarak és a vadak
elejtéséből származó jövedelem a haszonélvezőt illeti meg, ezért a halászatból származó
jövedelem is.
6. Az a véleményem, hogy a faiskolai termés is a haszonélvezőt illeti, így neki is joga van
eladni és ültetni; de köteles az ágyást mindig előkészíteni és újratelepítés céljából megújítani,
mint egyfajta eszközt, amelyet a föld javára kell használni; hogy a haszonélvezet
megszűnésekor a tulajdonosnak visszaadható legyen.
7. Ugyanígy jogosult arra, amit ez a föld javára szolgáló eszköz termel, de nincs hatalma
eladni; mert ha a föld haszonélvezete örökbe lett adva, és van olyan szántóföld, ahol a
tulajdonos a föld használatára karót, ozsert vagy nádat szokott szerezni, amelynek a
haszonélvezetét örökbe adták; Én azon a véleményen vagyok, hogy a haszonélvező
használhatja azt, feltéve, hogy nem ad el belőle semmit, kivéve, ha történetesen egy
fűzfacsomó, vagy az erdő, ahol a karókat találták, vagy a nádágyás haszonélvezetét hagyták
rá; mert akkor eladhatja azt. Trebatius azt mondja, hogy a haszonélvező ugyanúgy vághat
karókat és nádat, ahogyan a föld tulajdonosa szokta, és eladhatja azokat, még akkor is, ha az
előbbi nem szokta ezt tenni, hanem maga használta azokat; mivel a haszonélvező állapotát a
használandó mennyiségre, és nem a használat módjára való tekintettel kell vizsgálni.
10. Pomponius, Sabinusról, V. könyv.
A haszonélvező a sűrűből karókat vehet támasztéknak, a fákról pedig ágakat, és a nem
sűrűnek számító erdőből is elveheti, amire a szőlőjéhez szüksége van, feltéve, hogy ezzel nem
csökkenti a föld értékét.
11. Paulus, Alfenus Digestus Epitomái, II. könyv. Ahol azonban nagyobbak a fák, ott nem
vághatja ki őket.
12. Ulpianus, Sabinusról, XVII. könyv.
Ahol a fákat a szél ereje kitépi vagy kidönti, Labeo szerint a haszonélvező saját és háztartása
használatára visszaszerezheti azokat, de nem használhatja a fát tűzifának, ha van más, ami
erre a célra rendelkezésre áll; és úgy gondolom, hogy ez a vélemény helyes, különben, ha az
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egész földet érné ez a szerencsétlenség, a haszonélvező eltávolíthatná az összes fát. Labeo
azonban úgy véli, hogy joga van annyi fát kivágni, amennyi a ház javításához szükséges; mint
ahogyan meszet égethet, homokot áshat, vagy bármi mást elvehet, ami az épülethez
szükséges.
1. Ha egy hajó haszonélvezeti joga öröklődik, úgy gondolom, hogy a hajót a tengerre lehet
küldeni, bár a hajótörés veszélye fenyegethet; mivel a hajó a hajózás céljára épül.
2. A haszonélvező vagy élvezheti magát az ingatlant, vagy átruházhatja a haszonélvezeti jogot
másra, vagy elhagyhatja, vagy eladhatja az utóbbit; mert aki bérbe adja, és aki eladja, az is
használja. Ha azonban átruházza valakire, hogy az csak haszonélvezeti joggal birtokolja, vagy
elajándékozza, úgy gondolom, hogy használja, és ezért megtartja a haszonélvezeti jogot; és ez
volt Cassius és Pegasus véleménye, és Pomponius is ezt fogadja el a Sabinusról szóló ötödik
könyvében. Mert nemcsak akkor marad meg a haszonélvezeti jog, ha bérbe adom, hanem ott
is, ahol egy másik személy, aki az én ügyeimet intézi, bérbe adja a haszonélvezeti jogot,
Julianus a Harmincegyedik Könyvben azt állítja, hogy azt továbbra is megtartom. Ahol
azonban nem én adom bérbe, hanem távollétemben, és nem tudva a tényről, valaki, aki az
üzletemet bonyolítja, használja, és élvezi azt; a haszonélvezeti jogot mindazonáltal
megtartom, mert a bonyolított üzlet alapján keresetjogot szereztem; és ezt a véleményt
Pomponius is helyesli az Ötödik Könyvben.
3. Pomponiusnak kétségei vannak a következő esetet illetően, nevezetesen, ha egy szökevény
rabszolga, akin haszonélvezettel rendelkezem, a tulajdonommal kapcsolatban kiköt valamit,
vagy valamit átadással kap, megtartom-e a haszonélvezetet ilyen körülmények között, azon az
alapon, hogy hasznát veszem? Teljes mértékben elismeri, hogy igen, mert azt mondja, hogy
nagyon gyakran előfordul, hogy nem használjuk a rabszolgákat, de a haszonélvezeti jogot
megtartjuk rajtuk; például, ha a rabszolga beteg vagy csecsemő, és a szolgáltatásai nem
képviselnek értéket, vagy ha öregség miatt elkorcsosul. Akkor is megtartjuk a haszonélvezeti
jogot, ha felszántunk egy földet, bár az annyira meddő, hogy nem hoz termést. Julianus
azonban a Digest harmincötödik könyvében azt állítja, hogy még akkor is megmarad a
haszonélvezeti jog, ha a szökött rabszolga nem köt ki semmit; mert azt mondja, hogy azon az
elven, hogy a tulajdonjog a tulajdonosé marad, ha a rabszolga megszökött, ugyanezen az
elven a haszonélvezeti jog is megmarad.
4. A következő kérdést is tárgyalja, nevezetesen, hogy ha valaki megszerezte a rabszolga
birtokát, akkor a haszonélvezeti jognak el kell-e vesznie, ahogyan a rabszolga megszűnik a
puszta tulajdonos birtokában lenni? És először is azt mondja, hogy megállapítható, hogy a
haszonélvezeti jog elveszik, de ha így is van, akkor is meg kell állapítani, hogy mindazt, amit
a rabszolga a haszonélvező tulajdonára való hivatkozással kikötött, a törvény által
meghatározott időn belül a haszonélvező megszerezheti. Ebből azt lehet mondani, hogy ha a
rabszolga más személy birtokában van is, a haszonélvezeti jog nem vész el, feltéve, hogy a
rabszolga kikötött valamit értem; és nem sok különbség van, hogy az örökös birtokában vane, vagy valaki máséban, akinek a birtokot eladták, vagy akire a puszta tulajdonjogot hagyták,
vagy akár egy fosztogatóéban; mert a haszonélvezet megtartásához elegendő, ha a birtoklásra
irányuló szándék fennáll, és a rabszolga a haszonélvező érdekében valamilyen cselekményt
végez; és ez a vélemény ésszerűnek tűnik.
5. Julianus a Digest harmincötödik könyvében a következő kérdést teszi fel. Ha egy tolvaj
leszakítja vagy levágja a fán lógó érett gyümölcsöt, ki lesz jogosult a perre ellene annak
visszaszerzéséért; a föld tulajdonosa vagy a haszonélvező? És úgy gondolja, hogy mivel a
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gyümölcs nem tartozik a haszonélvezőhöz, hacsak nem ő szedte le, még akkor sem, ha más
választja el a földtől, a tulajdonosnak jobb joga van a visszaszerzéséért pert indítani; a
haszonélvezőnek viszont joga van a lopásért indított perre, mert az ő érdeke volt, hogy a
gyümölcsöt ne távolítsák el. Marcellust azonban befolyásolja az a tény, hogy ha a
haszonélvező utóbb birtokba veszi a gyümölcsöt, az talán az övé lesz; és ha ez megtörténik,
milyen szabály szerint történik ez, hacsak nem az, hogy időközben a puszta tulajdonosé volt,
mert amint a haszonélvező biztosítja, az övé lesz, mint ahogyan ott is, ahol a vagyontárgyat
valamilyen feltétellel hagyják örökül, és időközben az örökösé, de amikor a feltétel teljesül,
az az örökhagyóra száll; mert igaz, hogy a puszta tulajdonos jogosult a visszaszerzésére
irányuló keresetre. Ahol azonban a tulajdonjog függőben van, ahogy maga Julianus mondja
egy olyan esetben, amikor a felnőni engedett állatok kicsinyei elpusztultak; és ahol egy
haszonélvezeti joggal terhelt rabszolga átadással kapott valamit, aminek az árát még nem
fizették ki, de biztosítékot adtak érte; azt kell mondani, hogy a visszaszerzésére irányuló
kereset joga függőben marad, és hogy a tulajdonjog még inkább függőben van.
13. Ugyanő, A Sabinusról, XVIII. könyv.
Ha a haszonélvezeti jogot bármilyen ingatlanra örökbe adták, a tulajdonos biztosítékot
követelhet az ingatlanra, és ez bírósági végzéssel megtehető, mivel ahogyan a
haszonélvezőnek joga van a használathoz és az élvezethez, úgy a puszta tulajdonosnak is joga
van ahhoz, hogy biztonságban legyen a tulajdonával kapcsolatban. Ez minden haszonélvezeti
jogra is vonatkozik, ahogyan Julianus a Digest harmincnyolcadik könyvében megállapítja. Ha
egy haszonélvezeti jogot hagyatékba adtak, a haszonélvezőnek csak akkor szabad keresetet
indítani annak visszaszerzése iránt, ha biztosítékot ad arra, hogy úgy fogja használni és
élvezni azt, ahogy az egy jó polgárnak megfelelne; és ha több örökös van, akiket az említett
haszonélvezeti joggal terhelnek, mindegyiküknek külön-külön kell biztosítékot nyújtani.
1. Ezért a haszonélvezettel kapcsolatos kereset benyújtásakor nemcsak arról kell dönteni,
hogy mit tettek, hanem azt is meg kell határozni, hogy a haszonélvezettel hogyan kell a
jövőben élni.
2. A haszonélvező a Lex Aquilia értelmében felelős a már elkövetett károkért, és a Quod vi
aut clam interdictum alá vonható, ahogy Julianus mondja; és bizonyos, hogy a haszonélvező
is felelős a fent említett cselekményekért és a lopásért is, mint bármely más fél, aki más
tulajdonával kapcsolatban ilyen jellegű bűncselekményt követett el. Arra a kérdésre tehát,
hogy mi haszna van annak, hogy a praetor pert ígér, ha már a Lex Aquilia alapján is volt
ilyen, Julianus azt válaszolta, hogy azért, mert voltak olyan esetek, amikor az aquiliai pert
nem lehetett megindítani, és ezért bírót neveztek ki, hogy a fél eleget tegyen a határozatának;
mert ahol valaki nem tör fel egy mezőt, vagy nem ültet szőlőt, vagy hagyja, hogy a
vízvezetékek tönkremenjenek, ott nem felel a Lex Aquilia alapján. Ugyanezek az elvek
érvényesek akkor is, ha a félnek csak a birtok használata van meg.
3. Ha két haszonélvező között vita támad, Julianus a Digestum harmincnyolcadik könyvében
azt mondja, hogy teljesen jogos, ha a felosztáshoz hasonló keresetnek adnak helyt; vagy ha
egy kikötés útján biztosítják egymást, hogy hogyan használják fel haszonélvezeteiket; mert
miért engedné meg a prétor, kérdezi Julianus, hogy fegyveres erő alkalmazásához
folyamodjanak, amikor ő bírói hatalmával visszatarthatja őket? Celsus is helyesli ezt a
véleményt a Digestus huszadik könyvében, és úgy gondolom, hogy ez a vélemény helyes.
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4. A haszonélvező nem ronthatja az ingatlan állapotát, de javíthatja azt. Ha a haszonélvezeti
jogot földterületre hagyták, a haszonélvező nem vághat ki gyümölcsfákat, nem bonthat le
épületeket, és nem tehet semmi mást, ami az ingatlan kárára válna. Ha pedig a birtok
történetesen élvezeti célokra szolgál, és rendelkezik élvezeti kertekkel, sávokkal, vagy árnyas
és kellemes sétányokkal, amelyeket nem termő fák alatt alakítottak ki, nem vághatja ki azokat
konyhakertek vagy bármi más, jövedelemszerzésre irányuló céllal.
5. Ezért merült fel a kérdés, hogy a haszonélvező maga nyithat-e kőbányát, kréta- vagy
homokbányát? Úgy gondolom, hogy megteheti, ha nem használja erre a célra a földterület
másra szükséges részét. Ezért kereshet helyet ilyen jellegű kőbányáknak és ásatásoknak, és
megmunkálhat bármilyen arany-, ezüst-, kén-, réz-, vas- vagy más ásványi anyagokat
tartalmazó bányát, amelyet az eredeti tulajdonos nyitott; vagy ő maga is nyithat ilyeneket, ha
ez nem akadályozza a föld megművelését. És ha történetesen több bevételre tesz szert ezáltal,
mint amennyit a már meglévő szőlőültetvényekből, ültetvényekből vagy olajfaültetvényekből
szerez, akkor ezeket esetleg kivághatja, hiszen neki engedélyezik a birtok fejlesztését.
6. Ha azonban a haszonélvező által megkezdett műveletek szennyezik a föld levegőjét, vagy
munkások vagy kertészek nagy számát teszik szükségessé, ami több, mint amit az egyszerű
tulajdonos el tud viselni, akkor nem úgy kell tekinteni, mint aki a haszonélvezeti jogát úgy
gyakorolja, ahogy azt egy gondos embernek tennie kellene. Nem emelhet épületet a földön,
kivéve, ha az a termés betakarításához szükséges.
7. Ahol azonban egy ház haszonélvezeti joga öröklődött, ott Nerva, a fiú, azt mondja, hogy
ablakokat rakhat be, és a falakat is kifestheti, képeket, márványokat, szobrokat és minden
mást, ami egy házat díszít, hozzáadhat; de a szobákat nem változtathatja meg, nem dobhatja
össze vagy választhatja szét, nem fordíthatja meg az első és a hátsó bejáratot, nem nyithatja
meg a félreeső helyiségeket, nem változtathatja meg a termet, és nem változtathatja meg a
pihenőkerteket semmilyen módon; mert mindent úgy kell kezelnie, ahogyan találta, anélkül,
hogy az épület elrendezésén változtatna. Továbbá Nerva azt mondja, hogy az a fél, akire egy
ház haszonélvezeti joga szállt, nem emelheti annak magasságát, még akkor sem, ha ezáltal
nem takaródnának el a fények, mert a tető nagyobb valószínűséggel megzavarodna; és ezt
Labeo a puszta tulajdonosra vonatkoztatva is állítja. Labeo azt is kimondja, hogy a
haszonélvező nem akadályozhatja a világítást.
8. Ha pedig egy ház haszonélvezetét hagyják örökül, a haszonélvező nem adhat ki benne
szobákat, és nem oszthatja fel lakásokra, de kétségtelen, hogy bérbe adhatja, de ezt egyetlen
lakóhelyként kell tennie; és nem nyithat ott nyilvános fürdőt sem. Amikor azt mondják, hogy
"nem bérelhet benne szobákat"; ez alatt azt kell érteni, amit általában utazóknak szánt
szállásnak, vagy telkeseknek szánt üzletnek neveznek. Én azonban azon a véleményen
vagyok, hogy ha a házban van egy fürdő a háztartás használatára, és az valamilyen
visszavonult helyen és kellemes szobák között található, akkor a haszonélvező nem
cselekedne helyesen vagy egy gondos ember ítélőképességének megfelelően, ha nyilvános
fürdőnek adná bérbe; éppúgy, mintha a házat teherállatok tartására szolgáló helynek adná
bérbe, vagy ha a háznak van egy olyan épülete, amelyet istállónak és kocsiszínnek lehetne
használni, akkor pékségnek adná bérbe.
14. Paulus, A Sabinusról, III. könyv.
Még akkor is, ha ezáltal sokkal kevesebb jövedelemhez jutna.
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(15) Ulpianus, Sabinusról, XVIII. könyv.
Ha azonban bármilyen kiegészítést tesz a házhoz, azt utólag nem tudja eltávolítani vagy
leválasztani; bár egyértelmű, hogy tulajdonosként visszaszerezhet bármit, amit leválasztottak.
1. Ha a haszonélvezeti jog rabszolgákból áll, nem szabad visszaélni velük, hanem az
állapotuknak megfelelően kell alkalmazni őket. Ha ugyanis egy másolót küld a vidékre, és
arra kényszeríti, hogy mészkosarat cipeljen, ha egy színészt a fürdőfelügyelői teendők
ellátására, vagy egy énekest hordárként alkalmaz, vagy ha egy rabszolgát elvisz a birkózó
arénából, és a vizes szekrények boltozatának kitakarítására alkalmazza, akkor úgy tekintik,
hogy a vagyont illetéktelenül használja fel.
2. A rabszolgákat rangjuknak és rangjuknak megfelelően elegendő élelemmel és ruházattal is
el kell látnia.
3. Labeo általános érvényű szabályként állapítja meg, hogy a haszonélvezőnek mindenfajta
ingóság esetében bizonyos mértéktartást kell tanúsítania, hogy ne rontsa el azt durva
bánásmóddal vagy erőszakkal, különben a Lex Aquilia alapján pert lehet indítani ellene.
4. Ha a ruházat haszonélvezetét öröklik, a jog nem a mennyiségre vonatkozik; azt kell
mondani, hogy a ruhát úgy kell használni, hogy ne kopjon el, de nem bérelheti, mivel jó
polgár nem használná azt ilyen módon.
5. Ezért ha a színházi jelmezek, függönyök vagy más hasonló tárgyak haszonélvezetét
hagyják rá, azokat csak a színpadon használhatja. Meg kell vizsgálni, hogy bérbe veheti-e
azokat, vagy sem; és úgy gondolom, hogy ez akkor is lehetséges, ha az örökhagyó ezeket a
tárgyakat kölcsönadni szokta, nem pedig bérelni. Mégis azon a véleményen vagyok, hogy a
haszonélvező kölcsönözhet színházi jelmezeket, valamint olyanokat, amelyeket temetéseken
használnak.
6. A puszta tulajdonos nem avatkozhat bele a haszonélvezőbe, amennyiben nem használja a
dolgot oly módon, hogy az rontja annak állapotát. Egyes tárgyak tekintetében kétség merül
fel, ha megtiltja neki a használatot, hogy jogszerűen megteheti-e azt; mint például a hordók
esetében, amikor a haszonélvezeti jogot földterületre hagyományozták. Egyes hatóságok úgy
vélik, hogy amennyiben a hordók a földbe vannak temetve, a használatuk megtiltható; és
ugyanezt mondják a hordók, hordók, korsók és üvegek, valamint az ablaküvegek esetében is,
ha egy ház haszonélvezeti joga öröklődik. Én azonban azon a véleményen vagyok, hogy
minden, ami a földhöz és a házhoz tartozik, beleértendő, ha nincs ellenkező szándék.
7. A tulajdonos nem vetheti alá a tulajdont szolgalomnak, és nem is engedheti, hogy
elveszítse, de nyilvánvaló, hogy szerezhet szolgalmat, még akkor is, ha a haszonélvező nem
akarja, ahogy Julianus mondja. Következésképpen ugyanezen szabály szerint a haszonélvező
nem szerezhet szolgalmat a földön, de megőrizhet egyet, és ha van, és az elveszik azáltal,
hogy a haszonélvező nem használja azt, akkor emiatt felelősséggel tartozik. A tulajdonos
akkor sem vethet ki szolgalmat a földre, ha a haszonélvező beleegyezik,
(16) Paulus, A Sabinusról, III. könyv.
Kivéve, ha a haszonélvező állapota ezáltal nem romlik; mint például, ha a tulajdonos a
szomszédnak úgy adja a szolgalmat, hogy ő maga nem jogosult a háza emelésére.
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17. Ulpianus, Sabinusról, III. könyv.
A haszonélvező hozzájárulásával vallásossá tehet egy helyet, és ez a vallás javára
megengedett. Néha azonban az ingatlan tulajdonosa egyedül is vallásossá teheti a helyet;
tegyük fel ugyanis, hogy az örökhagyót ott temeti el, ha nincs más, a temetésre alkalmas hely.
(1) Abból az elvből kiindulva, hogy a tulajdonos nem hozhatja rosszabb helyzetbe a
haszonélvezőt, gyakran felteszik a kérdést, hogy megbüntetheti-e a rabszolga tulajdonosát?
Arisztosz egy Cassiushoz intézett feljegyzésében kijelenti, hogy tökéletes joga van
megbüntetni őt, feltéve, hogy ezt rosszindulat nélkül teszi; bár a haszonélvező nem bánhat
úgy a rabszolgával, hogy helytelen vagy szokatlan feladatokkal, vagy azzal, hogy
sebhelyekkel csúfítja el, úgy bánik vele, hogy csökkentse szolgálatainak értékét.
(2) A tulajdonos az általa okozott kár megtérítése céljából is átadhatja a rabszolgát, ha ezt
rosszhiszemű szándék nélkül teszi; mivel az ilyen jellegű átadás nem szünteti meg jogilag a
haszonélvezeti jogot, mint ahogyan a haszonélvezeti jog keletkezése után történt
haszonbitorlás sem. Egyértelmű, hogy a haszonélvezeti jog visszaszerzésére irányuló
keresetet el kell utasítani, kivéve, ha a haszonélvező a kártérítésként becsült összeget
felajánlja annak a félnek, aki a rabszolgát jóvátételként megkapta.
(3) Ha valaki megöli a rabszolgát, soha nem volt kétségem afelől, hogy a haszonélvezőt
ugyanúgy megilleti a praetoriánus kereset, mint a Lex Aquilia értelmében.
18. Paulus, A Sabinusról, III. könyv.
Ha a haszonélvezeti jog egy szántóföldből áll, az elpusztult fák helyére más fákat kell ültetni,
és ez utóbbiak a haszonélvezőt illetik meg.
19. Pomponius, Sabinusról, V. könyv.
Proculus úgy véli, hogy egy ház haszonélvezete oly módon is megörökíthető, hogy a házra
szolgalmi jog róható ki valamely más, a hagyatékhoz tartozó ház javára, az alábbiak szerint:
"Ha Szo és Szo megígéri az örökösömnek, hogy nem tesz semmit, amivel bizonyos épületek
magasságát növelni lehet, akkor az említett épületek haszonélvezeti jogát neki adom és
hagyom"; vagy a következőképpen: "Az ilyen és ehhez hasonló házak haszonélvezeti jogát,
amíg nem épül magasabbra, mint amilyen most van".
1. Ha a fákat a szél kidöntötte, és a tulajdonos nem távolítja el azokat, és a haszonélvezeti jog
ezáltal kényelmetlenebbé válik, vagy egy úttestet akadályoz; a haszonélvező megfelelő perben
indíthat ellene pert.
20. Ulpianus, Sabinusról, XVIII. könyv.
Ha valaki a következő feltételekkel végrendelkezik: "A corneli birtok éves termését Gaius
Maeviusnak adom és hagyom"; ezt a záradékot úgy kell érteni, mintha a birtok haszonélvezeti
jogát hagyta volna.
21. Ugyanő, A Sabinusról, XVII. könyv.
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Ha egy rabszolga haszonélvezeti joga öröklődik, minden, amit a rabszolga saját munkájával
vagy a haszonélvező vagyonával keres, az utóbbi tulajdonát képezi; akár a rabszolga
rendelkezik, akár a birtokot adják át neki. Ha azonban a rabszolgát örökösnek nevezik ki,
vagy hagyatékot kap, Labeo különbséget tesz attól függően, hogy kinek a nevében nevezik ki
örökösnek, vagy kinek a nevében kapja a hagyatékot.
22. Ugyanő, A Sabinusról, XVIII. könyv.
Sőt, ha valamit olyan rabszolgának adnak, akin másnak van haszonélvezeti joga, felmerül a
kérdés, hogy mit kell tenni ebben az esetben? Minden ilyen esetben, ha valamit a
haszonélvező javára hagynak vagy adnak a rabszolgának, a rabszolga megszerzi azt neki, de
ha a tulajdonos javára adják, akkor a tulajdonos megszerzi azt neki, és ha magának a
rabszolgának a javára adták, akkor a tulajdonos szerzi meg; mert nem vesszük figyelembe,
hogy az, aki az ajándékot adta vagy a hagyatékot hagyta, honnan ismerte meg a rabszolgát,
vagy hogy a rabszolga milyen szolgálatot tett, hogy megérdemelte azt. Ha azonban egy
rabszolga, akin haszonélvezeti jog van, valamit egy feltétel teljesítése miatt szerez, és
megállapítható, hogy a feltétel a haszonélvező javára került be, akkor úgy kell tekinteni, hogy
ez utóbbi jogosult rá; ahogyan ugyanez a szabály érvényes a donatio mortis causa esetében is.
(23) Ugyanő, A Sabinusról, XVII. könyv.
De ahogyan a rabszolga a kikötés által tulajdonjogot szerez a haszonélvező számára,
ugyanígy, ahogyan Julianus a Digestum harmincadik könyvében állítja, a rabszolga egy nem
hivatalos szerződéssel kivételt szerezhet a haszonélvező számára; és a felmentés
biztosításával is szerezhet számára felmentést.
1. Korábban már megállapítottuk, hogy amit a rabszolga munkájával szerez, az a
haszonbérlőé; de nem szabad elfelejteni, hogy a rabszolgát munkára lehet kényszeríteni; mert
Sabinus azt a véleményt adta, hogy a haszonbérlő mérsékelt büntetést szabhat ki, Cassius
pedig a Polgári törvények nyolcadik könyvében azt mondja, hogy a rabszolgát nem
kínozhatja, és nem ostorozhatja.
24. Paulus, Sabinusról, X. könyv.
Ha valaki, aki egy haszonélvezőnek akar ajándékot adni, egy rabszolgát ígér, aki a
haszonélvezőnek a saját kikötése alapján a haszonélvezeti jog alá tartozik, akkor a
haszonélvezőhöz lesz kötve; azon oknál fogva, hogy a rabszolga szokás szerint képes a
haszonélvező javára kikötést kötni.
25. Ulpianus, Sabinusról, XVIII. könyv.
Ha azonban valaki valamit kiköt magának vagy Stichusnak, egy haszonélvezeti jog alá eső
rabszolgát, azzal a szándékkal, hogy az, a haszonélvezőnek való ajándékozás céljából, a
haszonélvezőhöz kerüljön; ki kell jelenteni, hogy ha a rabszolgának pénzt fizetnek, akkor az a
haszonélvező számára kerül megszerzésre.
1. Néha azonban függőben marad a kérdés, hogy ez a haszonélvezeti joggal terhelt rabszolga
kinek a javára fog megszerezni; mint például, ha a rabszolga megvásárol egy másik
rabszolgát, és átadással kapja meg, és még nem fizeti ki a vételárat, hanem csak biztosítékot
nyújt érte; eközben felmerül a kérdés, hogy kié a rabszolga? Julianus a Digestum
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harmincötödik könyvében megállapítja, hogy a rabszolga tulajdonjoga függőben van, és a
vételár kifizetése dönti el, hogy kihez tartozik; ha ugyanis azt a haszonélvező pénzéből fizetik
ki, a rabszolga visszamenőleges hatállyal az utóbbié lesz. Ugyanez a szabály vonatkozik
például arra az esetre is, ha a rabszolga pénzfizetésre vonatkozó kikötést tesz; ugyanis maga a
kifizetés fogja meghatározni, hogy kinek a javára történt a kikötés. Ebből láthatjuk, hogy a
tulajdonjog a vételár kifizetéséig szünetel. Mi lenne akkor a helyzet, ha az árat a
haszonélvezeti jog megszűnése után fizetnék ki? Julianus azt mondja a Digestum
harmincötödik könyvében, hogy még mindig azt kell vizsgálni, hogy honnan származik az ár;
Marcellus és Mauricianus azonban úgy gondolja, hogy ahol a haszonélvezet megszűnik, a
tulajdonjogot az szerzi meg, akinek a tulajdonát képezi. Julianus véleménye azonban a
méltányosabb. Ha azonban a vételárat mindkét fél tulajdonából fizetik ki, Julianus szerint a
tulajdonjog mindkettőjüket illeti meg; természetesen a mindkét fél által fizetett összeg
arányában. Tegyük fel azonban, hogy a rabszolga egyszerre mindkettőjük vagyonából fizet;
mint például, ha tízezer szesztercével tartozott vételárként, és mindkettőjük vagyonából
fizetett tízezret; melyiküknek a tulajdonát szerzi meg valójában a rabszolga? Ha úgy fizet,
hogy a pénzt leszámlázza, fontos kérdés, hogy ki volt a tulajdonosa az először kifizetett
összegnek, mert a másik fél keresetet indíthat a később kifizetett összeg visszaszerzésére;
vagy ha a pénzt már elköltötte az, aki azt megkapta, akkor személyes keresetet lehet indítani
annak visszaszerzésére. Ha azonban a rabszolga a teljes összeget egy zsákban fizette ki, akkor
az, aki azt átvette, nem szerez tulajdonjogot, és ezért a tulajdonjogot senki sem tekinthető
megszerzettnek, mert ha a rabszolga az árnál többet fizet, akkor a pénzt nem ruházza át az
átvevőre.
2. Ha egy ilyen rabszolga bérbe adja a saját szolgáltatásait, és kiköt egy bizonyos összeget,
amelyet minden évben ki kell fizetni, akkor ez a kikötés a haszonélvezeti jog fennállásának
ideje alatt a haszonélvező javára válik, de a következő évben a tulajdonosra száll a kikötés
haszna, bár kezdetben a haszonélvező javára szólt; nem szokás azonban, hogy a kikötés, ha
egyszer valakinek a javára megszerezte, másra szálljon át, kivéve, ha az örökösére vagy arra a
félre száll át, akitől a haszonélvezőt örökölte. Ezért, ha egy haszonélvezeti jog több évre van
meghagyva, és a rabszolga bérbe adja a szolgálatait, és a fentiek szerint kiköt, ahányszor a
haszonélvezeti jog a haszonélvező állapotának megváltozása miatt elvész, és később
visszaszáll, a kikötés egyikről a másikra száll, és miután az örökösre szállt, visszatér a
haszonélvezőhöz.
3. Felmerülhet a kérdés, hogy amit a haszonélvező nem szerezhet meg, azt a tulajdonos is
megszerezheti? Julianus a Digestum harmincötödik könyvében azt állítja, hogy amit a
haszonélvező nem szerezhet meg, az a tulajdonosé. Azt is állítja, hogy ha a rabszolga a
haszonélvező vagyonára való hivatkozással kifejezetten vagy annak utasítására a tulajdonos
számára köt ki, akkor az utóbbi számára szerez; ha viszont a haszonélvező számára köt ki, de
nem az utóbbi vagyonára való hivatkozással, és nem is a saját munkája ellenében, akkor a
kikötés semmis.
4. Ha egy haszonélvezettel rendelkező rabszolga a haszonélvezet átruházásáról rendelkezik,
akár senki megemlítése nélkül, akár kifejezetten a tulajdonosa számára, akkor a
tulajdonszerzést az utóbbi számára végzi; ugyanúgy, mint a két fél által közösen tartott
rabszolga esetében, aki a kikötésben az egyik tulajdonos számára köt szerződést olyan
tulajdonra, amely már az övé, a kikötés nem érvényes; mert ha bármelyik fél a saját
tulajdonára köt szerződést, a kikötés érvénytelen, de ha a rabszolga a másik tulajdonos
számára köt szerződést, akkor az egész említett tulajdont az ő számára szerzi meg.
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5. Julianus ugyanebben a könyvben azt is állítja, hogy ha egy haszonélvező bérbe adja egy
rabszolga szolgálatait, a szerződés érvénytelen, mert azt mondja, ha valaki velem a saját
tulajdonomra köt szerződést, a szerződés érvénytelen; mert ez nem érvényesebb, mint amikor
egy máshoz tartozó rabszolga, aki jóhiszeműen szolgál engem, ugyanezt teszi, a tulajdonjogot
a tulajdonosának szerzi meg. Hasonlóképpen, mondja, ha tőlem, a haszonélvezőtől bérli a
tulajdonomat, ez nem tesz engem felelőssé. Az általa felállított általános elv az, hogy ahol
bárki, aki mással egyezséget köt, a tulajdont számomra szerezné meg, ha velem egyezséget
köt, a cselekménye semmis; kivéve, teszi hozzá Julianus, ha valóban velem egyezséget köt
vagy tőlem bérel, kifejezetten a tulajdonosa javára.
6. Ha feltételezzük, hogy két haszonélvező van, és a rabszolga kikötést tesz az egyikük
vagyonára vonatkozóan, akkor felmerül a kérdés, hogy jogosult-e az egészre, vagy csak arra a
részre, amely a haszonélvezeti jogban illeti meg? Ez az eset ugyanaz, amelyet Scaevola a
Kérdések Második Könyvében két jóhiszemű birtokosra vonatkozóan tárgyal; és azt mondja,
hogy általában úgy tartják, és összhangban van az ésszel, hogy ha az egyikük tulajdonára
vonatkozóan kikötést tettek, akkor annak csak egy része jár neki, és egy része a
tulajdonosnak. De ahol a kikötés kifejezetten megtörtént, ott nem lehet kétséges, ha a fél neve
szerepel, hogy az egészet megkapja. Azt mondja, hogy a szabály ugyanez, ha a rabszolga a fél
megbízásából köt ki, mivel a megbízás a név helyettesítését jelenti. Ugyanez a szabály
érvényes a haszonélvezők esetében is; tehát ahol a haszonélvező nem szerzi meg a teljes
tulajdont, ott azt a puszta tulajdonos szerzi meg, mert már kimutattuk, hogy a haszonélvező
tulajdonára hivatkozó jogcímmel szerezheti meg.
7. Mivel korábban már megállapítottuk, hogy a haszonélvező tulajdonhoz juthat azáltal, ami a
tulajdonában van, vagy a rabszolga munkája révén; figyelembe kell venni, hogy ez csupán
akkor érvényes-e, ha a haszonélvezeti jogot hagyaték útján hozzák létre, vagy ha azt
átadással, kikötéssel vagy más módon szerzik meg. Pegazus véleménye a helyes, amelyet
Julianus követett a Tizenhatodik könyvben, nevezetesen: hogy azt minden esetben a
haszonélvező szerzi meg.
(26) Paulus, A Sabinusról, III. könyv.
Ha egy haszonélvezettel terhelt rabszolga bérbe adja szolgálatait, és a bérleti idő lejárta előtt a
haszonélvezet megszűnik, a fennmaradó idő a tulajdonosé lesz. Ha azonban a rabszolga
kezdettől fogva meghatározott összeget köt ki bizonyos szolgáltatások teljesítése fejében, és a
haszonélvező elszenvedi polgári jogainak elvesztését, ugyanez a szabály alkalmazandó.
27. Ulpianus, Sabinusról, XVIII. könyv.
Ha az örökhagyó már érett gyümölcsöt hagy a fán lógva, a haszonélvezőt megilleti, ha a fáról
leveszi a hagyaték megszűnésének napján; ugyanis még a lábon álló termés is a haszonélvezőt
illeti meg.
1. Ha a tulajdonos az üzleteket az áru eladására vagy üzletvezetésre szokta használni, akkor a
haszonélvezőnek megengedik, hogy azokat akár más áru eladására is bérbe adja; és csak ezt
az óvintézkedést kell betartani, nevezetesen, hogy a haszonélvező nem használhatja
szokatlanul az ingatlant, és nem alkalmazhatja a haszonélvezetet olyan módon, amely sérti
vagy sérti a tulajdonost.

326
2. Ha egy rabszolga haszonélvezetét hagyják rá, és az örökhagyó szokta őt különböző módon
foglalkoztatni, és a haszonélvező neveli vagy tanítja őt valamilyen mesterségre; az így
szerzett mesterséget vagy készséget hasznosíthatja.
3. Ha valamit adóként kell fizetni egy csatorna építéséért, vagy a telken áthaladó vízfolyás
csatornájáért, akkor ennek terhét a haszonélvezőnek kell viselnie; és ha valamit kell fizetni
egy országút fenntartásáért, úgy gondolom, hogy ezt a költséget is a haszonélvezőnek kell
viselnie. Ezért, ha a terményből valamilyen járulékot vetnek ki egy hadsereg átvonulása miatt,
vagy az önkormányzatnak jár, mivel a birtokosok szokás szerint terményeik bizonyos részét
alacsony áron átadják az önkormányzatnak, és adót is fizetnek a kincstárnak, a fent említett
terheket a haszonélvezőnek kell viselnie.
4. Ha a földterületre bármilyen szolgalmat rónak ki, a haszonélvező kénytelen lesz azt eltűrni,
és ezért, ha a szolgalom kikötés eredményeként keletkezik, úgy gondolom, hogy ugyanez a
szabály alkalmazandó.
5. Ha azonban egy rabszolgát eladtak, és a vevőnek büntetés terhe mellett megtiltották, hogy
bizonyos célokra használja, ha a rabszolga haszonélvezeti joga öröklődik, a haszonélvezőnek
be kell-e tartania ezeket a feltételeket? Úgy gondolom, hogy be kell tartania őket; ellenkező
esetben nem fogja úgy használni és élvezni a jogát, ahogy azt egy jó polgár helyeselné.
28. Pomponius, Sabinusról, V. könyv.
A régi arany- és ezüstérmékre, amelyeket általában díszítésre használnak, haszonélvezeti
jogot lehet hagyni.
29. Ulpianus, Sabinusról, XVIII. könyv.
Celsus a Harminckettedik könyvben, Julianus pedig a Digest hatvanegyedik könyvében azt
állítja, hogy a haszonélvezeti jog egy egész birtokon örökül hagyható, feltéve, hogy nem
haladja meg a becsült érték háromnegyedét; és ez a jobb vélemény.
30. Paulus, A Sabinusról, III. könyv.
Ha valaki, akinek két háza van, az egyiknek a haszonélvezetét örökli, Marcellus azt mondja,
hogy az örökös az egyiknek a fényeit lekapcsolhatja a másik ház magasságának
megemelésével; mivel a ház akkor is lakható, ha elsötétítik. Ezt annyiban kell szabályozni,
hogy az egész házat nem szabad elsötétíteni, hanem bizonyos mennyiségű fénynek kell
lennie, amely elegendő a lakók számára.
31. Ugyanő, A Sabinusról, X. könyv.
A "haszonélvező vagyonán alapuló" kifejezést úgy kell érteni, hogy az mindarra vonatkozik,
amit a haszonélvező a rabszolgának ajándékozott vagy adott, vagy amire a rabszolga üzleti
tevékenysége révén jutott.
32. Pomponius, Sabinusról, XXXIII. könyv.
Ha valaki átruház egy házat, amely az egyetlen háza, vagy egy földterületet, akkor fenntarthat
egy olyan szolgalmat, amely személyes és nem praedialis; mint például a használat vagy a

327
haszonélvezet. Ha azonban a legeltetésre vagy a tartózkodási jogra vonatkozó fenntartást tesz,
az érvényes; mivel sok erdőterület legeltetéséből nyereség származik. Ha a tartózkodási jogot
fenntartják, akár egy bizonyos időre, akár a fenntartó személy haláláig, azt a használat
fenntartásának tekintik.
33. Papinianus, Kérdések, XVII. könyv.
Ha a haszonélvezeti jogot Titiusra, a puszta tulajdonjogot pedig Maeviusra hagyják, és az
örökhagyó Titius életében meghal, akkor semmi sem marad az örökösnek kijelölt fél kezében;
és Neratius is ezt a véleményét adta meg.
(1) Megállapítást nyert, hogy bizonyos esetekben a haszonélvezeti jog nem tekinthető a
tulajdon részének; és ezért, ha a földterület vagy a haszonélvezeti jog egy része miatt
indítanak pert, és az alperes megnyeri a pert, és ezt követően egy másik, hozzáadással szerzett
rész miatt indítanak behajtási pert, Julianus szerint a tulajdonért indított perben a korábban
hozott határozat alapján lehet kivételre hivatkozni; de a haszonélvezeti jog iránti perben nem
lehet közbeszólni, mivel a földterületnek az a része, amely például allúzió révén
hozzáadódott, az eredeti részhez tartozna, de a megnövekedett haszonélvezeti jog a személyt
illetné meg.
34. Julianus, Digest, XXXV. könyv.
Ha egy haszonélvezeti jogot két személyre hagynak olyan formában, hogy "azt felváltva
használják és élvezzék"; mint például, ha a hagyatékot "Titius és Maevius" javára tették
volna, akkor azt lehet mondani, hogy azt az első évre Titiusra, a második évre pedig
Maeviusra tették. Ha azonban két azonos nevű fél van, és a hagyaték feltételei a következők:
"A haszonélvezeti jogot a két Titiiusnak adom, felváltva évekre"; ha mindketten nem
állapodnak meg abban, hogy melyiküké legyen először a használat, akkor egymás között
zavarják egymást. Ha azonban Titius egy olyan évben, amelyben a haszonélvezeti jogot
élvezte, megszerzi a tulajdonjogot, akkor a hagyaték időközben nem lesz az övé, hanem a
haszonélvezet váltakozó évekre Maeviusé lesz; ha pedig Titius elidegeníti a birtokot, akkor is
jogosult lesz a haszonélvezetre; mert ha a haszonélvezetet valamilyen feltétel mellett hagynák
is rám, és én időközben megszerezném a tulajdonjogot az örököstől, de amíg a feltétel nem
teljesült, elidegeníteném a birtokot, a hagyatékot nekem kellene megkapnom.
(1) Ha Ön egy földterület haszonélvezetét bérlőjére hagyja, akkor ő pert indíthat az említett
haszonélvezet visszaszerzése érdekében, és a bérleti jog alapján pert indíthat örököse ellen;
ezzel elkerülheti a bérleti díj megfizetését, és visszakapja a föld megművelése során felmerült
költségeit.
(2) Ami azt a kérdést illeti, hogy a teljes vagyon vagy egyes tárgyak haszonélvezetét hagyjáke örökül, úgy vélem, hogy ez akkor alkalmazható, ha egy ház leégése esetén a ház
haszonélvezetére - ha az külön hagyaték tárgya - nem lehet keresetet indítani; de ha az egész
ingatlan haszonélvezete megmaradt, akkor a föld haszonélvezetére vonatkozó keresetnek
helye van; mivel aki a tulajdonának haszonélvezetét hagyja örökül, az úgy tekintendő, hogy
az nemcsak az ott lévő bizonyos fajta dolgok haszonélvezetét foglalja magában, hanem az
egész vagyonát is, és a föld, amelyen a ház állt, ennek része.
35. Ugyanő, Az Urseius Feroxról, I. könyv.
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Ha haszonélvezeti jogot hagytak hátra, és az örökösnek kijelölt személy szándékosan
késlelteti a birtokba lépést annak érdekében, hogy a hagyaték megszerzését elhalassza; ezt el
kell számolni; ahogyan azt Sabinus is megállapította.
1. Egy rabszolga haszonélvezeti jogát rám hagyta, és amikor már nem használtam és nem
élveztem azt, elrendelték, hogy szabad legyen; később pedig az örököstől megkaptam a
hagyaték becsült ellenértékét pénzben. Sabinus azon a véleményen volt, hogy a rabszolga
emiatt nem válik szabaddá; mert úgy lehet tekinteni, hogy én élvezem rajta a haszonélvezeti
jogot, mivel más tulajdont szereztem helyette, és a szabadságának feltétele ugyanaz marad,
így halálomkor, vagy ha polgári állapotom megváltozik, szabaddá válik.
36. Africanus, Questions, V. könyv.
Egy örökhagyó egy telek haszonélvezetét hagyta rá, és egy házat épített rá, amelyet még
életében lebontottak vagy felgyújtottak; a bíróság úgy ítélte meg, hogy a haszonélvezetet
követelni lehet. Másrészt ugyanez a szabály nem lenne alkalmazható, ha a ház haszonélvezeti
jogát hagyta volna rá, és a telket később beépítették. Ugyanez az eset állna fenn akkor is, ha
bizonyos csészék haszonélvezeti jogát hagyatékba adták volna, és azokat később masszává
olvasztották volna, majd másodszor is csészévé alakították volna; mert bár a csészék korábbi
állapotát visszaállították, nem ugyanazok, mint amelyeken a haszonélvezeti jogot hagyták.
(1) Megállapodtam Titiusszal a Cornelius-birtokra vonatkozóan, a haszonélvezeti jogot
fenntartva; Titius ekkor meghalt, és megkérdezték, hogy mit kell az örökösének átadnia
nekem? A válasz az volt, hogy a fő kérdés arra a szándékra vonatkozik, amellyel a
haszonélvezeti jogot fenntartották, mert ha ténylegesen úgy állapodtak meg, hogy a
haszonélvezeti jogot csupán valakinek a személyére alapítják, akkor az örökösnek a puszta
tulajdonjogot kell átadnia; ha azonban az volt a szándék, hogy a haszonélvezeti jogot csak az
ígérőnek tartják vissza, akkor az örökösnek minden korlátozás nélkül kell átadnia a
tulajdonjogot. Hogy ez így van, még világosabban kitűnik a hagyaték esetében, mert ha az
örökös, akit a haszonélvezeti jog fenntartása után a puszta tulajdonjoggal terheltek, meghal,
mielőtt a végrendeletre való hivatkozással eljárás indult volna, még kevesebb ok van a
kétségre, hogy az örökös köteles lesz a teljes tulajdonjogot átruházni. Ugyanez a szabály
vonatkozik arra az esetre is, ha a hagyatékot feltételhez kötik, és az örökös a feltétel
teljesítéséig meghal.
(2) Egy rabszolga haszonélvezeti jogát Titiusra hagyta, és mielőtt azt a szándékosan mulasztó
örökös átruházta volna, a rabszolga meghalt. Nem lehetett más következtetésre jutni, mint
arra, hogy az örökös felelőssége az örökhagyó érdekeltségének összegével arányos, hogy nem
lett volna szabad késedelembe esnie, így a haszonélvezeti jog értékét a mulasztás időpontjától
a rabszolga haláláig kell értékelni. Ebből az is következne, hogy ha maga Titius meghalna,
akkor is ki kellene fizetni az örökösének a haszonélvezeti jog értékének megfelelő összeget a
késedelem kezdetétől a halála napjáig.
37. Ugyanaz, Kérdések, VII. könyv.
Felmerült a kérdés, hogy ha kikötöttem önnel, hogy a következő tíz évre haszonélvezeti jogot
ad nekem, és ön elmulasztotta azt megadni, és öt év eltelt; mi lenne a törvény? Továbbá, ha
megállapodtam veled, hogy a következő tíz évre megadod nekem a Stichus szolgálatait, és öt
év telik el, ahogy fentebb említettem, akkor mi a törvény? A válasz az volt, hogy mind a
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haszonélvezeti jogért, mind a rabszolga szolgálataiért jogszerűen lehet pert indítani arra az
időtartamra, amelyet ön hagyott eltelni anélkül, hogy megadta volna azokat.
38. Marcianus, Institutes, III. könyv.
A haszonélvező nem tekinthető úgy, hogy bármit is használ, ha sem ő, sem más nem használ,
például ha egy másik fél vásárolt vagy lízingelt egy haszonélvezeti jogot, vagy ajándékba
kapta azt, vagy a haszonélvező üzletét bonyolította le. Nyilvánvaló, hogy itt különbséget kell
tenni; mert ha én eladok egy haszonélvezeti jogot, akkor, még ha a vevő nem is használja az
ingatlant, akkor is úgy tekintik, hogy a haszonélvezeti jogot megtartom:
(39) Gaius, A tartományi ediktumról, VII. könyv.
Mert az, aki a vételárat élvezi, nem tekinthető kevésbé a haszonélvezeti jog birtokosának,
mint az, aki a tényleges tulajdont élvezi és használja:
40. Marcianus, Institutes, III. könyv.
Ha azonban a haszonélvezeti jogot ajándékozom, akkor azt már nem tartom meg, hacsak az a
személy, akinek adtam, nem használja azt.
41. Ugyanő, Institutió, VII. könyv.
Még nyilvánvalóbb, hogy egy szobor vagy egy kép haszonélvezeti joga öröklődhet, mivel az
ilyen jellegű tárgyaknak bizonyos haszna van, ha megfelelő helyen vannak elhelyezve.
1. Bár vannak olyan jellegű birtokok, amelyekre többet költünk, mint amennyit kapunk
belőlük, a haszonélvezeti jogot mégis lehet rájuk hagyni.
42. Florentinus, Institutes, XI. könyv.
Ha egy ingatlan használatára vonatkozó örökséget egy emberre hagynak, és annak hozamát
egy másikra, a haszonélvező megkapja azt, ami a használatra jogosult követeléseinek
kielégítése után megmarad, de ő maga rendelkezik egy bizonyos mértékű használati joggal a
haszonélvezet érdekében.
1. Nem mindegy, hogy az ingatlan haszonélvezetét vagy annak értékét hagyják-e Önre;
ugyanis ha az ingatlan haszonélvezetét hagyják Önre, akkor minden olyan tárgyat, amelyet
ezen felül hagyatékoltak Önre, le kell vonni belőle, és Ön jogosult lesz haszonélvezeti jogra
azon, ami megmarad; de ha a pénzben kifejezett érték haszonélvezetét hagyják rád, ezt is meg
kell becsülni, mert ez egy további hagyaték, mert azzal, hogy az örökhagyó ugyanazt a
vagyontárgyat többször hagyja, nem növeli a hagyatékot; de ha egy konkrét tárgyat hagynak
rád, akkor növelhetjük a hagyatékot azzal, hogy annak becsült értékét is hagyjuk rád.
43. Ulpianus, Szabályok, VII. könyv.
A hagyatéknak csak egy részének haszonélvezete hagyható örökül, és ha nincs kifejezetten
meghatározva, hogy milyen részről van szó, akkor a hagyaték felét kell érteni.
44. Neratius, Pergamenek, III. könyv.
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A haszonélvezőnek nem szabad új vakolatot raknia a durva falakra; mert bár a ház javításával
a tulajdonos állapotát javítaná, ezt saját jogán nem teheti meg; mert egy dolog, hogy
vigyázzon arra, amit kapott, és más dolog, hogy valami újat csináljon.
45. Gaius, A tartományi ediktumról, VII. könyv.
Ahogyan a haszonélvezeti joggal rendelkező rabszolga eltartásának költségeit is annak kell
fizetnie, akié a haszonélvezeti jog, úgy nyilvánvaló, hogy a betegségének költségeit is
természetesen neki kell viselnie.
(46) Paulus, Plautiusról, IX. könyv.
Ha végrendelettel egy idegent neveznek ki örökösnek, és egy emancipált fiút hagynak örökül,
és a hagyaték tulajdonjogát az elhunyt anyjára hagyják, a haszonélvezeti jogot visszatartva;
akkor, ha a végrendelettel szemben a hagyaték birtoklásáért pert indítanak, a teljes
tulajdonjogot az anyával szembeni gyermeki kötelesség alapján át kell adni neki.
(1) Ha az örökhagyó úgy rendelkezik, hogy az örököse javíttassa meg azt a házat, amelynek
haszonélvezetét ráhagyta, a haszonélvező a végrendelet alapján pert indíthat annak érdekében,
hogy az örököst a javításra kötelezze.
47. Pomponius, Plautiusról, V. könyv.
Ha azonban az örökös nem végzi el ezeket a javításokat, és emiatt a haszonélvező nem tudja
élvezni az ingatlant; a haszonélvező örököse jogosult lesz ezen az alapon kártérítési pert
indítani olyan összegű kártérítésre, amely megegyezik azzal a különbséggel, amelyet a
haszonélvezőnek okozott volna, ha az örökös nem mulasztja el az említett javításokat
elvégezni; még akkor is, ha a haszonélvezet a haszonélvező halálával megszűnt.
48. Paulus, Plautiusról, IX. könyv.
Ha a haszonélvező távollétében az örökös a javításokat a vállalkozásával megbízott
személyként végzi el, akkor a haszonélvezővel szemben az üzletkötés miatt keresetet indíthat,
még akkor is, ha az örökös a saját jövőbeni hasznára törekedett. Ha azonban a haszonélvező
kész lemondani a haszonélvezetről, akkor nem köteles a javításokat elvégezni, és mentesül az
üzletkötésre alapított per alól.
1. Ha egy sűrű növényzetet kivágnak, még akkor is, ha ezt az év nem megfelelő időszakában
teszik, a föld termésének részének tekintik; ahogyan az érés előtt leszedett olajbogyót és a
megfelelő idő előtt levágott füvet is a termés részének tekintik.
49. Pomponius, Plautiusról, VII. könyv.
Ha egy haszonélvezeti jogot rám és rád hagynak Sempronius és Mucius, az örökhagyó
örököseinek terhére, én jogosult leszek egy negyedrészre Sempronius részéből és egy másik
negyedrészre Mucius részéből; te pedig ugyanígy jogosult leszel kétnegyedrészre az ő
részükből.
50. Paulus, Vitelliusról, III. könyv.
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Titius a toszkán birtokot Maeviusra hagyta, és őt nevezte ki vagyonkezelőnek, hogy az
említett birtok felének haszonélvezeti jogát Titiusra ruházza át. Maevius újjáépíttette a kora
miatt tönkrement házat, amelyre a termények összegyűjtéséhez és megőrzéséhez volt szükség.
Felmerült tehát a kérdés, hogy Titia köteles-e a haszonélvezeti joga arányában a költségek egy
részét vállalni? Scaevola azt válaszolta, hogy ha a haszonélvezeti jog átruházása előtt
szükséges volt a ház újjáépítése, akkor Maevius nem köteles azt átadni, kivéve, ha a költségek
megtérítése iránti keresetnek helyt adnak.
51. Modestinus, Különbségek, IX. könyv.
Magától értetődik, hogy a haszonélvezeti jog Titiusra történő hagyása "amikor meghal",
érvénytelen; mivel arra az időpontra vonatkozik, amikor a haszonélvezeti jognak meg kell
szűnnie a kérdéses fél tulajdonában lenni.
52. Ugyanaz, Szabályok, IX. könyv.
Ha a végrendelet a haszonélvezeti jogot az ingatlanra vonatkozó adók megfizetésének
feltételével hagyja, nem kétséges, hogy a haszonélvezőnek kell megfizetnie azokat; kivéve, ha
bizonyítást nyer, hogy az örökhagyó kifejezetten úgy rendelkezett, hogy azokat az örökösnek
is meg kell fizetnie.
53. Javolenus, Episztolák, II. könyv.
Ha egy ház haszonélvezetét addig hagyják örökül, amíg a ház bármely része megmarad, az
örökhagyó jogosult a teljes földterület haszonélvezetére.
54. Ugyanaz, Episztolák, III. könyv.
Egy bizonyos földterület haszonélvezete feltételesen Titiusra szállt, és Önt mint örököst
bízták meg vele, és Ön a haszonélvezeti jog fenntartása után eladta és átadta nekem az
említett földterületet. Kérdezem, hogy ha a feltétel nem teljesülne, vagy ha mégis teljesülne,
és a haszonélvezeti jog megszűnne, kit illetne meg? A válasz az volt, úgy tudom, hogy az ön
kérdése a haszonélvezeti jogra vonatkozik, amelyet hagyatékba adtak; és ezért, ha a feltétel,
amelytől a hagyaték függött, teljesült, nem kétséges, hogy a haszonélvezet az örökhagyóé
lesz; ha pedig valamilyen baleset folytán elveszne, akkor visszaszáll a hagyaték tulajdonába.
Ha azonban a feltétel nem teljesül, a haszonélvezeti jog az örököst illeti meg, mert minden
olyan szabály, amely az örökösre vonatkozik, ugyanúgy teljesül, mint ahogyan a
haszonélvezeti jog elvesztésére vonatkozó szabályokat is rendesen betartják. Az ilyen jellegű
adásvételnél azonban azt kell figyelembe venni, amiben a vevő és az eladó között
megállapodás született; így ha nyilvánvaló, hogy a haszonélvezeti jogot a hagyaték miatt
tartották fenn, még akkor is, ha a feltétel nem teljesült, azt az eladónak vissza kell adnia a
vevőnek.
55. Pomponius, Quintus Muciusról, XXVI. könyv.
Ha csak egy csecsemő rabszolga használatát hagyják örökül, még ha időközben nem is veszik
igénybe a szolgálatait, amint a gyermek átlépi a csecsemőkort, akkor is hatályba lép.
56. Gaius, A tartományi ediktumról, XVII. könyv.
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Felmerült a kérdés, hogy a haszonélvezeti jog miatt indított keresetnek kell-e önkormányzatot
adni? Ebben az esetben úgy tűnik, fennáll a veszélye annak, hogy a haszonélvezeti jog
örökkévalóvá válik, mivel azt sem haláleset, sem a polgári állapot megváltozása miatt nem
lehet könnyen elveszíteni; emiatt a tulajdonjog értéktelen lenne, mivel a haszonélvezeti jog
mindig elkülönülne tőle. Mindazonáltal megállapítást nyert, hogy a keresetnek helyt kell adni.
Ebből adódik egy másik kétség, nevezetesen az, hogy mennyi ideig kell egy önkormányzatot
a haszonélvezeti jog élvezetében védeni? Megállapították, hogy száz évig védett lesz, mert ez
az ember leghosszabb életének időtartama.
57. Papinianus, Vélemények, VII. könyv.
Egy ingatlan tulajdonosa végrendeletében egy haszonélvezőre hagyta azt a jogot, amellyel ez
utóbbi haszonélvezet címén rendelkezett, és ezt a birtokot az örökhagyó, miután egy ideig
birtokában volt, kénytelen volt átadni az örökhagyó fiának, aki sikeresen folytatott egy hűtlen
végrendeletet; és a későbbiekből kiderült, hogy a haszonélvezeti jog sértetlenül fennmaradt.
(1) Ha bizonyos földterületek termését a szabadság fenntartása céljából bizalmi
vagyonkezelésben hagyták, és az arra jogosultak bármelyike meghal; a részesedésükből
származó nyereség a föld egyszerű tulajdonosára száll vissza.
58. Scaevola, Vélemények, III. könyv.
Egy haszonélvezettel rendelkező asszony december hónapban meghalt, és mivel a földről a
bérlők október hónapban már elszállították az összes termést, felmerült a kérdés, hogy a
haszonélvező örökösének kell-e bérleti díjat fizetni, bár a haszonélvező március kalendája
előtt halt meg, amikor a bérleti díj esedékessé vált; vagy pedig azt a haszonélvező örököse és
az önkormányzat között kell-e felosztani, amelyre a tulajdonjogot hagyta? Azt válaszoltam,
hogy az önkormányzat nem jogosult a bérlővel szemben semmiféle keresetre; de az
elmondottak szerint a haszonélvező örökösének joga van a teljes bérleti díj beszedésére azon a
napon, amikor az esedékessé válik.
1. "Semproniusnak adom és hagyom a káposzta- és póréhagyma termés egy hatodrészét,
amely a Farrarii mezőn van". Felvetődik a kérdés, hogy e szavakkal haszonélvezeti jogot
hagynak-e hátra? A válaszom az volt, hogy nem haszonélvezeti jogot, hanem a termésnek azt
a részét, amelyet a hagyatékban említettek. Felmerült az a kérdés is, hogy ha ez nem
haszonélvezeti jog volt, akkor az örökhagyó nem a termés minden évben begyűjtött hatodik
részét hagyta-e rá? Azt válaszoltam, hogy azt úgy kell tekinteni, hogy minden évben
meghagyta, hacsak az örökös kifejezetten nem bizonyítja az ellenkezőjét.
59. Paulus, Vélemények, III. könyv.
Ha a fákat a vihar ereje a haszonélvező gondatlansága nélkül kidöntötte, úgy határoztak, hogy
a haszonélvező nem köteles pótolni azokat.
(1) Bármi, ami a földön termett vagy amit onnan gyűjtöttek, a haszonélvezőt illeti, akárcsak a
már bérelt földek bérleti díja, ha ezek a dolgok kifejezetten benne vannak. De mint az
adásvétel esetében, hacsak a bérleti díjakat nem tartják fenn kifejezetten, a haszonélvező
kirúghatja a bérlőt.
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(2) Bármi, ami a nád vagy a karó vágásából származik, a haszonélvezőt illeti, bárhol is volt
szokás ezt a föld jövedelmének egy részének tekinteni.
60. Ugyanaz, Vélemények, V. könyv.
Bármilyen földterület haszonélvezője, ha a haszonélvezetében akadályozzák, vagy elűzik, pert
indíthat mindannak a visszaszolgáltatására, amit egyidejűleg lefoglaltak; de ha időközben a
haszonélvezet bármilyen baleset miatt megszűnik, a korábban összegyűjtött termény
visszaszerzésére praetoriánus keresetnek adnak helyt.
1. Ha a földterület, amelynek haszonélvezete miatt keresetet nyújtanak be, nem a tulajdonos
birtokában van, a keresetnek helyt adnak. Ezért, ha két fél között vita van a föld tulajdonjogát
illetően, a haszonélvező mindazonáltal jogosult a helyiségek használatára; és a birtoklással
biztosítékot kell számára nyújtani, ha saját joga vitatott, "hogy az, akire a haszonélvezeti jogot
hagyományozták, nem lesz akadályozva abban, hogy azt élvezze, amíg a tulajdonjogának
megállapításával foglalkozik". Ha azonban magának a haszonélvezőnek a joga vitatott, akkor
a haszonélvezete szünetel; de a föld tulajdonosa köteles biztosítékot nyújtani neki, hogy
visszaadja neki a termést, amelyet ez utóbbi a földről szedett, vagy ha ezt megtagadja, akkor a
haszonélvezőnek engedélyezik, hogy élvezze a birtokot.
61. Neratius, Vélemények, II. könyv.
A haszonélvező nem rögzíthet új ereszcsatornát a falhoz; és amennyiben egy épület nincs
befejezve, úgy határoztak, hogy a haszonélvező nem fejezheti be azt, még akkor sem, ha e
nélkül nem tudja használni az adott épületrészt. Sőt, úgy vélik, hogy még haszonélvezeti joga
sincs az említett épületen; kivéve, ha annak alapításakor vagy hagyatékba adásakor
kifejezetten hozzátették, hogy a fent említett két dolog bármelyikét megteheti.
62. Tryphoninus, Disputációk, VII. könyv.
Nagyon helyesen állapították meg, hogy a haszonélvezőnek joga van vadászni a
haszonélvezeti joggal rendelkező ingatlan erdeiben vagy hegyein; és ha vadat vagy szarvast
ölt, nem vesz el semmit, ami a föld tulajdonosának tulajdona, hanem azt teszi a sajátjává, amit
akár a polgári jog, akár a nemzetek joga alapján szerzett.
1. Ahol vadállatokat tartottak kerítésben, ott a haszonélvezeti jog életbelépésekor a
haszonélvező használhatja őket, de nem ölheti meg őket; de ha kezdetben saját erejéből keríti
be őket, és csapdába ejtette őket, akkor jogszerűen a haszonélvező tulajdonát képezik-e? A
legcélszerűbb azonban a nehéz megkülönböztetés miatt, amely a haszonélvezőnek a
különböző állatokkal kapcsolatos bizonytalan jogai tekintetében felmerülne, úgy vélekedni,
hogy a haszonélvezet megszűnésekor elegendő, ha a haszonélvezeti jog megszűnésekor a
tulajdonosnak ugyanannyi különböző állatfajtát adnak át, amennyi a haszonélvezet hatályossá
válásának időpontjában is megvolt.
63. Paulus, A magánjogról.
Átruházhatjuk másokra azt, ami nem a miénk; például, ha valakinek van földje, még ha nem
is rendelkezik haszonélvezettel, mégis adhat haszonélvezeti jogot egy másik félnek.
64. Ulpianus, Az ediktumról, LI. könyv.
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Ha a haszonélvező kész lemondani a haszonélvezetről, nem kötelezhető a ház javítására, még
olyan esetekben sem, amikor ezt rendes körülmények között a haszonélvezőtől
megkövetelnék. Miután azonban a kérdés felmerült, és a haszonélvező kész lemondani a
haszonélvezetről, úgy kell tekinteni, hogy a bíróságnak mentesítenie kell őt a felelősség alól.
65. Pomponius, Plautiusról, V. könyv.
Mivel azonban a haszonélvező köteles helyrehozni mindazt, ami a saját vagy családtagjai által
okozott kárt, nem szabad őt felmenteni, még akkor sem, ha kész lemondani a
haszonélvezetről; mert ő maga köteles mindent megtenni, amit a gondos családfő a saját
házában megtenne.
1. Az örökös nem kényszerül jobban megjavítani az örökhagyó által hagyott, az életkor miatt
tönkrement vagyontárgyat, mintha az örökhagyó bárkinek is meghagyta volna a tulajdonjogát.
66. Paulus, Az ediktumról, XLVII. könyv.
A haszonbérlő ellen nemcsak a Lex Aquilia alapján lehet keresetet indítani, hanem a
rabszolga demoralizálása miatt is felel, akárcsak a sérelemért, amennyiben a rabszolga
kínzásával a rabszolga értékét csökkentette.
67. Julianus, Miniciusról, I. könyv.
Bárki, akire a haszonélvezeti jogot hagyták, eladhatja azt egy idegennek, akár az örökös
beleegyezése nélkül is.
(68) Ulpianus, Sabinusról, XVII. könyv.
Az ókorban felmerült a kérdés, hogy a női rabszolga kiadása a haszonélvezőt illeti-e? Brutus
véleménye érvényesült, nevezetesen az, hogy a haszonélvezőnek nincs joga hozzá, mivel az
egyik ember nem tekinthető egy másik ember termékének; és ezért a haszonélvezőt nem illeti
meg haszonélvezeti jog ugyanazon. Ha azonban a haszonélvezeti jog a gyermekben maradt,
mielőtt az megszületett volna, akkor jogosult lenne rá? A válasz az, hogy mivel az utódot
lehet hagyni, az azon fennálló haszonélvezeti jogot is lehet.
1. Sabinus és Cassius azon a véleményen van, hogy a szarvasmarha szaporulat a
haszonélvezőt illeti meg.
2. Nyilvánvaló, hogy az a személy, akire egy nyáj vagy egy csorda haszonélvezetét hagyják,
köteles a szaporulatból pótolni a veszteséget, azaz pótolni az elpusztult egyedeket,
69. Pomponius, Sabinusról, V. könyv.
Vagy hogy az értéktelenek helyett másokat szolgáltasson; és az utóbbiak a csere után a
haszonélvező tulajdonába kerülnek, hogy a tulajdonos ne tudjon az egész számból hasznot
húzni. És mivel azok, amelyek helyébe lépnek, azonnal a tulajdonosé, így az előbbiek is
megszűnnek az ő tulajdonává válni, a termelés természeti törvénye szerint; mert különben a
gyarapodás a haszonélvezőé, és ha ő lép a helyébe, megszűnik.
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70. Ulpianus, Sabinusról, XVII. könyv.
Mit kell tehát tenni, ha a haszonélvező nem a fentiek szerint jár el, és nem pótolja a jószágot?
Gaius Cassius a Polgári törvények tizedik könyvében azt mondja, hogy a tulajdonosnak
tartozik felelősséggel.
1. Közben azonban, amíg felnevelik őket, és az elpusztultakat pótolják, felmerül a kérdés,
hogy kié a gyarapodás? Julianus a Digestum harmincötödik könyvében úgy véli, hogy a
tulajdonjog függőben van; mert ha mások helyettesítésére használják őket, akkor a
tulajdonosé, ha viszont nem, akkor a haszonélvezőé; melyik vélemény a helyes.
2. Ennek megfelelően, ha a fiatalok meghalnak, az a haszonélvező kockázatára történik, nem
pedig a tulajdonoséra, és neki kell gondoskodnia másokról. Ezért mondja Gaius Cassius a
Nyolcadik könyvben, hogy minden elhullott fiatal állat húsa a haszonélvezőt illeti.
3. Ahol az áll, hogy a haszonélvezőnek másokról kell gondoskodnia; ez csak akkor igaz, ha
egy nyáj, egy csorda vagy egy lócsorda haszonélvezetét, azaz egy egész állományt hagynak
rá; mert ha csak egyes egyedek maradnak meg, nem lesz mit pótolnia.
4. Továbbá tegyük fel, hogy a fiatal állatok születésének idején nem történt semmi olyan
esemény, ami miatt néhányat le kellett volna cserélnie, de születésük után ez szükségessé vált;
meg kell fontolni, hogy a legutóbb vagy a korábban született állatokból kell-e pótolnia őket?
Azt hiszem, az a jobb vélemény, hogy azok, amelyek akkor születtek, amikor a nyáj teljes, a
haszonbérlőé; és azokat csak a nyájat ért valamilyen későbbi kár miatt veszíti el.
5. A kicserélés tény, és Julianus nagyon helyesen mondja, hogy azt jelenti, hogy elkülöníteni,
elkülöníteni, és bizonyos megosztást végezni; mert a tulajdonjog azokon, amelyeket
elkülönítenek, a tulajdonosé.
71. Marcellus, Digest, XVII. könyv.
Ha valaki házat épít egy olyan telken, amelyen más személynek haszonélvezeti joga van, és a
házat a haszonélvezeti jog megszűnésének határideje előtt eltávolítják, a haszonélvezeti jogot
vissza kell állítani; a régi hatóságok véleménye szerint.
(72) Ulpianus, Sabinusról, XVII. könyv.
Ha a puszta vagyon tulajdonosa haszonélvezeti jogot hagy, akkor az a helyes, amit Marcianus
a Trösztökről szóló kérdések harmadik könyvében kifejtett, nevezetesen, hogy a hagyaték
érvényes; és ha a haszonélvezet az örökhagyó életében vagy a hagyatékba való belépés előtt
történetesen beleolvad a vagyonba, akkor az az örökhagyóé lesz. Marcianus még ennél is
tovább megy, mivel úgy véli, hogy ha a haszonélvezeti jog a hagyaték bejegyzése után olvadt
be, akkor az jogilag megszálltá válik és az örökhagyót illeti meg.
73. Pomponius, Sabinusról, V. könyv.
Ha a lakatlan földterület haszonélvezeti jogát rám hagyják, akkor az említett földterületen
lévő személyes tulajdon védelmére kunyhót építhetek.
74. Gaius, A tartományi ediktumról, VII. könyv.
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Ha egy haszonélvezeti jogot a te rabszolgádra, Stichusra, és az én rabszolgámra, Pamphilusra
hagynak, az ilyen hagyaték ugyanolyan, mintha nekem és neked adták volna; és ezért nem
kétséges, hogy egyformán a miénk.

2. cím A haszonélvezeti jog keletkezéséről.
(1) Ulpianus, Sabinusról, XVII. könyv.
A haszonélvezeti jog öröklése esetén a haszonélvezők közötti elhatárolódási jog csak akkor
áll fenn, ha a haszonélvezetet együttesen hagyják; ha azonban a haszonélvezetet külön-külön
hagyják az egyes felekre, az elhatárolódási jog kétségtelenül megszűnik.
1. Ezért kérdezi Julianus a Digestum harmincötödik könyvében, hogy ha egy haszonélvezeti
jogot hagynak egy közös tulajdonban lévő rabszolgára, és azt mindkét tulajdonos megszerzi,
ha az egyikük visszautasítja vagy elveszíti a haszonélvezeti jogot, akkor a másiké lesz-e az
egész? Úgy gondolja, hogy a másiké, és még ha a haszonélvezeti jogot a rabszolga
tulajdonosai nem egyenlő arányban, hanem a rabszolgában való részesedésüknek megfelelő
arányban szerezték is meg, akkor is a rabszolga személyiségét kell figyelembe venni, és nem
a tulajdonosokét; tehát az egyik tulajdonosé, és nem a puszta tulajdonhoz tartozik.
2. Azt is mondja, hogy ha egy haszonélvezeti jog egy közös tulajdonban lévő rabszolgára és
külön Titiusra száll, és a haszonélvezeti jogot a másik közös tulajdonos elveszíti, akkor az
nem Titiusé lesz, hanem egyedül a megmaradt tulajdonosé, mivel csak neki volt joga rá
közösen; és ez a vélemény a helyes, mert amíg csak az egyik használja a tulajdont, addig azt
lehet mondani, hogy a haszonélvezet a korábbi állapotában van. Ugyanez a szabály
vonatkozik arra az esetre is, ha a haszonélvezeti jogot két személynek közösen, egy másiknak
pedig külön-külön hagyják meg.
3. Néha azonban, még ha a felek nem is voltak közös örökösök, a haszonélvezeti jog
egyikükre száll felhalmozódás útján; mint például, ha egy egész hagyaték haszonélvezeti joga
külön-külön rám száll, és ugyanígy rád is száll. Ugyanis (ahogyan Celsus a Tizennyolcadik
könyvben, Julianus pedig a Digestum Harmincötödik könyvében állítja), a részesedést
egybeesés útján birtokoljuk; és ez történne a tulajdonjog tekintetében is; mert ha az egyik
visszautasítaná, a másiknak az egész birtok járna. A haszonélvezettel kapcsolatban azonban
van még ez a pont; mivel az létrejött, majd elveszett, a felhalmozási jog mégis fennáll, mert a
Plautius által idézett valamennyi szerző ezen a véleményen van; és (ahogyan Celsus és
Julianus nagyon helyesen mondja) a haszonélvezet minden nap keletkezik és öröklődik, és
nem, mint a tulajdonjog, csak abban az időpontban, amikor a visszaszerzésére irányuló
kereset indítható. Amint tehát valamelyik fél nem talál senkit, aki vele társul, egyedül
használhatja a teljes haszonélvezeti jogot; és az sem számít, hogy azt közösen vagy különkülön hagyták-e rá.
4. Julianus a Digest harmincötödik könyvében azt is megállapítja, hogy amennyiben két
örököst jelöltek ki, és a puszta tulajdonjogot öröklik, a haszonélvezeti jogot fenntartva; az
örökösöknek nincs jogosultságuk a felhalmozásra, mivel a haszonélvezeti jogot úgy tekintik,
hogy az létrejött, és nem egyidejűleg osztották fel;
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2. Africanus, Questions, V. könyv.
Ezért a haszonélvezeti jog elveszett része visszaszáll az örökösre, aki a puszta tulajdon
tulajdonosa.
3. Ulpianus, Sabinusról, XVII. könyv.
Neratius a Vélemények első könyvében úgy véli, hogy ilyen körülmények között megszűnik a
haszonélvezeti jog; és a Celsus által kifejtett elv egyetért ezzel a véleménnyel, nevezetesen,
hogy a haszonélvezeti jog akkor áll fenn, ha két fél rendelkezik a teljes haszonélvezettel, és
azt egyesülésük révén megosztják egymás között.
(1) Ezért mondja Celsus a Tizennyolcadik könyvben, hogy ha egy birtok két tulajdonosa
átruházza a birtokot, miután fenntartották annak haszonélvezetét, és bármelyikük elveszíti a
haszonélvezetét, az visszaszáll a puszta birtokra, de nem az egészre; mert mindkettőjük
haszonélvezete arra a részre szállt rá, amelyet mindegyikük átruházott, és annak vissza kell
szállnia arra a részre, amelytől kezdetben elválasztották.
(2) De nemcsak akkor áll fenn a haszonélvezeti jog, ha a haszonélvezeti jogot két félre
hagyják, hanem akkor is, ha azt az egyikre, a hagyatékot pedig a másikra hagyják; ugyanis ha
az, akire a haszonélvezeti jogot hagyták, elveszíti azt, az inkább a másikra száll a
haszonélvezeti jog révén, mint a tulajdonba való visszaszállással; és ebben semmi szokatlan
sincs, mert ha egy haszonélvezeti jogot két személyre hagynak, és amíg az egyikük birtokában
volt, beolvad a puszta vagyonba, a haszonélvezeti jogot sem az nem veszíti el, akivel
beolvadt, sem az nem veszíti el a másik javára; és bárhogyan is veszítette el a haszonélvezeti
jogot az egyesülés előtt, most ugyanúgy elveszítheti. Ezt a véleményt Neratius és Aristo
vallja, és Pomponius is helyesli.
4. Julianus, Digest, XXXV. könyv.
Ha egy birtok puszta tulajdonát rád hagyják, és ugyanezen birtok haszonélvezetét rám és
Maeviusra, akkor a haszonélvezet egyharmadát te, Maevius és én kapjuk, a másik harmad
pedig beolvad az ingatlanba. Ha azonban akár én, akár Maevius elveszítenénk polgári
jogainkat, akkor a harmadik részt felosztják közted és egyikünk vagy másikunk között, úgy,
hogy az, aki nem veszítette el polgári jogait, a haszonélvezeti jog felét kapja, az ingatlan
pedig a haszonélvezeti jog fennmaradó felével együtt téged fog illetni.
5. Gaius, A tartományi ediktumról, VII. könyv.
És ha a haszonélvezeti jog fenntartása után bárkinek átruházza az ingatlant, Julianus szerint
ennek ellenére a felhalmozási jog fennáll; és nem tekinthető úgy, hogy új haszonélvezeti jogot
szerez.
(6) Ulpianus, Sabinusról, XVII. könyv.
Ugyanez a szabály vonatkozik arra az esetre is, ha a haszonélvezeti jog három haszonélvező
egyikének kezében lévő ingatlanba olvad be.
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1. De ha az ingatlant bárkire hagyják, a haszonélvezeti jogot fenntartva, és a haszonélvezeti
jog egy részét rám hagyják; meg kell vizsgálni, hogy az elhatárolási jog fennáll-e köztem és
az örökös között? A helyes vélemény azonban az, hogy ha valaki elveszíti a haszonélvezeti
jogot, az visszaszáll az ingatlanra.
2. Ha egy birtok haszonélvezete rám marad abszolút módon, és rád egy bizonyos feltétel
mellett, akkor azt lehet mondani, hogy a teljes birtok haszonélvezete időközben engem illet,
és ha elveszítem polgári jogaimat, a teljes haszonélvezet elveszik; de ha a feltétel teljesül, a
teljes haszonélvezet téged illet, ha elveszítem polgári jogaimat, de ha megtartom a
feltételemet, a haszonélvezetet meg kell osztani közöttünk.
7. Paulus, A Sabinusról, III. könyv.
Ha valaki haszonélvezeti jogot hagy Attiusra és örököseire, akkor Attius jogosult annak
felére, örökösei pedig a fennmaradó felére. Ha azonban a szöveg így szól: "Attiusnak és
Seiusnak az örököseimmel együtt"; a haszonélvezeti jog három részre oszlik, amelyből egy az
örökösöké, egy Attiusé, egy pedig Seiusé; és az sem számít, hogy a hagyaték A-ra és B-re
Maeviusszal együtt, vagy "A-ra és B-re és Maeviusra" szól.
(8) Ulpianus, Sabinusról, XVII. könyv.
Ha a haszonélvezeti jogot egy nőre hagyják, "gyermekeivel együtt"; és a nő elveszíti
gyermekeit, a nő jogosult a haszonélvezeti jogra; de ha az anya meghal, gyermekei
mindazonáltal jogosultak a haszonélvezeti jogra a felhalmozási jog alapján. Ugyanis, amint
Julianus a Digestum harmincadik könyvében megjegyzi, ugyanezt a szabályt kell érteni akkor
is, ha az örökhagyó a gyermekeit jelöli ki egyedüli örökösének; még akkor is, ha nem nevezi
őket örökösöknek, hanem csak egyértelműbbé akarja tenni, hogy az anya élvezze a
hagyatékot, és a gyermekei vele együtt élvezzék azt. Pomponius azonban vizsgálatot folytat:
"Mi van akkor, ha a gyermekek és az idegen örökösök összekeverednek?" Azt mondja, hogy a
gyermekeket úgy kell érteni, hogy örökhagyók; másrészt pedig, ha az örökhagyó azt akarta,
hogy gyermekei az anyjukkal együtt élvezzék a hagyatékot, akkor úgy kell tekinteni, hogy az
anyát úgy kell érteni, hogy örökhagyó; tehát ebben az esetben a törvény hatása minden
tekintetben hasonló lesz az előbb említetthez.
9. Africanus, Questions, V. könyv.
Ha egy hagyaték puszta vagyonát két félre, a haszonélvezeti jogot pedig egy félre hagyják,
akkor nem mindegyikük jogosult a haszonélvezeti jog harmadrészére, hanem kettőjük a felét,
a haszonélvező pedig a másik felét kapja. Másrészt ugyanez a szabály vonatkozik arra az
esetre is, ha két haszonélvező és egy hagyatéki örökös van.
(10) Ulpianus, Az ediktumról, XVII. könyv.
Előfordul, hogy a haszonélvezeti jogban való részesedéshez olyan fél jut hozzá, akinek nincs
saját része, hanem azt elvesztette; ha ugyanis egy haszonélvezeti jogot két személyre
hagynak, és egyikük a kiadás után elveszíti a haszonélvezeti jogát, és nem sokkal ezután a
kiadással nem rendelkező társörökös is elveszíti a sajátját; akkor az a fél, aki a peres féllel
szemben, aki felajánlotta magát a per védelmére, csak azt a felét kapja meg a birtokostól,
amelyet elvesztett; mert a társörökösének a része őt illeti meg a felhalmozás révén, de nem a
birtokost; mert a haszonélvezeti jog akkor is az illetőt illeti meg, ha az elveszett.
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11. Papinianus, Definíciók, II. könyv.
Ha ugyanazon dolog haszonélvezete különböző személyekre száll, különböző örökösök
terhére, a haszonélvezők nem kevésbé tekinthetők különállónak, mintha ugyanazon ingatlan
haszonélvezete egyenlő arányban szállt volna a két személyre; így előfordul, hogy közöttük
nem áll fenn a haszonélvezeti jog:
(12) Ulpianus, Sabinusról, XVII. könyv.
Mivel minden örökös keresetet indíthat az egyik örökös ellen a haszonélvezeti jog
visszaszerzése érdekében.

3. cím A haszonélvezeti jog megilletődésének időpontja.
1. Ulpianus, Sabinusról, XVII. könyv.
Bár a haszonélvezet élvezetből áll, vagyis valamilyen erőfeszítésből, amelyet az tesz, aki
élvezi és használja a jogot; mégis, a haszonélvezet csak egyszer jár, és ez különbözik attól,
amikor valamit havonta, naponta vagy évente hagynak hátra; mert akkor a hagyaték naponta,
havonta vagy évente jár. Ezért felmerülhet a kérdés, hogy ahol egy haszonélvezeti jogot
bárkinek minden napra vagy minden évre hagynak, az csak egyszer jár-e? Szerintem nem,
hanem annyiszor, ahányszor csak megemlítik, tehát több hagyaték van. Marcellus helyesli ezt
a véleményt a Digest negyedik könyvében, ahol a haszonélvezeti jogot váltakozó napokra
hagyják bárkire.
1. Ezért ha olyan haszonélvezeti jogot hagynak hátra, amelyet nem lehet minden nap élvezni,
a hagyaték nem lesz érvénytelen, hanem azon a napon válik érvényessé, amikor élvezhetővé
válik.
2. A haszonélvezeti jog azonban, akárcsak a használat, nem illeti meg a birtokba lépés előtt,
mivel a haszonélvezet csak akkor jön létre, ha valaki azonnal élvezheti azt. E szabály szerint,
ha a haszonélvezeti jogot egy hagyaték részét képező rabszolgára hagyják, Julianus úgy véli,
hogy bár más hagyatékokat is szerezhet a hagyaték, a haszonélvezet esetében meg kell várni a
tulajdonos személyét, aki azt használni és élvezni tudja.
3. Továbbá, ha egy haszonélvezeti jogot egy bizonyos naptól kezdve hagyatékosítanak, akkor
az nem illeti meg a haszonélvezeti jogot, amíg az a nap el nem érkezik; ugyanis megállapítást
nyert, hogy egy haszonélvezeti jogot egy bizonyos időponttól kezdve vagy egy bizonyos
időpontig lehet hagyatékosítani.
4. Nemcsak a haszonélvezeti jog nem illeti meg a birtokba lépés előtt, hanem a haszonélvezeti
jogon alapuló keresetjog sem; és ugyanez a szabály vonatkozik arra az esetre is, ha a
haszonélvezeti jogot egy bizonyos nap után öröklik meg; ezért Scaevola azt mondja, hogy az
a fél, aki a haszonélvezet napja előtt indít keresetet, semmit sem nyer; bár minden olyan peres
eljárás, amelyet a megfelelő időpont előtt indítanak, semmis.
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4. cím Milyen módon veszik el a haszonélvezeti jog vagy a használat.
1. Ulpianus, Sabinusról, XVII. könyv.
Megállapítást nyert, hogy a haszonélvezeti jog nemcsak a polgári jogok elvesztésével veszik
el, hanem a haszonélvezeti jogon alapuló keresetjog is; és nincs jelentősége annak, hogy a
haszonélvezeti jogot törvény alapján vagy a prétor közreműködésével hozták-e létre.
Ennélfogva, ha a haszonélvezeti jogot átadják, vagy ha azt nem szigorúan a törvény alapján,
hanem örökös bérlet vagy a földterület felszínének elfoglalása révén hozzák létre, akkor az a
polgári jogok elvesztésével együtt elvész.
1. Így a haszonélvezeti jog csak akkor veszhet el a polgári jogok elvesztésével, ha az már
létrejött; de ha valaki a polgári jogait még azelőtt elveszíti, hogy a birtokba lépett volna, vagy
mielőtt a haszonélvezeti jog megszerezte volna, akkor az nem veszik el.
2. Ha egy földbirtokot egy bizonyos naptól kezdve Önre ruháznak, és Önt arra kérik, hogy a
haszonélvezeti jogot adja át nekem, meg kell vizsgálni, hogy ha én a polgári jogaimat az Önre
való ráhagyásban említett nap előtt elvesztettem, akkor a haszonélvezetem nem biztonságos-e;
mivel a polgári jog elvesztésének a haszonélvezet megszűnése előtt kell bekövetkeznie, ami
szabados értelmezésnek mondható.
3. Olyannyira tény, hogy a polgári jog elvesztése nemcsak a már keletkezett haszonélvezeti
jogot semmisíti meg, hanem ha a haszonélvezetet minden évre, hónapra vagy napra
meghagyják, akkor csak az veszik el, ami éppen fut; és ha például különálló évekre hagyják
meg, akkor csak az adott évre vonatkozó haszonélvezet veszik el, ha pedig különálló
hónapokra, akkor az adott hónapra, ha pedig különálló napokra, akkor az adott napra.
2. Papinianus, Kérdések, XVII. könyv.
Ha a haszonélvezeti jogot két félre hagyják külön-külön, egymást váltó évekre, az ingatlan
évekig a haszonélvezeti jog nélkül létezik; míg ha csak egy örökösre hagyják, akire minden
második évre a haszonélvezeti jogot hagyják, az egész ingatlan az örökösre száll az alatt az
idő alatt, amíg a haszonélvezeti jog nem illeti meg az örökösöket. Ha azonban a két fél közül
az egyik meghal, akkor a páratlan évekre teljes lesz az ingatlanra vonatkozó jog, mivel nem
keletkezhet a másik félnek járó haszonélvezeti jog), mivel mindkettőnek megvolt a maga ideje
a teljes haszonélvezeti jog élvezésére anélkül, hogy a másik fél vele együtt járt volna.
(1) Ha nem halál, hanem polgári jogvesztés következik be, akkor, mivel több hagyaték van, a
haszonélvezeti jog csak arra az évre veszik el, feltéve, hogy a félnek pusztán erre az időre volt
haszonélvezeti joga; és ezt az elvet kell fenntartani olyan örökhagyó esetében, aki a
haszonélvezeti jogot bizonyos számú különálló évre kapta, úgyhogy a feltételek említése a jog
megújításának hatását váltja ki.
(2) Ha egy haszonélvezeti jogot bizonyos személyekre váltakozó évekre hagynak, és ők
megállapodnak abban, hogy ugyanazon év során élvezik azt, akkor egymás között zavarják
egymást, mivel úgy tűnik, hogy nem az volt a szándékuk, hogy együtt élvezzék azt; ugyanis
nagy különbség, hogy egy haszonélvezeti jogot két személyre együtt, váltakozó évekre
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hagynak-e (mivel akkor az nem tarthat tovább az első évnél, mintha az egyikükre ugyanúgy
hagynák), vagy külön személyekre hagyják váltakozó évekre; mert ha együtt kívánják élvezni,
akkor vagy akadályozzák egymást, mivel ez ellentétes az örökhagyó szándékával; vagy pedig,
ha ez nem így van, akkor a haszonélvezeti jogot minden második évben senki sem élvezheti.
3. Ulpianus, Sabinusról, XVII. könyv.
Ahogyan a haszonélvezeti jog különálló évekre is átruházható, ugyanúgy újra átruházható, ha
a polgári jogok elvesztése miatt, mint amikor a kiegészítésre kerül sor, elveszik: A következő
szöveg: "Ha így és így elveszíti a polgári jogait, akkor ráhagyom"; vagy a következőképpen:
"Ha így és így elveszíti a polgári jogait, akkor ráhagyom"; vagy az alábbiak szerint: "Amikor
elveszíti"; és akkor, ha a polgári jogok elvesztése miatt veszíti el, úgy kell tekinteni, hogy
megújult. Ezért vitatták, hogy ha egy haszonélvezeti jogot bárkinek élete végéig hagyatékba
adnak, vajon azt megújítottnak kell-e tekinteni, ahányszor elveszik? Marcianus ezt a
véleményt vallja, én pedig úgy gondolom, hogy megújítottnak kell tekinteni; ezért ha egy
haszonélvezeti jogot bizonyos időre, például tíz évre hagynak, ugyanez az elv érvényesül.
(1) Felmerül a kérdés a haszonélvezeti jog polgári jogvesztés miatti elvesztése után
bekövetkező megújítással kapcsolatban, hogy a haszonélvezeti jog sértetlenül fennmarad-e;
például, ha egy haszonélvezeti jog Titiusra és Maeviusra szállt, és Titius, miután elvesztette
polgári jogait, az örökhagyó másodszor is rá hagyta a haszonélvezeti jogot; és vizsgálatot
tettek arra vonatkozóan, hogy ha Titius a haszonélvezeti jogot megújítással ismét megkapja, a
felek között sértetlenül fennmarad-e a haszonélvezeti jog? Papinianus a Kérdések tizenhetedik
könyvében azt állítja, hogy ez a jog sértetlenül fennmarad, mintha Titius helyébe más személy
lépett volna a haszonélvezeti jog élvezőjeként; mivel ezeket a feleket ténylegesen, ha
szavakban nem is, de egybeesőnek tekintik.
(2) Papinianus azt is kérdezi, hogy ha az örökhagyó, miután a haszonélvezeti jogot Titiusra és
Maeviusra hagyta, a második hagyatékában nem a teljes haszonélvezeti jogot, hanem annak
csak egy részét hagyta Titiusra, akkor ezek egybefüggőnek tekintendők-e? Erre azt válaszolja,
hogy ha Titius elveszítené a részét, akkor az egész a társát illetné meg; de ha Maevius
elveszítené a sajátját, akkor az egész nem járna neki, hanem fele az övé lenne, fele pedig
visszaszállna a birtokra. Ez a vélemény ésszerű, mert nem lehet azt állítani, hogy az az ok,
amiért valaki elveszíti a haszonélvezeti jogot, és visszaveszi azt, feljogosítja őt arra, hogy a
haszonélvezetből bármi járjon neki; mivel véleményünk szerint az, aki elveszíti a
haszonélvezetet, semmit sem nyerhet a járadékból, amit elveszít.
(3) Kétségtelen, hogy a haszonélvezeti jog is elveszhet a halál által; mivel a haszonélvezeti
jog a halál által ugyanúgy megszűnik, mint bármely más, a személyhez kapcsolódó jog.
4. Marcianus, Institutes, III. könyv.
Ha a haszonélvezeti jog örökösét arra kérik, hogy azt más személynek adja át, a prétornak
rendelkeznie kell arról, hogy ha az elveszik, az inkább a vagyonkezelő személyét érintse, mint
az örökösét.
5. Ulpianus, Sabinusról, XVII. könyv.
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A haszonélvezeti jog, amelyről végrendelkezett, megújítható az elvesztés módjára való
hivatkozás nélkül, feltéve, hogy az nem halálával veszett el, kivéve, ha az örökhagyó ilyen
körülmények között a haszonélvező örököseire hagyta azt.
(1) Ha valaki csak a haszonélvezeti jogot idegeníti el egy olyan rabszolgán, akin keresztül
haszonélvezeti jogot szerzett, akkor kétségtelen, hogy megtartja a rajta keresztül szerzett
haszonélvezeti jogot.
(2) Megállapítást nyert, hogy a haszonélvezeti jog megszűnik, ha az ingatlan, amelyhez
tartozik, megváltozik; például, ha egy ház haszonélvezeti jogát rám hagyományozták, és a
házat lebontották, vagy felgyújtották, a haszonélvezet kétségtelenül megszűnik. Ez a földre is
vonatkozik? Teljesen bizonyos, hogy ahol a ház leégett, sem a földön, sem az anyagokon nem
marad haszonélvezeti jog; és Julianus is ezen a véleményen van.
(3) Ha a földterület haszonélvezete öröklődik, és erre a földterületre egy házat építenek, akkor
megállapítható, hogy a tulajdon megváltozik, és a haszonélvezet megszűnik. Egyértelmű,
hogy ha a puszta tulajdonos építette, akkor a végrendelet alapján vagy csalás miatt indított
perben felel.
6. Pomponius, Sabinusról, V. könyv.
A haszonélvező pedig jogosult lesz az interdictumra is Quod vi aut clam; 7. Julianus, Digest,
XXXV. könyv.
Hacsak az épületet el nem távolították, a tulajdonos haszonélvezeti jogot biztosít nekem a
földön; ez az az eset, amikor eltelt az az idő, amely alatt a haszonélvezeti jog elveszett.
8. Ulpianus, Sabinusról, XVII. könyv.
Ha egy birtok haszonélvezete öröklődik, ha a ház elpusztul, a haszonélvezet nem szűnik meg,
mert a ház a földhöz való hozzájárulás; ugyanúgy, mintha a fák kidőlnének.
9. Paulus, A Sabinusról, III. könyv.
De még mindig használhattam és élvezhettem a földet, amelyen a ház állt.
10. Ulpianus, Sabinusról, XVII. könyv.
Mi lenne azonban a helyzet, ha a föld a házhoz tartozna? Nézzük meg, hogy ebben az esetben
nem szűnne-e meg a föld haszonélvezete is, és ugyanarra a véleményre kell jutnunk,
nevezetesen, hogy nem szűnne meg.
(1) A haszonélvezet nemcsak ott szűnik meg, ahol az épületet a földdel egyenlővé tették,
hanem ott is, ahol a ház lebontása után az örökhagyó újat emel helyette; mert nyilvánvaló,
hogy ha bizonyos részeit javítja, más szabályt kell felállítanunk, még akkor is, ha az egész
házat megújítja.
(2) Ha egy szántóföld vagy egy zártkert haszonélvezete öröklődik, és azt elárasztják, hogy
tóvá vagy mocsárrá váljon, a haszonélvezet kétségtelenül megszűnik.
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(3) Továbbá, ha egy tó haszonélvezete öröklődik, és a tó kiszárad, és így szántófölddé válik;
mivel a tulajdon megváltozik, a haszonélvezet megszűnik.
(4) Nem gondolom azonban, hogy ha a megművelhető földterület haszonélvezete öröklődik,
és szőlőültetvényeket telepítenek rá, vagy fordítva, akkor a haszonélvezet megszűnik. Az
azonban bizonyos, hogy ha egy erdő haszonélvezeti jogát hagyatékba adják, a fákat kivágják,
és a földre magot vetnek, akkor a haszonélvezet megszűnik.
(5) Ha egy fémtömeg haszonélvezete öröklődik, és abból edényeket készítenek, vagy fordítva,
Cassius, ahogyan Urseius idézi, azt mondja, hogy a haszonélvezet megszűnik, és én ezt a
véleményt tartom helyesnek.
(6) Így ha egy díszítményt megsemmisítenek, vagy annak alakját megváltoztatják, az
megszünteti a haszonélvezeti jogot.
(7) Sabinus a hajó haszonélvezetével kapcsolatban azt is állítja, hogy ha annak bizonyos
részeit megjavítják, a haszonélvezet nem vész el; de ha szétszedik, még akkor is, ha
ugyanabból a fából építik újjá, és semmi kiegészítéssel nem látják el, a haszonélvezet
megszűnik; és ezt a véleményt tartom a jobbnak, mert ha egy házat újjáépítenek, a
haszonélvezet megszűnik.
(8) Ha egy négy lovascsapat haszonélvezeti joga öröklődik, és az egyik ló elpusztul, felmerül
a kérdés, hogy a haszonélvezet megszűnik-e? Úgy gondolom, hogy nem mindegy, hogy a
lovakra vagy a csapatra vonatkozó haszonélvezeti jogot hagyták-e. Ha ugyanis a lovakra
vonatkozó haszonélvezeti jogot hagyták, akkor az a többiekre marad, de ha a csapatra
vonatkozó haszonélvezeti jogot hagyták, akkor az nem marad meg, mivel az megszűnt csapat
lenni:
11. Paulus, A Sabinusról, III. könyv.
Kivéve, ha az örökség elhalálozása előtt egy másik lovat állítanak az elpusztult ló helyére.
12. Ulpianus, Sabinusról, XVII. könyv.
Ha egy fürdő haszonélvezetét hagyatékba adják, és az örökhagyó azt szállássá vagy
üzlethelyiséggé alakítja át, vagy lakóhellyé teszi, akkor úgy kell tekinteni, hogy a
haszonélvezet megszűnt.
(1) Ezért, ha valaki haszonélvezeti jogot hagy egy színészre, majd áthelyezi őt valamilyen
másfajta szolgálatra, akkor azt kell mondani, hogy a haszonélvezet megszűnt.
13. Paulus, A Sabinusról, III. könyv.
Ha egy haszonélvező betakarította a termést, majd meghal, Labeo azt mondja, hogy a földön
fekvő termés az örököst illeti, de a még a földhöz tapadó gabona a föld tulajdonosát; mert a
termés akkor tekinthető betakarítottnak, amikor a gabona fejét vagy a fűszálakat levágták, a
szőlőt leszedték, vagy az olajbogyót lerázták a fáról, bár lehet, hogy a gabonát még nem
őrölték meg, az olajat nem készítették el, vagy a szüret nem fejeződött be. De bár igaz, amit
Labeo az olajbogyók fákról való lerázásával kapcsolatban mondott, a szabály nem ugyanaz a
szabály azokra vonatkozóan, amelyek maguktól hullottak le. Julianus azt mondja, hogy a
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termés akkor válik a haszonélvező tulajdonává, amikor az leszedte, de a jóhiszemű birtokosé,
amint egyszer elválik a földtől.
14. Pomponius, Sabinusról, V. könyv.
A polgári jogok elvesztése és a halál kivételével a haszonélvezeti jog megszűnésének egyéb
okai lehetővé teszik annak részleges elvesztését.
15. Ulpianus, Sabinusról, XVIII. könyv.
Néha a puszta tulajdonos is adhat szabadságot egy rabszolgának, például ha a haszonélvezeti
jogot a rabszolga manumifikációjáig hagyatékolták; a haszonélvezet ugyanis megszűnik,
amikor a tulajdonos megkezdi a manumifikációt.
16. Ugyanő, Disputációk, V. könyv.
Ha egy haszonélvezeti jogot bizonyos feltételhez kötve rám hagynak, és az időközben az
örökös birtokában van, ez utóbbi a haszonélvezeti jogot másra is hagyhatja; azzal a
következménnyel, hogy ha a feltétel, amelytől a hagyatékom függ, teljesül, az örökös által
hagyott haszonélvezet megszűnik. Ha azonban elveszíteném a haszonélvezeti jogot, az nem
száll vissza arra az örökösre, akire az örökös azt abszolút módon hagyta, mivel a közös
örökösök joga nem szerezhető meg különböző végrendeletek alapján.
17. Julianus, Digest, XXXV. könyv.
Ha a föld haszonélvezeti jogát abszolút módon rád hagyják, és a puszta tulajdonjogot
feltételesen Titiusra hagyják, amíg a feltétel nem teljesül, te a puszta tulajdonjogot
megszerzed, és a feltétel teljesülése után Titius minden korlátozás nélkül jogosult lesz a
földre; és nincs jelentősége annak, hogy a birtokot a haszonélvezet fenntartása után hagyják
rád, mert amikor megszerezted, elvesztetted a haszonélvezeti jogra vonatkozó minden
jogodat.
18. Pomponius, Sabinusról, III. könyv.
Ha egy hagyatékhoz tartozó rabszolgára haszonélvezeti jogot hagynak, mielőtt a hagyatékba
lépnének, a jobb vélemény szerint a haszonélvezet a hagyatékba lépéskor Önt illeti meg, és
nem szűnik meg a tulajdonjog megváltozása miatt, mivel az Ön örökössé válása előtt nem
szűnt meg.
19. Gaius, A tartományi ediktumról, VII. könyv.
Sem a haszonélvezeti jog, sem az útjog, sem a vezetési jog nem vész el a tulajdonosváltással.
20. Paulus, Plautiusról, XV. könyv.
A haszonélvezeti joggal rendelkező személy megtartja-e azt, ha csak azért használja azt, mert
úgy gondolja, hogy kizárólagosan jogosult a használatára? Véleményem szerint, ha tudja,
hogy jogosult a haszonélvezeti jogra, és csak a használatot gyakorolja, akkor mégis úgy kell
tekinteni, hogy élvezi a haszonélvezeti jogot; ha azonban nem tudja ezt, akkor elveszíti a
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haszonélvezetet, mivel a használata nem azon alapul, amivel rendelkezik, hanem azon, amiről
azt hiszi, hogy rendelkezik.
21. Modestinus, Különbségek, III. könyv.
Ha egy városra haszonélvezeti jogot hagynak, és a területét később szántófölddé alakítják,
akkor az megszűnik városnak lenni, mint ahogyan Karthágó sorsa is történt; ezért megszűnik
a haszonélvezeti jog, akárcsak halál esetén.
22. Pomponius, Quintus Muciusról, VI. könyv.
Ha egy ház használatát egy nőre hagyják, és ő a tengeren túlra utazik, és a törvény által a
használat elvesztésére megállapított ideig távol van, de a férje használja a házat, a használat
mégis megmarad; éppúgy, mintha rabszolgáit a házban hagyta volna, és ő maga idegen
országokba utazott volna. Ezt még nyomatékosabban kell megállapítani, ha a férj otthon
hagyja feleségét, ahol a ház használatát magára a férjre hagyta.
23. Ugyanő, Quintus Muciusról, XXVI. könyv.
Ha egy mezőt, amelynek haszonélvezete a miénk, elönti a folyó vagy a tenger, a
haszonélvezet megszűnik, mivel ilyenkor még maga a tulajdonjog is elvész; és a
haszonélvezetet még halászattal sem tudjuk megtartani. De mivel a tulajdonjog helyreáll, ha a
víz ugyanolyan gyorsan vonul vissza, mint ahogyan jött, ezért azt kell mondanunk, hogy a
haszonélvezet is helyreáll.
24. Javolenus, Labeo utolsó műveiről, III. könyv.
Ha egy kert haszonélvezeti jogával rendelkezem, és egy folyó elborítja, majd visszahúzódik;
Labeo véleménye szerint a haszonélvezet is helyreáll, mert a talaj mindig ugyanabban a jogi
állapotban maradt. Úgy gondolom, hogy ez csak akkor igaz, ha a folyó elöntés miatt borította
el a kertet; mert ha a medrét megváltoztatták, és abba az irányba folyt, úgy gondolom, hogy a
haszonélvezeti jog elveszett, mivel a korábbi meder földje köztulajdonná válik, és nem lehet
visszaállítani a korábbi állapotot.
(1) Labeo azt állítja, hogy ugyanazt a jogi szabályt kell betartani az útjog és az út
tekintetében; de én ugyanarra a véleményre jutottam ezekkel a dolgokkal kapcsolatban, mint a
haszonélvezettel kapcsolatban.
(2) Labeo azt mondja, hogy még ha a föld felszínét el is távolítják a földemről, és más földdel
helyettesítik, a föld emiatt nem szűnik meg az enyém lenni, éppúgy, mintha a földet trágyával
borítanák be.
25. Pomponius, Különböző szakaszok, XI. könyv.
Megállapítást nyert, hogy a haszonélvezeti jog a használat hiánya miatt elveszíthető, akár
részarányos, akár osztatlan haszonélvezeti jogról van szó.
26. Paulus, Neratiusról, I. könyv.
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Ha egy mezőt ellenségek foglalnak el, vagy ha egy rabszolgát elfoglalnak, és aztán
felszabadítják; a haszonélvezeti jogot a postliminium joga adja vissza:
27. Ugyanaz, Kézikönyvek, I. könyv.
Ha egy rabszolgát, akin egy másik fél haszonélvezeti joggal rendelkezik, a puszta tulajdonos a
haszonélvezőnek kárpótlásul átadja; a szolgaság a tulajdonszerzéssel egybeolvad, a
haszonélvezet pedig megszűnik.
28. Ugyanő, Plautiusról, XIII. könyv.
Ha a haszonélvezeti jogot váltakozó évekre hagyják, azt nem lehet elveszíteni azzal, hogy
nem használják ki; mivel több öröklési jog van.
29. Ulpianus, Sabinusról, XVII. könyv.
Pomponius a következő kérdést teszi fel: Ha a föld egyszerű tulajdonosa bérli tőlem mint
haszonélvezőtől, és ugyanazt a földet a haszonélvezeti jog fenntartása nélkül eladja Seiusnak;
megtartom-e a haszonélvezeti jogot a vevő cselekménye miatt? Ő erre azt válaszolja: bár az
egyszerű tulajdonos fizethet nekem bérleti díjat, a haszonélvezeti jog mégis megszűnik, mert
a vevő nem az én nevemben, hanem a saját nevében élvezi azt. Nyilvánvaló, hogy a puszta
tulajdonos a bérlet miatt nekem felel a bérleti díjért, olyan mértékben, amennyire nekem
érdekemben állt, hogy ezt nem tette meg; bár ha valaki tőlem bérli a haszonélvezeti jogot, és
másnak adja bérbe, a haszonélvezet megmarad; de ha a puszta tulajdonos a saját nevében adja
bérbe, azt elveszettnek kell tekinteni, mert a bérlő nem az én nevemben élvezi.
(1) De ha a puszta tulajdonos eladná a haszonélvezeti jogot, miután tőlem megvásárolta azt,
kérdezhetnénk, elveszíteném-e a haszonélvezeti jogot? Azt hiszem, hogy elveszíteném; mivel
a vevő ebben az esetben sem úgy élvezi azt, mintha tőlem vásárolta volna.
(2) Pomponius is ezt a kérdést teszi fel: Ha arra kérnek, hogy adjak át neked egy
haszonélvezeti jogot, amelyet rám hagytak, akkor azt rajtad keresztül kell-e élveznem, hogy a
haszonélvezet ne vesszen el? Azt válaszolta, hogy e kérdéssel kapcsolatban kétségei vannak;
de a jobbik vélemény az, amint Marcellus egy feljegyzésben megállapítja, hogy ez a kérdés
semmiképpen sem sérti a bizalmi vagyonkezelőt, mivel a saját nevében jogosult lesz a
praetori perre.
30. Gaius, A tartományi ediktumról, VII. könyv.
Az elhullott szarvasmarha húsa és bőre nem képezi részét a terméknek, mivel a haszonélvezet
megszűnik, amint a szarvasmarha elhullott.
31. Pomponius, Quintus Muciusról, IV. könyv.
Ha egy nyáj haszonélvezete öröklődik, és annak száma olyan mértékben csökken, hogy az
már nem tekinthető nyájnak, a haszonélvezet megszűnik.
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5. cím Az olyan dolgok haszonélvezetéről, amelyek a használat során
elfogynak vagy csökkennek.
1. Ulpianus, Sabinusról, XVIII. könyv.
A Szenátus úgy rendelkezett, hogy "minden olyan vagyontárgy haszonélvezete, amelyről
megállapítást nyert, hogy bármely személy örökségéhez tartozhat, örökül hagyható"; és a
Szenátus e rendeletének eredményeképpen megállapítást nyert, hogy azon dolgok
haszonélvezete is örökül hagyható, amelyek a használat következtében megsemmisülnek vagy
csökkennek.
2. Gaius, A tartományi ediktumról, VII. könyv.
A pénz esetében azonban biztosítékot kell nyújtani azoknak, akikre a pénz haszonélvezetét
hagyják.
(1) A szenátus e rendeletével nem valósult meg, hogy a pénz haszonélvezete ténylegesen
fennálljon, mert a természetes okot a szenátus hatalmával nem lehet megváltoztatni; de ahol a
biztosíték jogorvoslata bevezetésre került, ott kvázi haszonélvezet jött létre.
3. Ulpianus, Sabinusról, XVIII. könyv.
Ezt követően bárminek a haszonélvezete öröklődhet. De vonatkozik-e ez egy kötelezettségre?
Nerva azt mondja, hogy nem; de a jobb vélemény az, amelyet Cassius és Proculus képvisel,
nevezetesen, hogy az örökölhető. Nerva egyébként azt mondja, hogy a haszonélvezeti jogot
magára az adósra lehet hagyni, és ha ez megtörténik, akkor fel kell mentesíteni a kamatfizetés
alól.
4. Paulus, Neratiusról, I. könyv.
Ezért tőle is megkövetelhető a biztosíték.
5. Ulpianus, Sabinusról, XVIII. könyv.
A szenátus e rendelete nem csak arra a félre vonatkozik, aki a pénz vagy más dolgok
haszonélvezetét örökli, hanem arra is, ha azok mások tulajdonát képezik.
(1) Ha a pénz haszonélvezetét vagy bármi más olyan dolgot hagynak hátra, amely annak
fogyasztásából áll, és nem adnak biztosítékot, akkor a haszonélvezet megszűnésekor meg kell
vizsgálni, hogy a pénz vagy a fogyasztás által használt egyéb dolgok visszaszerezhetők-e
személyes kereset útján? De amíg a haszonélvezeti jog fennáll, ha valaki pert akar indítani a
kötelezvény teljesítésének kikényszerítésére, megállapítható, hogy az elmulasztott
kötelezvény miatt egy bizonytalan összegért per indítható; de a haszonélvezet megszűnése
után Sabinus úgy véli, hogy a teljes összeg behajtására per indítható. Ezt a véleményt Celsus
is elfogadja a Digestus tizennyolcadik könyvében, és számomra nem tűnik leleménytelennek.
(2) Amit a pénz vagy más, fogyasztás útján használatba vett tárgyak haszonélvezetéről
mondtunk, az vonatkozik a használatra is; mert mind Julianus, mind Pomponius azt állítja a
Stipulusok nyolcadik könyvében, hogy a pénz használata és a haszonélvezet azonos.
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6. Julianus, Digest, XXXV. könyv.
Ha tízezer aurei rád száll, és ugyanennek a tízezernek a haszonélvezete rám, akkor az egész
tízezer a tiéd lesz; de ötezret ki kell fizetni nekem azzal a feltétellel, hogy biztosítékot adok
neked, hogy "halálom vagy polgárjogom elvesztése idején átadom neked"; mert ha egy
földdarabot neked, és ugyanannak a földnek a haszonélvezetét nekem adják, akkor ugyan az
egész földdarab tulajdonjoga valóban a tiéd lenne, de egy része a haszonélvezettel együtt, egy
része pedig anélkül, és én a jó polgár által jóváhagyott biztosítékot neked adnám, nem pedig
az örökösnek.
(1) Ha azonban ugyanazon tízezer aurei haszonélvezetét két személyre hagyják, mindegyikük
ötezret kap, és biztosítékot kell nyújtaniuk egymásnak és az örökösnek is.
7. Gaius, A tartományi ediktumról, VII. könyv.
Ha olaj, bor vagy gabona haszonélvezetét hagyják hátra, a vagyontárgyat az örökhagyónak
kell átadni, és kötelezni kell őt, hogy adjon egy kötelezvényt, hogy "Ha meghal vagy elveszti
polgári jogait, ugyanolyan minőségű tárgyakat kell átadni"; vagy az előbbi tárgyat fel kell
becsülni, és biztosítékot kell adni egy bizonyos pénzösszegért, ami kényelmesebb.
Értelmezésünk szerint ugyanez a szabály vonatkozik más tárgyakra is, amelyek értéke a
használatukban foglaltatik.
8. Papinianus, Kérdések, XVII. könyv.
Miután az örökhagyó három örököst jelölt ki, Titiusra hagyta tizenötezer aurei haszonélvezeti
jogát, és az örökösök közül kettőt arra kötelezett, hogy az örökhagyó számára biztosítékot
nyújtson. Úgy határoztak, hogy a biztosíték érvényes hagyaték volt, és hogy a szenátusi
rendelet nem állt ellentétben ezzel az értelmezéssel, mert a biztosíték teljesítését nem
akadályozták meg; és hogy az egyik hagyaték egy bizonyos összegre szólt, a másik pedig egy
bizonytalan összegre, és ezért a pénz egy részének haszonélvezetként való követelése miatt
perelhető az az örökös, aki a társörököstől kapott biztosítékot; és hogy a bizonytalan összegért
perelhető, ha ő maga nem ad biztosítékot. Ami azonban azt az örököst illeti, aki biztosítékot
nyújtott, és aki társörököse késedelme miatt nem kapott biztosítékot, a szenátusi rendelet
értelmében nem lenne felelős a haszonélvezeti jogért, és nem lenne felelős a bizonytalan
összegű kártérítési perben sem, mert biztosítékot adott társörököse számára. Mi is azon a
véleményen vagyunk, hogy az örökhagyó kötelezhető az ígéretre; de ha a haszonélvezeti jog
megszűnik, ha a társörökösöket kezességvállalásuk miatt perelik, nem lesznek jogosultak a
megbízási perre, mivel soha nem vállaltak megbízást, hanem csak az örökhagyó akaratának
engedelmeskedtek, egyszóval a biztosítéki hagyaték által mentesülnek. Nem szükséges
hosszas vitába bocsátkozni a következő kérdéssel kapcsolatban, nevezetesen, hogy a második
hagyaték, vagyis a biztosíték, úgy tűnik, nem az örökösökre szállt, hanem arra, akire a pénz
haszonélvezetét hagyták, és akiről az örökhagyó gondoskodni akart, és akinek az volt az
érdeke, hogy ne a saját kockázatára keressen kezeseket.
9. Paulus, Neratiusról, I. könyv.
A pénz haszonélvezetének helyreállítására vonatkozó kikötésben két eseményt is
megemlítenek, nevezetesen a halált és a polgári jogok elvesztését.
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10. Ulpianus, Az ediktumról, LXXIX. könyv.
Mivel a pénz használata nem veszhet el más módon, mint az említett események által.
(1) Amennyiben csak a pénz használatát hagyják örökül, mivel ebben a konkrét esetben úgy
kell érteni, hogy a "használat" kifejezés a hasznot is magában foglalja, kikötést kell tenni.
Egyes hatóságok úgy vélik, hogy a kikötést nem szabad a pénz kifizetése előtt megkötni; én
azonban azon a véleményen vagyok, hogy a kikötés akár a pénz kifizetése előtt, akár a pénz
kifizetése után történik, érvényes lesz.
11. Ugyanő, A Sabinusról, XVIII. könyv.
Ha gyapjú, illatszerek vagy fűszerek haszonélvezetét hagyják örökül, úgy vélik, hogy ezeken
az anyagokon jogilag nem keletkezik haszonélvezet, hanem a szenátus azon rendeletéhez kell
folyamodni, amely ezekre vonatkozóan biztosítékot nyújt.
12. Marcianus, Institutes, VII. könyv.
Ahol a pénzt Titiusra hagyták oly módon, hogy az örökhagyó halála után Maeviusra szálljon;
az isteni Severus és Antoninus egy rescriptumban kijelentették, hogy bár hozzáfűzték, hogy a
pénz használatára Titiusnak kell rendelkeznie, mégis, annak tulajdonát rá hagyják, és a
használatról azért tesznek említést, mert a pénzt halála után kell kifizetni.

6. cím A haszonélvezeti jog visszaszerzésére irányuló keresetről, és arról,
amellyel azt megtagadják.
1. Ulpianus, Sabinusról, XVIII. könyv.
Ha a haszonélvezettel terhelt földterülethez szolgalom kapcsolódik, Marcellus a Julianus által
idézett Nyolcadik könyvben Labeo és Nerva véleményét helyesli, nevezetesen, hogy a
haszonélvező nem indíthat keresetet a szolgalom visszaszerzése iránt, de indíthat a
haszonélvezet visszaszerzése iránt; és eszerint, ha a szomszéd nem engedi, hogy a földön
járjon vagy közlekedjen, akkor az utóbbi felelős, mert nem engedte, hogy élvezze a
haszonélvezetet.
(1) A haszonélvezeti jog megköveteli azoknak a járulékoknak a meghagyását, amelyek nélkül
a fél nem élvezheti azt; és ezért ahol egy ilyen jog meghagyásra kerül, szükséges, hogy a
bejárás is csatlakozzon hozzá; ez olyan mértékben igaz, hogy ha valaki egy bizonyos hely
haszonélvezetét olyan formában hagyja meg, hogy az örökös nem kényszerülhet út
engedélyezésére, ez a kiegészítés semmisnek tekintendő; és ha egy haszonélvezetet hagynak
meg és egy útjogot visszatartanak, a fenntartás semmis, mert a haszonélvezethez mindig
tartozik egy bejárási jog.
(2) Ha azonban haszonélvezeti jogot hagynak hátra, és nincs hozzáférési jog az ahhoz tartozó
és a hagyaték részét képező földterülethez; a haszonélvező a végrendelet alapján pert indíthat
a haszonélvezeti jog és a hozzá való hozzáférés megszerzése érdekében.
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(3) Pomponius az Ötödik könyvben kétségbe vonja, hogy amennyiben haszonélvezeti jogot
hagynak hátra, a haszonélvezőnek csak a bejáráshoz van-e joga, vagy útra vagy úttestre is?
Nagyon helyesen gondolja, hogy olyan eszközöket kell biztosítani számára, amelyekkel
élvezheti a haszonélvezeti jogát.
(4) Köteles-e az örökös más előnyökkel és szolgalmakkal is ellátni őt, mint például a fény és a
víz, vagy sem? Én azon a véleményen vagyok, hogy csak azokat lehet kötelezni, hogy
biztosítsa neki, amelyek nélkül egyáltalán nem tudja használni az ingatlant; de ha
használhatja, még ha némi kényelmetlenséggel is, az említett előnyöket nem kell biztosítani.
2. Pomponius, Sabinusról, V. könyv.
Ha végrendelet alapján föld haszonélvezete miatt indítanak pert egy olyan örökös ellen, aki
fákat vágott ki, lebontotta a házat, vagy bármilyen módon csökkentette a haszonélvezet
értékét, akár azzal, hogy szolgalmi jogot vetett ki a földre, akár azzal, hogy a szomszédos
ingatlanról szolgalmi jogot engedett el, a bíró feladata, hogy megállapítsa, milyen volt a föld
állapota a kérdés felvetése előtt, annak érdekében, hogy a haszonélvezőt megvédje abban,
hogy élvezhesse, ami őt megilleti.
3. Julianus, Digest, VII. könyv.
Ha az a fél, akinek a haszonélvezeti jogot a vagyonkezelői szerződés feltételeinek
megfelelően adták át, olyan ideig nem használta azt, hogy azt elveszítette volna, ha az
jogszerűen az övé lett volna, akkor nem adható meg neki a visszaszolgáltatás iránti kereset;
mert abszurd, hogy azok a felek, akik csak a haszonélvezeti jog birtokába jutottak, de nem a
tulajdonjogába, jobb joggal rendelkezzenek.
4. Ugyanaz, Digest, XXXV. könyv.
Egy földterületet Titiusra hagyott, a haszonélvezeti jogot fenntartva, és ugyanennek a földnek
a haszonélvezeti jogát Semproniusra hagyta, bizonyos feltétel mellett. Azt mondtam, hogy
időközben a haszonélvezeti jog egyesült az ingatlannal, noha az a szabály, hogy amikor földet
a haszonélvezeti jog fenntartásával hagynak örökül, a haszonélvezeti jog az örökösnél marad,
mert amikor az örökhagyó a haszonélvezeti jog fenntartásával hagyja a földet, és annak
haszonélvezetét bizonyos feltétel mellett másra, nem azzal a szándékkal teszi ezt, hogy a
haszonélvezet az örökösnél maradjon.
5. Ulpianus, Az ediktumról, XVII. könyv.
A tulajdon használatának és élvezetének jogára csak az tarthat igényt, aki annak
haszonélvezeti jogával rendelkezik; a föld tulajdonosa nem teheti ezt meg, mivel annak, aki az
ingatlant birtokolja, nincs külön joga a használatra és élvezetre, mivel saját tulajdonát nem
lehet saját javára szolgalmi joggal terhelni; és szükséges, hogy a fél a saját jogán és ne más
jogán indítson pert. Mert bár a tulajdonos javára a haszonélvezővel szemben tiltó
keresetindítási jog áll fenn, még inkább úgy kell tekinteni, hogy a tulajdonos a saját jogában,
és nem más jogában perel, ha tagadja, hogy a haszonélvezőnek akarata ellenére is joga van a
használatra, vagy azt állítja, hogy joga van őt megtiltani. Ha azonban az történik, hogy a
keresetet benyújtó fél nem tulajdonosa az ingatlannak, még ha a haszonélvezőnek nincs is
joga a használatra, akkor is érvényesülni fog azon az elven, hogy a birtokosok állapota
előnyösebb, még ha nincs is törvényes joga.
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(1) Felmerül a kérdés, hogy a haszonélvezőnek csak a puszta tulajdonossal szemben van-e
dologi kereseti joga, vagy valamely birtokossal szemben is? Julianus a Digest hetedik
könyvében azt állítja, hogy a haszonélvező jogosult erre a keresetre bármely birtokos ellen,
bárki ellen; ugyanis ha a haszonélvezettel terhelt földterülethez szolgalom kapcsolódik, a
haszonélvezőnek nem a szolgalom, hanem a haszonélvezet visszaszerzése érdekében kell pert
indítania a szomszédos földterület tulajdonosa ellen.
(2) Ha egy ingatlan egy részén haszonélvezeti jogot alapítanak, arra vonatkozóan dologi pert
lehet indítani, ha valaki haszonélvezeti jogot követel ugyanazon a részen, vagy tagadja, hogy
más jogosult lenne rá.
(3) A haszonélvezettel kapcsolatban indított valamennyi kereset esetében teljesen
nyilvánvaló, hogy a terményekről van szó.
(4) Ha egy haszonélvezeti ügyben a haszonélvezeti jog megszűnik, miután a haszonélvezeti
joggal kapcsolatos kérdésben a kiadást követően a haszonélvezeti jog megszűnik,
követelhető-e később bármilyen termény? Szerintem nem, mivel Pomponius a Negyvenedik
könyvben azt állítja, hogy ha a haszonélvező meghal, az örököse csak a halála előtt esedékes
terményekre vonatkozóan jogosult perelni.
(5) Mindent vissza kell adni a haszonélvezőnek, aki az ügyét megnyeri, és ezért ha egy
rabszolga haszonélvezete öröklődik, a birtokosnak vissza kell adnia mindent, amit a
haszonélvező vagyonából vagy a rabszolga munkájából szerzett.
(6) Ha azonban a haszonélvezeti jog időmúlás miatt esetleg elveszne, és az egyik fél
birtokolja, a másik pedig önként jelentkezik a per megvédésére; nem elegendő, ha az utóbbi
megújítja a haszonélvezeti jogot, hanem biztosítékot kell nyújtania a kilakoltatással történő
visszaszerzés ellen. Mi van akkor, ha a birtokos fél egy rabszolgát vagy a földet zálogba adta
egy tartozás fejében, és a jogosultat a zálogot átvevő személy megtiltja, hogy jogával éljen?
Ennélfogva ő is jogosult lesz a biztosítékra.
(7) Ahogyan a terményt át kell adni a haszonélvezőnek, aki a haszonélvezete miatt dologi pert
indít, ugyanúgy át kell adni az ingatlan egyszerű tulajdonosának is, ha az tiltó pert indít. Ez
azonban mindenesetre csak akkor áll fenn, ha a pereskedő fél nem a birtokos; mert a birtokos
bizonyos keresetekre jogosult; de ha bármelyik fél birtokos, akkor a termény tekintetében
semmit sem kap. A bírónak kötelessége tehát, hogy a haszonélvezőnek megadja a kiváltságot,
hogy biztonságban élvezhesse a terményeket, és megakadályozza, hogy a birtokost
megzavarják?
6. Paulus, Az ediktumról, XXI. könyv.
Ha egy fél a haszonélvezeti joggal kapcsolatban csatlakozott a kérdéshez, akkor mentesül, ha
csalás nélkül lemond a birtoklásról; ha azonban önként vállalta az ügy megvédését, és úgy
csatlakozott a kérdéshez, mintha ő lenne a birtokos, akkor ellene kell ítéletet hozni.

7. cím A rabszolgák szolgálatáról.
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1. Paulus, Az ediktumról, II. könyv.
A szolgáltatások cselekedetekből állnak, és a dolgok természeténél fogva nem léteznek,
mielőtt eljön a nap, amikor teljesíteni kell őket; mint amikor kikötünk egy gyermeket, akinek
Arethusától kell születnie.
2. Ulpianus, Az ediktumról, XVII. könyv.
A rabszolga örökölt szolgálatai nem vesznek el a polgári jogok elvesztésével.
3. Gaius, A tartományi ediktumról, VII. könyv.
A rabszolga haszonélvezete magában foglalja a rabszolga szolgáltatásait és az azokért járó
díjazást is.
4. Ugyanez, A szabadságra vonatkozó városi ediktumról, II. könyv.
A rabszolga termelése a szolgáltatásaiból áll, másrészt a rabszolga szolgáltatásai azok,
amelyeket megtermel. És ahogy más ügyekben a termény alatt azt értjük, ami a szükséges
költségek levonása után megmarad, ez a helyzet a rabszolgák szolgáltatásai tekintetében is.
5. Terentius Clemens, A Lex Julia et Papia, XVIII. könyv.
Amikor egy rabszolga szolgálatait hagyják örökül, mindig azt tanították nekem, és Julianus is
azt vallja, hogy a használatot úgy kell érteni, hogy az adott.
6. Ulpianus, Az ediktumról, LV. könyv.
Ha egy kézműves rabszolga szolgálataiért indítanak pert, a fizetést az értékükkel arányosan
kell teljesíteni; de egy közönséges munkás esetében ez az általa végzett munka fajtájától függ
- ez volt Mela véleménye.
(1) Ha a rabszolga öt évnél fiatalabb, vagy gyenge, vagy olyan, aki képtelen arra, hogy a
tulajdonosának bármilyen munkát elvégezzen, akkor nem kell megbecsülni a
szolgáltatásainak értékét.
(2) Nem vehető figyelembe a tulajdonos kedvtelésén vagy ragaszkodásán alapuló becslés
sem; például ha a tulajdonos nagyon ragaszkodik hozzá, vagy a saját kedvteléseiben
foglalkoztatja.
(3) Ezenfelül szolgáltatásainak értékét a szükséges költségek levonása után kell megbecsülni.

8. cím A használatról és a lakhatásról.
1. Gaius, A tartományi ediktumról, VII. könyv.
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Most pedig vizsgáljuk meg a használatot és a lakhatást. Pusztán használatot is lehet alapítani,
azaz teljes élvezet nélkül; és ezt általában ugyanúgy alapítják, mint a haszonélvezeti jogot.
2. Ulpianus, Sabinusról, XVII. könyv.
Ahol a használat megmarad, ott a fél használhatja, de nem élvezheti. Most pedig vizsgáljunk
meg bizonyos eseteket.
(1) A ház használatát a férjre vagy a feleségre bízzák; ahol a férjre bízzák, ott nemcsak ő
maga lakhat benne, hanem a rabszolgáival is lakhat. Felmerült a kérdés, hogy lakhat-e ott a
felszabadított embereivel. Celsus úgy véli, hogy nemcsak hogy megteheti, hanem, hogy
vendéget is fogadhat; ezt állítja ugyanis a Digestus tizennyolcadik könyvében, és ezt a
véleményt Tubero is helyesli. Sőt, úgy emlékszem, hogy azt a kérdést, hogy fogadhat-e bérlőt,
Labeo tárgyalja Utolsó Műveinek Könyvében, aki azt mondja, hogy aki ott lakik, az a
felszabadítottjaival együtt bérlőt is fogadhat, és vendégeket is fogadhat,
3. Paulus, Vitelliusról, III. könyv. És az ügyfelei.
4. Ulpianus, Sabinusról, XVII. könyv.
De az ilyen személyek nem élhetnek a házban nélküle. Proculus azonban a bérlőkről szóló
jegyzetében azt mondja, hogy nem lehet helyesen bérlőnek nevezni azt, aki vele együtt lakik.
Ezzel összhangban, ha az, akinek a birtokhasználata van, addig szedi a bérleti díjat, amíg ő
maga a házban lakik, ezt nem szabad az ő kárára említeni; mert tegyük fel, hogy egy nagy ház
használatát egy mérsékelt körülmények között élő emberre bíznák, úgy, hogy az megelégszik
egy kis részével? Ismétlem, élhet olyan személyekkel, akiket rabszolgák helyett munkára
alkalmaz, még akkor is, ha azok szabadok, vagy mások rabszolgái.
(1) Ahol a használatot a nőre bízták, Quintus Mucius először is elismerte, hogy a nő a férjével
élhet, mivel különben, ha használni akarja a házat, nőtlennek kell maradnia; másrészt viszont
soha nem volt kétséges, hogy a feleség a férjével élhet. Ha a használatot egy özvegyre
hagyják, lakhat-e ez a nő, ha a használat megállapítása után második házasságot köt, ott a
férjével együtt? És az is igaz, (ahogy Pomponius az Ötödik Könyvben és Papinianus a
Kérdések Tizenkilencedik Könyvében állítja), hogy a férje vele élhet, ha később megnősül.
Pomponius még tovább megy, és azt mondja, hogy az apósa is lakhat vele.
5. Paulus, A Sabinusról, III. könyv.
Sőt, az após is élhet a menyével; mindenesetre, ha a férje is ott él.
6. Ulpianus, Sabinusról, XVII. könyv.
Egy nő nem csak a férje, hanem a gyermekei és a szabadjai, valamint a szülei is vele élhetnek.
Arisztosz ezt egy Sabinusról szóló feljegyzésében állapítja meg. Sőt, odáig is elmehetünk,
hogy azt mondhatjuk, hogy a nők ugyanazokat a személyeket fogadhatják, mint a férfiak.
7. Pomponius, Sabinusról, V. könyv.
Egy nő azonban senkit sem fogadhat vendégül, hacsak nem tud tisztességesen együtt élni
azzal, aki a ház használatában van.

354
8. Ulpianus, Sabinusról, XVII. könyv.
A használati joggal rendelkező felek nem adhatják bérbe a helyiséget és nem adhatják fel az
ottani lakóhelyüket, és nem adhatják el a használatot sem.
(1) Ha azonban a ház használatát azzal a feltétellel hagyják egy nőre, hogy elválik a férjétől,
akkor a nő felmenthető e feltétel alól, és együtt élhet a férjével. Ezt a véleményt Pomponius is
elfogadja az Ötödik könyvben.
9. Paulus, A Sabinusról, III. könyv.
Ha minden más dolog használatára is meghagyják, akkor úgy kell tekinteni, hogy a feleséget
megilleti a férjével közös használat joga.
10. Ulpianus, Sabinusról, XVII. könyv.
Amennyiben a lakóhelyhez való jog megmarad, felmerül a kérdés, hogy ez azonos-e a
használattal? Papinianus a Kérdések tizennyolcadik könyvében elismeri, hogy a használat és a
lakhatás hagyatéka gyakorlatilag azonos hatású; ugyanis a lakhatási jog örökösének nem lehet
elajándékozni; ugyanazokat a személyeket fogadhatja, mint az, aki a használatot birtokolja;
nem száll át az örökösre; nem vész el sem a használat hiánya, sem a polgári jogok elvesztése
miatt.
(1) De ahol a cresiV megmarad, meg kell vizsgálni, hogy ez használatnak minősül-e, és
Papinianus a Vélemények hetedik könyvében azt állítja, hogy a használat megmarad, de a
jövedelem nem.
(2) Ha azonban ez a következő megfogalmazásban marad: "Szo és Szo részére a ház
haszonélvezeti joga a házban való tartózkodás céljából", akkor meg kell vizsgálni, hogy csak
a lakhatásra vagy a haszonélvezeti jogra is jogosult-e? Priscus és Neratius úgy gondolja, hogy
csak a lakhatás joga marad; ami helyes. Nyilvánvaló, hogy ha az örökhagyó azt mondta volna,
hogy "a használat a lakóhely céljára", akkor nem kételkednénk abban, hogy ez érvényes.
(3) Az ókori hatóságok felvetették a kérdést, hogy az egyéves tartózkodási jog vajon
élethossziglan fennáll-e? Rutilius azt mondja, hogy a tartózkodási jog addig illeti meg a felet,
amíg él, és Celsus a Digestus tizennyolcadik könyvében helyesli ezt a véleményt.
(4) Ahol egy földterület használata megmarad, az nagyon sokkal kevesebb, mint a termés, ezt
senki sem vonja kétségbe. Lássuk azonban, hogy mi tartozik ehhez a hagyatékhoz. Labeo azt
mondja, hogy az örökhagyó élhet a földön, és megakadályozhatja, hogy a tulajdonos belépjen
oda; de nem akadályozhatja meg, hogy a bérlő vagy a tulajdonos rabszolgái belépjenek oda;
vagyis azok, akik a föld megművelése céljából vannak ott, de ha a tulajdonos a házi
rabszolgáit küldené oda, akkor meg lehet őket akadályozni a belépésben, ugyanazon az elven,
mint ahogy magát a tulajdonost is meg lehet akadályozni. Labeo azt is állítja, hogy a bor- és
olajraktárakat egyedül az usuárius használhatja, és hogy a tulajdonos nem használhatja azokat,
ha az előbbi nem akarja.
11. Gaius, Napló, vagy Aranyügyek, II. könyv.

355
A használatra jogosult csak addig maradhat a földterületen, amíg nem zavarja annak
tulajdonosát, és nem zavarja a mezőgazdasági tevékenységet folytatókat; és nem adhatja el,
nem adhatja bérbe, és nem ruházhatja át ingyenesen senkinek az őt megillető jogot.
12. Ulpianus, Sabinusról, XVII. könyv.
Joga van a teljes használatra, ha a parasztház és a parasztszékház teljes használatát
meghagyják neki. Nyilvánvaló, hogy minden bizonnyal úgy kell tekinteni, hogy a
tulajdonosnak joga van a termény betakarítása céljából odajönni, és az aratás idején el kell
ismerni, hogy ott lakhat.
(1) A használatba adót megillető tartózkodási jogon kívül a gyalogos és a gépkocsival való
közlekedés joga is megilleti. Sabinus és Cassius azt állítja, hogy ugyanígy jogosult a napi
használatra szánt tűzifára, valamint a kertre, az almára, a zöldségekre, a virágokra és a vízre
is, azonban nem haszonszerzés céljából, hanem pusztán használatra és nem pazarlásra. Nerva
ugyanezen a véleményen van, és hozzáteszi, hogy szalmát használhat, de levelet, olajat,
gabonát vagy gyümölcsöt nem. Sabinus, Cassius, Labeo és Proculus még tovább megy, és azt
állítja, hogy a földeken termelt terményekből a saját és családja eltartására elegendő
mennyiséget vehet el, olyan esetekben, amikor Nerva megtagadja tőle ezt a jogot. Juventius
úgy véli, hogy ezeket a dolgokat vendégei és azok javára használhatja, akiket vendégül lát, és
ez a vélemény számomra helyesnek tűnik; mert több engedékenységet lehet adni az
uzsorásnak, tekintettel arra a tiszteletre, amely annak a személynek kijár, akinek a használatot
meghagyták. Úgy gondolom azonban, hogy csak akkor élhet ezekkel a dolgokkal, amikor a
házban tartózkodik. Ami az almát, a zöldséget, a virágot és a tűzifát illeti, meg kell fontolni,
hogy csak ott használhatja-e őket, vagy a városban is el lehet-e neki szállítani; de jobb azt a
szabályt elfogadni, hogy a városban is el lehet neki hozni, mert ez nem olyan nagy jelentőségű
dolog, ha a földön bőséges a kínálat belőlük.
(2) Ahol a nyáj használata megmarad, például egy juhnyáj; Labeo azt mondja, hogy csak a
trágyájukra lehet használni őket; mivel nem használhatja a gyapjút, a bárányokat vagy a tejet,
mivel ezek a haszonhoz sorolhatók. Úgy gondolom, hogy még ennél is tovább mehet, és a tej
mérsékelt mennyiségét is felhasználhatja, mivel az elhunytak végrendeletét nem szabad ilyen
szigorúan értelmezni.
(3) Amennyiben a szarvasmarha-állomány használata megmarad, az örökhagyó jogosult
annak teljes körű használatára szántásra vagy bármely más olyan célra, amelyre a
szarvasmarhák alkalmasak.
(4) Továbbá, ha egy lócsődör használatát hagyják örökül, vizsgáljuk meg, hogy az örökhagyó
nem tudja-e őket hámra fogni és huzamra használni. Ha az a fél, akire az említett lovak
használatát hagyják, szekeres, nem hiszem, hogy használhatja őket cirkuszi versenyekre, mert
ez bérbeadásnak minősülhet; de ha az örökhagyó, amikor rájuk hagyta őket, tisztában volt
azzal, hogy ez a foglalkozása és életmódja, akkor úgy tekinthető, hogy e célra akarta őket
használni.
(5) Ha egy rabszolga használatát bárkire bízzák, az használhatja őt saját maga, gyermekei és
felesége ellátására, és nem tekinthető úgy, hogy jogát másra ruházta volna, ha velük együtt
használja az említett rabszolgát; ha azonban egy rabszolga foglalkoztatását egy család fiára
vagy egy másik rabszolgára bízzák, mivel ezt az apa vagy a tulajdonos szerzi meg, csak
egyedül tőle követelheti meg a használatát, és nem azokét, akik az irányítása alatt állnak.
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(6) Az örökhagyó nem adhatja bérbe a használatra kötelezett rabszolga szolgálatait, és nem is
ruházhatja át azokat másra; és ez Labeo véleménye. Mert hogyan ruházhat át valaki másra
olyan szolgáltatásokat, amelyeket neki magának kell igénybe vennie? Labeo viszont úgy véli,
hogy ha valaki bérbe vett egy gazdaságot, akkor a rabszolga, akinek a használatában van,
dolgozhat ott; mert mit számít, hogy milyen módon használja fel a munkáját? Ezért, ha a
használatra jogosult fél szerződést köt a gyapjú fonására, akkor ezt elvégeztetheti olyan
rabszolganővel, akinek a használatában van; és ha ruhaszövésre, ház- vagy hajóépítésre köt
szerződést, akkor is alkalmazhatja annak a rabszolgának a munkáját, akinek a használatában
van. Ez a vélemény nem áll ellentétben Sabinus véleményével, miszerint, ha egy rabszolganő
használatára adtak engedélyt, nem lehet őt gyapjúgyárba küldeni, és nem kaphat
ellenszolgáltatást a munkájáért; hanem az örökhagyónak a törvény szerint a gyapjút magának
kell megmunkáltatnia vele; mert úgy tartják, hogy ezt a nő neki teszi, ha nem bérli fel a
munkáját, hanem elvégzi a munkát, amire megállapodott. Octavenus is helyesli ezt a
véleményt.
13. Gaius, A tartományi ediktumról, VII. könyv.
Labeo úgy vélte, hogy egy férfi vagy női rabszolga kényszeríthető arra, hogy munka helyett
pénzt fizessen.
14. Ulpianus, Sabinusról, XVII. könyv.
Ha kikötök valamit, vagy átadás útján kapok valamit egy rabszolgán keresztül, akinek a
használatában állok, felmerül a kérdés, hogy vagy a tulajdonommal vagy az ő munkájával
szerzek-e valamit? Nem lesz érvényes, ha a munkáján alapul, mivel nincs jogom a
szolgáltatásait bérbe venni, de ha a megszerzett dolog a tulajdonomon keresztül származik,
akkor azt állítjuk, hogy ha egy rabszolga, akinek a használatában vagyok, vagy kiköt, vagy
átadással kap valamit, akkor nekem szerez, mivel a munkáját használom.
(1) Nem számít, hogy a haszonélvezetet vagy a terményt hagyják-e örökül, mivel a használat
benne van a terményben, de a termény nem tartalmazza a használatot; és míg a termény nem
létezhet a használat nélkül, a használat létezhet a termény nélkül is. Ezért, ha a terményt a
használat fenntartása után hagyják rád, a hagyaték semmis, ahogy Pomponius mondja a
Sabinusról szóló ötödik könyvben; és azt is mondja, hogy ha haszonélvezeti jogot hagynak
rád, de a terményt visszatartják, az egész hagyatékot visszavontnak kell tekinteni. Ahol
azonban a terményt a haszonélvezet nélkül hagyják örökül, ott úgy kell tekinteni, mintha az
létrejött volna, mivel kezdetben létrejöhetett volna. Abban az esetben azonban, ha a
haszonélvezetet hagyatékba adják, a használatot pedig visszatartják, Aristo kijelentette, hogy
nincs szó visszavonásról. Ez a vélemény a liberálisabb.
(2) Ha a használatot és később a termést ugyanarra a személyre hagyják; Pomponius azt
mondja, hogy az a használattal együtt jár. Azt is mondja, hogy ha a használatot rád hagyják, a
termést pedig rám, akkor a használatot közösen birtokoljuk, de a termésre egyedül én leszek
jogosult.
(3) A használat azonban lehet az egyik személyé, a termény a használat nélkül egy másiké, és
a puszta tulajdon még egy másiké; például, ha egy bizonyos földterületet birtokló fél annak
használatát Titiusra hagyta, majd örököse a terményt rád hagyta, vagy valamilyen más módon
átruházta rád.
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15. Paulus, A Sabinusról, III. könyv.
Ha a föld használatát öröklik, a használatra jogosult csak egy évre elegendő készletet vehet el
belőle, még akkor is, ha ezáltal egy mérsékelt birtok termése kimerülhet; ugyanezen okból,
mint ahogyan joga van egy ház és egy rabszolga használatát úgy élvezni, hogy másnak semmi
terménynek minősíthető dolog nem maradhat.
(1) Ahogyan az, akire a föld használatát hagyják, nem akadályozhatja meg a tulajdonost
abban, hogy gyakran járjon oda a föld megművelése céljából, mivel másként cselekedve a
tulajdonost kizárná annak élvezetéből; ugyanígy az örökös sem járhat el úgy, hogy
megakadályozza azt, akire a használatot hagyta, abban, hogy a földet úgy használja, ahogyan
azt a gondos családfőnek tennie kell.
16. Pomponius, Sabinusról, V. könyv.
Ha egy földterület használatát oly módon hagyják rá, hogy azt el kell látni a műveléséhez
szükséges dolgokkal, akkor ezek használata az örökhagyót illeti meg, mintha azokat
kifejezetten rá hagyták volna.
(1) Az ingatlan tulajdonosa a földet vagy a házat erdész vagy intéző által őriztetheti, még
akkor is, ha a haszonélvező vagy a használatra jogosult nem akarja; mert az ő érdeke, hogy
megvédje birtokának határait. Mindezek alkalmazandók, függetlenül attól, hogy a
haszonélvezeti jog vagy a használat milyen módon jött létre.
(2) Ha csak a rabszolga használatára vagyunk jogosultak, és nem az ő munkájának
gyümölcsére, akkor is adhatunk neki tőlünk valamit, vagy akár üzletet is köthet a mi
pénzünkkel, úgyhogy amit ezáltal szerez, az rajtunk keresztül az ő peculiumához tartozik.
17. Africanus, Questions, V. könyv.
Ha egy ház használatát egy család fiára vagy egy rabszolgára hagyják, úgy gondolom, hogy
ez a hagyaték érvényes, és ugyanolyan módszerrel lehet behajtani, mint amilyet akkor lehetett
volna alkalmazni, ha a ház hasznát is ráhagyják. Ezért az apa vagy a tulajdonos ugyanúgy
élhet a házban, amikor a fiú vagy a rabszolga nincs jelen, mint amikor jelen van.
18. Paulus, Plautiusról, IX. könyv.
Ha egy ház használatát bérleti díj nélkül hagyják örökül, az örökösnek és a használatra
jogosultnak egyaránt kötelessége a házat rendben tartani, hogy az zárt és az időjárás ellen
védett legyen. Lássuk azonban, hogy ha az örökös megkapja a bérleti díjat, ő maga nem
köteles a javításokat elvégezni; de ha az ingatlan, amelynek használatát meghagyják, olyan
jellegű, hogy az örökös nem tudja annak jövedelmét beszedni, az örökhagyó köteles azt
megjavítani; mely megkülönböztetés ésszerű.
19. Ugyanő, Vitelliusról, III. könyv.
A használatból egy részt nem lehet örökül hagyni; mert egy részt élvezhetünk, de egy részt
nem használhatunk.
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20. Marcellus, Digest, XIII. könyv.
Egy rabszolga, akinek a használatát rám hagyják, akkor szerez nekem, ha az én ügynököm, és
én egy üzletben alkalmazom a szolgálatait; mert az áru eladása és megvásárlása révén szerez
nekem; és ugyanígy tesz, ha az én parancsomra történő szállítás révén kapja meg a tulajdont.
21. Modestinus, Szabályok, II. könyv.
A vízhasználat személyhez kötött jog, ezért nem ruházható át a jogosult örökösére.
22. Pomponius, Quintus Muciusról, V. könyv.
Az isteni Hadrianus, amikor egy erdő használatát bizonyos személyekre hagyta, úgy döntött,
hogy annak termését is úgy kell tekinteni, mintha azt rájuk hagyták volna; mert ha nem
engedték volna meg nekik, hogy kivágják és eladják a fákat, mint a haszonélvezők, akkor
semmit sem kapnának a hagyatékból.
(1) Még akkor is, ha az örökhagyó, akire egy ház használatát hagyják, olyan csökkent
körülmények között lehet, hogy az egész épületet nem használhatja; a tulajdonos mégsem
használhatja az üresen álló részt, mert a használatra jogosultnak egyszer vagy máskor az
egész ház használatát engedélyezik; mint ahogy esetenként a tulajdonos az épület bizonyos
részeit használja, másokat pedig nem, a körülményeknek megfelelően.
(2) Ha egy használatot hagyatékba adnak, és az örökhagyó a kelleténél nagyobb mértékben
gyakorolja a jogát, a bíró feladata-e meghatározni, hogy a használatot milyen mértékben lehet
használni? Neki kell gondoskodnia arról, hogy ne használja azt másképp, mint ahogyan azt
tennie kellene.
23. Paulus, Neratiusról, I. könyv.
Neratius azt mondja, hogy a használat tárgyát képező ingatlan tulajdonosa semmilyen módon
nem változtathatja meg annak jellegét. Paulus szerint nem ronthatja a használatra jogosult
állapotát; de ronthat rajta, még ott is, ahol javítja a tulajdont.

9. cím Milyen módon kell a haszonélvezőnek biztosítékot nyújtania.
1. Ulpianus, Az ediktumról, XCVII. könyv.
Ha valaminek a haszonélvezetét hagyják örökül, a prétor számára tökéletesen igazságosnak
tűnt, hogy az örökhagyó két dologra vonatkozóan adjon biztosítékot; az egyik, hogy a vagyont
jó polgárhoz méltóan fogja használni, a másik pedig, hogy amikor a haszonélvezet
megszűnik, visszaadja, ami megmarad belőle.
(1) Ezt a kikötést meg kell kötni, függetlenül attól, hogy az ingatlan ingó vagy földterület.
(2) Nem szabad megfeledkezni arról, hogy ezt az eljárást a vagyonkezelői szerződések
esetében is alkalmazni kell; mivel nyilvánvaló, hogy ha a haszonélvezeti jog az
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adományozással (donatio mortis causa) jön létre, akkor ezt a biztosítékot a hagyatékok
esetében is meg kell adni. Továbbá, ha a haszonélvezeti jogot más módon alapítják, ugyanez a
szabály alkalmazandó.
(3) A félnek biztosítékot kell nyújtania arra, hogy "a haszonélvezeti jogot úgy fogja élvezni,
ahogyan azt egy jó polgár élvezné", vagyis hogy a haszonélvezet minősége nem fog romlani,
és hogy minden mást is megtesz, amit akkor tenne, ha az ingatlan az övé lenne.
(4) Az örökös és az örökhagyó jól teszi, hogy amint az örökhagyó élni kezd a jogával,
tanúkkal megállapíttatja, hogy milyen állapotban van az ingatlan az adott időpontban, hogy
ezáltal kiderüljön, hogy az örökhagyó csökkentette-e és milyen mértékben az ingatlan értékét.
(5) Célszerűbbnek tartották, hogy a biztosítékot ilyen körülmények között kikötés útján adják
meg, hogy ha valaki úgy használná a tulajdont, ahogyan azt egy jó polgár nem tenné, a
kikötés alapján azonnal pert lehessen indítani; és így nem kell megvárni, amíg a
haszonélvezet megszűnik.
(6) Ez a fajta kikötés két esetre vonatkozik; az egyik, amikor a fél úgy használja az ingatlant,
ahogyan azt egy jó polgár nem tenné, a másik pedig, amikor a haszonélvezeti jogot vissza kell
adni; az első akkor lép hatályba, amint az ingatlan helytelen használata megtörténik, és ez
többször is előfordulhat; a másik akkor lép hatályba, amikor a haszonélvezet megszűnik.
(7) Azzal kapcsolatban azonban, amit mondtunk, nevezetesen, hogy "visszaállítja, ami
megmarad belőle"; a tulajdonos nem magára a dologra vonatkozóan állapodik meg (mivel úgy
tekinthetnénk, hogy haszontalanul állapodik meg a saját tulajdonára vonatkozóan), csupán azt
állapítja meg, hogy ami megmarad, azt vissza kell állítani. Néha azonban a tulajdon
értékbecslésére vonatkozó rendelkezést is beillesztik; például, ha a haszonélvező, aki
megakadályozhatja a haszonbitorlást, elmulasztja ezt megtenni; mivel vállalja, hogy minden
gondosságot megtesz a tulajdon felett:
2. Paulus, Az ediktumról, LXXV. könyv.
A haszonélvezőnek kell ugyanis gondoskodnia annak biztonságos megőrzéséről.
3. Ulpianus, Az ediktumról, LXXIX. könyv.
Minden olyan eset, amikor a haszonélvezeti jog elveszíthető, szerepel ebben a kikötésben.
(1) Értelmezésünk szerint a haszonélvezeti jog akkor is "megszűnik" a haszonélvező
tulajdonában lenni, ha az még egyáltalán nem kezdett el tartozni hozzá, bár lehet, hogy a
haszonélvezeti jogot rá hagyják, és a kikötés mindazonáltal hatályossá válik azon az elven,
hogy a tulajdon megszűnik ahhoz a félhez tartozni, akinek a tulajdonjoga még nem kezdődött
meg.
(2) Amennyiben a haszonélvezeti jog "minden egyes alkalommal, amikor elveszik", hagyaték
útján megújul, ez a kikötés hatályossá válik, kivéve, ha a kötvényt szabályszerűen állítják ki,
de kivételt kell tenni.
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(3) Ha azonban valaki haszonélvezeti jogot és az ingatlan tulajdonjogát is meghagyja Önnek,
azzal a feltétellel, hogy gyermekei lesznek, és a haszonélvezeti jogot el kell veszítenie; és a
kikötés alapján kereset indítható, de kivételt lehet tenni.
(4) Ha az örökös elidegeníti az ingatlant, és a haszonélvezeti jog ezt követően megszűnik,
vizsgáljuk meg, hogy indíthat-e pert a kikötés alapján. A szigorú jogelvek szerint a kikötés
azért nem válik hatályossá, mert az ingatlan nem adható át az örökösnek vagy jogutódjának;
és az a személy, akinek átadható - vagyis akire a tulajdonjog száll - nem volt a kikötés
részese. Ez utóbbi azonban köteles saját jogainak védelméről gondoskodni egy másik
kötelezvénnyel, abban az időpontban, amikor a tulajdonjogot megszerzi; de ha ezt nem teszi
meg, akkor is jogosult lesz a dologi perre.
4. Venuleius, Stipulations, XII. könyv.
Ha a haszonélvező az ingatlant megszerezné, a haszonélvezeti jog az egyesülés folytán
megszűnik őt illetni; ha azonban a kikötés alapján pert indítanak ellene, akkor vagy azt kell
megállapítani, hogy nem a szigorú jogelveknek megfelelően járt el, ha a jó polgár
magatartására vonatkozó tanítást tekintjük alkalmazandónak; vagy pedig azt, hogy a félnek a
történtekre alapított kivétellel kell élnie.
5. Ulpianus, Az ediktumról, LXXIX. könyv.
E kikötés tartalmazza azt a rendelkezést, hogy "nem követtek el csalást", illetve nem fognak
csalást elkövetni; és mivel a csalás említése mindig dologi ügyekre vonatkozik, úgy tekintik,
hogy az magában foglalja a felek bármelyikének rosszhiszeműségét, függetlenül attól, hogy
az egyik örökös vagy örökbefogadó apa.
(1) Ha a használatot a haszonélvezet nélkül hagyják, a prétor biztosítékot rendel el, a termény
haszonélvezetének mellőzésével. Ez ésszerű, mivel a biztosítékot kizárólag a használatra, nem
pedig a haszonélvezetre vonatkozóan adják.
(2) Ezért a kikötés akkor lesz hatályos, ha az élvezetet a használat nélkül szerzik meg.
(3) Ha a lakóhely, a rabszolga vagy más állat szolgáltatásai maradnak meg, a kikötés
szükségessé válik, bár ezek a dolgok nem a haszonélvezeti jogból származnak.
6. Paulus, Az ediktumról, LXXV. könyv.
Ugyanez a szabály vonatkozik a földterületek hozamára is, például ha egy szüret vagy termés
kerül öröklésbe; ahogyan a haszonélvezettel szerzett vagyon is, ha öröklésbe adták, az örökös
halála esetén az örökösre száll vissza.
7. Ulpianus, Az ediktumról, LXXIX. könyv.
Ha az ingatlant haszonélvezeti jog miatt adták át, és nem adtak biztosítékot, a Proculus szerint
az örökös keresetet indíthat a visszaszerzésért, és ha kivételt tesznek azon az alapon, hogy az
ingatlant haszonélvezeti jog miatt adták át, akkor jogosult lesz a replikációra. Ez a vélemény
ésszerű; de a haszonélvezeti jog jogosultja által a kötelezvény teljesítésének kikényszerítése
érdekében személyes kereset indítható.
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(1) Amikor egy pénzösszeg haszonélvezetét hagyják örökül, a következő két esetet kell a
kikötésbe foglalni: "Ki kell fizetni, ha meghalsz, vagy elveszíted a polgári jogaidat"; és ezért
csak ez a két eset van megadva, mert a pénz használata nem veszhet el másképp, mint ilyen
körülmények között.
8. Paulus, Az ediktumról, LXXV. könyv.
Ha a haszonélvezeti jogot rád hagyják, és a puszta tulajdonjogot rám, akkor nekem kell
biztosítékot adni; de ha a puszta tulajdonjogot feltételhez kötve rám hagyják, egyes
hatóságok, köztük Marcianus, azon a véleményen vannak, hogy a biztosítékot mind az
örökösnek, mind nekem kell adni; mely vélemény helyes. Sőt, ha a vagyontárgyat rám
hagyják, és ha az megszűnik engem illetni, másé lesz; ebben az esetben is mindkettőnek
biztosítékot kell adni, amint azt az előző esetben megállapítottuk. Ha a haszonélvezeti jogot
két félre közösen hagyják, akkor a másiknak és az örökösnek is biztosítékot kell nyújtaniuk; a
feltételre a következőkben hivatkoznak: "A haszonélvezeti jogot az örökösnek átadni, ha az
nem a társörökösé".
9. Ulpianus, Az ediktumról, LI. könyv.
Ha egy haszonélvezeti jogot rám hagynak, és arra kérnek, hogy adjam át azt Titiusnak, akkor
meg kell vizsgálni, hogy ki köteles biztosítékot nyújtani, Titiusnak kell-e ezt megtennie, vagy
nekem, az örökösnek? Vagy azt mondjuk, hogy az örökös indíthat ellenem keresetet, és
nekem kell perelnem a vagyonkezelő kedvezményezettjét? Jobb, ha azt állítjuk, hogy ha a
haszonélvezeti jogból eredő elvárásom van, hogy az visszaszálljon rám, azaz az örökösre, ha
elveszíted; a kérdés úgy rendezhető, hogy te adsz biztosítékot nekem, én pedig biztosítékot a
vagyon egyszerű tulajdonosának. Ha azonban a haszonélvezeti jogot a kedvezményezett
javára bizalmi vagyonkezelésben hagyták rám, és nincs remény arra, hogy az visszaszálljon
rám, akkor a kedvezményezettnek közvetlenül az ingatlan egyszerű tulajdonosának kell
biztosítékot adnia.
(1) Nem szabad megfeledkezni arról, hogy akár a törvény közvetlen erejénél fogva, akár a
prétor közreműködésével rendelkezik a haszonélvezeti joggal egy fél, mégis köteles
biztosítékot nyújtani, vagy az esetlegesen indított pereket megvédeni.
(2) Pomponius szerint nyilvánvaló, hogy ha a tulajdonjogot egy bizonyos időponttól kezdve
bárkire hagyják, a haszonélvezeti jogot pedig abszolút módon; azt kell megállapítani, hogy a
haszonélvező mentesül a kötelezvényével kapcsolatos felelősség alól, mert bizonyos, hogy a
vagyon az ő vagy az örököse kezébe kerül.
(3) Amikor a ruhák haszonélvezetét hagyják örökül, Pomponius úgy véli, hogy bár az örökös
rendelkezhetett arról, hogy a ruhákat vissza kell adni, amikor a haszonélvezet megszűnik;
mindazonáltal az ígérő nem felelős, ha rosszindulatú szándék nélkül adja át az elhasználódott
ruhákat.
(4) Ha több fél a vagyon egyszerű tulajdonosa, bármelyikük köthet megállapodást a saját
tulajdonrészére vonatkozóan.
10. Paulus, Az ediktumról, XL. könyv.
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Ha egy olyan rabszolga haszonélvezetét hagyom rád, amely mindkettőnk közös tulajdonában
van, a biztosítékot az örökösömnek kell adnom; mert bár ő indíthat eljárást a vagyon
felosztása iránt, a haszonélvezet kérdése, amely téged illet, mégsem tartozik az eljáró bíró
feladatai közé.
11. Papinianus, Vélemények, VII. könyv.
Ha a ház használatát meghagyják, olyan biztosítékot kell nyújtani, amely egy jó polgár
számára kielégítő lenne; az sem változtat az ügyön, ha az apa azt kívánja, hogy fiai, akik az
örökösei, a házban lakjanak az özvegyével, aki az örökös.
12. Ulpianus, Sabinusról, XVIII. könyv.
Ha bizonyos hajók haszonélvezetét meghagyják, nem lesz szükség a szenátusi rendeletben
előírt biztosítékra; hanem csak arra, amely kimondja, hogy "a fél úgy fogja használni és
élvezni, ahogyan azt egy jó polgárnak tennie kell". Ha tehát a hajókat élvezeti céllal adták át,
senki sem vonja kétségbe, hogy azok tulajdonjoga nem száll át arra, aki azokat átvette, mert
nem e célból adták át; hanem azért, hogy az örökhagyó használhassa és élvezhesse azokat.
Ezért, mivel az említett hajók nem kerülnek a haszonélvező tulajdonába, a tulajdonos
visszaszerezheti azokat, ha nem adnak biztosítékot. Meg kell vizsgálni, hogy ilyen
körülmények között van-e helye személyes keresetnek? Úgy határoztak, hogy senki sem
indíthat ilyen jellegű keresetet a saját tulajdonának visszaszerzése érdekében, kivéve, ha
tolvajról van szó.
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VIII. könyv
1. A szolgalmakra vonatkozóan.
2. A városi birtokok szolgalmi jogairól.
3. A paraszti birtokok szolgalmi jogairól.
4. Mind a városi, mind a falusi birtokokra vonatkozó közös szabályok.
5. Ha egy szolgalom visszaszerzésére irányuló keresetet indítanak, vagy ha egy másik
személynek a szolgalomhoz való jogát megtagadják.
6. Hogyan vesznek el a szolgaságok.

*****************************************

1. cím A szolgaságokról.
1. Marcianus, Szabályok, III. könyv.
A szolgalmak vagy személyesek, mint a használat és a haszonélvezet; vagy reálisak, mint a
falusi és városi birtokok szolgalmi jogai.
(2) Ulpianus, Az ediktumról, XVII. könyv.
A közös tulajdonban lévő ház egyik tulajdonosa nem terhelheti azt szolgalmi joggal.
3. Paulus, Az ediktumról, XXI. könyv.
Egyes szolgalmak a talajhoz, mások a felszínhez kapcsolódnak.
4. Papinianus, Kérdések, VII. könyv.
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Szolgálati jogot nem lehet közvetlen joggal létrehozni egy bizonyos időponttól kezdve, vagy
egy bizonyos időpontig, vagy egy bizonyos feltételhez, vagy egy bizonyos eshetőséghez
kötve; (például: "ameddig csak akarom"), mindazonáltal, ha ilyen rendelkezések vannak
hozzáfűzve, és egy fél a szerződés feltételeinek megsértésével pert indít a szolgalom
visszaszerzése iránt, akkor kivételes eljárást lehet indítani azon az alapon, hogy a követelés
ellentétes a megállapodással, vagy csalás miatt, és Cassius szerint ez volt Sabinus véleménye,
amellyel ő maga is egyetértett.
(1) Megállapítást nyert, hogy a szolgalmi jogokat korlátozásokkal lehet kiegészíteni; például
azzal kapcsolatban, hogy milyen ügyleteket lehet vagy nem lehet engedélyezni egy úttesten,
például hogy azon csak lóval lehet közlekedni, vagy hogy csak bizonyos súlyt lehet szállítani,
vagy hogy ilyen és ilyen nyájat lehet rajta hajtani, vagy hogy szenet lehet szállítani.
(2) Ahol bizonyos napok és órák számának intervallumát említik, az nem az idő kérdésére
vonatkozik, hanem csak arra, hogy a törvény szerint létrehozott szolgalmat milyen módon kell
élvezni.
5. Gaius, A tartományi ediktumról, VII. könyv.
A feljáró, az út, a szarvasmarhák áthaladása és a víz vezetése céljából biztosított szolgalmi
jogokat majdnem ugyanúgy hozzák létre, mint azokat, amelyekben a haszonélvezeti jog
létrejöttét állapítottuk meg.
1. A szolgalmi jogok gyakorlása időben korlátozható; például, ha a fél a harmadik órától a
tizedik óráig, vagy váltakozó napokon használhatja a szolgalmat.
(6) Paulus, Az ediktumról, XXI. könyv.
A szolgalmi jog a földterület egy bizonyos részére vonatkozóan feloldható vagy létrehozható.
7. Ulpianus, A Lex Julia et Papia, XIII. könyv. A csatornaépítés joga szolgalom.
8. Paulus, Plautiusról, XV. könyv.
Nem lehet olyan szolgaságot előírni, amely lehetővé teszi számunkra, hogy almát szedjünk,
vagy sétáljunk, vagy vacsorát együnk más földjén.
(1) Ha nekem szolgalmi jogom van a te földeden, vagy ha én az említett föld egy részének
tulajdonosa leszek, és te az enyém egy részének tulajdonosa leszel, a szolgalmi jog mindkét
részre megmarad, bár kezdetben nem lehetett volna csak egy részre vonatkoztatva
megszerezni.
9. Celsus, Digest, V. könyv.
Ha egy más tulajdonán keresztül vezető útjogot csupán átengednek vagy hagyatékba adnak
valakinek, akkor az illetőnek joga van arra járni vagy vezetni, de csak megfelelő módon, azaz
annak bármely részén; mert bizonyos dolgokat hallgatólagosan úgy értelmeznek, hogy a
hétköznapi beszélgetésekben ez alól kivételt képeznek. Nem lesz azonban megengedve neki,
hogy a házon keresztülmenjen, vagy a szőlőskerteken átmenjen, illetve áthajtson, amikor ezt
ugyanolyan kényelmesen megtehetné máshol is, és a szolgalom alá eső földterületet kevésbé
károsítaná. Ugyanis az a megállapodás, hogy bármilyen irányba is irányítja először az útját,
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azt követően ugyanezt kell használnia a gyaloglás és a vezetés során; és hogy nincs hatalma
utólag megváltoztatni azt. Ezt a nézetet vallotta Sabinus is, aki egy érvelésében azt állította,
hogy a félnek jogában áll a vízfolyást oda irányítani, ahová akarja, de miután ez megtörtént,
nem változtathatja meg; és igaz, hogy ezt a szabályt az útjog esetében is be kell tartani.
10. Ugyanez, Digest, XVIII. könyv.
Ha olyan ingatlanon való átjárás jogát hagyják örökül, amelyet csak bizonyos munkálatok
elvégzése esetén lehet élvezni, a Proculus szerint az örökhagyónak joga van arra, hogy ásással
vagy alépítményezéssel utat alakítson ki.
11. Modestinus, Különbségek, VI. könyv.
Általánosan elfogadott nézet, hogy a szolgalom nem szerezhető meg a tulajdonjog egy
részéből; és ezért, ha valaki, aki egy földterületet birtokol, kiköt egy útjogot, és később
elidegeníti az említett földterület egy részét, ebben az esetben a kikötést olyan dolgok
bevezetésével teszi semmissé, amelyekről kezdetben nem lehetett volna kikötést tenni. Az
útjogot egy részre vonatkozóan nem lehet sem hagyni, sem visszavonni, és ha ez megtörténik,
sem a hagyaték, sem a visszavonás nem lesz érvényes.
12. Javolenus, Episztolák, IV. könyv.
Nem kételkedem abban, hogy egy önkormányzathoz tartozó rabszolga révén szabályszerűen
lehet földet szolgálni.
13. Pomponius, Quintus Muciusról, XIV. könyv.
Ha az útjogot megadták, és az arra kijelölt hely olyan keskeny, hogy sem jármű, sem
teherhordó állat nem tud behajtani, akkor úgy kell tekinteni, hogy nem feljáró, hanem út
szerzett. Ha azonban egy teherhordó állatot át lehet vezetni rajta, de járművet nem, akkor a
szarvasmarhák számára biztosított útjogot szerzettnek tekintik.
14. Paulus, Sabinusról, XV. könyv.
A földesúri birtokok szolgalmi jogai, még ha testhez kötöttek is, mindazonáltal testetlenek, és
ezért használat útján soha nem szerezhetők meg; lehetnek olyan jellegű szolgalmak, amelyek
nem engedik meg a biztos és folyamatos birtoklást, mert senki sem birtokolhat tartósan és
folyamatosan egy utat úgy, hogy azt úgy lehessen tekinteni, hogy az ne szakadjon meg egy
időre sem. Ugyanezt a szabályt kell betartani a városi birtokok szolgalmi jogai tekintetében is.
1. A sírhelyhez vezető út szolgalmi joga magántulajdonban marad, ezért a szolgalmi joggal
terhelt földterület tulajdonosa számára felszabadítható; és a sírhely egyházi jelleggel való
felruházása után is megszerezhető.
2. Ha a közterület vagy közút két birtok között helyezkedik el, vízvételi szolgalom kiszabható,
de vízfolyás nem. Szokás azonban a császárhoz folyamodni, hogy a félnek engedélyezze,
hogy "a vizet az országúton keresztül úgy vezesse át, hogy az a köznek ne okozzon
kellemetlenséget". A két földterület között lévő szent és vallási helyek létezése
megakadályozza az út szolgalmi jogának létrehozását; mivel ilyen helyeken keresztül senki
sem jogosult szolgalomra.
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15. Pomponius, Sabinusról, XXXV. könyv.
Ha a szolgalmi jog nem személyes vagy dologi, akkor - mivel a szomszédok nem érdekeltek
benne - nem érvényes; mint például az, amelyik kimondja, hogy a saját ingatlanodon nem
járhatsz és nem állhatsz. Ha tehát szolgalomként azt adod nekem, hogy nem lesz jogod
használni és élvezni a saját földed termését, az semmis. Más lenne azonban a helyzet, ha
olyan szolgalmi jogot adnál nekem, amely előírja, hogy nem lesz jogod vizet meríteni a saját
földeden, azzal a céllal, hogy csökkentsd a vízkészletemet.
1. A szolgalmi jog természete nem olyan, hogy egy személyt bármire kötelezzenek (például
arra, hogy a bokrokat arrébb helyezze, hogy kellemesebb legyen a kilátás, vagy hogy
ugyanebből a célból a saját földjén valamit kifessen), hanem csak tűrnie kell valamit, vagy
bele kell egyeznie, hogy nem végez valamilyen cselekményt.
(16) Julianus, Digest, XLIX. könyv.
Ha valaki ingatlantulajdont kapott biztosítékul, nem igazságtalan, hogy a rá vonatkozó
szolgalmi jog érvényesítésére praetoriánus keresetet nyújtsanak be neki, mint ahogyan a
földterület visszaszerzésére is megítélik az ilyen jellegű keresetet. Megállapítást nyert, hogy
ugyanezt a szabályt kell betartani azzal a féllel szemben is, aki örökös haszonbérletben
birtokolja a földet.
17. Pomponius, szabályok.
Az úthasználati jog, az ösvény, a szarvasmarhák számára fenntartott kocsiút vagy a vízfolyás
egy része nem képezheti kötelezettség tárgyát, mivel e dolgok használata osztatlan; és ezért ha
a kikötő több örököst hagyva meghal, bármelyikük indíthat keresetet a teljes úthasználati
jogra; és ha az ígérő fél több örököst hagyva hal meg, a teljes jogra vonatkozóan bármelyikük
ellen külön-külön is indítható kereset.
(18) Paulus, Kérdések, XXXI. könyv.
Papinianus egy jegyzetben megállapítja, hogy minden olyan esetben, amikor a szolgalmi jog
az örökös belépésével megszűnt, az örökhagyó csalásra hivatkozva kivételesen el lesz zárva,
ha nem engedi meg a szolgalmi jog újbóli kivetését.
19. Labeo, Utolsó művek, Javolenus által rövidítve, IV. könyv.
Úgy gondolom, hogy ha valaki földet ad el, akkor is lehet szolgalmi joggal terhelni, még
akkor is, ha az nem hasznos a számára; például, ha egy félnek nem lenne érdeke egy
vízfolyás, akkor is lehet ilyen szolgalmat alapítani, mivel vannak bizonyos dolgok,
amelyekkel rendelkezhetünk, még akkor is, ha nem jelentenek számunkra előnyt.
(20) Javolenus, Labeo utolsó műveiről, V. könyv.
Amint egy útjogot vagy bármilyen más, földterülethez kapcsolódó jogot vásárolnak, Labeo
azon a véleményen van, hogy biztosítékot kell nyújtani arra, hogy Ön nem tesz semmit annak
érdekében, hogy a vevő ne élhessen a jogával, mert egy ilyen jellegű jogot nem lehet nyíltan
átadni. Úgy gondolom, hogy az ilyen jog használatát a birtokba adással egyenértékűnek kell
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tekinteni; és ezért a birtoklással kapcsolatos tilalmaknak megfelelő tilalmakat állapítottak
meg.

2. cím A városi birtokok szolgalmi jogairól.
1. Paulus, Az ediktumról, XXI. könyv.
Ahol közterület vagy országút van közbeiktatva, ez nem akadályozza meg az útjog, a
marhahajtás vagy a ház magasságának emelése miatti szolgalmi jogok gyakorlását; de
akadályozza a gerenda falra támasztásának vagy a tető kiugrónak a jogát, és akadályozza a víz
folyására és csepegésére vonatkozó szolgalmi jogokat is, mert az égnek az említett föld felett
szabadnak kell lennie.
1. Ha egy ház haszonélvezeti joga a tiéd, és nekem puszta tulajdonjogom van rajta, és az a
szomszéd épületének támogatására van utalva; ellenem per indítható az egészért, de ellened
nem lehet peres eljárást indítani.
2. Gaius, A tartományi ediktumról, VII. könyv.
A városi birtokokat a következő jogok illetik meg: a ház megemelésének és a szomszéd
fényeinek eltakarásának joga, vagy az ilyen jellegű megemelés megakadályozása; az
esővíznek a szomszéd tetőjére vagy földjére való csöpögtetésének engedélyezése; továbbá a
szomszéd falába gerendák beillesztésének tilalma, valamint az épület kiugrásával kapcsolatos
jog; és más, ezekhez hasonló jogok.
3. Ulpianus, Sabinusról, XXIX. könyv.
A kilátás akadályozása elleni szolgalom is létezik.
4. Paulus, Institutes, II. könyv.
Ahol a világítási szolgalom keletkezik, ott azt tartják, hogy a szomszédnak azt kell
megszereznie, hogy ne zavarja a világításunkat, de ha a kiszabott szolgalom a fények
elhomályosításának megakadályozására irányul, akkor úgy tűnik, hogy különösen azt a jogot
szereztük meg, hogy a szomszéd nem emelheti magasabbra az épületét akaratunk ellenére,
hogy csökkentse a házunkba jutó fény mennyiségét.
5. Ulpianus, Az ediktumról, XVII. könyv.
A szolgasággal kapcsolatos ügyekben valakinek a nem hajlandóságát úgy kell értenünk, hogy
nem azt jelenti, hogy ennyi szóval tiltakozik, hanem azt, hogy nem járul hozzá. Ezért mondja
Pomponius a Negyvenedik könyvben, hogy még a csecsemőről és az elmebetegről is joggal
mondható, hogy nem hajlandó; mert ezek a kifejezések nem a cselekményre vonatkoznak,
hanem a szolgaságok kiszabásának jogára.
(6) Gaius, A tartományi ediktumról, VII. könyv.
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Ezenfelül ezek a szolgalmak éppúgy, mint a paraszti birtokok, bizonyos idő elteltével a
használat hiánya miatt elvesznek; kivéve, hogy e különbség van közöttük, nevezetesen, hogy
a használat hiánya miatt nem vesznek el teljesen, hanem csak akkor, ha a szomszéd
egyidejűleg haszonélvezettel szabadságot szerez. Például, ha az ön háza az enyémhez képest
szolgalom, úgy, hogy nem lehet magasabbra emelni, nehogy akadályozza az én épületem
fényeit, és én a törvény által meghatározott idő alatt bezárom vagy eltorlaszolom az
ablakaimat; csak akkor veszítem el a jogomat, ha ön a fent említett idő alatt megemelte a
házát, és magasabb marad; ellenkező esetben, ha ön nem épít semmi újat, megtartom a
szolgalmat. Továbbá, ha az Ön háza egy gerenda behelyezésének szolgalmi joga alá tartozik,
és én a gerendát eltávolítom, csak akkor veszítem el a jogomat, ha Ön betömi a lyukat,
amelyből a gerendát kivették, és a törvény által előírt idő alatt ebben az állapotban tartja a
dolgokat; ha azonban Ön nem végez semmilyen változtatást, a jogom sértetlen marad.
7. Pomponius, Quintus Muciusról, XXVI. könyv.
Mucius azt mondja azzal kapcsolatban, ami arról szól, hogy az épületemhez a szabadságot
haszonszerzéssel szereztem meg, hogy azt nem szerezhettem volna meg úgy, hogy ugyanarra
a helyre egy fát ültetek; és ez helyes, mert a fa természetes mozgása miatt a fa nem maradna
ugyanabban az állapotban és ugyanazon a helyen, mint a fal.
8. Gaius, A tartományi ediktumról, VII. könyv.
Ha egy fal a természetjog szerint közös tulajdon, két szomszéd közül egyiknek sincs joga
lebontani vagy megjavítani, mert nem ő az egyedüli tulajdonos.
9. Ulpianus, Az ediktumról, LIII. könyv.
Ha valaki a saját háza felhúzásával elzárja a szomszédja fényeit, és nem tartozik az épületére
kiszabott szolgalmi jog hatálya alá, nem lehet ellene pert indítani.
10. Marcellus, Digest, IV. könyv.
Gaurus Marcellusnak: Van két házam, az egyiket rád hagytam, a másikat pedig örökösöm
felhúzta, és akadályozta a te fényeidet; indíthatsz-e ellene pert, és szerinted van-e különbség,
hogy az a ház, amelyet felhúzott, a sajátja volt-e, vagy az, amelyet örökölt? Azt is szeretném
megkérdezni, hogy az örökös köteles-e a más tulajdonában lévő házon keresztül hozzáférést
biztosítani az örökölt ingatlanhoz; mivel ezt a kérdést gyakran teszik fel, amikor olyan
földterület haszonélvezetét hagyják örökül, amelyet csak más tulajdonán keresztül lehet
elérni. Marcellus válaszolt: Ha valakinek két háza van, és az egyiket örökli, kétségtelen, hogy
az örökös a másik ház felemelésével akadályozhatja a fényt az egyikre, amelyet örökül
hagyott; és ugyanezt kell mondani akkor is, ha valaki egy házat az egyik örökösre, egy másik
ház haszonélvezetét pedig egy másikra hagyta. Hasonló szabály azonban nem mindig
alkalmazható az útjogra, mert bejárás nélkül a haszonélvezetre vonatkozó hagyaték értéktelen;
de az ember lakhat olyan házban, amelynek a fényét elzárták. Sőt, ha haszonélvezeti jogot
hagynak hátra, a földhöz való hozzáférést is meg kell adni, mert ha a hátrahagyott dolog a
vízvételi kiváltság volt, akkor erre a célra is útjogot kell adni. Meg kell azonban állapítani,
hogy az örökösnek csak olyan mértékben szabad a fényt elzárni és a házat elsötétíteni, hogy a
fényt ne vágják el teljesen, hanem csak annyit hagyjanak meg, amennyi a házban lakók rendes
szükségleteihez napközben elegendő.
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(11) Ulpianus, A konzuli hivatalról, I. könyv.
Ha valaki le akarja vágni a szomszédok világítását, vagy bármi mást akar tenni, ami
zavarhatja a szomszédok kényelmét, ne feledje, hogy köteles megőrizni az épület eredeti
formáját és helyzetét.
1. Ha Ön és a szomszédja között nincs megállapodás az Ön által vállalt épület magasságát
illetően, Ön kijelölhet egy választottbírót.
12. Javolenus, Cassiusról, X. könyv.
Ha az épületek olyan szolgalom alá tartoznak, hogy semmilyen részük nem emelkedhet
magasabbra, akkor a bokrokat az említett magasság fölé lehet helyezni; de ha a szolgalom a
kilátásra vonatkozik, és a bokrok akadályoznák azt, akkor ez nem tehető meg.
13. Proculus, Episztolák, II. könyv.
Egy bizonyos Hiberus, akinek a raktáram hátsó részén van egy épülete, fürdőszobákat épített
a pártfalhoz; holott senkinek sem szabad csöveket vezetni a pártfal mentén, mint ahogyan
nincs joga egy másik falat sem építeni fölé; és a törvény sokkal nagyobb erővel vonatkozik a
csövekre, mert azok révén a fal felégethető. Szeretném, ha beszélne erről Hiberusszal, hogy
megakadályozza, hogy törvénytelen dolgot tegyen. Proculus így válaszolt: "Nem hiszem,
hogy Hiberusnak ebben az esetben kétségei lennének afelől, hogy olyasmit tesz, ami nem
megengedett, amikor csöveket helyez el a pártfal mentén".
1. Capito véleménye szerint megengedett a pártfalat díszes stukkóval bevonni, mivel egy
ilyen falon nagyon értékes festményeket is elhelyezhetek; de ha a szomszédom lebontja a
falat, és a fenyegető kár elhárítása érdekében kikötés alapján eljárást indítanak, az ilyen
jellegű festményeket nem lehet magasabbra értékelni, mint a közönséges vakolatot; és ezt a
szabályt a díszes bevonatokra vonatkozóan is be kell tartani.
14. Papirius Justus, Az alkotmányokról, I. könyv.
Antoninus és Verus császárok egy rezcriptumban kimondták, hogy a tulajdonosnak vagy
bárki másnak a beleegyezésével joga van a szolgalom alá nem eső üres telken építkezni, ha a
törvényes helyet meghagyja a szomszédos ház és az építési hely között.
15. Ulpianus, Sabinusról, XXIX. könyv.
Más szabályokat kell betartani az olyan szolgalmi jogok tekintetében, amelyek a fények
akadályozása vagy a kilátás akadályozása ellen rendelkeznek; mert a kilátás tekintetében,
mivel az uralkodó tulajdonosnak nagyobb érdeke fűződik a kellemes és akadálytalan
kilátáshoz; de ami a fényekre vonatkozik, semmi olyat nem szabad tenni, ami eltakarhatja
azokat, és ezért bármit, amit a szolgalmi tulajdonos e célból tesz, meg lehet tiltani, ha van
szolgalmi jog; és egy új építményről szóló értesítés kézbesíthető neki, ha úgy cselekszik, hogy
akadályozza a fényt.
16. Paulus, Alfenus Digestus Epitomái, II. könyv.
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A fény az égbolt látásának képessége, és különbség van a fény és a kilátás között; mert az
alacsonyabb helyekre lehet kilátás, de fényt nem lehet kapni egy olyan helyről, amely
alacsonyabb.
17. Ulpianus, Sabinusról, XXIX. könyv.
Ha valaki úgy ültet fát, hogy az zavarja a fényt, akkor teljes joggal kijelenthető, hogy egy
kiszabott szolgasággal szemben cselekszik; mert még egy fa is kevésbé teszi láthatóvá az
eget. Ahol azonban az, amit odatelepít, egyáltalán nem zavarja a fényt, hanem csak elvágja a
napsugarakat; ha ezt olyan helyen teszi, ahol kellemesebb volt nélküle, akkor azt lehet
mondani, hogy nem a szolgalom megsértésével követte el a cselekményt; ha azonban úgy
teszi, hogy elvágja a napsugarakat egy szobából vagy egy napórából, akkor azt kell mondani,
hogy azzal, hogy árnyékot állít egy olyan helyen, ahol a napsütésre szükség volt, a kiszabott
szolgalom megsértésével cselekszik.
(1) Másrészt, ha valaki eltávolítja az épületet vagy egy fa ágait, amivel egy korábban
árnyékos hely a napfénynek kitetté válik, nem sérti meg a szolgaságot; mert úgy kell
cselekednie, hogy ne akadályozza a fényt, és ebben az esetben nem akadályozza, hanem túl
sok fényt okoz.
(2) Néha azonban azt lehet mondani, hogy még ha egy fél el is távolít vagy le is alacsonyít
egy épületet, akkor is akadályozza a fényt; ha például a fény visszaverődés vagy
visszaverődés révén vagy más módon jutott be egy házba.
(3) A következő záradék a szállításra vonatkozóan: "A tetőről való csöpögés maradjon úgy,
ahogy jelenleg van"; azt jelenti, hogy a szomszédok kötelesek megengedni a víz csöpögését a
tetőről, de nem olyan mértékben, hogy a vevőnek azt a szomszédos épületekből el kell tűrnie;
és ezért az eladó azt állítja, hogy őt megilleti a tőről való csöpögés szolgalmi joga, de senki
mással szemben ez nem vonatkozik rá.
(4) Amit itt a tetőről lecsöpögő vízre vonatkozóan megállapítottunk, azt úgy kell érteni, hogy
az minden más szolgalomra is vonatkozik, ha nem állapodtak meg kifejezetten az
ellenkezőjéről.
18. Pomponius, Sabinusról, X. könyv.
Ha a házamhoz csatlakoztatott csövek, amelyeken keresztül Ön vizet vezet, kárt okoznak
nekem, jogosult vagyok a tényállás alapján pert indítani, és követelhetem Öntől a fenyegető
kár megelőzésére vonatkozó kikötést is.
(19) Paulus, A Sabinusról, VI. könyv.
Proculus azt mondja, hogy a partfalhoz csatlakozó cső, amely ciszternából vagy az égből vizet
vezet, nem létezhet törvényesen; de a szomszédot nem lehet megakadályozni abban, hogy egy
ilyen fal mellett legyen fürdőszobája, még akkor sem, ha a fal nedves lesz; mint ahogy azt
sem lehet megakadályozni abban, hogy a saját étkező- vagy hálószobájában vizet öntsön ki.
Neratius azonban azt mondja, hogy a szomszédot meg lehet akadályozni ebben, ha a lakást
meleg fürdőzésre használták, így a falat állandóan nedvesen tartotta, és ez a szomszédnak kárt
okozott.
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1. Ha egy földből készült helyiséget egy pártfalhoz építenek, akkor az jogszerűen létezhet, ha
úgy van kialakítva, hogy akkor is megmarad, ha a pártfalat eltávolítják, feltéve, hogy nem
akadályozza annak javítását.
2. Sabinus nagyon helyesen mondja, hogy lehet egy lépcsőházam a pártfal ellen, mert az
eltávolítható.
20. Ugyanő, A Sabinusról, XV. könyv.
Azokat a szolgalmakat, amelyek csak a föld felszínéhez kapcsolódnak, birtoklással tartják
fenn; mert ha történetesen egy gerenda nyúlik ki a házamból, és a tiédbe illeszkedik, akkor,
mivel nekem van jogom az ilyen illesztésre, az említett gerenda miatt birtokomban van a
kiváltság. Ugyanez lesz az eredmény, ha az Ön telkén van egy erkélyem, amelyet valami
alátámaszt, vagy ha megengedem, hogy az Ön telkén víz csöpögjön, mivel használok valamit,
ami az Öné, és így mintegy saját cselekményem révén birtokomban van.
1. Ha az én udvarom magasabb, mint az Ön háza, és Ön megadta nekem a jogot, hogy az Ön
udvarán keresztül gyalog vagy autóval közlekedjek a házamhoz, és az Ön udvarán keresztül
nem lehet a házamhoz egyenesen megközelíteni; jogszerűen építhetek lépcsőt vagy ferde síkot
az ajtómhoz, mindaddig, amíg nem bontok le semmit, ami több, mint ami az útjog
megteremtéséhez szükséges.
2. Ha egy olyan épületet, amelynek tetejéről víz csöpög, eltávolítanak, hogy egy másik,
ugyanolyan formájú és jellegű épületet emelhessenek rajta, a közérdek megköveteli, hogy ez
utóbbit ugyanannak az építménynek tekintsék; mert ellenkező esetben, ha szigorúan
értelmezzük, az utólag a földre emelt épület más lesz; és ezért az eredeti épület eltávolításakor
a haszonélvezet elveszik, még akkor is, ha az épület helye ugyanannak az épületnek egy része.
3. Ahol a csöpögő vízre vonatkozó szolgalom van előírva, ott az ennek alávetett földterület
tulajdonosa nem építhet jogszerűen arra a helyre, ahol a víz lezúdul.
4. Ha a víz először egy cseréptetőről folyt le, akkor később nem folyhat le egy deszkából vagy
más anyagból készült tetőről.
5. Bármilyen módon is szerezték meg a víz csöpögésének szolgalmi jogát, az esés nagyobbá
tehető az épület magasabbra emelésével, mivel így a szolgalom könnyebben elviselhető lesz,
mivel ami magasból esik, az szelídebben esik, és néha szétszóródik, és nem éri el a szolgalom
alá eső helyet; de lejjebb nem lehet engedni, mert akkor a szolgalom terhesebbé válna, vagyis
a csöpögés helyett patak lesz. Ugyanezen okból a csepegést vissza lehet vinni, mert ebben az
esetben a mi helyiségünkre kezd jobban esni; de előre nem lehet vinni, mert akkor más helyre
esne, mint a szolgalom alá eső hely; mert bármit kevésbé terhessé tehetünk, de nem tehető
terhesebbé. És mindenképpen szem előtt kell tartani, hogy a szomszéd helyzete javítható, de
nem rontható, kivéve, ha a szolgalom elrendelésekor kifejezetten rendelkeztek valamilyen
változásról.
6. Ha valaki olyan földre épít, amely a tetőből lecsöpögő víznek van kitéve, joga van arra a
helyre emelni az épületét, ahonnan a víz lecsöpög; sőt, ha magára az épületre esik, még
magasabbra is emelheti azt, feltéve azonban, hogy a lecsöpögésről még mindig megfelelően
gondoskodik.
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(21) Pomponius, Sabinusról, XXXIII. könyv.
Ha az Ön házát két szolgalom terheli a hozzám tartozó épületek javára, nevezetesen, hogy
nem emelheti magasabbra, és az én épületemről kell fogadnia a vizet, és én megadom Önnek
a jogot, hogy házát az én hozzájárulásom nélkül megemelje; az én vizem csöpögésére
vonatkozólag úgy kell tekinteni, hogy ha az Ön házát magasabbra emelik, és az én házamból
származó esővíz nem tud ráesni, akkor Ön emiatt nem jogosult magasabbra emelni, de ha az
én házamból származó csöpögést nem zavarják, akkor magasabbra emelheti.
22. Julianus, A Miniciusról, II. könyv.
Aki egy ház tulajdonosa, az olyan szolgalmi jogokat róhat a szomszédjára, amelyek arra
kényszerítik, hogy ne csak a jelenleg meglévő fényekre vonatkozóan nyújtson biztosítékot,
hanem a későbbiekben esetlegesen létrejövő fényekre vonatkozóan is.
23. Pomponius, Sabinusról, XXXIII. könyv.
Ha egy szolgalmi jog a következőképpen van előírva: "A most meglévő fények a jelenlegi
állapotukban maradnak": ez nem jelenti azt, hogy a jövőbeni fényekre vonatkozóan bármit is
előírnának; de ha a kötvény szavai a következők: "A világítás nem akadályozható", ez a
kikötés nem egyértelmű, és nem jelzi, hogy a most meglévő világítás nem akadályozható-e,
vagy a későbbiekben esetleg elkészülő más világítás is ide tartozik. A kedvezőbb értelmezés
az, hogy a záradék általánosságban minden világításra vonatkozik, függetlenül attól, hogy
azok jelenleg léteznek-e, vagy a szerződés megkötése után készülnek.
(1) Még abban az esetben is, ha egy épületet már megterveztek, de még nem építették fel, a
szolgalmat meg lehet szerezni, illetve rá lehet terhelni.
24. Paulus, Sabinusról, XV. könyv.
Ha valakinek olyan épülete van, amely magasabb, mint egy másiké, akkor jogszerűen olyan
magasra emelheti a saját házát, amilyen magasra csak akarja, feltéve, hogy ez nem ró az alatta
lévő épületekre az általuk elviselhetőnél terhesebb szolgalmi kötelezettséget.
25. Pomponius, Sabinusról, XXXIII. könyv.
Ami a fák épületbe való beillesztéséről szólt, az akkor alkalmazható, ha az egyik ház egy
másikhoz tartozó épületet támaszt alá; egyébként senki sem támaszkodhat a saját épületével
egy másik épületére,
1. Ha három ház lejtős talajon áll, és a középső ház a felső ház javára szolgalmi joggal terhelt,
a legalsó azonban nem szolgalmi joggal, és az alsó és a középső házat elválasztó pártfalat a
legalsó ház tulajdonosa emeli, Sabinus szerint ebben az esetben az említett tulajdonos
jogszerűen megtarthatja a megemelt falat.
26. Paulus, Sabinusról, XV. könyv.
A közös tulajdonban lévő ingatlanok esetében a tulajdonosok egyike sem építhet szolgalmi
jog alapján semmit a többiek beleegyezése nélkül, illetve nem akadályozhatja meg a többieket
abban, hogy bármit is építsenek; mivel senki sem köthet szolgalmi jogot a saját tulajdonához.
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Ezért az ebből eredő véget nem érő viták miatt a tulajdont általában felosztják; de a felosztási
kereset révén az egyik érdekelt fél megakadályozhatja, hogy bármilyen munkát elvégezzenek,
vagy ráveheti a többieket, hogy eltávolítsák a már felépített dolgokat, feltéve, hogy ez
mindannyiuk javát szolgálja.
27. Pomponius, Sabinusról, XXXIII. könyv.
Ha azonban Ön és én a Tizian-ház társtulajdonosai vagyunk, és abból valamit törvénytelenül
behelyeznek a saját házamba, akkor kétségtelenül jogom lesz emiatt Önnel szemben fellépni;
vagy amit behelyeztek, azt el kell távolítani. Ugyanez a szabály vonatkozik arra az esetre is,
ha hasonló körülmények között az Ön házának valamilyen része az Ön és az én közös
tulajdonunkban lévő ház fölé nyúlik, mivel egyedül én vagyok jogosult az Ön elleni keresetre.
1. Ha Ön a közös tulajdonban lévő földterületre kíván építkezni, a társtulajdonosnak joga van
megakadályozni ezt, még akkor is, ha az építkezés kiváltságát a szomszédja adta meg Önnek;
mivel Önnek nincs joga a másik társtulajdonos beleegyezése ellenében a közös tulajdonban
lévő földterületre építkezni.
28. Paulus, Sabinusról, XV. könyv.
Ha egy más tulajdonában lévő helyiség vagy terem falának alsó részén a padló mosása
céljából nyílást készítenek; ez nem tekinthető a vízfolyásra vonatkozó szolgalmi jog
alapjának, vagy olyan cselekménynek, amellyel jog szerezhető az idő múlásával. Ez azért
igaz, mert arra a helyre nem esik víz az égből, mivel amit a kezek végeznek, az nem
örökkévaló; de az égből hulló víz, bár nem folyamatos, mégis természetes oknak köszönhető,
és emiatt örökkévalónak minősül. Ismétlem, az ingatlanhoz kapcsolódó minden szolgalomnak
örökös okon kell alapulnia, és ezért a víz vezetésére vonatkozó jog, amelynek forrása egy
víztározóban vagy egy tóban van, nem adható szolgalomként. A tetőről csöpögő vízre
vonatkozó jognak szintén természetes és örökös okon kell alapulnia.
29. Pomponius, Quintus Muciusról, XXXII. könyv.
Ezért, ha a szomszédot egy olyan nyitás következtében kár éri, mint az említett, és amelyre
vonatkozóan nem áll fenn szolgalmi jog; azt kell mondani, hogy jó ok van a fenyegető kár
elleni kikötésre.
(30) Paulus, Sabinusról, XV. könyv.
Ha valaki megvásárol és átadással átvesz egy házat, amelyre saját javára szolgalmi jogot
vetettek ki, a szolgalmi jog megszűnik és megszűnik; és ha később el akarja adni a házat, a
szolgalmi jogot kifejezetten meg kell újítani; ellenkező esetben a házat szabadon kell eladni.
(1) Ha egy olyan birtok egy részét szereztem meg, amely felett szolgalmi joggal rendelkezem,
vagy amelynek tartozom, akkor megállapítható, hogy a szolgalom nem olvad el; mivel az
említett birtok egy részére való hivatkozással fennmarad. Ezért, ha az én földem szolgalmi
joggal rendelkezik az Ön földjéhez képest, és én átruházom az enyém egy részét Önnek, Ön
pedig átruházza az Ön földjének egy részét nekem, a szolgalmi jog sértetlenül fennmarad.
Továbbá, a két földrészlet bármelyikén szerzett haszonélvezeti jog nem szakítja meg a
szolgalmat.
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31. Ugyanő, Az ediktumról, XLVIII. könyv.
Ha az örököst a végrendelet arra kötelezi, hogy ne akadályozza a szomszéd fényeit, hanem
adjon neki szolgalmi jogot, és ő lebontja az épületet; az örökhagyónak olyan praetoriális
keresetnek kell biztosítani, amellyel az örököst meg lehet akadályozni a továbbhaladásban, ha
utólag megpróbálja az épületet a korábbi magasság fölé emelni.
32. Julianus, Digest, VII. könyv.
Ha az én házam Lucius Titius és Publius Maevius házaival szemben szolgabírságban áll, azzal
a rendelkezéssel, hogy nem építhetem magasabbra a házamat, és engedélyt kérek Titiustól,
hogy megemelhessem, és a törvény által megállapított ideig meg is tartom megemelve; akkor
a szolgabírság alól a Publius Maeviusszal szemben usukaption útján szabadulok meg; mert
Titius és Maevius nem egy szolgabírságra voltak jogosultak együtt, hanem kettőre. Ennek
bizonyítéka az, hogy ha bármelyikük felmentene a szolgaság alól, csak attól az egytől lennék
szabad, és a másik javára még mindig a szolgaság alá lennék vetve.
1. A szolgaságtól való szabadulás haszonbérlet útján történik, ha a házat birtokba vették; és
ezért ha a házát felemelő fél a törvényben meghatározott idő lejárta előtt lemond a ház
birtoklásáról, a haszonbérlet megszakad; és bármely más személy, aki később ugyanannak a
háznak a birtokába jut, a törvényben meghatározott teljes határidő lejártával haszonbérlet
útján kapja meg a szabadságot. A szolgalmi jog természete ugyanis olyan, hogy nem lehet
birtokba venni, hanem az a fél, aki a házat birtokolja, úgy értendő, hogy a szolgalom
birtokában van.
33. Paulus, Alfenus Digestus Epitomái, V. könyv.
Aki köteles a szomszédos házat tartó oszlopot kicserélni, az a szolgalom alá eső ház
tulajdonosa, és nem az, aki ezt kívánja; mert ahol a ház adásvételére vonatkozó írásbeli
szerződésben az szerepel, hogy "a falnak ugyanazt a terhet kell viselnie, mint jelenleg", ott
elég egyértelmű a jelentés, hogy a falnak örökké fenn kell állnia; mert ezekben a szavakban
nem az áll, hogy a falnak örökké ott kell állnia, mert ez valóban nem történhet meg, hanem az,
hogy mindig legyen egy ilyen fal, amely a terhet hordozza; mint ahogyan ott is, ahol valaki
arra kötelezi magát egy másiknak, hogy szolgalmat ad neki, hogy az épületét hordozza, és ha
a ház, amelyre a szolgalom vonatkozik és amely a terhet hordozza, elpusztul, egy másikat
emelnek a helyére.
34. Julianus, A Miniciusról, II. könyv.
Ha valakinek két üres telke van, akkor az egyiket átruházásával a másik javára szolgalom alá
helyezheti.
35. Marcianus, Szabályok, III. könyv.
Ha két ház tulajdonosa eladja az egyiket, és kijelenti, hogy az szolgalom alá tartozik, de a
szolgalmat nem említi, amikor átadja azt; az eladáskor keresetet indíthat, vagy bizonytalan
összegű kártérítés behajtására perelhet a szolgalom kivetése érdekében.
36. Papinianus, Kérdések, VII. könyv.
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Egy embernek két háza volt, amelyeket egyetlen fából készült tető fedett; és különböző
személyekre hagyta őket. Azt mondtam, hogy mivel megállapítást nyert, hogy egy épület
gerendái két személyt illethetnek meg, mivel ugyanazon épület bizonyos részei a
tulajdonukban vannak, ebben az esetben a házaik fölötti gerendák a két személyt fogják
illetni; mivel nem lesz keresetjoguk egymás ellen, hogy megakadályozzák a gerendák
behelyezését a saját házaikba; és nincs különbség, hogy a házakat mindkettőjükre feltétlenül,
vagy egyikükre feltételesen hagyják.
37. Julianus, Digest, VII. könyv.
Ugyanez a szabály vonatkozik arra az esetre is, ha a házakat két félnek adták át.
38. Paulus, Kérdések, II. könyv.
Ha az én házam olyan messze van a tiédtől, hogy egyiket sem lehet látni a másikból, vagy ha
egy hegy áll közöttük, és elvágja a kilátást, akkor nem lehet az egyikre szolgaságot róni a
másik javára.
39. Ugyanaz, kézikönyvek, I. könyv.
Ugyanis senki sem vethet ki szolgalmi jogot a saját épületére, hacsak a haszonélvező és a
haszonélvező nem látja szem előtt az épületeket, hogy az egyik beavatkozhasson a másikba.
40. Ugyanaz, Vélemények, III. könyv.
Véleményem szerint olyan személyek, akiknek ehhez nem volt joguk, törvénysértő módon
jártak el, amikor egy pártfalon nyílásokat készítettek és ablakokat helyeztek el.
41. Scaevola, Vélemények, I. könyv.
Az örökhagyó a lakhatási jogot és egy raktárhelyiség használatának jogát ugyanabban a
házban még életében Olympicusra hagyta; az említett házzal szomszédos volt egy kert és egy
felső szoba, amelyet nem hagyott Olympicusra, de a kert és a szoba mindig is azon a házon
keresztül volt megközelíthető, amelyben a lakhatási jogot hagyta. Felmerült a kérdés, hogy
Olympicus köteles volt-e engedélyezni ezt a hozzáférést? Azt válaszoltam, hogy ez nem volt
szolgalom, hanem az örökös a házon keresztül mehetett a háznak az említett részeibe, feltéve,
hogy nem okozott kellemetlenséget az örökhagyónak.
(1) Lucius Titius, miután házának falát megnyitotta, és a köz tulajdonában lévő földre vezető
ajtót csinált, anélkül, hogy túllépte volna a tetőből való csepegtetésre és az ereszcsatornák
kiállására előírt mértéket; kérdezem, mivel nem akadályozta szomszédjának, Publius
Maeviusnak a fényeit, vagy azt a helyet, amelyre az átjárásához szüksége volt, vagy nem
akadályozta a szomszédja házából az esővíz csepegését, vajon az említett szomszédjának,
Publius Maeviusnak van-e joga megakadályozni őt abban, hogy ezeket a dolgokat megtegye?
Azt válaszoltam, hogy az elhangzottak szerint nincs joga.

3. cím A paraszti birtokok szolgalmi jogairól.
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1. Ulpianus, Institutes, II. könyv.
A paraszti birtokok szolgalmi jogai a következők: a gyaloglás, a marhahajtás, az útjog és a
vízvezetés joga. Az első az a jog, amellyel az embernek joga van átjárni vagy gyalogolni, de
állatot hajtani nem. A második az a jog, hogy teherhordó állatot vagy járművet vezessen; és
ezért annak, akinek joga van a gyalogláshoz, nincs joga marhát hajtani; akinek pedig ez
utóbbi kiváltsága van, annak a gyaloglás joga is megvan, még teherhordó állat nélkül is. A
harmadik az áthaladás, a vezetés vagy a gyaloglás joga, mert mindezek az útjogba
beletartoznak. Az utolsó a vízvezetés joga más földjén.
1. A paraszti szolgalmak közé kell sorolni a vízvételi jogot, valamint a marhák vízhez
hajtásának jogát, a legeltetés jogát, a mészégetés és a homok kiásásának jogát.
2. Nyilvánvaló, hogy a szolgaságok átadása és azok eltűrése a prétor beavatkozását teszi
lehetővé.
2. Neratius, Szabályok, IV. könyv.
A rusztikus birtokok szolgalmi jogai közé tartozik az a jog, hogy egy épületet emeljenek és
zavarják a szomszéd lakóhelyét, vagy hogy a szomszéd háza vagy lakóhelye alatt csatorna
legyen, vagy hogy kiálló tető legyen.
(1) A vízvezetékhez való jog, vagy a víz vételezésének joga, hogy a vizet ugyanazon a helyen
át lehessen vezetni, több személynek is megadható; és ezt különböző napokon vagy órákban
lehet megtenni.
(2) Ha a vízfolyás vagy a vízkivételre szánt vízkészlet elegendő, több személynek is
megadható a jog, hogy a vizet ugyanazon a helyen, ugyanazon a napon vagy ugyanazon
órában vezesse át.
3. Ulpianus, Sabinusról, XVII. könyv.
Sőt, a szolgalmi jog oly módon is létrehozható, hogy az ökröket, amelyek segítségével a
földet megművelik, a szomszédos földeken legeltessék; és Neratius a Második
Pergamenkönyvben úgy véli, hogy ilyen szolgalmi jogot ki lehet szabni.
1. Neratius azt is mondja, hogy szolgalmi jog létesíthető úgy, hogy a terményeket a szomszéd
tanyáján lehet összegyűjteni és ott tartani; és hogy a szőlő támasztékát a szomszéd földjéről
lehet elvenni.
2. Ugyanebben a könyvben azt mondja, hogy ahol a szomszédod földjéhez tartozó kőbányák a
te földeddel határosak, megadhatod neki a jogot, hogy földet, szemetet és köveket dobáljon rá,
és ott hagyja őket, vagy hogy a köveket a te földedre gördítse, hogy ott maradjanak, amíg te el
nem távolítod őket.
3. Ahol valakinek joga van vizet meríteni, ott úgy tekintik, hogy az ehhez való átjárás joga is
megilleti; és ahogy Neratius mondja a Harmadik Pergamenkönyvben, ha a víz merítésének
joga és az ehhez való átjárás joga is meg van neki adva, akkor mindkettőre jogosult; de ahol
csak a víz merítésének joga van megadva, ott a bejárás joga is benne van; vagy ahol csak a
forráshoz való hozzáférés van megadva, ott a víz merítésének joga is benne van. Ez a
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magánforrásból nyert vízre vonatkozik. Egy közcélú patak esetében Neratius ugyanebben a
könyvben azt mondja, hogy a hozzá való átjárás jogát kell megadni, de a víz vételének joga
nem szükséges, és ahol valaki csak a víz vételének jogát adja meg, az adomány érvénytelen.
4. Papinianus, Vélemények, II. könyv.
A szarvasmarhák legeltetésére, valamint az állatok vízre vitelére vonatkozó szolgalmak,
amennyiben a föld fő jövedelme a szarvasmarhákból származik, inkább a földhöz, mint a
személyhez kapcsolódnak; de ha az örökhagyó megjelöl egy bizonyos személyt, akinek javára
a szolgalmat kívánta megállapítani, az nem száll át az említett személyről a föld vevőjére
vagy saját örökösére.
5. Ulpianus, Az ediktumról, XVII. könyv.
Ezért szerinte a szolgalom kereset útján visszaszerezhető.
1. Neratius a Plautiusról szóló művében azt mondja, hogy a marhák számára a vízcsapolás
vagy a marhák vízre hajtásának, illetve a kréta ásásának vagy a mészégetésnek a joga más
földjén csak akkor állhat fenn, ha a félnek van szomszédos földje; és azt állítja, hogy Proculus
és Atilicinus ugyanezen a véleményen van. De azt is mondja, hogy bár nem kérdéses, hogy a
mészégetés és a krétaásás szolgalmi jogát meg lehet alapítani, mégsem lehet ezt nagyobb
összegben megtenni, mint amennyit az uralkodó birtok igényei megkövetelnek.
6. Paulus, Plautiusról, XV. könyv.
Például, amikor valakinek fazekasműhelye volt, ahol edényeket készítettek, amelyekkel a föld
termését elvitték; ahogyan bizonyos helyeken szokás, hogy a bort korsókban szállítják, vagy
kádakat építenek, vagy csempéket készítenek, hogy azokat a ház építéséhez használják. Ha
azonban a cserépedényt edények gyártására és értékesítésére használták, akkor haszonélvezet
állt fenn.
1. Továbbá a mészégetés, a kőfejtés és a homokkitermelés joga, hogy a földön valamit
építsenek, nagyon különbözik a haszonélvezeti jogtól; és ugyanígy a szőlők karóvágásának
joga is, hogy a támaszok ne hiányozzanak. De mi lenne akkor, ha ezek a dolgok javítanák a
birtok állapotát? Nem lehet kétséges, hogy ezek szolgalmi jellegűek, és ezt Marcianus
olyannyira helyesli, hogy szerinte olyan szolgalmi jogot lehet alapítani, amely megengedné
nekem, hogy kunyhót építsek a földeden; feltéve persze, hogy rendelkezem a legeltetésre
vagy a jószágok vízre hajtására vonatkozó szolgalmi joggal; hogy legyen egy hely, ahová
menekülhetek, ha rossz az idő.
7. Ugyanő, Az ediktumról, XXI. könyv.
Ha valakit székre vagy hordszékre ültetnek, azt mondják, hogy joga van gyalogosan haladni,
és nem vezethet; de akinek csak gyalogosan van joga haladni, az nem vezethet teherhordó
állatot. Ha joga van marhát hajtani, akkor szekeret vagy teherhordó állatot is vezethet, de
egyik esetben sincs joga követ vagy fát vontatni. Egyes hatóságok úgy vélik, hogy nem vihet
lándzsát felegyenesedve, mert ezt nem tenné meg, ha akár gyalogolna, akár hajtana, és a
gyümölcsök megsérülhetnének általa. Aki útjoggal rendelkezik, annak joga van gyalogosan is
áthaladni és vezetni; és a hatóságok nagyobb része úgy véli, hogy tárgyakat is húzhat, és
lándzsát is hordozhat felfelé, feltéve, hogy nem sérti meg a gyümölcsöt.
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1. Vidéki birtokok esetében a közöttük fekvő, szolgalom alá nem eső szántóföld a szolgalmat
hatástalanná teszi.
8. Gaius, A tartományi ediktumról, VII. könyv.
A tizenkét tábla törvénye szerint az út szélességének, amelyhez útjog tartozik, nyolc lábnak
kell lennie, ahol egyenes; de ahol kanyar van, vagyis ahol az út kanyarodik, ott tizenhat
lábnak kell lennie.
9. Paulus, Mondatok, I. könyv.
A víz vezetésére vagy vételére a forráson vagy a forráson kívüli más ponton nem lehet
szolgalmi jogot létesíteni; de jelenleg szokás, hogy bármilyen helyről létesíthető.
(10) Ugyanez, Az ediktumról, XLIX. könyv.
Labeo azt mondja, hogy a szolgalmat lehet úgy alapítani, hogy a félnek megengedhető legyen,
hogy vizet keressen, és ha talál, azt átadja; mert ha jogszerű szolgalmat alapítani egy még meg
nem épített házra vonatkozóan, miért ne lehetne ugyanilyen jogszerű a még meg nem talált
vízre vonatkozóan is szolgalmat alapítani? Sőt, ha jogszerű, hogy szolgalmat adjunk egy
félnek a víz keresésére, akkor az is adható, hogy azt a víz megtalálása után vezesse.
11. Celsus, Digest, XXVII. könyv.
Ha a földterületen való áthaladás vagy áthajtás joga több személyt illet meg, akkor azt
mindegyikük külön-külön adhatja meg nekem. Ezért szigorúan véve a jog csak akkor válik az
enyém, ha mindannyian megadják; és amikor az utolsó adományozás megtörténik, az összes
korábbi adományozás hatályossá válik. A kedvezőbb értelmezés azonban az, hogy mielőtt az
utolsó fél megadja a jogot, azok, akik ezt korábban megtették, nem akadályozhatják meg,
hogy a már megadott jogot használjam.
12. Modestinus, Különbségek, IX. könyv.
Különbség van a marhahajtás joga és az áthaladás joga között; ahol bárki gyalog vagy lóháton
közlekedhet, ott az utóbbi jog áll fenn; ahol azonban marhacsordát vezethet, vagy járművel
közlekedhet, ott az előbbi jog hallgatólagos.
13. Javolenus, Cassiusról, X. könyv.
Bizonyos földterületek, például szőlőültetvények javára lehet szolgalmat szerezni, mert ez
inkább magára a talajra, mint annak felszínére vonatkozik; így ha a szőlőültetvényeket
eltávolítanák, a szolgalom megmaradna. Ha azonban a szolgalom alapításakor más szándék
állt fenn, akkor a rosszhiszemű csalás miatt kivételre lesz szükség.
1. Ha egy egész szántóföldre áthaladási vagy marhahajtási szolgalom vonatkozik, a tulajdonos
nem tehet semmit az említett szántóföldön, amivel a szolgalomba beleavatkozhatna; mivel az
olyan mértékben kiterjedt, hogy minden egyes rögre vonatkozik. Ahol azonban az áthaladási
vagy marhahajtási jogot mindenféle korlátozás nélkül hagyják, ott a határokat azonnal meg
kell állapítani, és ahol azokat először megállapítják, ott keletkezik a szolgalom, és a mező
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többi része szabad lesz. Ezért ki kell jelölni egy döntőbírót, akinek mindkét esetben meg kell
határoznia az útjog irányát.
2. A szarvasmarhák behajtására szolgáló út szélessége és a járda szélessége az, amelyik ki lett
jelölve, és ha erre vonatkozóan nem volt semmi, akkor azt a döntőbírónak kell megállapítania.
Az útjog esetében más a szabály; ha ugyanis a szélesség nincs megadva, akkor az a megfelelő,
amit a törvény megállapít.
3. Ha a hely ki van jelölve, de a szélesség nincs megadva, a fél ott haladhat át az említett
helyen, ahol akar. Ha azonban a hely nincs megjelölve, és a szélesség sincs megadva, akkor a
földterület bármely részén választható útjog, de annak szélességének meg kell felelnie a
törvény által előírt szélességnek; ha pedig kétség merül fel az irányt illetően, akkor a döntés
eldöntésére egy döntőbíró szolgálatait kell igénybe venni.
14. Pomponius, Quintus Muciusról, XXXII. könyv.
Ha egy bizonyos helyen keresztül útjogot adok valakinek, nem adhatok másnak ugyanazon a
helyen keresztül vízfolyást; és ha vízfolyást adok, nem adhatok el vagy adhatok gyalogutat
másnak ugyanazon a helyen keresztül.
(15) Ugyanő, Quintus Muciusról, XXXI. könyv.
Quintus Mucius azt mondja, hogy ha valakinek joga van ahhoz, hogy minden nap, vagy
nyáron, vagy hosszabb időközönként vizet vezessen át egy másik földjén, akkor joga van
ahhoz is, hogy agyagból vagy bármilyen más anyagból készült csöveket helyezzen el a
csatornában, hogy a vizet szélesebb körben terjessze, és hogy bármit megtehet a csatornában,
amit csak akar, feltéve, hogy nem csökkenti a vízfolyás értékét a föld tulajdonosának.
16. Callistratus, A bírósági vizsgálatokról, III. könyv.
Az isteni Pius egy, a madárfogóknak címzett rezcriptumban kijelentette: "Nem illik madarakat
fogni mások földjén a tulajdonosok beleegyezése nélkül".
17. Papirius Justus, Az alkotmányokról, I. könyv.
Antoninus és Verus augusztusi császárok egy rezcriptumban kimondták, hogy "ahol a vizet
közfolyóból veszik a földek öntözése céljából, azt a földek nagyságának arányában kell
felosztani; kivéve, ha valaki bizonyítani tudja, hogy különleges kiváltság alapján többre
jogosult". Egy rescriptumban azt is kimondták, hogy "Egy félnek csak ott szabad megengedni
a víz elvezetését, ahol ez egy másik fél sérelme nélkül megtehető".
(18) Ulpianus, Sabinusról, XIV. könyv.
Ha egy útjog több különböző földrészleten keresztül jön létre, akkor is egyetlen útról van szó,
ahogy a szolgalom is egyetlen, ezért merül fel a kérdés: Ha egy földrészleten áthaladok, de
egy másikon nem haladok át annyi ideig, amennyi a szolgalom megszűnéséhez szükséges,
megtartom-e a szolgalmat? A jobb vélemény az, hogy teljesen elvész, vagy teljesen
megmarad; ha tehát egyik földrészletet sem használtam egyáltalán, akkor az egész szolgalom
elvész; ha azonban az egyiket használom, akkor az egész szolgalom megmarad.
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19. Paulus, Sabinusról, VI. könyv.
Ha több tulajdonostárs közül egy közös tulajdonban lévő földön való átjárási jogot köt ki, a
kikötés semmis, mivel a jogot nem lehet neki megadni; de ha mindannyian kikötik, vagy egy
közös tulajdonban lévő rabszolga teszi ezt, a tulajdonostársak mindegyike indíthat pert, kérve,
hogy az átjárási jogot neki adják meg, mert ezt mindannyiuknak megadhatja ily módon;
nehogy ha az átjárási jogot kikötő meghal és több örököst hagy hátra, a kikötés hatályát
veszítse.
20. Pomponius, Sabinusról, XXXIII. könyv.
Ha Ön egyidejűleg megadja nekem a jogot, hogy átmenjek és áthaladjak az ingatlanán,
valamint a használati és élvezeti jogot is, és én ezt követően átadom Önnek a használati és
élvezeti jogomat, akkor Ön nem használhatja és élvezheti az ingatlant, hacsak nem hagyja
meg nekem az áthaladás vagy a behajtás korlátlan jogát. Továbbá, ha nekem jogom van arra,
hogy a vizet az ön földjén keresztül vezessem, és önnek nincs joga arra, hogy a
beleegyezésem nélkül építsen rá, és én megadom önnek az építési jogot, önnek mindazonáltal
azt a szolgalmi jogot kell nekem megadnia, hogy nem fog semmilyen épületet emelni, kivéve
oly módon, hogy a vízfolyásom változatlan maradjon; és mindennek az állapotának továbbra
is ugyanannak kell maradnia, mint amilyen akkor lett volna, ha kezdetben csak egyetlen
adományt adtak volna.
1. A szolgalmi jog természetes módon károsíthatja az alárendelt földet, és nem az ember által
okozott károk miatt; például ha a csatornában a víz mennyisége záporok miatt megnövekszik;
vagy ha a szomszédos mezőről víz folyik bele; vagy ha a csatorna mentén vagy azon belül
utólag forrást fedeznek fel.
2. Ha a Seian-birtokkal szomszédos egy forrás, amely forrásból jogom van a vizet az említett
birtokon keresztül vezetni, és a birtok az enyém lesz, a szolgalmi jog megmarad.
3. A vízvételi jog nem személyhez, hanem a földhöz kötődik.
(21) Paulus, Sabinusról, XV. könyv.
Ha ön úgy ad nekem egy vízfolyást a földjén keresztül, hogy nem jelöli ki azt a részt, amelyen
keresztül kell vezetnem, akkor az egész földje a szolgalom alá tartozik.
22. Pomponius, Sabinusról, XXXIII. könyv.
Ekkor azonban a földnek csak azokat a részeit érinti a szolgalom, amelyek az
adományozáskor épületektől, fáktól vagy szőlőtőkéktől mentesek voltak.
23. Paulus, Sabinusról, XV. könyv.
Az útjogot nyolc lábnál szélesebbre vagy keskenyebbre is lehet biztosítani, amennyiben elég
széles ahhoz, hogy egy jármű áthaladhasson rajta; ellenkező esetben az áthaladási jog lenne,
nem pedig útjog.
(1) Ha az Ön telkén állandó tó található, a szomszédos földterületre való kijutás érdekében a
hajózási szolgalom előírható.
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(2) Ha a szolgalmi jogot vagy azt a birtokot, amelyhez a szolgalom kapcsolódik, elkobozzák,
a szolgalom mindkét esetben sértetlen marad, mivel az elkobzott földterület megtartja korábbi
állapotát.
(3) Ahol egy szolgalmi jog egy ingatlanhoz kapcsolódik, az annak minden részéhez
kapcsolódik; és ezért ha az ingatlant egyszerre csak egy részét adják el, a szolgalmi jog
minden egyes részhez kapcsolódik; ezért a különálló tulajdonosok jogszerűen indíthatnak
keresetet, amelyben kijelentik, hogy az említett földterület felett útjoggal rendelkeznek. Ha
azonban a szolgalom alá eső földterületet több tulajdonos között bizonyos részekre osztják fel,
bár a szolgalom annak minden részéhez kapcsolódik, mégis szükséges, hogy azok, akiknek
olyan részek tulajdonosaiként vannak, amelyek nem csatlakoznak a szolgalom alá eső
földterülethez, törvényes átjárási joggal rendelkezzenek a felosztott földterület más részein;
vagy keresztezzék azt, ha a szomszédos tulajdonosok ezt megengedik,
24. Pomponius, Sabinusról, XXXIII. könyv.
Labeo azt állítja egy vízfolyásomra hivatkozva, hogy azt bármelyik szomszédomnak
kölcsönadhatom; Proculus viszont azt mondja, hogy azt nem használhatom a földem egyetlen
részének javára sem, kivéve azt, amelyikért a szolgalmat szereztem. Proculus véleménye a
helyesebb.
25. Ugyanő, A Sabinusról, XXXIV. könyv.
Ha eladom neked földem egy bizonyos részét, akkor a vízvezeték joga is téged illet meg, még
akkor is, ha azt elsősorban egy másik rész javára használják; és sem a talaj kiválóságából, sem
a víz használatából nem szabad azt következtetni, hogy a vízvezetés joga csak a birtok azon
részéhez kapcsolódik, amely a legértékesebb, vagy különösen igényli a víz használatát; hanem
a víz megosztásának a fenntartott vagy elidegenített földterület mennyiségével arányosan kell
történnie.
(26) Paulus, Az ediktumról, XLVII. könyv.
Ha egy földterületen átvezető útjog, gyalogos átjárási jog, marhahajtási jog vagy
vízvezetékhez való jog kerül öröklésre, az örökösnek jogában áll, hogy a szolgalmat annak
bármelyik része fölé, amelyikre csak akarja, megalapítsa, feltéve, hogy a szolgalomra való
hivatkozással az örökhagyónak nem származik előnye.
27. Julianus, Digest, VII. könyv.
Ha a szemproni birtokot szolgalmi jog terheli a te és én közös tulajdonban lévő föld javára, és
mi megvásároljuk azt közös tulajdonba, a szolgalmi jog megszűnik, mert mindkét tulajdonos
joga azonos lett a két birtokon. Ha azonban a megvásárolt földterület az én és a te birtokod is
az én birtokom alá tartozott, a szolgalom fennmarad; mert a közös tulajdonban lévő birtokot
terhelő szolgalom a közös tulajdonban lévő földterülethez is csatolható.
(28) Ugyanez, Digest, XXXIV. könyv.
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Ha a földön való áthaladás jogát két személy közös tulajdonában lévő birtokra hagyják, és ha
mindketten nem állapodnak meg az út irányát illetően, a szolgalom nem szerezhető meg és
nem veszik el.
29. Paulus, Alfenus Digestus Epitomái, II. könyv.
Egy fél, akinek két szomszédos földterülete volt, és a felsőt eladta. A szerződésben kikötötték,
hogy a vevőnek törvényes joga van arra, hogy a vizet az alsó földrészletre egy nyitott árkon
keresztül elvezesse. Felmerült tehát a kérdés, hogy ha a vevő egy másik földterületről kap
vizet, és azt az alsó földterületre kívánja elvezetni, megteheti-e ezt jogszerűen, vagy sem? Azt
válaszoltam, hogy az alsó szomszéd nem köteles több vizet fogadni, mint amennyi a vevő
földjének lecsapolásához szükséges.
(30) Ugyanő, Alfenus digestájának epitomái, IV. könyv.
Egy férfi, akinek két földterülete volt, az egyik eladásakor lefoglalta a földterület egyik
forrásából származó vizet, valamint egy tíz lábnyi területet a forrás körül. Felmerült a kérdés,
hogy a lefoglalt terület tulajdonjoga őt illeti-e, vagy csupán arra jogosult, hogy hozzáférjen
hozzá? A válasz az volt, hogy "ha az, amit fenntartott, tíz láb széles volt az említett forrás
körül", akkor azt kellett megállapítani, hogy az eladónak csak útjoggal rendelkezett.
31. Julianus, A Miniciusról, II. könyv.
Három szomszédos földterület három tulajdonosé volt, és a legalacsonyabb földterület
tulajdonosa a legmagasabb földterülettől egy vízfolyás szolgalmi jogát szerezte meg, amelyet
a közbeeső földterületen keresztül a saját földjére vezetett a tulajdonos engedélyével, majd
megvásárolta a legmagasabb földterületet, és eladta a legalacsonyabbat, amelyre a vizet
vezette. A kérdés az volt, hogy a legalsó földrészlet elvesztette-e a vízvezetés jogát, mivel
mindkét földrészlet ugyanazon tulajdonos tulajdonába került, így nem állhatott fenn közöttük
szolgalmi jog? Tagadták, hogy a legalsó birtok elvesztette a szolgalmi jogot, mert az a
földterület, amelyen keresztül a vizet vezették, egy másik birtok tulajdonát képezte, és mivel a
legfelső birtokot semmilyen más módon nem lehetett szolgalmi joggal terhelni, hogy a víz a
legalsó birtokba jusson, csak úgy, hogy a köztes birtokon keresztül vezetik; így ugyanaz a
szolgalmi jog ugyanazon birtok javára nem veszhetett el, kivéve, ha egyidejűleg a vízfolyás
megszűnik a köztes birtokon keresztül vezetni, vagy ha mindhárom birtok egyszerre egyetlen
tulajdonos tulajdonába kerül.
32. Africanus, Questions, VI. könyv.
Amikor egy földterületet Ön és én közösen birtokolunk, és Ön átruházta rám a saját részét,
valamint egy útjogot az említett földterületre a saját szomszédos ingatlanán keresztül; úgy
ítélték meg, hogy a szolgalom ily módon megfelelően jött létre; és hogy ebben az esetben nem
alkalmazható az a szokásos szabály, hogy a szolgalmakat nem lehet részekre való
hivatkozással kivetni vagy megszerezni; mivel ebben az esetben a szolgalmat nem egy részre
való hivatkozással szerezték meg, hanem arra az időpontra való hivatkozással, amikor az
egész ingatlan az enyém lesz.
33. Ugyanaz, Kérdések, IX. könyv.
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Amikor Ön és én két földterületet, a Tizián és a Seian birtokokat közösen birtokoltuk, és ezek
felosztásakor megállapodtunk abban, hogy a Tizián birtok az enyém, a Seian pedig az Öné, és
mi egymásnak adtuk át a ránk eső részeket, és ennek során kikötöttük, hogy mindkettőnknek
megengedjük, hogy a vizet a másik földjén keresztül vezesse; úgy ítélték meg, hogy a
szolgalom megfelelően létrejött, különösen, ha a szerződéshez egy kikötést is csatoltak.
1. Több személy földjén keresztül vezeted a vizet. Mindegy, hogy milyen módon jött létre a
szolgalom, hacsak nem kötöttek rá vonatkozóan megállapodást vagy kikötést, nem adhatod
meg egyik tulajdonosnak sem, vagy bármelyik szomszédnak sem a csatornákból való
vízkivétel jogát, de ahol megállapodás vagy kikötés történt, ott szokás, hogy ezt megadják;
bár egyetlen földterület sem lehet önmagáért való szolgalom tárgya, és nem lehet szolgalmi
haszonélvezetet sem alapítani.
34. Papinianus, Kérdések, VII. könyv.
Ha egy földrészlet egyik társtulajdonosa megengedi, hogy bárkinek joga legyen arra járni
vagy közlekedni rajta, akkor az engedmény érvénytelen, és ezért ha két, egymásnak szolgalmi
joggal rendelkező földrészlet a tulajdonosok közös tulajdonába kerül, akkor, mivel
megállapítást nyert, hogy a szolgalmi jog egy részre való hivatkozással megtartható, a
szolgalmat az egyik fél nem engedheti fel a másiknak; bár minden egyes tulajdonostárs, akit
szolgalom illet meg, egyetemleges joggal rendelkezik; mégis, mivel nem a személyek, hanem
a birtokok a szolgalmak tárgyai, a szabadság nem szerezhető meg, és a szolgalom sem oldható
fel a birtok egy részére való hivatkozással.
(1) Ha egy forrás, amelyből a víz vezetésére jogom van, kiszárad, és a szolgalom
megszűnésére törvényben meghatározott idő elteltével újra folyni kezd, felmerül a kérdés,
hogy a víz vezetésére való jog elveszett-e?
35. Paulus, Plautiusról, XV. könyv.
Atilicinus pedig azt mondja, hogy a császár a következő kijelentést tette egy Statillus
Taurushoz intézett rescriptumában: "Megjelentek előttem azok, akik a Sutrine-birtokon
szoktak vizet szerezni, és elmondták, hogy nem tudták elvezetni a vizet a Sutrine-birtokon
lévő forrásból, amelyet több éven át használtak, mert a forrás kiszáradt; azután a víz elkezdett
folyni az említett forrásból, és könyörögtek hozzám, hogy mivel jogukat nem saját
hanyagságuk miatt vesztették el, hanem mert nem tudtak vizet szerezni, adják vissza nekik.
Mivel kérésük nem tűnt igazságtalannak, úgy gondoltam, hogy a könnyítést meg kell adni.
Ezért elrendelem, hogy a jog, amellyel az első napon rendelkeztek, amikor nem sikerült vizet
szerezniük, visszaállíttassék számukra."
36. Ugyanő, Vélemények, II. könyv.
Ha az eladó két birtok közül az egyiket megtartja, és a vízvezetésre vonatkozó szolgalmi jogot
írnak elő neki, a megvásárolt birtokra megszerzett szolgalom ugyanezt követi, ha utóbb
eladásra kerül sor; az sem számít, hogy a kikötés, amellyel a büntetés ígéretében
megállapodtak, vonatkozott-e a vevő személyére, és tartalmazott-e bizonyos rendelkezéseket
arra az esetre, ha a szolgalmat nem élvezhetné.
37. Ugyanaz, Vélemények, III. könyv.
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"Lucius Titius a testvérének, Gaius Seiusnak, üdvözlet: A vízből, amely abba a víztározóba
ömlik, amelyet apám épített az isztmán, egy hüvelyk mélységet adok és adok neked ingyen,
hogy vagy abba a házba vezesd, amely az említett isztmán van, vagy bárhová máshová, ahová
csak akarod". Kérdezem, hogy e feltételek szerint a víz használata Gaius Seius örököseinek is
jár-e? Paulus azt válaszolta, hogy mivel a víz használata személyes, nem ruházható át Seius
örököseire, mivel ők a használatra jogosult felek pozícióját foglalják el.
38. Ugyanaz, kézikönyvek, I. könyv.
Útjogot lehet adni egy olyan helyen, ahol folyó folyik, ha a folyón vagy át lehet kelni egy
gázlóval, vagy van híd; de más a helyzet, ha komphajókkal kell átkelni rajta. Ez az eset áll
fenn, ha a folyó az egyik fél földjén folyik keresztül; de más a helyzet, ha az ön földje az
enyémmel egyesül, és utána jön a folyó, és Titius földje, majd egy országút, amire én útjogot
akarok szerezni. Nézzük meg, hogy van-e bármi akadálya annak, hogy ön a folyóig útjogot
adjon nekem, én pedig az országútig kapjak egyet Titiustól. Megfontoljuk továbbá, hogy
ugyanez a jogi elv akkor is érvényesül-e, ha Ön a tulajdonosa annak a földterületnek, amely a
folyón túl, az országút ezen oldalán van; mert az útjog lehet teljes, amíg egy város, vagy egy
országút, vagy egy folyó, amelyen komphajókkal kell átkelni, vagy amíg az ugyanazon
tulajdonoshoz tartozó földterület tart. Ha ez a helyzet, a szolgalom nem tekinthető
megszakítottnak, még akkor sem, ha egy közforgalmú folyó két, ugyanazon személy
tulajdonában lévő földterület között van.

4. cím Mind a városi, mind a falusi birtokokra vonatkozó közös szabályok.
1. Ulpianus, Institutes, II. könyv.
Az épületeket városi birtokoknak jelöljük ki, és ahol az épületek egy vidéki házhoz tartoznak,
ott is lehet városi birtok szolgalmi jogot alapítani.
(1) E szolgalmakról azt mondják, hogy a birtokokhoz tartoznak, mert azok nélkül nem
keletkezhetnek; ugyanis senki sem szerezhet szolgalmat városi vagy falusi birtok felett,
hacsak nem rendelkezik maga is birtokkal.
2. Ugyanő, Az ediktumról, XVII. könyv.
Ami a folyóból való vízkivételt vagy vízvételezést illeti, amelynek révén, vagy ahol valaki
szolgalmi jogot létesít egy víztározó felett, egyes hatóságok kétségbe vonták, hogy ezek a
szolgalmi jogok valóban léteznek-e; de Antoninus császár Tullianushoz intézett egyik
rescriptumában kijelentették, hogy bár a szolgalmi jog jogilag nem lehet érvényes, mégis, ha a
kérdéses személy azt ilyen jellegű megállapodás alapján vagy más törvényes módon szerezte,
annak, aki ilyen jog birtokában van, védelmet kell élveznie.
3. Gaius, A tartományi ediktumról, VII. könyv.
Ha két földrészlet tulajdonosa az egyiket azzal a megállapodással adja át Önnek, hogy az
általa átadott földrészletet szolgalom alá helyezi az általa megtartott javára, vagy fordítva; a
szolgalmat úgy kell érteni, hogy az jogszerűen kiszabott szolgalom.
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4. Javolenus, Cassiusról, X. könyv.
Nem lehet előírni, hogy egy emlékművet csak egy bizonyos magasságig lehet megépíteni,
mert ami megszűnt az emberi jog által szabályozott lenni, az nem lehet szolgalom tárgya;
mint ahogy nem lehet szolgalmat létrehozni, amely előírja, hogy egy helyre csak bizonyos
számú holttestet lehet eltemetni.
5. Ugyanaz, Episztolák, II. könyv.
Eladom a földet, amely egyedül az enyém; rákényszeríthetem-e a földet olyan szolgalmi
jogra, hogy az nekem és a szomszédomnak is szolga legyen? Hasonlóképpen, ha olyan
ingatlant adok el, amely mással közösen van a tulajdonomban, előírhatom-e, hogy azt
szolgalom alá kell helyezni a magam és a tulajdonostársam javára? Azt válaszoltam, hogy
senki sem írhat elő szolgalmat senki más javára, csakis a magam javára; és ezért a szomszéd
kiegészítését feleslegesnek kell tekinteni, mivel a teljes szolgalom azt fogja illetni, aki azt
kikötötte. Ismétlem, amikor a közös tulajdonban lévő földet eladom, nem vethetem alá a
szolgalomnak a magam és társtulajdonosom javára, azon oknál fogva, hogy a szolgalom nem
szerezhető meg a közös tulajdonban lévő föld javára az egyik társtulajdonos cselekménye
által.
6. Ulpianus, Sabinusról, XXVIII. könyv.
Ha valakinek két háza van, és az egyiket eladja, az adásvételi szerződésben kijelentheti, hogy
az a ház, amelyet nem ad el, szolgalom alá esik annak a háznak a javára, amelyet elad; vagy
másrészt, hogy az eladott háznak szolgálnia kell a megtartottat; és nincs jelentősége annak,
hogy a két ház szomszédos-e vagy sem. Ugyanez a szabály érvényes a paraszti birtokok
esetében is, mert ha valakinek két földterülete van, az egyik átruházásával szolgalmi jogot
köthet rá a másik javára. Ha azonban egyszerre két házat ad át, akkor egyikre sem vethet ki
szolgalmat a másik javára; mert nem szerezhet szolgalmat a másik háza számára, és nem is
vethet rá szolgalmat.
(1) Ha valaki elidegenít egy házban vagy egy földrészletben lévő részesedést, egyikre sem
róhat ki szolgalmi jogot, mert a részesedés alapján nem lehet szolgalmi jogot kivetni vagy
szerezni. Nyilvánvaló, hogy ha valaki egy földterületet két részre oszt, és a megosztott részek
egyikét felváltva adja, akkor egyikre sem róhat ki szolgalmat; mert egyik sem egy birtokrész,
hanem maga a birtok. Ez egy házra vonatkoztatva is megállapítható, ha a tulajdonos egy
épületet két részre oszt, azáltal, hogy annak közepén keresztül egy falat épít (ahogyan azt
sokan teszik); mert ebben az esetben két háznak kell tekinteni.
(2) Sőt, tegyük fel, hogy két ember vagyunk, akiknek két közös házuk van, az átruházásban
való összefogással ugyanazt az eredményt érhetjük el, amit én egyedül is megtehetnék, ha
lenne két saját házam. De még akkor is, ha külön-külön adásvételt hajtunk végre, ugyanez fog
bekövetkezni; mivel megállapítást nyert, hogy az utóbbi adásvétel az előzőt is hatályossá
teszi.
(3) Ha azonban az említett házak egyike két személy közül az egyiké, a másik pedig
mindkettőjük közös tulajdona; akkor Pomponius a Sabinusról szóló nyolcadik könyvben azt
állítja, hogy nem szerezhetek szolgaságot egyikük javára sem, és nem is kényszeríthetem rá
egyiküket sem. Ha valaki az adásvételi szerződésben kijelenti, hogy az általa eladott házra
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szolgalmi jog vonatkozik, nem szükséges a házat ingyenesen átadni; ezért vagy saját háza
javára alapíthat szolgalmi jogot, vagy szomszédja javára adhat; feltéve, hogy ez az ingatlan
átadása előtt történik. Nyilvánvaló, hogy ha kijelentette, hogy a szolgalom Titius javára áll
fenn, és Titiusnak ad szolgalmat, akkor az ügylet megköttetett; ha azonban másnak ad
szolgalmat, akkor az adásvétel miatt felel. Ez nem áll ellentétben azzal, amit Marcellus a
Digest hatodik könyvében mond, nevezetesen: ha valaki ingatlan átruházásakor azt mondja,
hogy az ingatlan Titius javára szolgalom alatt áll, holott valójában nem áll fenn, de az eladó
köteles a földet Titiusnak átadni; indíthat-e az eladó adásvételi pert, hogy a vevőt arra
kényszerítse, hogy engedje meg a szolgalmat a földre, amelyre szerződött? Úgy véli, hogy a
jobb vélemény az, hogy a kereset benyújtását engedélyezni kell. Azt is mondja, hogy ha az
eladó el tudja adni a szolgalmat Titiusnak, akkor is meg kell engedni neki, hogy pert
indíthasson. Ez azzal a feltételezéssel történik, hogy a nyilatkozatot az átadáskor a szolgalom
megtartása céljából tették; de ha - mint mondja - az eladó attól tartott, hogy Titiusnak joga van
a szolgalomra, és ezért fenntartotta azt, akkor az adásvételi keresetnek nem lesz helye, ha nem
tett rendelkezést a szolgalomról.
7. Paulus, Sabinusról, V. könyv.
Ha egy házat olyan fél ruház át, akinek kettő van; a szolgalom leírását kifejezetten meg kell
határozni; mert ha csak általánosságban említik, hogy a ház szolgalom alá van vetve, a
nyilatkozat hatástalan lesz, mert bizonytalan, hogy milyen szolgalmat tart fenn, vagy
bármilyen szolgalom kiszabható.
(1) Ha a két ház között egy másik fél tulajdonában lévő ház áll, akkor szolgalom létesíthető;
például úgy, hogy az egyik ház magasságát meg lehet emelni, vagy nem lehet megemelni;
vagy akár úgy is, hogy az útjog csak akkor válik hatályossá, ha a közbeeső házra később
szolgalmat rendelnek; ahogyan szolgalmat lehet rendelni több tulajdonos tulajdonában lévő
földrészletekre is, akár különböző időpontokban. Bár kijelenthető, hogy ha nekem három
szomszédos földterületem van, és az egyik végén lévő földterületet átruházom önre, akkor a
szolgalmat vagy az ön földterületének javára, vagy mindkettőre az enyém javára lehet
szerezni; de ha az önöktől legtávolabbi földterületre, amelyet megtartottam, akkor a
szolgalom fennáll, mert a közbülső földterület az enyém. Ha azonban később elidegenítem
vagy azt a földterületet, amelynek javára a szolgalmat szereztem, vagy a közbülsőt, a jog
megszakad, amíg a közbülső földterületre szolgalmat nem rendelnek.
8. Pomponius, Sabinusról, VIII. könyv.
Ha két házam van, és azokat egyszerre két félnek adom át, akkor meg kell vizsgálni, hogy
érvényes-e az egyikre kiszabott szolgalom, mivel a szolgalmat nem lehet más házára kiszabni,
vagy más házáért megszerezni; de ha ez az átadás előtt történik, akkor az, aki az ingatlant
átadja, a szolgalmat a saját tulajdonáért szerzi meg, vagy saját tulajdonára szabja ki, nem
pedig más tulajdonára; és ezért a szolgalom érvényes lesz.
9. Ugyanő, A Sabinusról, X. könyv.
Ha én lettem valakinek az örököse, akinek a földje javamra szolgalmi joggal terhelt, és
eladtam a földet önnek, akkor a szolgalmi jogot vissza kell állítani a korábbi állapotába, mert
úgy értendő, hogy ön úgymond az örökös.
10. Ulpianus, Sabinusról, X. könyv.
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Amit az eladó szolgalmi joggal kíván magának fenntartani, azt kifejezetten kell fenntartani, az
olyan általános fenntartás esetében, mint a következő: "Bármely szolgalomra jogosult
személy biztosan megtarthatja azt", idegenekre vonatkozik, és nem az eladóra, hogy
megőrizze jogait, mivel neki nincs, mivel senki sem tartozik neki szolgalommal. Ha pedig
jogosult voltam szolgalomra, és a földterület tulajdonjoga később rám szállt, akkor úgy ítélték
meg, hogy a szolgalom ennek következtében megszűnik.
11. Pomponius, Sabinusról, XXXIII. könyv.
Az ilyen jellegű kiváltságra jogosultak számára a szolgalom alá nem tartozó helyeken történő
javítások elvégzése céljából belépési jogot biztosítanak, amennyiben a hozzáférés szükséges,
és a szolgalom megadása nem említi kifejezetten, hogy a belépést milyen módon kell
engedélyezni. Ezért a földtulajdonos nem teheti a földet vallásossá egy folyó mentén vagy
fölött; ha például a vizet a föld alatt kellene vezetni, nehogy a szolgalom megszűnjön; és ez
így helyes. Jogában áll azonban a vizet alacsonyabb vagy magasabb csatornán keresztül
vezetni, kivéve, ha úgy rendelkezett, hogy ezt nem teheti meg.
(1) Ha az Ön földjének közelében lévő csatornán keresztül vizet vezethetek, a következő
jogok hallgatólagosan keletkeznek: Én és munkásaim a javítás céljából a lehető legközelebb
mehetnek a helyhez; továbbá megkövetelhetem a föld tulajdonosától, hogy elegendő helyet
hagyjon nekem, hogy a csatorna jobb és bal partján megközelíthessem, és földet, vályogot,
követ, követ, homokot és meszet szórjak le.
12. Ulpianus, Sabinusról, XV. könyv.
Ha egy földrészletet egy másik javára szolgalmi jog terhel, és bármelyik eladásra kerül, a
szolgalmi jog az ingatlannal együtt száll át; és ha az épületeket földrészletek javára szolgalmi
jog terhel, vagy fordítva, ugyanez a szabály érvényes.
13. Ulpianus, Vélemények, VI. könyv.
A geróni birtok eladója a Botrian birtokra vonatkozó szerződésben, amelyet megtartott,
kikötötte, hogy a birtok közelében nem folytatható tunyahalászat. Bár a tengerre
magánszerződéssel nem lehet szolgalmi jogot kivetni, mivel az természeténél fogva mindenki
számára nyitva áll, mégis, mivel a szerződés jóhiszeműsége megköveteli az adásvétel
feltételeinek betartását, a birtokosokat vagy a jogutódokat kötik a kikötés vagy az adásvétel
rendelkezései.
(1) Ha ismert, hogy az Ön földjén kőbányák vannak, senki nem vághat ott követ sem
magánemberként, sem közszolgálatban, az Ön beleegyezése nélkül, ahol nincs joga; kivéve,
ha az említett kőbányákban olyan szokás van, hogy ha valaki követ akar onnan venni,
megteheti, feltéve, hogy előbb a szokásos kártérítést fizeti a tulajdonosnak; és még akkor is
csak akkor veheti el a követ, ha biztosítékot ad a tulajdonosnak, hogy az nem akadályozza
meg abban, hogy a szükséges követ felhasználja, és a tulajdonos tulajdonának élvezete nem
sérül a jogának gyakorlása miatt.
14. Julianus, Digest, XLI. könyv.
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Az útjog létesítését nem akadályozza meg az a kitétel, hogy az csak napközben használható,
mert ez a városokban fekvő ingatlanok esetében szinte szükségszerű.
15. Paulus, Alfenus Digestus Epitomái, I. könyv.
Ha az egyik fél egy másiknak átjárási jogot vagy marhahajtási jogot adott egy meghatározott
helyen keresztül, bizonyos, hogy e jogok bármelyikét több személynek is megadhatja
ugyanazon a helyen keresztül, mint ahogyan, ha valaki a saját házára szolgalmi jogot rótt ki a
szomszédja javára, mindazonáltal ugyanarra a házra hasonló szolgalmi jogot róhat ki annyi
más személy javára, ahányat csak akar.
16. Gaius, Napló, vagy Aranyügyek, II. könyv.
Az örökhagyó végrendeletében utasíthatja örökösét, hogy ne emelje meg háza magasságát,
hogy ne akadályozza egy szomszédos épület fényét, vagy meghagyhatja, hogy engedje meg
szomszédjának, hogy gerendát illesszen a falába, vagy engedje meg, hogy az esővíz a
tetőjéről az ő telkére hulljon, vagy engedje meg szomszédjának, hogy a telkén keresztül járjon
vagy vezesse a vizet.
17. Papinianus, Kérdések, VII. könyv.
Ha a szomszéd az Ön engedélyével falat épít az Ön földjére, nem lehet ellene a Quod precario
habet tilalom alapján eljárni; és a fal felépítése után sem lehet úgy értelmezni, hogy a
szolgalom megadása teljes; a szomszéd nem hivatkozhat jogszerűen arra, hogy az Ön
beleegyezése nélkül joga van a falat tartani; mivel az építkezés a föld állapotából következik,
és ez érvénytelenné teszi a követelést. Ha azonban az Ön javára szolgalom alá helyezett fél az
Ön hozzájárulásával falat épít a saját telkén keresztül, akkor nem nyer szabadságot
haszonélvezettel; és eljárás indítható ellene a Quod precario habet interdictum alapján. Ha
azonban Ön engedélyezné neki, hogy ajándékozás útján falat építsen, akkor Ön nem kérheti
az interdictumot, és a szolgalom az ajándékozással megszűnik.
18. Paulus, Kézikönyvek, I. könyv.
Megállapítást nyert, hogy több tulajdonostárs, még akkor is, ha nem csatlakoznak az
átruházáshoz, terhelhet vagy szerezhet szolgalmi jogot, azon az alapon, hogy a korábbi
aktusokat újabbak megerősítik; így ez ugyanolyan, mintha mindannyian egyszerre adták volna
az adományt. Ezért, ha az, aki először adta a szolgalmat, meghal, vagy más módon
rendelkezik a részével, és ezt követően a társtulajdonos adományt tesz, az egész ügylet
érvénytelen lesz; mert amikor az utolsó teszi az adományt, a szolgalmat nem tekintik
visszamenőlegesen szerzettnek, hanem ugyanannak tekintik, mintha az utolsó
adományozásakor mindannyian tették volna; következésképpen az utolsó aktus mindaddig
függőben marad, amíg az új társtulajdonos nem tesz adományt. Ugyanez a szabály vonatkozik
arra az esetre is, ha az egyik társtulajdonosnak adományt adnak, és ezt követően egy másik
társtulajdonos személyével kapcsolatban a fentiekhez hasonló esemény következik be. Ha
tehát másrészről, ha a fenti események valamelyike a nem adományozó társtulajdonosok
egyikével történik, mindannyian kénytelenek lesznek új adományt adni; mivel csak annyi idő
áll rendelkezésükre, hogy különböző időpontokban is adományozhassanak, és ezért az
adományt nem lehet egy személynek vagy egy személy által adni. Ugyanez a szabály
vonatkozik arra az esetre is, ha az egyik fél szolgalmat ad, a másik pedig végrendelettel
hagyja azt, mert ha valamennyi tulajdonostárs szolgalmat hagy, és a birtokukba egyszerre
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lépnek be, akkor azt lehet mondani, hogy a szolgalmat szabályosan hagyták örökül; ha
azonban a birtokok különböző időpontokban lépnek be, a hagyaték nem jogszerűen száll meg;
mert megállapították, hogy az élő személyek cselekményei a működésük tekintetében
felfüggeszthetők, de az elhunyt személyek cselekményei nem.

5. cím Ha a kereset a szolgalom visszaszerzésére irányul, vagy ha másnak a
szolgalomhoz való jogát megtagadják.
1. Ulpianus, Az ediktumról, IV. könyv.
A szolgalmi jogokkal kapcsolatos cselekvési jogok, legyenek azok falusi vagy városi
jellegűek, azokat illetik meg, akiknek a földterület a tulajdonában van; de a temetkezési
helyeink nem a mi tulajdonunk tárgyát képezik, bár a sírhelyhez való jogra igényt tarthatunk.
2. Ugyanő, Az ediktumról, XVII. könyv.
A szolgalmi jogokkal kapcsolatos dologi keresetekre jogosultak vagyunk (csakúgy, mint a
haszonélvezettel kapcsolatosak esetében), függetlenül attól, hogy ezek a keresetek beismerő
vagy tagadó jellegűek; a beismerő jellegű az, amelyet az a fél indít, aki azt állítja, hogy
jogosult a szolgalomra, a tagadó jellegű pedig az, amelyet az a tulajdonos indíthat, aki tagadja
annak létezését.
(1) Ez az elismerő dologi kereset a földterület tulajdonosán kívül senki más javára nem
nyújtható be; ugyanis senki más nem indíthat keresetet szolgalom visszaszerzésére, csak az a
fél, aki a szomszédos földterület tulajdonjogával rendelkezik, és azt állítja, hogy a szolgalom
hozzá van kötve.
(2) Neratius nagyon helyesen állapítja meg, hogy ha egy földterület közepén fekvő földterület
haszonélvezeti jogát hagyják örökül, akkor azt egy útjognak is kísérnie kell; vagyis az említett
földterület azon részein keresztül, amelyek felett a haszonélvezeti jogot adományozó a
haszonélvezet élvezetéhez szükséges mértékben útjogot alapít; mert szem előtt kell tartani,
hogy ha a haszonélvezeti jog a haszonélvezőnek a haszonélvezet céljából útjogot biztosítanak,
az nem szolgalom, és nem is létezhet szolgalom a föld haszonélvezetére jogosult javára; de ha
a földhöz csatolták, a haszonélvező használhatja azt.
(3) Pomponius azt mondja, hogy a haszonélvező kérheti az interdictumot az útjog miatt, ha
egy éven belül élt vele; mert kétféle bírósági vizsgálat van: az egyik a jogi kérdésre
vonatkozik, vagyis a vallomásos perben; a másik a ténykérdésre, mint ebben az
interdictumban: ahogy Julianus is megállapította a Digestus negyvennyolcadik könyvében.
Labeo Julianus véleményének alátámasztására azt mondja, hogy még akkor is, ha a
haszonélvezeti jogot örökhagyó maga használta az útjogot, jogosan adható interdictum a
haszonélvezőnek; ahogyan az örökös vagy a vevő is jogosult ilyen interdictumra.
3. Ugyanő, Az ediktumról, LXX. könyv.
Az is megállapítható, hogy ugyanez a szabály alkalmazandó, ha bárki megvásárolja a
hagyaték egy részét.
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4. Ugyanő, Az ediktumról, XVII. könyv.
A tényleges helyiség nem része annak a személynek a tulajdonjogának, akit a szolgalmi joga
megillet; de őt megilleti az útjog.
(1) Az a fél, akinek gyalogos áthaladási joga van a vezetés joga nélkül, vagy akinek vezetési
joga van a gyalogos áthaladás joga nélkül, szolgalmi joggal élhet.
(2) A szolgalomra hivatkozással indított perben a nyereség is beszámítható. Vizsgáljuk meg
azonban, hogy mi a szolgalom haszna; és erre vonatkozóan a jobb vélemény az, hogy az
egyetlen dolog, ami a haszon fogalma alá tartozhat, az az érdek, (ha van ilyen), amelyet a
felperesnek az jelent, hogy nem zárják ki a szolgalom élvezetéből. De egy tagadó perben
(ahogy Labeo mondja), a nyereséget a felperes azon érdeke alapján számítják ki, hogy az
ellenfele nem használhatja a helyiségei feletti útjogot; és Pomponius egyetért ezzel a
véleménnyel.
(3) Ha a földterület, amelyhez az útjog kapcsolódik, több személyhez tartozik, mindegyikük
jogosult az egészért perelni; és ezt Pomponius a negyvenegyedik könyvben mondja ki. A
kártérítés megítélésénél azonban a kamat összegét veszik figyelembe, vagyis annak a félnek
az érdekét, aki a pert megindítja. Ezért, ha csak a jogról van szó, bármelyik fél külön-külön is
eljárhat, és ha ügyét megnyeri, a többiek is profitálnak belőle; a becslés azonban az ő
érdekének összegére korlátozódik; noha a szolgalmat nem lehet csak egy társtulajdonos révén
megszerezni.
(4) Ha a szolgalom tárgyát képező föld két fél tulajdonában van, akkor e célból bármelyikük
ellen lehet pert indítani (ahogy Pomponius mondja ugyanebben a könyvben), és amelyikük
védekezik, annak kell az egészet visszaadnia, mert ez olyasmi, ami nem osztható meg.
(5) Ha valaki nem kérdőjelezi meg az én jogomat a gyalogláshoz, vagy a vezetéshez, vagy
egy útjog használatához, de nem engedi meg, hogy javításokat végezzek, vagy hogy az utat
kővel fedjem le, Pomponius ugyanebben a könyvben azt mondja, hogy jogosult vagyok a
vallomásos keresetre; mert ha a szomszédnak van egy fája, amely úgy lóg át, hogy az utat
vagy az ösvényt járhatatlanná vagy használhatatlanná teszi; Marcellus Julianushoz írt
jegyzetében azt mondja, hogy az áthaladási jogért vagy az útjog visszaszerzéséért lehet
keresetet indítani. Az utak javításával kapcsolatban szintén élhetünk az interdictummal,
vagyis azzal, amely az út vagy a feljáró javítására áll rendelkezésre, de ez az eljárás nem
indítható, ha a fél az utat kővel akarja befedni, kivéve, ha ebben kifejezetten megállapodtak.
(6) A vízvételi joggal kapcsolatban is jogosultak vagyunk dologi peres eljárásokra, mivel ez
egy szolgalom.
(7) Az épület tulajdonosa akkor is jogosult a szolgalommal kapcsolatos perre, ha tagadja,
hogy szomszédja javára szolgalom alá van vetve, ha háza nem teljesen szabad, de nem
tartozik szolgalom alá annak javára, aki ellen a pert indítják. Például, van egy házam, amely
szomszédos a szejani és a szemproni házzal, és a szemproni házzal szemben szolgalommal
tartozom, de a szejani ház tulajdonosa ellen pert kívánok indítani, mert megakadályozza, hogy
az enyémet megemeljem. Nekem dologi pert kell indítanom ellene, mert bár házam szolgalom
alá tartozik, mégsem tartozik a peres felek javára; ezért azt állítom, hogy jogom van házamat
még magasabbra emelni, akár az ő beleegyezése ellenére is, mert házam szabad, ami őt illeti.
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(8) Ha valakinek nem engedik meg, hogy magasabbra emelje a házát, akkor nagyon helyesen
lehet ellene pert indítani, azt állítva, hogy nincs joga a ház emelésére. Ez a szolgalom még egy
olyan fél javára is fennállhat, akinek egy távolabbi háza van:
5. Paulus, Az ediktumról, XXI. könyv.
És ezért, ha van egy házad az enyém és Titius háza között, akkor Titius házára szolgaságot
vethetek ki, hogy megakadályozzam, hogy az övét magasabbra emelje, bár a tiédre nem
vethető ki ilyen szolgaság; mert amíg te nem emeled a tiédet, a szolgaság haszna megmarad.
6. Ulpianus, Az ediktumról, XVII. könyv.
És ha megtörténik, hogy az a személy, aki a közbeeső épület tulajdonosa, mivel nem tartozik
szolgalmi jog alá, még magasabbra emeli a házát, úgyhogy most már nem lehet azt állítani,
hogy akadályoznám a fényeket, ha építkeznék; hiába állítod majd, hogy nincs jogom így
építkezni a hozzájárulásod nélkül; de ha a törvény által előírt időn belül a szomszéd lebontja
az épületét, a kereseted joga újjáéled.
(1) Nem szabad azonban elfelejteni, hogy e szolgalmakkal kapcsolatban a jog birtokosa lehet
a felperes is; és ha esetleg nem emeltem meg az épületem magasságát, akkor az ellenfelem a
jog birtokosa, mert mivel semmi újat nem tettem, ő a birtokos, és polgári peres úton vagy
tilalommal megakadályozhatja, hogy építsek Quod vi aut clam. Ugyanez lesz az eredmény, ha
egy kavics elhajításával akadályoz meg. Ha azonban anélkül építek, hogy ő tiltakozna, akkor
én magam leszek a birtokos.
(2) Ezen túlmenően jogosultak vagyunk egy olyan szolgalomra hivatkozva keresetet indítani,
amelyet egy teher alátámasztása céljából róttak ki, azzal a céllal, hogy a szolgalom jogosultját
kötelezzék a támasz fenntartására, és az épületének javítására a szolgalom kiszabásakor előírt
módon. Gallus úgy véli, hogy szolgalmat nem lehet úgy kiszabni, hogy az embert valaminek a
megtételére kényszerítsék, de nem akadályozhat meg valamilyen cselekmény elvégzésében;
mert minden szolgalomban a javítás kötelezettsége azt illeti meg, aki a jogra igényt tart, nem
pedig azt, akinek a tulajdonát ez aláveti. Servius véleménye azonban úgy érvényesült, hogy az
említett esetben bárki követelheti azt a jogot, hogy a teher alátámasztása érdekében kötelezze
ellenfelét a falának kijavítására. Labeo azonban azt mondja, hogy ez a szolgalom nem a
személyhez, hanem a birtokhoz kötődik, ezért a tulajdonosnak jogában áll elhagyni a birtokot.
(3) Ez a kereset valóban inkább valós, mint személyes kereset, és senki más javára, mint az
uralkodó haszonbérlet tulajdonosa javára; és ugyanúgy, mint más szolgalmi jogok esetében, a
szolgalom tulajdonosa ellen is indítható.
(4) Papinianus a Kérdések harmadik könyvében tárgyalja azt a kérdést, hogy ha egy ház több
tulajdonostárs tulajdonában van, lehet-e pert indítani a teljes szolgalomra való hivatkozással?
Azt mondja, hogy a tulajdonosok külön-külön is indíthatnak pert az egészre vonatkozóan,
ahogyan ez más szolgalmak esetében is megtehető, kivéve a haszonélvezeti jogot. Hozzáteszi,
hogy ez a válasz nem adható, ha a szomszéd terheit viselő ház közös tulajdonban van.
(5) Az e kereset tárgyát képező javítások jellege attól függ, hogy mit állapítottak meg a
szolgalom elrendelésekor; megállapodhattak abban, hogy a félnek köszörült kővel, vagy
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közönséges építőkövekkel, vagy bármilyen más, a szolgalom létrehozásakor említett anyaggal
kell javítania.
(6) A kereset során a nyereséget veszik figyelembe, vagyis azt a hasznot, amelyet a fél akkor
szerzett volna, ha a szomszédja viselte volna a háza súlyát.
(7) A szolgabírónak joga van a falat jobbá tenni, mint ahogyan azt a szolgalom elrendelésekor
megállapították; de ha megpróbálja azt rosszabbá tenni, akkor vagy ezzel a keresettel, vagy az
új építményre vonatkozó értesítéssel megakadályozható ebben.
7. Paulus, Az ediktumról, XXI. könyv.
E keresetek eredménye az, hogy a felperes, ha megnyeri az ügyet, a bíróhoz benyújtott
kérelemmel vagy enyhítést kap, vagy biztosítékot nyújt. A megítélt enyhítés az, hogy a bíró
kötelezze az alperest a fal hibájának kijavítására és megfelelő állapotba hozására. A biztosíték
az, hogy a bíró kötelezze az alperest, hogy a fal kijavításáért kötelezvényt adjon, és abban
biztosítsa, hogy sem ő, sem a jogutódai nem akadályozzák meg a felperest abban, hogy a falat
magasabbra emelje, és az építményt a megépítése után is fenntartja; és ha ezt a biztosítékot
adja, mentesül a felelősség alól. Ha azonban sem a mentesség megadását nem engedi meg,
sem a biztosítékot nem adja meg, akkor kártérítés fizetésére kötelezik, amelynek összegére a
felperes a bíróság előtt esküt tesz.
8. Ulpianus, Az ediktumról, XVII. könyv.
Mivel tehát az egyik szomszéd kötelessége a fal kijavítása, a másik szomszéd, akit a
szolgalom megillet, épületének a javítás idejére történő alátámasztása nem tartozik az alsó
épület tulajdonosának kötelességébe; mert ha a felső épület tulajdonosa nem akarja maga
alátámasztani az épületet, akkor a fal újjáépítésekor lebonthatja és újjáépítheti azt. Ebben az
esetben is, mint más szolgalmak esetében is, ellenkérelemnek adnak helyt; vagyis olyannak,
amelyben kimondják, hogy nincs joga kényszerrel élni velem szemben.
(1) Az én javamra perelhető az ellen, aki olyan szolgalmi jogot ad nekem, mint a következő,
nevezetesen: jogomban áll fákat behelyezni a falába, és az említett fákra (például) galériát
építeni, ahol sétálhatok, és oszlopokat elhelyezni a fal tetején, hogy a galéria tetejét
megtámasszam.
(2) Ezek a keresetek abban különböznek egymástól, hogy az elsőt arra lehet használni, hogy a
szomszédot arra kényszerítsem, hogy megjavítsa a falamat; a második azonban csak arra
használható, hogy arra kényszerítsem, hogy átvegye a faanyagomat; ez ugyanis nem ellentétes
a szolgalmi jog rendes természetével.
(3) Ha azonban felmerül a kérdés, hogy melyik félnek kell fenntartania a birtokos és
melyiknek a felperes pozícióját; nem szabad elfelejteni, hogy ha a fákat már behelyezték,
akkor az a fél van a birtokos pozíciójában, aki azt állítja, hogy jogosult a szolgalomra; ha
azonban nem helyezték be őket, akkor az a birtokos, aki tagadja ezt a jogot.
(4) És ha az, aki a szolgalmat magának követeli, sikerrel járna, a szolgalmat nem kellene neki
megadni, mert már megvan, ha a határozat a törvény szerint született; de akkor sem, ha azt
jogtalanul hozták, mert a határozattal a szolgalmat nem megállapítani, hanem létezőnek
nyilvánítani kellett. Nyilvánvaló, hogy ha a felperes a kérdés egyesítése után az épület
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tulajdonosának rosszhiszemű csalása miatt a szolgalmat elvesztette azáltal, hogy nem
használta azt, akkor azt vissza kell neki adni; ahogyan az épület tulajdonosának esetében is
döntöttek.
(5) Aristo egy Cerellius Vitalisnak adott véleményében kijelenti, hogy szerinte egy
sajtüzemből nem lehet jogszerűen füstöt ereszteni a fölötte lévő épületekre, hacsak az említett
épületekre nem rónak ki ilyen jellegű szolgalmat; és ezt elfogadják. Azt is mondja, hogy nem
törvényes a víz vagy bármi más vízkibocsátás egy felső épületből egy alsó épületre, mivel a
félnek csak olyan cselekményeket van joga a saját helyiségein végrehajtani, amelyek nem
bocsátanak ki semmit más épületére, és lehet füstkibocsátás éppúgy, mint vízkibocsátás; ezért
a felső épület tulajdonosa pert indíthat az alsó épület tulajdonosa ellen, és azt állíthatja, hogy
az utóbbinak nem volt joga ezt megtenni. Végezetül azt mondja, hogy Alfenus szerint lehet
olyan keresetet indítani, amelyben azt állítják, hogy a félnek nincs joga a saját telkén úgy
követ vágni, hogy a darabok az én telkemre hulljanak. Ezért mondja Aristo, hogy azt az
embert, aki a mintern? lakosoktól bérel egy sajtüzemet, a fölötte lévő ház tulajdonosa
megakadályozhatja abban, hogy a füstöt kiengedje, de a mintern? lakosok a bérleti szerződés
alapján felelnének; és azt is mondja, hogy az az állítás, amelyet a perben a füstöt kiengedő
féllel szemben felhozhat, az, hogy nincs joga ehhez. Ezért viszont olyan per lesz indítható,
amelyben azt lehet állítani, hogy joga van a füst kibocsátására, és ezt Aristo is helyesli.
Továbbá az Uti possidetis tilalom akkor alkalmazható, ha a felet megakadályozzák abban,
hogy a saját tulajdonát tetszése szerint használja.
(6) Pomponius a Negyvenegyedik passiókönyvben kételyt fogalmaz meg azzal kapcsolatban,
hogy valaki perben hivatkozhat-e arra, hogy joga van, vagy hogy másnak nincs joga könnyű
füstöt csinálni; mint például a saját házában lévő tűzhelyről. Úgy véli, hogy ilyen keresetet
nem lehet indítani, mint ahogyan nem lehet olyan keresetet sem indítani, amely azt állítja,
hogy a félnek nincs joga tüzet rakni, vagy leülni, vagy mosakodni a saját helyiségében.
(7) Egy ellentétes döntést is helyesel, mert azt mondja, hogy egy fürdő esetében, ahol egy
bizonyos Quintilla földalatti folyosót épített a gőzöknek, amelyeket Ursus Julius birtokára
bocsátottak ki, megállapították, hogy ilyen szolgalmat ki lehet szabni.
9. Paulus, Az ediktumról, XXI. könyv.
Ha önök olyan helyre építkeznek, amelyen átjárási jogom van, perben állíthatom, hogy jogom
van ott járni és vezetni; és ha ezt bebizonyítom, megakadályozhatom önöket a munkában.
Julianus azt is mondja, hogy ha egy szomszédom azáltal, hogy a telkére építkezik, elkerüli,
hogy a tetőmről lecsöpögő vizet befogadja, akkor a jogomra hivatkozva pert indíthatok;
vagyis arra a jogomra, hogy a tetőmről lecsöpögő vizet az ő telkére vezessem le; ahogyan azt
az útjoggal kapcsolatban már megállapítottuk. Ha azonban még nem épített, a másik fél, akár
a haszonélvezeti, akár az útjoggal rendelkezik, előadhatja, hogy joga van a járásra vagy a
behajtásra, és az élvezet jogát; ha azonban a tulajdonos már épített, az, akit az útjog megillet,
még mindig hivatkozhat arra, hogy a jog őt illeti meg, de a haszonélvező ezt nem teheti meg,
mert elvesztette a haszonélvezeti jogot; ezért Julianus azt mondja, hogy ebben az esetben
csalásra alapított keresetnek kell helyt adni. Másrészt, ha ön egy olyan útjogon keresztül
építkezik, amelynek az én birtokom a maga javára van alávetve, akkor jogosan állíthatom,
hogy nincs joga arra, hogy ott építkezzen, vagy ott épületet állítson; ugyanúgy, ahogyan azt is
megtehetném, ha bármit építene a nem lakott földön, amely az enyém.
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(1) Ha valaki megszokta, hogy szélesebb vagy keskenyebb utat használjon, mint amire
jogosult volt, akkor megtartja a szolgalmi jogát; ahogyan az is megtartja a jogát, akinek joga
van a víz használatára, és azt más vízzel keverve használja.
10. Ulpianus, Az ediktumról, LIII. könyv.
Ha valaki a vízvezetés jogát hosszú használat, úgyszólván hosszú birtoklás révén szerezte
meg, nem szükséges, hogy törvényesen igazolja a víz használatára való jogát; például, hogy
bizonyítsa, hogy az örökségből vagy más módon származik; hanem a méltányossági perben
jogosult annak bizonyítására, hogy az említett vizet bizonyos számú éven keresztül használta,
és hogy ezt nem erőszakkal, nem lopakodással, nem tűréssel szerezte meg.
(1) Ez a kereset nem csak az ellen a fél ellen indítható, akinek a földjén a vízforrás található,
vagy akinek a telkén keresztül a vizet vezetik, hanem minden olyan személy ellen is, aki
megpróbálja megakadályozni a víz vezetését; ugyanúgy, mint más szolgalmi jogok esetében.
Általánosságban elmondható, hogy e kereset útján bárki ellen eljárást indíthatok, aki
megkísérli megakadályozni, hogy a vizet elvezessem.
11. Marcellus, Digest, VI. könyv.
A kérdés az volt, hogy több tulajdonostárs közül az egyik jogszerűen építhet-e a többiek
beleegyezése nélkül a közös tulajdonukban lévő földterületre; vagyis ha az említett
tulajdonostársak ezt megtiltják neki, indíthat-e eljárást ellenük, és hivatkozhat-e arra, hogy
joga van az építkezésre; vagy a többi tulajdonostárs indíthat-e ellene pert, és állíthatják-e,
hogy joguk van megakadályozni őt, vagy hogy nincs joga építeni; és ha az épület már felépült,
nem indíthatnak-e ellene pert azon az alapon, hogy az adott körülmények között nincs joga ott
épületet tartani? Erre a legjobban azzal lehet válaszolni, hogy a társtulajdonosnak jobb joga
van az építkezés megakadályozására, mint az építkezésre; mert aki ilyen cselekményt kísérel
meg végrehajtani (amint már kifejtettem), ha a közös tulajdont saját tetszése szerint kívánja
használni, mintha annak egyedüli tulajdonosa lenne, saját egyéni használatára sajátít ki egy
olyan jogot, amely másoké.
12. Javolenus, Episztolák, III. könyv.
Egy perben azt állítottam, hogy az alperesnek nem volt joga a faanyagát a falamba illeszteni;
kell-e biztosítékot adnia arra, hogy a továbbiakban nem fog faanyagot illeszteni a falamba?
Azt válaszoltam, hogy szerintem a bíró hatáskörébe tartozik, hogy kötelezze őt arra, hogy a
jövőbeni munkákra vonatkozóan is adjon biztosítékot.
13. Proculus, Episztolák, V. könyv.
Vannak csöveim, amelyeken keresztül a vizet a közútra vezetem, és ezek, miután átszakadtak,
elárasztották az Ön falát; úgy gondolom, hogy Ön jogosult ellenem keresetet indítani,
amelyben azt állíthatja, hogy nincs jogom megengedni, hogy a víz az én helyiségemből az Ön
falára folyjon.
14. Pomponius, Sabinusról, XXXIII. könyv.
Ha egy fal az enyém, és én megengedem, hogy olyan faanyagokat helyezzenek bele,
amelyeket korábban már elhelyeztek ott, és önök aztán másokat is be akarnak helyezni, én
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megakadályozhatom önöket ebben; sőt, jogom van arra is, hogy kötelezzem önöket, hogy
távolítsák el azokat a faanyagokat, amelyeket nemrég helyeztek bele.
(1) Ha az Ön és az én tulajdonomban lévő fal az Ön által végzett munkálatok miatt az én
házam felé dől, akkor én pert indíthatok Ön ellen, és azt állíthatom, hogy Önnek nincs joga
ilyen állapotban lévő falat tartani.
15. Ulpianus, Vélemények, VI. könyv.
Egy személy a háza felhúzásával akadályozta egy olyan épület fényeit, amely egy huszonöt év
alatti vagy serdülőkorú kiskorú tulajdonában van, akinek ő volt a gondnoka vagy gyámja; és
bár ebben az esetben ő maga és örökösei perelhetőek lennének, azon oknál fogva, hogy nem
volt joga olyan cselekményt elkövetni, amelyet hivatalából kifolyólag köteles volt
megakadályozni, hogy más megtegye; mégis, a fiúnak vagy a kiskorúnak pert kell indítania
bárki ellen, aki az említett ház birtokában van, hogy kötelezze őt a nem jogszerűen épített
dolog eltávolítására.
16. Julianus, Digest, XVII. könyv.
Ha engedélyt vásárolok Öntől arra, hogy az esővíz a házamból az Ön házára csöpögjön, és
azután az Ön tudtával, a vásárlás miatt, megengedem, hogy ez így történjen; kérdezem, hogy
ezen az alapon védhető vagyok-e valamilyen keresettel vagy kivétellel? Azt válaszoltam,
hogy bármelyik eszközzel élhetek.
17. Alfenus, Digest, II. könyv.
Ha két ház között olyan fal van, amely fél méterrel vagy annál is jobban kiáll a szomszédos
épület felé, akkor eljárást kell indítani arra hivatkozva, hogy az alperesnek nem kellett volna
engedélyeznie, hogy a fal a felperes engedélye nélkül ilyen módon a felperes helyiségei fölé
álljon.
(1) Gaius Seius birtokának egy bizonyos része az Annius háza javára szolgalmi joggal volt
megterhelve, amely előírta, hogy Seiusnak nem volt joga semmit sem elhelyezni azon a
helyen; Seius azonban fákat ültetett oda, és azok alatt medencéket és más edényeket tartott.
Minden jogban jártas személy azt tanácsolta Anniusnak, hogy indítson pert Seius ellen azzal
az indokkal, hogy nincs joga ahhoz, hogy ezeket a dolgokat az ő beleegyezése nélkül azon a
helyen tartsa.
(2) Egy szomszéd egy trágyadombot helyezett egy másik fél falához, amitől a fal nedves lett;
és tanácsot kértek, hogy milyen módon kényszerítheti a szomszédját a trágyadomb
eltávolítására. Azt válaszoltam, hogy ha ezt közterületen tette, akkor tilalom útján
kényszeríthetnék az eltávolítására; ha azonban magánterületen tette, akkor szolgalmi jogra
hivatkozva kellene pert indítani; és ha a fenyegető kár megelőzése érdekében kikötés történt,
akkor a fél hivatkozhatna a kikötésre, ha a tett miatt bármilyen kár érte.
18. Julianus, A Miniciusról, VI. könyv.
Egy bizonyos ember rabszolgái akadályozták a szomszédot a vízvezetésben, és mivel a felelős
fél elrejtőzött, hogy elkerülje, hogy pert indítsanak ellene, a panaszos megkérdezte, mit tehet?
Azt válaszoltam, hogy a praetornak, miután meghallgatta az ügyet, el kell rendelnie, hogy az
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alperes tulajdonát vegyék birtokba, és addig ne adják ki, amíg nem igazolja a vízvezetés jogát
a panaszos javára, ha az aszály miatt kárt szenvedett, mert megakadályozták a vízvezetésben;
például ha kiszáradtak a rétjei vagy a fái.
19. Marcianus, Szabályok, V. könyv.
Ha valaki egy perben megfelelő állításokat tesz egy olyan szolgalomra hivatkozva, amelyet
másokkal közösen élvez, és a saját gondatlansága miatt valamilyen módon elveszíti a pert,
nem igazságos, hogy ez a többi társtulajdonosnak kárt okoz; de ha összejátszás révén
ellenfelének lemond a perről, a csalás miatt a többieknek kell keresetet indítani; ahogy Celsus
mondja, és hozzáteszi, hogy ezt Sabinus is így tartotta.
20. Scaevola, Digest, IV. könyv.
Egy örökhagyónak volt néhány háza, amelyek egy általa hagyott földterülettel határosak
voltak; felmerült a kérdés, hogy ha ezeket nem foglalják bele a földterületbe, és az örökhagyó
pert indít annak visszaszerzése érdekében, akkor az említett földterületet terheli-e bármilyen
szolgalom a házak javára; vagy ha az örökhagyó azt követeli, hogy a földterületet a bizalmi
vagyonkezelői szerződés feltételeinek megfelelően adják át neki, akkor az örökösöknek fenn
kell-e tartaniuk egy szolgalmat a házak javára? A válasz az volt, hogy ezt kell tenniük.
(1) Egy város több polgára, akik különböző birtokokkal rendelkeztek, vásárolt egy
erdőterületet, hogy a legeltetési jog gyakorlása céljából közösen birtokolják, és ezt a
megállapodást utódaik végrehajtották; de néhányan azok közül, akiknek ez a joguk volt,
később eladták a fent említett külön birtokot. Kérdezem, hogy az eladás után a jog követi-e az
említett birtokokat, mivel az eladók szándéka az volt, hogy erről a jogról is rendelkezzenek?
A válasz az volt, hogy azt kell betartani, amit a szerződő felek megértettek; de ha szándékuk
nem volt nyilvánvaló, akkor ez a jog is a vevőkre száll. Azt is kérdezem, hogy ha az említett
egyéni birtokok egy részét az örökhagyók másra ruházták át, akkor az magával viszi-e a
legeltetési jog egy részét is? A válasz az volt, hogy mivel ezt a jogot úgy kell tekinteni, mint
ami az örökölt birtokhoz kapcsolódik, az is az örökhagyóra szállna.
21. Labeo, Paulus valószínűségek epitomája.
Ahol még nem jelent meg víz, ott nem lehet sem útjogot, sem csatornát létesíteni annak
vezetésére. Paulus szerintem azt mondja, hogy ez semmiképpen sem igaz; mert adományt
lehet adni, amely megengedi, hogy vizet keressünk, és ha találunk, azt továbbítsuk.

6. cím Hogyan vesznek el a szolgaságok.
1. Gaius, A tartományi ediktumról, VII. könyv.
A birtokok szolgalmi jogai összevonásra kerülnek, ha ugyanaz a személy lesz mindkét birtok
tulajdonosa.
2. Paulus, Az ediktumról, XXI. könyv.
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Ha valakinek mind a gyalogláshoz, mind a vezetéshez joga van, és csak a gyalogláshoz való
jogát használja a törvény által meghatározott időtartam alatt, a vezetéshez való jog nem vész
el, hanem továbbra is érvényben marad; ahogyan Sabinus, Cassius és Octavenus állítják; és az
a fél, akinek joga van a vezetéshez, a gyalogláshoz való jogával is élhet.
3. Gaius, A tartományi ediktumról, VII. könyv.
Általánosan elfogadott nézet, hogy az ingatlanhoz kapcsolódó szolgalmi jog nem vész el a
halál vagy a polgári jogok elvesztése által.
4. Paulus, Az ediktumról, XXVII. könyv.
A temetkezési helyhez való hozzáférés joga soha nem vész el a használat hiánya miatt.
5. Ugyanő, Az ediktumról, LXVI. könyv.
A szolgalom megtartható a javunkra egy társtulajdonos, egy haszonélvező vagy egy
jóhiszemű birtokos révén:
6. Celsus, Digest, V. könyv.
Ugyanis elegendő, ha a földterület miatt van hozzáférési jog.
(1) Ha Önnek és nekem van egy útjogunk a szomszéd földjén keresztül, és én használom azt,
de Ön a törvény által előírt ideig nem használja, elveszíti-e a jogát? És másrészt, ha egy
szomszéd, akinek útjog van a földünkön keresztül, átsétál vagy áthajt az én földrészemen, de
nem lép be a tiédre, akkor ez felszabadítja a tiédet? Celsus azt válaszolta, hogy ha a birtokot a
közös tulajdonosok között mértékkel osztják fel, akkor a földet megillető szolgalmi jog
tekintetében ugyanolyan, mintha az mindkét birtokhoz kezdettől fogva hozzátartozott volna,
és bármelyik tulajdonos élhet a saját szolgalmi jogával, és mindegyik elveszítheti a sajátját a
használat hiánya miatt, és a két birtok érdekei a továbbiakban nem érintettek; nem érte kár azt
a felet, akinek a földjét a szolgalom alá helyezték, hanem valójában javult a helyzete, mivel a
tulajdonosok egyike a joggal való éléssel saját magának és nem az egész birtoknak kedvez.
Ha azonban a szolgalom alá eső birtokot ilyen módon osztják fel, a dolog egy kicsit
kétségesebb; mert ha az útjog helye biztos és jól meghatározott, akkor, ha a birtokot az útjog
vonalában osztják fel, mindent úgy kell betartani, mintha kezdetben, a szolgalom alapításakor
két különálló birtok lett volna; ha azonban a földterületet az útjog vonalában osztják fel (és
nem sokat számít, hogy ez egyenlően vagy egyenlőtlenül történik), akkor a szolgalmi jog
ugyanúgy megmarad, mint amikor a földterület osztatlan volt, és a teljes útjognál kevesebbet
nem lehet megtartani a használat révén, vagy elveszíteni annak elmulasztásával; és ha az
történne, hogy a tulajdonos csak annyit használ az útból, amennyi az egyik földrészleten
áthalad, a másik emiatt nem válik szabaddá, mivel az útjog egy, és ezért oszthatatlan.
A felek azonban bármelyik birtokot felszabadíthatják a szolgalom alól, amennyiben ebben
kifejezetten megállapodnak; és mindenesetre, ha a felosztás után a szolgalomra jogosult fél
megvásárolja az egyik birtokot, a másik földrészletre vonatkozó szolgalom továbbra is
hatályban marad-e? Nem látom, hogy ebből a véleményből bármi abszurdum következhetne,
amíg az egyik birtok a szolgalom alatt marad; feltéve, hogy kezdettől fogva szűkebb útjogot
hoztak létre, mint amilyenről a szerződésben szó volt, és hogy abban a birtokrészben, amelyre
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tekintettel a szolgalmat nem oldották fel, még elegendő hely marad ahhoz, hogy az útjogot
igénybe lehessen venni; de ha nem marad elegendő hely erre a célra, akkor mindkét
birtokrésznek fel kell szabadulnia; az egyiknek a vásárlás miatt, a másiknak azért, mert a
fennmaradó helyen nem lehet útjogot létrehozni.
Ha azonban az útjogot úgy állapították meg, hogy a fél szabadon járhatott vagy közlekedhetett
a birtok bármelyik részén, amelyet választott; és semmi sem akadályozta meg, hogy időről
időre megváltoztassa az irányt, és ezt követően a birtokot felosztották; ha ugyanúgy járhatott
és közlekedhetett bármelyik részén, amelyet választott, akkor az esetet éppen úgy kell
tekintenünk, mintha kezdetben két szolgalmi jog lett volna mindkét birtokon oly módon, hogy
az egyiket meg lehetett tartani, a másikat pedig használat hiányában el lehetett veszíteni.
Tökéletesen tudom, hogy ilyen körülmények között az egyik fél joga a másik fél cselekedete
miatt csorbulna, mivel korábban elegendő lett volna, ha a fél a földterület egy részén gyalog
vagy autóval közlekedik, hogy ugyanezt a jogot a földterület többi részén is megtarthassa; az
útjogra jogosult fél azonban azt az előnyt biztosította, hogy két úton egyformán gyalog vagy
autóval közlekedhetett; vagyis két úton, amelyek mindegyike nyolc láb széles, ahol egyenes,
és tizenhat láb széles, ahol kanyargós.
7. Paulus, Plautiusról, XIII. könyv.
Ha a vízvezetési jogot úgy adják meg, hogy azt csak nyáron, vagy egy hónapig lehet
megtenni, akkor felmerül a kérdés, hogyan lehet elveszíteni a jogot a használat elmaradása
miatt; mert nincs olyan folyamatos időtartam, amely alatt a fél használhatta volna, de nem
használta? Ezért, ha valaki váltakozó években vagy váltakozó hónapokban rendelkezik a
vízhasználattal, a jog a törvény által előírt idő kétszeresének elteltével elvész; és ugyanez a
szabály vonatkozik az útjogra is. Ha azonban a félnek olyan joga van, amelyet váltakozó
napokon, vagy csak nappal, vagy csak éjszaka használhat, akkor ez a törvényben
meghatározott idő elteltével veszik el, mert ez csak egy szolgalom; mert Servius azt mondja,
hogy ha olyan szolgalom van, amelyet minden második órában, vagy csak minden nap egy
órán át használhat, akkor a szolgalmat elveszíti, ha nem használja, mert amije van, azt minden
nap használhatja.
8. Ugyanő, Plautiusról, XV. könyv.
Ha jogomban áll megengedni, hogy a tetőmről a víz az Ön földjére hulljon, és megengedem,
hogy Ön oda építsen, akkor elveszítem a jogomat, hogy engedjem a víz hullását.
Hasonlóképpen, ha van egy útjogom az Ön földje felett, és megengedem, hogy bármit is
építsen azon a helyen, amely felett az útjogom van, elveszítem azt.
(1) Az a személy, aki az út egy részét, amelyre joga van, átadja, úgy tekintendő, mintha az út
egészét használná.
9. Javolenus, Plautiusról, III. könyv.
Ha a víz egy csatorna egy részébe folyik, még ha nem is éri el annak szélső végét, a csatorna
minden része használhatónak minősül.
10. Paulus, Plautiusról, XV. könyv.
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Ha én és a gyámom közös földterületet birtokolunk, még ha mindketten nem is használjuk az
ahhoz kapcsolódó útjogot, az útjogot a gyámom haszna miatt megtartom.
(1) Ha egy félnek joga van a víz éjszakai használatára, de csak nappal használja azt a
szolgalom elvesztése miatt a törvényben meghatározott időtartam alatt, elveszíti az éjszakai
használat jogát, mert nem élt a kiváltságával. Ugyanez a szabály vonatkozik arra a félre is,
akinek joga van egy vízvezeték használatára bizonyos órákban, és máskor használja azt, de az
említett órák egyik részében sem.
11. Marcellus, Digest, IV. könyv.
Ha egy fél, akit útjog vagy vezetési jog megilletett, feltéve, hogy egy bizonyos fajta járművet
használt, egy másfajta járművet használt; vizsgáljuk meg, hogy nem vesztette-e el a szolgalmi
jogát, és hogy nem más-e az eset, ha egy fél nehezebb rakományt szállított, mint amire joga
volt; mert az utóbbiról inkább megállapítható, hogy túlzottan használta az útjogát, mint hogy
azt jogtalanul tette volna; éppúgy, mintha szélesebb utat használt volna, vagy több teherhordó
állatot hajtott volna, mint kellett volna, vagy vizet szerzett volna valamilyen más forrásból.
Ezért mindezekben az esetekben a szolgalom nem vész el, de a félnek nem szabad
szolgalomként többet birtokolnia, mint ami a szerződésben szerepel.
(1) Ha a földterületet feltételhez kötve hagyatékként hagyták, és az örökös bizonyos
szolgalmakat rótt rá; ha a hagyaték feltételét teljesítik, a szolgalom megszűnik. Vizsgáljuk
meg, hogy ha ezeket a földterület szerezte volna meg, akkor követnék-e a hagyatékot az
örökhagyó javára, és a jobb vélemény szerint igen.
12. Celsus, Digest, XXIII. könyv.
Ha egy jóhiszemű fél olyan földet vásárol, amely nem az eladóé volt, és olyan útjogot
használ, amely a földhöz kapcsolódik, a jog megmarad; és ez akkor is így lesz, ha az illető
csak tűrésből vagy a tulajdonos erőszakos kiűzése után birtokolja; mert ha a földet bizonyos
jelleggel ruházzák fel, úgy, hogy ebben az állapotban birtokba veszik, a jog nem vész el; és
nem számít, hogy a birtokos fél, aki úgy birtokolja, ahogy van, jogszerűen teszi-e vagy sem.
Ennélfogva még határozottabban kijelenthető, hogy ha a víz önmagától folyik egy csatornán
keresztül, akkor a víz vezetésének joga megmarad; ezt a véleményt nagyon helyesen Sabinus
is vallotta, és Neratius említi a Negyedik Pergamenkönyvben.
13. Marcellus, Digest, XVII. könyv.
Ha az a fél, aki a szomszédos földterület felett útjoggal rendelkező ingatlan tulajdonosa,
eladja annak egy részét, amely a szolgalmi joggal érintett ingatlanhoz csatlakozik, de nem írja
elő a szolgalmat, és mielőtt a szolgalom elvesztésére előírt idő eltelt volna, ismét megszerzi az
általa eladott részt, jogosult lesz a szomszédja által fizetett szolgalomra.
14. Javolenus, Cassiusról, X. könyv.
Ha egy útjoggal vagy gyalogos- vagy kocsiútjoggal terhelt helyet folyó áraszt el, és a
szolgalom elvesztésére megállapított idő lejárta előtt a földterületet allúvium lerakódásával
helyreállítják, a szolgalom is visszaáll a korábbi állapotába. Ha azonban annyi idő telik el,
hogy a szolgalom elveszik, a föld tulajdonosa kötelezhető annak megújítására.
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(1) Ha egy folyó kiáradása vagy egy épület pusztulása miatt megsemmisül egy út, a
legközelebbi szomszédnak kell utat biztosítania.
15. Ugyanaz, Episztolák, II. könyv.
Ha több földrészlet felett szolgalomra vagyok jogosult, és az egyik földrészletet, amely két
másik között fekszik, megszerzem, úgy gondolom, hogy a szolgalom megmarad, mert a
szolgalom csak akkor szűnik meg, ha az a fél, akihez tartozik, nem tudja azt használni; de ha
két másik földrészlet között szerzett földet, akkor megállapítható, hogy jogosult az első és az
utolsó földrészleten keresztül vezető útra.
16. Proculus, Episztolák, I. könyv.
Több személy egy jog alapján ugyanazon a csatornán keresztül szokta vezetni a vizet,
amelynek forrása a szomszéd földjén volt, oly módon, hogy mindegyikük egy bizonyos,
számára kijelölt napon a vizet a forrástól egy közös tulajdonban lévő árokban, majd egy saját
árokban vezette, mindegyikük a közvetlenül felette lévő másik után; és egyikük nem vezetett
vizet a törvény által a szolgalom elvesztésére megállapított idő alatt. Úgy gondolom, hogy
elvesztette a vízvezetés jogát, mivel azt a többiek, akik vezették, nem gyakorolták, és ez a jog
minden egyes felet sajátjaként illetett meg, és más nem gyakorolhatta. Ha azonban egy
vízfolyás több fél tulajdonában lévő földterülethez volt csatolva, akkor azt az egyik fél
használhatta volna mindazok javára, akiknek a földterület közös tulajdonában volt. Ha pedig a
vízvezetési jogra jogosult felek egyike, aki a vizet ugyanazon a csatornán keresztül vezette,
elveszíti a jogot, mert nem élt a kiváltságával, akkor emiatt nem keletkezik jog a többieknek,
akik a csatornát használták; és a jog haszna, amelyet az egyik fél részesedése tekintetében a
használat elmulasztása miatt elvesztett, azt illeti meg, akinek a földjén keresztül a vízfolyás
áthaladt, és ő a szolgalom e része alól szabadságot élvezne.
17. Pomponius, Különböző szakaszok, XI. könyv.
Labeo azt mondja, hogy ha valaki, akinek vízvételi joga van, a szolgalmi jog elvesztésének
ideje alatt elmegy egy forráshoz, de nem merít vizet, akkor elveszíti az útjogát is.
18. Paulus, Sabinusról, XV. könyv.
Ha valaki más vizet használ, mint amiben a szolgalom elrendelésekor megállapodtak, a
szolgalom megszűnik.
(1) Az az idő, amely alatt a szolgalmi joggal terhelt földterület utolsó tulajdonosa nem
használta a vizet, a helyébe lépő fél terhére számítandó. Ha önnek joga van egy gerendát
behelyezni egy szomszédos házba, és a szomszédja nem építette meg a törvény által előírt
időn belül, és ezért nem tudja behelyezni, ön emiatt nem veszíti el a jogát; mert a szomszédja
nem tekinthető úgy, hogy haszonélvezettel szerzett szabadságot attól a szolgalomtól,
amelyhez a háza tartozott, mivel ő soha nem szakította meg az ön jogának használatát.
19. Pomponius, Sabinusról, XXXII. könyv.
Ha a földem egy részének eladásakor a szerződésben kikötöm, hogy jogom lesz a vizet ezen a
részen át a többi területemre vezetni, és a törvény által előírt idő elteltével nem ások árkot,
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nem veszítem el a jogomat, mivel a víznek nincs helye, ahová áramolhatna, és a jogom
sértetlen marad; de ha kiásnám az árkot, de nem használnám, elveszíteném a jogomat.
(1) Ha a földem fölött útjogot hagyok rád, és miután a birtokomra behatoltak, a törvény által a
szolgalom elvesztésére meghatározott ideig nem tudsz arról, hogy ez a jog rád maradt;
elveszíted az útjogot, ha nem használod azt. Ha azonban az idő lejárta előtt eladod a földedet
anélkül, hogy meggyőződtél volna arról, hogy a szolgalmat rád hagyták, az útjog a vevőt illeti
meg, ha a hátralévő idő alatt élni fog vele, mert valójában már elkezdett a tiéd lenni, és
megtörténhet, hogy soha nem lesz jogod még a hagyaték visszautasítására sem, mivel a föld
nem az enyéidé lesz.
20. Scaevola, Szabályok, I. könyv.
A szolgalom a használat révén marad fenn, ha azt a jogosult vagy a birtokos, a bérlő, a
vendég, az orvos vagy bárki, aki látogatóba jön hozzá, a bérlő vagy a haszonélvező használja:
21. Paulus, Mondatok, V. könyv.
Még akkor is, ha a haszonélvezőnek a saját nevében kell azt élveznie;
22. Scaevola, Szabályok, I. könyv.
Vagyis aki az útjogot úgy használja, mintha arra jogosult lenne,
23. Paulus, Mondatok, V. könyv.
Akár arra használja, hogy megközelítse a földünket, akár arra, hogy elhagyja azt,
24. Scaevola, Szabályok, I. könyv.
Még ha rosszhiszemű birtokos is, a szolgalom fennmarad.
25. Paulus, Mondatok, V. könyv.
Egy fél csak akkor használhat szolgalmat, ha úgy véli, hogy olyan jogot gyakorol, amely őt
illeti meg; ezért ha valaki azt autópályaként vagy más tulajdonát képező szolgalomként
használja, nem jogosult sem tilalomra, sem más jogi eljárásra.
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IX. könyv

1. A négylábúak által elkövetett károkozásról.
2. A lex Aquiliáról.
3. Azokra vonatkozóan, akik bármit kiöntenek, vagy bármit ledobnak.
4. A káros hatások tekintetében.

***************************************************

1. cím A négylábúak által elkövetett károkozásról.
1. Ulpianus, Az ediktumról, XVIII. könyv.
Ha egy négylábú állítólag kárt okozott, a Tizenkét Tábla törvényéből származó kereset
indítható; ez a törvény előírja, hogy vagy fel kell adni azt, ami a kárt okozta, azaz a kárt okozó
állatot át kell adni, vagy a kárnak megfelelő pénzösszeget kell fizetni.
(1) A "noxia" kifejezés magát a bűncselekményt jelenti.
(2) Ez a cselekvés minden négylábú fajtára vonatkozik.
(3) A praetor azt mondja, hogy "pauperiem fecisse", ami azt a kárt jelenti, amelyet az azt
elkövető állat jogtalanul okoz, mert az állat nem lehet jogtalanul bűnös, mert az értelemben
hiányos.
(4) Ezért, ahogy Servius megállapítja, ez a kereset akkor áll rendelkezésre, ha az állat
vadságának felgerjesztése után kárt okoz; például, ha egy ló, amelynek szokása a rúgás, rúg,
vagy egy ökör, amely megszokta a fenekedést, ezt teszi; vagy ha egy öszvér rendkívüli
vadsága miatt követ el kárt. Ha azonban egy állat a talaj egyenlőtlensége vagy a hajtó
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gondatlansága miatt, vagy azért, mert az állat túlterhelt volt, bárkinek a terhét felborítja; ez a
kereset nem jár, hanem a jogtalan károkozás miatt kell eljárást indítani.
(5) Ha azonban egy kutya, miközben valaki vezeti, rosszindulatból elszabadul, és kárt okoz
egy másiknak; ha valaki más biztosabban tarthatta volna, vagy ha a félnek nem kellett volna
átvezetnie azon a helyen, akkor ez a kereset nem áll fenn, és az a fél felel, aki a kutyára
vigyázott.
(6) Ráadásul ez a kereset nem állja meg a helyét, ha a vadállat más felbujtására kárt okoz.
(7) És általánosságban elmondható, hogy ez a kereset mindig akkor indítható, ha egy vadállat
a természetével ellentétes kárt okoz, és ezért, ha egy fájdalomtól ingerelt ló rúg, ez a kereset
nem áll fenn; de az a fél, aki a lovat megütötte vagy megsebesítette, inkább in factum, mint a
Lex Aquilia alapján felel, nem másért, mint azért, mert a fél nem a saját testével követte el a
sérelmet. Ha azonban valaki megsimogatja vagy megsimogatja a lovat, és az megrúgja, akkor
lesz alapja a keresetnek.
(8) Ha az egyik állat provokál egy másikat, és az kárt okoz neki, a keresetet arra az állatra kell
vonatkoztatni, amelyik a provokációt okozta.
(9) Ez a kereset attól függetlenül rendelkezésre áll, hogy az állat a kárt a saját testével követte
el, vagy valami mással, amivel érintkezett; mint például, ha egy ökör megüt valakit egy
szekérrel vagy bármi mással, ami felborult.
(10) Vadállatok esetében, azok természetes vadsága miatt, ez a kereset nem áll rendelkezésre;
ezért ha egy medve megszökik és kárt okoz, korábbi tulajdonosa nem perelhető, mert amikor
az állat megszökött, megszűnt a tulajdonosa lenni; és ezért, még ha meg is ölném, a tetem az
enyém lesz.
(11) Ha két kos vagy két bika verekszik, és az egyik megöli a másikat, Quintus Mucius
különbséget tesz; szerinte ugyanis a keresetnek nincs helye, ha azt ölik meg, amelyik a
támadó volt, de ha azt ölik meg, amelyik nem volt bűnös a provokációban, a kereset
megindítható; ezért a tulajdonosnak vagy meg kell fizetnie a kárt, vagy helyette át kell adnia
az állatot.
(12) Négylábúak esetében a bűncselekmény az állatot követi, és ez a kereset az ellen a fél
ellen indítható, akinek az állat a tulajdonában van, és nem az ellen, akinek a tulajdonában volt,
amikor az állat a kárt elkövette.
(13) Nyilvánvaló, hogy ha az állat elpusztul, mielőtt a kiadásra sor kerülne, a kereseti jog
megszűnik.
(14) Az állatot jóvátételként átadni azt jelenti, hogy még életben lemondunk róla. Ha az állat
több fél tulajdonában van, kártérítési pert lehet indítani ellenük külön-külön, ugyanúgy, mint a
rabszolga esetében.
(15) Néha azonban nem azért perelik a tulajdonost, hogy jóvátétel címén az állat átadására
kényszerítsék, hanem a teljes összegre vonatkozóan indítanak ellene pert; például amikor a
bíróságon megkérdezik tőle, hogy az állat az övé-e, ő azt válaszolja, hogy nem, és ha
bebizonyosodik, hogy az övé volt, akkor a teljes összegre vonatkozóan ítéletet hoznak ellene.
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(16) Ha az állatot a kiadás után bárki megöli, mivel a Lex Aquilia alapján a tulajdonos ellen
kereset indítható, a bíróságon a Lex Aquilia figyelembevételével kell eljárni, mert a
tulajdonos elvesztette a jogot, hogy az állatot jóvátétel címén átadja; és ezért az említett
esetben a becsült kártérítés összegét kell megajánlania, hacsak nem hajlandó az állatot
megölővel szembeni kereseti jogát átengedni.
(17) Nem kétséges, hogy ez a kereset a károsult fél örökösére és más jogutódjára száll át; és
az is, hogy az örökösök és más jogutódok ellen nem az öröklés joga, hanem a tulajdonjog
alapján indítható.
2. Paulus, Az ediktumról, XXII. könyv.
Ez a kereset nem csak a károsodott vagyontárgy tulajdonosának javára, hanem bármely
érdekelt fél javára is megilleti, például azt, akinek a vagyontárgyat kölcsönadták, és a teljesítő
javára is, mivel a felelősöket úgy kell tekinteni, mint akiket kár ért.
1. Ha valaki, aki menekülni próbál egy másik, például egy bíró elől, a szomszédos üzletbe
menekül, és ott megharapja egy vad kutya, egyes hatóságok szerint a kutya miatt nincs joga a
keresethez; de lenne, ha a kutya szabadon lenne.
(3) Gaius, A tartományi ediktumról, VII. könyv.
Kétségtelen, hogy e törvény alapján a szabad személyek nevében is lehet keresetet indítani;
például ha egy állat megsebesíti a családfőt vagy a család fiát, feltéve, hogy nem kell
számításba venni az eltorzulás mértékét, mivel aki szabad, az nem értékelhető; de számításba
vehetők a sérülés gyógyításával kapcsolatban felmerült költségek és az elmaradt munka,
amelyet a fél fogyatékossága miatt nem tudott elvégezni.
4. Paulus, Az ediktumról, XXII. könyv.
A méltányossági kereset ilyen körülmények között akkor is benyújtható, ha a kárt nem
négylábú, hanem más állat követte el.
5. Alfenus, Digest, II. könyv.
Miközben egy lovász egy lovat vezetett egy fogadó istállójába, a ló megszimatolt egy öszvért,
az öszvér pedig megrúgta és eltörte a lovász lábát. Véleményt kértek arról, hogy lehet-e pert
indítani az öszvér tulajdonosa ellen, mivel az okozta a sérülést, és azt válaszoltam, hogy igen.

2. cím A lex Aquiliáról.
(1) Ulpianus, Az ediktumról, XVIII. könyv.
A Lex Aquilia megsemmisített minden olyan törvényt, amelyet korábban a jogtalan károk
megtérítésére vonatkozóan hoztak, legyen szó akár a Tizenkét Táblázatról, akár más
törvényekről; ezeket a törvényeket most nem szükséges részletezni.
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1. A Lex Aquilia egy népszavazás, amelynek meghozatalát Aquilius, a néptribunus javasolta a
népnek.
(2) Gaius, A tartományi ediktumról, VII. könyv.
A Lex Aquilia első szakasza előírja, hogy "Ha valaki törvénytelenül megöl egy másikhoz
tartozó férfi vagy női rabszolgát, vagy a szarvasmarhák közé tartozó négylábú állatot,
kötelezzék arra, hogy fizessen meg egy összeget, amely megegyezik azzal a legnagyobb
értékkel, amelyet az elmúlt év során ért."
1. A törvény továbbá úgy rendelkezik, hogy "kétszeres kártérítés iránti kereset indítható a
tagadó személy ellen".
2. Úgy tűnik tehát, hogy a törvény a rabszolgákkal egy kategóriába sorolja azokat az állatokat,
amelyeket a szarvasmarhák közé sorol, és amelyeket csordában tartanak, mint például a
juhokat, kecskéket, ökröket, lovakat, öszvéreket és szamarakat. Felmerül a kérdés, hogy a
disznók a szarvasmarha elnevezés alá tartoznak-e, és Labeo nagyon helyesen döntött úgy,
hogy igen. A kutyák azonban nem tartoznak ide; és a vadállatok távolról sem tartoznak ide,
mint például a medvék, oroszlánok és párducok. Az elefántok és a tevék úgyszólván
keverednek, mivel a teherállatok munkáját végzik, de természetük mégis vad, és ezért az első
szakaszba kell őket sorolni.
3. Ulpianus, Az ediktumról, XVIII. könyv.
Amennyiben egy férfi vagy női rabszolgát jogellenesen öltek meg, a Lex Aquilia
alkalmazandó. Okkal teszik hozzá, hogy jogellenesen kell megölni, mivel nem elég, ha
pusztán megölik, hanem ezt törvénysértő módon kell megtenni.
4. Gaius, A tartományi ediktumról, VII. könyv.
Ezért, ha megölöm a rabszolgádat, aki tolvaj, és éppen akkor támad rám, mentesülök a
felelősség alól, "mert a természetes értelem megengedi az embernek, hogy megvédje magát a
veszélytől".
1. A Tizenkét Tábla Törvénye megengedi, hogy bárki megölje az éjszaka elfogott tolvajt,
feltéve azonban, hogy kiáltással figyelmeztet; és megengedi, hogy nappal megölje a tolvajt,
ha elfogják és fegyverrel védekezik, feltéve mindig, hogy kiáltással tanúnak hív másokat.
5. Ulpianus, Az ediktumról, XVIII. könyv.
Ha azonban valaki megöl egy másik embert, aki fegyverrel támad rá, nem tekinthető úgy,
hogy jogellenesen ölte meg; és ha valaki halálfélelmében megöl egy tolvajt, kétségtelen, hogy
a Lex Aquilia értelmében nem vonható felelősségre. Ha azonban képes megragadni őt, és
inkább megöli, akkor a jobb vélemény szerint jogellenes cselekményt követ el, és ezért a Lex
Cornelia alapján is felelősségre vonható.
1. A "sérelem" kifejezés alatt itt nem valamilyen sértést kell értenünk, mint a sérelem miatt
indított kereset esetében, hanem olyasmit, amit jogellenesen, azaz a törvénybe ütközően
követnek el, például amikor valaki gondatlanságból öl, és ezért néha mindkét kereset
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indítható, nevezetesen a Lex Aquilia szerinti és a sérelem miatt indított kereset; de ebben az
esetben két elbírálás lesz, az egyik a kárért, a másik a sértésért, következésképpen itt a
"sérelem" kifejezés alatt a gondatlanságból elkövetett kárt kell értenünk, még olyan fél által
is, aki nem szándékozott rosszat tenni.
2. Ezért feltesszük a kérdést, hogy a Lex Aquilia alapján van-e helye keresetnek, ha egy
elmebeteg személy kárt okoz? A Pegasus tagadja, hogy igen, hiszen hogyan lehet gondatlan
az, aki nem beszámítható? Ez tökéletesen igaz. Ezért a Lex Aquilia alapján nem lehet
keresetet indítani; ugyanúgy, mint amikor egy állat okozza a kárt, vagy amikor egy cserép
leesik a tetőről. Ismétlem, ha egy gyermek okoz kárt, ugyanez a szabály érvényes. Ha
azonban egy serdületlen fiú okozza azt, Labeo szerint a Lex Aquilia alapján felelősségre
vonható, mert lopásért lenne felelős; és szerintem ez a vélemény helyes, ha képes a
törvénysértés elkövetésére.
3. Ha egy tanár megsebesít vagy megöl egy rabszolgát, miközben oktatja őt, a Lex Aquilia
alapján felelősségre vonható-e, mert jogtalan károkozást követett el? Julianus azt mondja,
hogy a Lex Aquilia alapján felelősségre vonták azt, aki tanítása közben fél szemére
megvakította a tanítványát; és még inkább felelősségre vonható lett volna, ha megölte volna.
A következő esetet feltételezi. Egy cipész, miközben a mesterségét tanította egy szabadszülött
fiúnak, aki egy család fia volt, és aki nem megfelelően végezte el a feladatot, amelyet rábízott,
nyakon ütötte egy léccel, és a fiú szeme elpusztult. Julianus azt mondja, hogy ebben az
esetben nem lehet kártérítési pert indítani, mert az ütést nem azért mérte rá, hogy kárt okozzon
a fiúnak, hanem hogy figyelmeztesse és tanítsa. Mégis kétségei vannak afelől, hogy a
szerződésen alapuló kereset megalapozott-e, mert csak mérsékelt büntetést engednek meg
annak, aki oktatást ad. Nem kételkedem azonban abban, hogy a Lex Aquilia alapján kereset
indítható;
6. Paulus, Az ediktumról, XXII. könyv.
Mivel az oktató részéről a rendkívüli súlyosságot gondatlanságnak tulajdonítják.
7. Ulpianus, Az ediktumról, XVIII. könyv.
E kereset révén az apa kártérítést kap a fia által a szeme elvesztése miatt elvesztett
szolgáltatások értékének, valamint az orvosi kezelésével kapcsolatban felmerült költségeknek
az összegében.
1. Az "ölés" kifejezés alatt azt kell értenünk, hogy ezt vagy karddal, bunkóval vagy más
fegyverrel, vagy kézzel, ha fojtogatást alkalmaztak, vagy rúgással, vagy fejbe vágással, vagy
bármilyen más módon tették.
2. A Lex Aquilia akkor lesz alkalmazandó, ha valaki, aki túlságosan megterhelt, ledobja a
terhét, és megöl egy rabszolgát; mert az ő hatalmában állt, hogy ne legyen ilyen módon
túlterhelve. A Pegazus azt mondja, hogy ha valaki megcsúszik, és a rakományával eltipor egy
másik rabszolgát, akkor a Lex Aquilia értelmében felelősségre vonható, ha a kelleténél
nagyobbat rakodott, vagy ha gondatlanul lépett át egy csúszós helyen.
3. Hasonlóképpen, ha valaki megsebesít egy másikat, mert valaki meglökte, Proculus úgy
véli, hogy sem az nem felelős, aki meglökte, mert nem ölte meg, sem pedig az, akit
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meglöktek, mert nem követett el jogtalan sérelmet; e vélemény szerint a lökést adó fél ellen
tényállási pert kell indítani.
4. Ha valaki egy birkózómérkőzésen vagy birkózó- és ökölvívóversenyen, vagy ahol két
bokszoló küzd, megöl egy másikat; és ezt nyilvános kiállításon teszi, a Lex Aquilia nem
alkalmazható, mert úgy kell tekinteni, hogy a kárt a hírnév és a bátorság kedvéért követte el,
és nem a sérülés okozásának szándékával. Ez azonban nem alkalmazható egy rabszolga
esetében, mivel a szabadszülöttek szoktak részt venni az ilyen versenyeken, de akkor igen, ha
egy család fia sebesül meg. Nyilvánvaló, hogy ha az egyik fél sebet ejt, miközben a másik fél
visszavonult, a Lex Aquilia alkalmazandó; vagy ha megöl egy rabszolgát, ahol nem volt
verseny, kivéve, ha ez a gazda ösztönzésére történt; mert akkor a Lex Aquilia nem
alkalmazandó.
5. Ha valaki könnyelműen megüti a beteg rabszolgát, és az meghal, Labeo joggal állítja, hogy
a Lex Aquilia értelmében felelősségre vonható, mert az ütés, amely az egyik emberre halálos,
gyakran nem lesz az a másikra nézve.
6. Celsus szerint nem mindegy, hogy a fél ténylegesen öl, vagy a halál okát szolgáltatja, mivel
aki a halál okát szolgáltatja, az a Lex Aquilia szerint nem felelős, hanem a factum action in
factum szerint. Erre hivatkozva idézi annak az esetét, aki orvosságként mérget adott be, és aki
szerinte a halál okát szolgáltatta; ugyanúgy, mint az, aki kardot ad egy elmebeteg kezébe,
mert ez utóbbi nem a Lex Aquilia alapján, hanem a factum peres eljárásban lenne felelős.
7. De ha valaki ledob egy hídról egy másikat, akár megöli az ütés, amelyet kapott, akár
elmerül és megfullad, akár a sodrás erejétől legyőzve, kimerülten hal meg; a vétkes, mondja
Celsus, a Lex Aquilia szerint ugyanúgy felelős, mintha egy fiút egy sziklának ütne. Proculus
úgy véli, hogy ha egy orvos szakszerűtlenül operál meg egy rabszolgát, akkor vagy a
szerződés alapján, vagy a Lex Aquilia alapján perelhető.
(8) Gaius, A tartományi ediktumról, VII. könyv.
Ugyanez a szabály vonatkozik arra az esetre is, ha a sebész helytelenül alkalmaz egy
gyógyszert; de ha a sebész megfelelően operál, és nem alkalmaz további gyógyító
intézkedéseket, akkor sem mentesül a felelősség alól, hanem gondatlanságot követ el.
1. Sőt, ha az öszvérhajtó ügyetlenségből nem tudja megfékezni az öszvéreit, és azok
eltipornak egy másik rabszolgát, akkor általában azt mondják, hogy a hajtó gondatlanságból
felelős. Ugyanez a nézet érvényesül akkor is, ha az öszvéreit az ereje hiánya miatt nem tudja
irányítani; és nem tűnik igazságtalannak, hogy az erő hiánya a gondatlanság alapjául
szolgáljon, mert senkinek sem szabadna olyasmire vállalkoznia, amiről tudja vagy tudnia
kellene, hogy gyengesége miatt másokra nézve veszélyes lehet. Ugyanez a jog érvényes az
olyan személy esetében is, aki ügyesség vagy erő hiányában nem tudja irányítani a lovat,
amelyen lovagol.
(9) Ulpianus, Az ediktumról, XVIII. könyv.
Továbbá, amikor egy bába bead egy gyógyszert egy nőnek, aki ennek következtében meghal,
Labeo különbséget tesz, nevezetesen: ha saját kezével adta be a gyógyszert, akkor úgy kell
tekinteni, hogy megölte a nőt, de ha azért adta be neki, hogy bevegye, akkor a tényállási
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keresetnek kell helyt adni, és ez a vélemény helyes; mert inkább a halál okát szolgáltatta, mint
ténylegesen megölte a nőt.
1. Ha valaki akár erőszakkal, akár rábeszéléssel, akár szájon át, akár injekcióval gyógyszert ad
be másnak, vagy megkeni őt valamilyen mérgező anyaggal, a Lex Aquilia értelmében
felelősségre vonható, ahogyan a bába is, aki gyógyszert ad be.
2. Ha valaki éhhalál miatt megöl egy rabszolgát, Neratius azt mondja, hogy az illető in factum
perelhető.
3. Ha a rabszolgám lóháton lovagol, és a ló megijesztésével a rabszolgát egy folyóba dobod,
és ő ennek következtében életét veszti, Ofilius azt írja, hogy a factiim keresetnek helyt kell
adni; éppúgy, mintha a rabszolgámat egy ember csapdába csalná, és egy másik ember
megölné.
4. Ismétlem, ha egy rabszolgát olyanok ölnek meg, akik szórakozásból dárdával gyakorolnak,
a Lex Aquilia alkalmazandó; de ha mások gyakorolnak dárdával, és a rabszolga átmegy a
helyszínen, a Lex Aquilia nem alkalmazandó, mert nem lett volna szabad meggondolatlanul
átmennie azon a területen, ahol ez a gyakorlat folyik; de mégis, ha valaki szándékosan dárdát
dob rá, a Lex Aquilia alapján felelősségre vonható.
(10) Paulus, Az ediktumról, XXII. könyv.
A veszélyes játékra gondatlanságból elkövetett cselekménynek kell minősülnie,
11. Ulpianus, Az ediktumról, VIII. könyv.
Mela azt is mondja, hogy ha több személy labdázása közben a túl hevesen megütött labda úgy
esik egy borbély kezére, aki éppen borotválja az egyik rabszolgát, hogy annak a borotva
elvágja a torkát; a gondatlanságért felelős fél a Lex Aquilia értelmében felelős. Proculus úgy
véli, hogy a borbélyt terheli a felelősség; és valóban, ha az volt a szokása, hogy olyan helyen
borotváljon személyeket, ahol szokás labdázni, vagy ahol sokat utaznak, akkor bizonyos fokig
felelős; bár nem helytelenül lehet azt állítani, hogy ha valaki veszélyes helyen ül a
borbélyszékbe, akkor csak saját magát okolhatja.
1. Ha az egyik fél rabszolgát tart, és a másik megöli, akkor az a fél, aki a rabszolgát tartotta,
ténybeli felelősséggel tartozik, mivel ő szolgáltatta a halál okát.
2. De ha többen ütötték meg a rabszolgát, akkor vizsgáljuk meg, hogy vajon mindannyian
felelősek lesznek-e, mintha mindannyian megölték volna a rabszolgát? Ha pedig ismert, hogy
kinek az ütése miatt vesztette életét, akkor az előbbiek felelnek azért, hogy megölték; ha
azonban ez nem ismert, Julianus szerint mindannyian felelősek lehetnek a haláláért, és ha csak
egy ellen indítottak eljárást, a többiek nem mentesülhetnek; mert a Lex Aquilia szerint, ha az
egyik ember fizet, nem mentesíti a másikat, mivel a kereset büntető jellegű.
3. Celsus azt állítja, hogy ha valaki halálos ütést mér egy rabszolgára, és egy másik
megfosztja őt az életétől, akkor az előbbi nem azért vonható felelősségre, mert megölte,
hanem csak azért, mert megsebesítette, mert a más által ejtett sebből halt meg, az utóbbi
viszont azért, mert megölte őt; és ezt a véleményt vallja Marcellus is, és ez az ésszerűbb.
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4. A régi hatóságok úgy döntöttek, hogy ha több személy dob le egy gerendát, amely összezúz
egy rabszolgát, akkor a Lex Aquilia alapján mindannyian egyformán perelhetők.
5. Proculus azt a véleményét is kifejtette, hogy az a fél, aki egy kutyát provokált, és arra
késztette, hogy megharapjon valakit, a Lex Aquilia alapján perelhető, még akkor is, ha a
kutya nem volt a kezében. Julianus azonban azt mondja, hogy ebben az esetben a Lex Aquilia
alapján csak akkor felel, ha ő tartotta a kutyát, és ő okozta, hogy az megharapta a másik felet;
ha azonban nem ő tartotta, akkor ténybeli keresetet kell indítani ellene.
6. A Lex Aquilia alapján a gazda, azaz a tulajdonos indíthat keresetet.
7. Ha jogtalan kár ér egy rabszolgát, akit a vételár átadásakor vissza akartam adni neked,
Julianus azt mondja, hogy a Lex Aquilia alapján jogom van perelni, és amikor elkezdem
visszaadni a rabszolgát, akkor azt neked kell átruháznom.
8. De ha a rabszolga jóhiszeműen szolgál egy olyan személyt, aki nem a tulajdonosa, akkor ez
utóbbit megilleti-e a Lex Aquilia szerinti keresetindítási jog? A jobbik vélemény az, hogy a
keresetnek in factum kell helyt adni.
9. Julianus azt mondja, hogy ha a ruhát kölcsönadják valakinek, és az elszakad, akkor ez
utóbbi nem indíthat pert a Lex Aquilia alapján, de a ruha tulajdonosa igen.
10. Julianus azt a kérdést tárgyalta, hogy a haszonélvezőnek vagy a tulajdon használatára
jogosultnak van-e kereseti joga a Lex Aquilia alapján? Azt hiszem, az a jobb vélemény, hogy
ilyen esetben praetoriánus keresetnek kell helyt adni.
12. Paulus, Sabinusról, X. könyv.
Ha a tulajdon egyszerű tulajdonosa megsebesít vagy megöl egy rabszolgát, akinek a
haszonélvezete az enyém, akkor a Lex Aquilia értelmében kártérítési pert kell indítanom a
haszonélvezetem összegének arányában; és az említett kártérítés megállapításába bele kell
számítani az évnek azt a részét is, amely a haszonélvezetem előtt telt el.
13. Ulpianus, Az ediktumról, XVIII. könyv.
A szabad ember a Lex Aquilia alapján saját nevében jogosult a praetoriánus perre; de
közvetlen keresetet nem indíthat, mert senkit sem lehet a saját végtagjai tulajdonosának
tekinteni. A gazda azonban szökött rabszolgája miatt pert indíthat.
1. Julianus azt mondja, hogy ha egy szabad ember jóhiszeműen szolgál engem rabszolgaként,
akkor ő maga is felelős nekem a Lex Aquilia értelmében.
2. Ha egy birtokhoz tartozó rabszolgát megölnek, felmerül a kérdés, hogy ki indíthat pert a
Lex Aquilia alapján, mivel az említett rabszolgának nincs tulajdonosa? Celsus azt mondja,
hogy a törvény szándéka az, hogy minden kárt a tulajdonosnak kell megtéríteni, és ezért a
birtokot tekintik tulajdonosnak; ezért ha a birtokot megrongálják, az örökös indíthat pert.
3. Ha egy örökölt rabszolga a hagyatékba való belépés után hal meg, a Lex Aquilia
értelmében a kereset joga az örökhagyót illeti meg, kivéve, ha a rabszolga haláláig nem
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fogadta el a hagyatékot; mert ha elutasította azt, Julianus szerint ennek az lesz az eredménye,
hogy a kereset jogáról azt kell mondani, hogy az örökösé.
14. Paulus, Az ediktumról, XXII. könyv.
Ha azonban az örökös maga öli meg a rabszolgát, akkor megállapítást nyert, hogy az örököst
meg kell illetni az ellene indított perrel.
(15) Ulpianus, Az ediktumról, XVIII. könyv.
A leírtak alapján ki kell jelenteni, hogy ha az örökölt rabszolga a hagyatékba vétel előtt
meghal, a Lex Aquilia szerinti keresetindítási jog az örökösnél kell, hogy maradjon, mivel a
hagyaték révén szerezte. Ha azonban a rabszolga a hagyaték bejegyzése előtt megsebesült,
akkor a keresetjog valójában a hagyatéki vagyon részeként megmaradt, de az örökös köteles
azt az örökhagyóra átruházni.
1. Ha egy rabszolga halálosan megsebesül, és ezt követően egy épület lezuhanása, hajótörés
vagy valamilyen ütés következtében hamarabb veszti életét, mint egyébként tette volna; nem
lehet keresetet indítani a halála miatt, hanem csak a megsebesítése miatt. Ha azonban a férfit
megszabadították vagy eladták, és utána belehalt a sebesülésbe, Julianus szerint úgy lehet
keresetet indítani, mintha megölték volna. Ez a különbség azért áll fenn, mert akkor ölted
meg, amikor megsebesítetted, bár ez csak akkor derült ki, amikor meghalt; az előbbi
esetekben azonban a bukás nem tette lehetővé, hogy kiderüljön, megölték-e vagy sem. Ha egy
rabszolgát halálosan megsebesítenek, és te elrendeled, hogy szabad legyen, és kinevezed őt
örökösödnek, és ezután meghal, az örököse nem indíthat pert a Lex Aquilia alapján,
16. Marcianus, Szabályok, IV. könyv.
Mert az ügy olyannyira elfajult, hogy a keresetindítás joga eredetileg nem állhatott fenn.
17. Ulpianus, Az ediktumról, XVIII. könyv.
Ha a tulajdonos megöli a saját rabszolgáját, felelősséggel tartozik a jóhiszemű birtokos vagy a
rabszolgát zálogjoggal birtokló fél által indított tényállási perben.
1. (Ha Stichust két személyre együttesen hagyta, és miután megölték, az egyik örökhagyó
visszautasítja; úgy gondolom, hogy a Lex Aquilia alapján csak az egyik örökhagyó indíthat
pert, mert a tulajdonjog visszaható hatállyal úgy tűnik, hogy őt illeti meg).
(18) Paulus, Sabinusról, X. könyv.
Ha azonban az a fél, aki zálogba kapott egy rabszolgát, megöli vagy megsebesíti azt, akkor a
Lex Aquilia alapján és a zálogjog alapján is lehet ellene pert indítani, de a felperesnek meg
kell elégednie e keresetek egyikével vagy másikával.
19. Ulpianus, Az ediktumról, XVIII. könyv.
De ha valaki megöl egy közösen tartott rabszolgát, akkor a Lex Aquilia értelmében
felelősségre vonható, ahogy Celsus mondja; és ugyanez a szabály érvényes, ha megsebesíti:

411
20. Ugyanő, A Sabinusról, XLII. könyv.
Vagyis arra a részesedésre vonatkozóan, amelyért felperesként pert indít.
21. Ugyanő, Az ediktumról, XVIII. könyv.
A törvény azt mondja: "A rabszolga legnagyobb értéke az elmúlt évben". Ez a záradék az
okozott kár összegének megállapítására utal.
1. Az évet attól a naptól kell visszaszámítani, amelyen a rabszolgát megölték; de ha csak
halálosan megsebesült, és hosszú idő elteltével halt meg, akkor Julianus szerint az évet attól a
naptól kell számítani, amelyen megsebesült; bár Celsus más véleményen van.
2. De vajon csak a rabszolga testének értékét kell-e felbecsülnünk, amikor megölték, vagy
nem inkább azt kell felbecsülnünk, hogy mi volt az érdekünk abban, hogy nem ölték meg? A
jelenlegi szabály szerint azt kell megbecsülni, hogy mennyit ért az érdekünk.
22. Paulus, Az ediktumról, XXII. könyv.
Ezért ha megöltél egy rabszolgát, akit szerződésben vállaltam, hogy büntetés fejében átadom
valamelyik félnek, akkor az ügy tárgyalásakor figyelembe kell venni az általam elért hasznot.
1. A rabszolga személyes tulajdonságait is figyelembe kell venni a becslés során, például ha
valaki megöl egy rabszolgát, aki egy színész- vagy énekescsapathoz tartozott; vagy az ikrek
egyikét; vagy egy négylovas csapat egyikét; vagy egy pár öszvér hím vagy nőstény egyedét;
mert ilyen körülmények között nemcsak az elpusztított állat értékét kell becsülni, hanem a
megmaradtak értékcsökkenését is figyelembe kell venni.
23. Ulpianus, Az ediktumról, XVIII. könyv.
Ezért Neratius azt állítja, hogy ha egy örökösnek kijelölt rabszolgát megölnek, akkor a
hagyaték értékét is figyelembe kell venni.
1. Julianus azt mondja, hogy ha egy felszabadított és örökösnek kijelölt rabszolga meghal,
sem a helyettesített örökös, sem a törvényes örökös nem kaphatja vissza a hagyaték becsült
értékét a Lex Aquilia alapján indított per útján, mivel a rabszolga még nem szerezte meg azt;
és ez a vélemény helyes. Ezért az egyetlen értékbecslés, amely elvégezhető, a rabszolga
értékének becslése, mivel úgy tartják, hogy a helyettes örökösnek csak ez az egyetlen érdeke;
de úgy vélem, hogy még az értékbecslést sem szabad elvégezni, mert ha ő lett volna az
örökös, akkor is szabad lett volna.
2. Julianus továbbá azt mondja, hogy ha engem azzal a feltétellel neveznek ki örökösnek,
hogy Stichust manumitálni fogom, és Stichust az örökhagyó halála után ölik meg, akkor a
becsült összeg, amelyre jogosult leszek, szintén tartalmazza a hagyaték értékét; mert a feltétel
a rabszolga halála miatt nem teljesült; de ha a rabszolgát az örökhagyó életében ölték meg, a
hagyaték becsült értéke nem vehető figyelembe, mert a rabszolga előző évi legnagyobb
értékét visszamenőleg vették figyelembe.
3. Julianus azt is mondja, hogy a megölt rabszolga értékének megbecslése csak arra az
időpontra vonatkoztatható, amikor az adott évben a legtöbbet érte; és ezért, ha egy értékes
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művész hüvelykujját levágták, és egy éven belül, amikor ez történt, megölték, tulajdonosa a
Lex Aquilia alapján keresetet indíthat, és értékét arra az összegre kell becsülni, amelyet
azelőtt ért, hogy a hüvelykujjával együtt elvesztette a képességeit is.
4. Ha azonban megölnek egy rabszolgát, aki nagy csalásokat követett el a könyvelésemben, és
akit meg akartam kínozni, hogy kiszedjem belőle a csalásokban részt vevő bűntársainak
nevét, Labeo nagyon helyesen úgy véli, hogy a rabszolga értékét az általa elkövetett csalások
felderítéséhez fűződő érdekem összegére kell becsülni, és nem a rabszolga által okozott
veszteség alapján.
5. Ha azonban egy jól nevelt rabszolga megváltoztatja a szokásait, és egy éven belül megölik,
akkor az értékét annak alapján kell megbecsülni, hogy mennyit ért a változás előtt.
6. Röviden, azt kell megállapítani, hogy a rabszolga tényleges értékének becslésébe bele kell
számítani minden olyan előnyt, amely a rabszolgát a megölése évében bármikor értékesebbé
tette.
7. Ha egy egyévesnél fiatalabb rabszolgát ölnek meg, a jobb vélemény az, hogy az
értékbecslést az év azon részére kell vonatkoztatni, amely alatt a rabszolga még élt.
8. Megállapítást nyert, hogy ez a kereset az örökösnek és más örökösöknek jár; de a másik fél
örököse és örökösei ellen nem jár, mivel büntető jellegű; kivéve, ha az említett örökös az
okozott kár miatt vagyonosabbá vált volna.
9. Ha egy rabszolgát rosszhiszeműségből ölnek meg, megállapítást nyert, hogy tulajdonosa a
Lex Cornelia alapján is indíthat pert, és ha a Lex Aquilia alapján jár el, a Lex Cornelia alapján
indított per nem zárul el.
10. Ez a kereset polgári jogi kártérítésért indítható, ha a fél elismeri bűnösségét, és kétszeres
kártérítésért, ha tagadja azt.
11. Ha valaki bevallja, hogy megölt egy rabszolgát, aki még él, és azután kész bizonyítani,
hogy az említett rabszolga még él; Julianus szerint a Lex Aquilia nem alkalmazható, még
akkor sem, ha a fél bevallja, hogy megölte; mert ahol a per vallomáson alapul, a felperesnek
nem kell bizonyítania, hogy a rabszolgát megölő fél volt az alperes, de lényeges, hogy a
rabszolgát valaki megölte.
(24) Paulus, Az ediktumról, XXII. könyv.
Ez a pont világosabban megmutatkozik ott, ahol a rabszolga állítólag megsebesült; de ha az
alperes beismerné, hogy megsebesítette, és ez nem így volt, akkor milyen sebesülésre
alapozzuk az értékelést, vagy milyen időpontra vonatkoztassuk?
25. Ulpianus, Az ediktumról, XVIII. könyv.
Ezért, ha a rabszolgát nem ölték meg, hanem meghalt, akkor a jobb vélemény az, hogy az
alperes nem felel a halott rabszolgáért, még akkor sem, ha esetleg beismerte, hogy ő ölte meg.
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(1) Ha egy ügynök, gyám, gondnok vagy bárki más bevallja, hogy távollévő megbízója
rabszolgát sebesített meg, a vallomáson alapuló praetoriánus keresetnek kell helyt adni az
említett fél ellen.
(2) Meg kell jegyezni, hogy ebben a perben, amelyet a beismerő vallomást tevő személy ellen
nyújtanak be, a bírót nem a határozathozatal, hanem a kártérítés megállapítása céljából
nevezik ki; ugyanis a beismerő vallomást tevő személyek elítélésére nem kerülhet sor.
26. Paulus, Az ediktumról, XXII. könyv.
Tegyük fel például, hogy az a személy, aki ellen a pert indítják, bevallja, hogy ő ölte meg a
rabszolgát, és kész kifizetni annak becsült értékét, ellenfele pedig nagyon magasra becsüli azt.
27. Ulpianus, Az ediktumról, XVIII. könyv.
Ha egy rabszolga elragad egy másik, más tulajdonoshoz tartozó rabszolgát, és megöli,
Julianus és Celsus egyaránt úgy véli, hogy a lopáson alapuló kereset és a jogtalan
károkozáson alapuló kereset is megalapozott.
1. Ha egy rabszolga közös tulajdonban van, vagyis a tiéd és az enyém, és megöl egy másik
rabszolgát, aki az enyém, akkor a Lex Aquilia alapján perelhető ellened, ha a rabszolga a te
beleegyezéseddel cselekedett; és Proculus is ezt a véleményt képviselte, ahogy Urseius állítja.
De ha nem a te beleegyezéseddel követte el a cselekményt, akkor nem lehet noxális kereset,
nehogy a rabszolga hatalmában álljon, hogy egyedül hozzád tartozzon. Ezt én helyesnek
tartom.
2. Sőt, ha egy rabszolgát, akit te és én közösen tartunk, megöl egy Titiushoz tartozó rabszolga,
Celsus azt mondja, hogy ha az egyik tulajdonos pert indít, akkor vagy megkapja a
megállapított kár arányos részét, vagy a rabszolgát teljes egészében át kell adni jóvátételként,
mert ez olyan ügy, amely nem osztható meg.
3. A tulajdonos az emberölést elkövető rabszolga miatt felelős, és az, akit jóhiszeműen
szolgaként szolgál, nem felelős; de felmerül a kérdés, hogy az a fél, akinek a rabszolgája
szökevény, felelős-e a Lex Aquilia szerint az ő számlájára? Julianus azt mondja, hogy
felelősséggel tartozik. Ez tökéletesen igaz, és Marcellus is ugyanezen a véleményen van.
4. E törvény második szakasza mára elévült.
5. A Lex Aquilia harmadik szakaszában ez áll: "Ha valaki más tulajdonát megkárosítja,
kivéve a rabszolgák vagy a jószág megölésével, bármennyi is volt az előző harminc napon
belül elégetett, széttört vagy megsebesített vagyon értéke; a felet kötelezni kell, hogy az
összeget fizesse meg a tulajdonosnak".
6. Ha tehát valaki nem rabszolgát vagy állatot ölne meg, hanem felgyújtana, összetörne vagy
megkárosítana bármilyen más tulajdont, kétségtelenül eljárást lehetne indítani a törvény e
rendelkezése alapján. Ezért, ha fáklyát dobsz a rabszolgámra és felgyújtod, felelősségre vonsz
engem.
7. Sőt, ha felgyújtja a fáimat vagy a tanyámat, akkor a Lex Aquilia alapján jogosult vagyok
perelni.
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8. Ha valaki fel akarja gyújtani a házamat, és a tűz átterjed a szomszédom házára, akkor a Lex
Aquilia értelmében a szomszéddal szemben is felelősséggel tartozik; és nem kevésbé felelős a
bérlőkkel szemben is, mivel a személyes tulajdonukat égette el.
9. Ha egy bérlő szolgája, aki a kemence felügyelete alatt áll, elalszik a kemence előtt, és a ház
leég; Neratius azt mondja, hogy ha a bérleti szerződés alapján peres eljárás indul, a bérlőnek
kell megtérítenie a kárt, ha gondatlanul választotta ki a szolgálatában álló személyeket; de ha
egy személy gyújtotta meg a tüzet a kemencében, és egy másik gondatlanul vigyázott rá,
akkor az felel-e, aki a tüzet gyújtotta? Az, aki a tűzre felügyelt, nem tett semmit, és az, aki a
tüzet megfelelően meggyújtotta, hibátlan volt; mi a következtetés? Úgy gondolom, hogy mind
az ellen, aki elaludt a kemence előtt, mind pedig az ellen, aki elhanyagolta a tűzzel való
törődést, praetoriánus kereset indítható, mert senki sem mondhatja arra hivatkozva, aki
elaludt, hogy mulasztása csak emberi és természetes volt, hiszen vagy el kellett volna oltania
a tüzet, vagy úgy kellett volna védenie, hogy az ne terjedhessen tovább.
10. Ha van egy sütője egy partfalnak, akkor felel a jogtalan károkozásért? Proculus azt
mondja, hogy nem lehet perelni, mert nem lehet perelni olyan fél ellen, akinek tűzhelye van.
Ezért azt hiszem, hogy igazságosabb, ha a keresetnek in factum adnak helyt, természetesen,
ha a fal megégett; de ha még nem okoztál nekem kárt, de a tüzed olyan helyen van, hogy attól
tartok, hogy ezt fogod tenni, úgy gondolom, hogy elegendő lesz a fenyegető kár ellen szóló
kötelezvény.
11. Proculus azt mondja, hogy ha egy bérlő rabszolgái felgyújtanak egy parasztházat, a bérlő
vagy a bérleti szerződés, vagy a Lex Aquilia alapján felel, így a rabszolgákat jóvátételként
átadhatja; és ha az ügyet az egyik kereset alapján eldöntötték, a másik alapján nem lehet
további eljárást indítani. Ez csak akkor értendő, ha a bérlő nem vétkezett gondatlanságból; de
ha olyan rabszolgákat tartott, akiknek szokása volt bűncselekményeket elkövetni, akkor az
ilyen rabszolgák tartása miatt jogtalan károkozásért felel. Kijelenti, hogy ugyanezt a szabályt
kell betartani az épületben lakó személyekre vonatkozóan is; és ez a vélemény ésszerű.
12. Ha a méheim elrepülnek a tiédhez, és te elégeted őket, Celsus azt mondja, hogy a Lex
Aquilia alapján jogom van perelni téged.
13. A törvény azt mondja, hogy "törd darabokra". Ezt a szót szinte minden ókori tekintély úgy
értelmezte, hogy ugyanazt jelenti, mint "megsemmisíteni".
14. Ezért Celsus azt a kérdést teszi fel, hogy ha valaki más búzamezőjére varasodót vagy
gyomot vetett, annak tulajdonosa nemcsak a Quod vi aut clam interdictum alapján indíthat
eljárást (vagy ha a földet bérli, akkor a bérlő is megteheti), hanem in factum pert is indíthat; és
ha a bérlő indít, akkor biztosítékot kell adnia, hogy más eljárás nem indulhat; ezt
természetesen azért teszik, hogy a tulajdonos ne okozzon további bosszúságot, mert egyfajta
károkozás az, ha valamit elpusztítanak vagy megváltoztatnak abból a célból, hogy a Lex
Aquilia értelmében perre adjanak okot; és egy másik, ha anélkül, hogy magát a dolog lényegét
megváltoztatnák, összekevernek vele valamit, amelynek szétválasztása zavaró lenne.
15. Celsus azt mondja, hogy nyilvánvaló, hogy az aquiliai törvény szerint per indítható, ha a
fél mocskot tesz a borba, vagy kiönti, vagy savanyítja, vagy bármilyen más módon megrontja
azt; mert mind a kiöntés, mind a savanyítás a "tönkretétel" szavak közé tartozik.
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16. És nem tagadja, hogy a "darabokra törni" és "elégetni" is benne van a "megsemmisíteni"
szóban; de hogy semmi új nincs ott, ahol bizonyos dolgokat külön felsorol a törvény, mert
általában egy általános kifejezést tesz hozzá, amely magában foglalja ezeket a konkrét
dolgokat. Ez a vélemény helyes.
17. Mindenképpen úgy kell értenünk, hogy a "darabokra törni" kifejezés akkor alkalmazható,
ha a fél megsebesíti a rabszolgát, vagy bottal, vagy szíjjal, vagy ököllel, vagy fegyverrel, vagy
bármi mással megüti, ami bárkinek a testén vágást vagy duzzanatot okozhat, de csak olyan
mértékben, amilyen mértékben a jogtalan károkozás történik. Ha azonban a cselekmény nem
csökkenti a rabszolga értékét, vagy nem teszi őt kevésbé hasznossá, a Lex Aquilia, nem
alkalmazható, és csak a sérelem miatt lehet keresetet indítani; mivel a Lex Aquilia csak olyan
sérelmekre vonatkozik, amelyek kárt okoztak. Ezért, ha a rabszolga értéke nem csökkent, de
költségek merültek fel annak érdekében, hogy a rabszolga újra egészséges és egészséges
legyen, akkor úgy ítélik meg, hogy ilyen mértékben kárt szenvedtem; és ezért a Lex Aquilia
alapján kereset indítható.
18. Ha valaki elszakítja vagy beszennyezi más ruháját, úgy felel érte, mintha ő tette volna
tönkre.
19. Sőt, ha valaki a kölesemet vagy a búzámat egy folyóba dobja, a Lex Aquilia szerinti
intézkedés elegendő lesz.
20. Ha valaki homokot vagy valami mást kever az én búzámhoz, úgy, hogy nehéz lesz azt
szétválasztani, ugyanúgy lehet ellene eljárást indítani, mintha elpusztította volna azt.
21. Ha valaki kiütné a kezemből az érméket, Sabinus azon a véleményen van, hogy a jogtalan
károkozás miatt indítható per, ha azok úgy vesznek el, hogy nem kerülhetnek senki birtokába,
például ha folyóba, tengerbe vagy csatornába estek; de ha valakinek a birtokába kerülnek,
akkor a segítség és tanács által okozott lopás miatt kell eljárást indítani. Ez volt a régi
hatóságok véleménye. Sabinus azt mondja, hogy a kereset in factum is megadható.
22. Ha egy nőt ököllel megütsz, vagy egy kanca kap tőled egy ütést, és ennek következtében
vetélés következik be, Brutus szerint a Lex Aquilia értelmében felelős vagy a "darabokra
törésért".
23. És ha valaki túlterheli az öszvért, és eltörik az egyik végtagja, a Lex Aquilia is
rendelkezésre áll.
24. Ha valaki átszúrja egy áruval megrakott hajótestet, Viviannus szerint a Lex Aquilia
értelmében a "darabokra törés" miatt kereset indítható.
25. Ha valaki éretlen olajbogyót szed, vagy éretlen gabonát arat, vagy zöld szőlőt szed, a Lex
Aquilia szerint felelősségre vonható; ha azonban a termés már megérett, a Lex Aquilia nem
alkalmazható; mert nem követett el jogtalanságot, mivel a fél megajándékozott azokkal a
költségekkel, amelyek az ilyen termés betakarításából adódtak volna; ha azonban eltávolítja,
amit már leszedett, lopásért felel. Octavenus a szőlővel kapcsolatban azt mondja: "Hacsak
nem dobja a földre a szőlőt, hogy szétszóródjon".
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26. Ugyanez az író a fakivágással kapcsolatban azt állítja, hogy ha a kivágott fa éretlen, akkor
a fél a Lex Aquilia alapján felel; ha azonban az érettség után viszi el, akkor lopásért, valamint
lopott fakivágásért is felel.
27. Ha az érett fűzfákat úgy távolítja el, hogy a fák törzsét ne sértse meg, a Lex Aquilia nem
áll rendelkezésre.
28. Ha valaki kasztrál egy rabszolgafiút, és ezáltal értékesebbé teszi, Vivianus szerint a Lex
Aquilia nem alkalmazható, de a sérelemért perelhető, akár az aedilisek ediktuma alapján, akár
négyszeres kártérítésért.
29. Ha egy kézművesre bíznak egy csiszolandó csészét, és az ügyetlenségből összetöri, akkor
felelősséggel tartozik a jogtalan károkozásért; ha azonban nem ügyetlenségből töri el, hanem
repedések vannak rajta, amelyek elrontják, akkor menthető; ezért a kézművesek, amikor ilyen
jellegű dolgokat bíznak rájuk, általában megállapodással szokták kikötni, hogy a munka nem
az ő kockázatukra történik; és ez kizár minden, a megállapodáson alapuló vagy a Lex Aquilia
szerinti kereseti jogot.
30. Ha a férj saját használatra laza gyöngyöket ad a feleségének, és az a férje beleegyezése
vagy tudta nélkül kilyukasztja azokat, hogy aztán zsinórra fűzve viselje őket, akkor a Lex
Aquilia értelmében akár a válás után, akár a házasság fennállása alatt felelősségre vonható.
31. Ha valaki betöri vagy feltöri az épületem ajtaját, vagy magát az épületet lebontja, a Lex
Aquilia értelmében felelősségre vonható.
32. Ha valaki lerombolja a vízvezetékemet, bár az anyag, amelyből az állt, az én tulajdonom,
mégis, mivel a föld, amelyen keresztül a vizet vezetem, nem az enyém, a jobb vélemény
szerint praetoriánus keresetnek kell helyt adni.
33. Ha egy kő leesik egy kocsiról, és megrongál vagy összetör valamit, akkor a Lex Aquilia
alapján a kocsis felelősséggel tartozik, ha a köveket nem biztonságosan rakta fel, és emiatt
azok lecsúsztak.
34. Amikor valaki egy rabszolgát alkalmaz, hogy vezessen egy öszvért, és az öszvért a
gondjaira bízza; és a hüvelykujjához köti a kantár szíját, és az öszvér elszabadul, és letépi a
rabszolga hüvelykujját, majd lezuhan a magasból; Mela azt mondja, hogy ha egy ügyetlen
rabszolgát ügyesnek béreltek fel, akkor a rabszolga tulajdonosa ellen lehet pert indítani az
öszvér miatt, amelyik elpusztult vagy mozgásképtelenné vált; de ha az öszvért ütés vagy
ijedtség izgatta fel, akkor a tulajdonos (vagyis az öszvér tulajdonosa és a rabszolga
tulajdonosa egyaránt) a Lex Aquilia értelmében pert indíthat az öszvért megijesztő személy
ellen. Úgy tűnik azonban számomra, hogy még abban az esetben is, ha szerződés alapján
indítható kereset, a Lex Aquilia alapján is indítható kereset.
35. Továbbá, ha egy borral teli kádat bízunk egy vakolóra, aki egy lyukat tör be, és a bor
kifolyik, Labeo szerint a tényállás alapján indított keresetnek van helye.
(28) Paulus, Sabinusról, X. könyv.
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Ha valaki medve vagy szarvas fogása céljából gödröket ás, és ezt az országúton teszi, és
bármi beleesik és megsérül, a Lex Aquilia alapján felelősségre vonható; de nem vonható
felelősségre, ha a gödröket más olyan helyen ássa, ahol ezt általában szokták tenni.
1. Ezt a keresetet azonban csak akkor lehet benyújtani, ha a megfelelő ok bizonyított, azaz ha
nem történt értesítés, és a tulajdonos nem tudott a balesetről, és nem tudott gondoskodni a
balesetről. És valóban, nagyon sok ilyen jellegű esettel találkozunk, amelyekben a felperes el
van zárva, ha el tudta volna kerülni a veszélyt;
29. Ulpianus, Az ediktumról, XVIII. könyv.
Éppen úgy, mintha csapdákat állítanál egy olyan helyen, ahol nincs jogod csapdákat állítani,
és a szomszéd jószága belekerülne.
(1) Ha levágod a tetőmet, amelyet minden jog nélkül hagytam a házad fölé nyúlni; a Proculus
azt állítja, hogy jogtalan károkozásért perelhetek ellened, mivel perelned kellett volna engem,
azt állítva, hogy nincs jogom a kiálló tetőhöz; és nem igazságos, hogy kárt szenvedjek azáltal,
hogy levágod a gerendáimat. Ezzel ellentétes szabályt találunk Severus császár egyik
rezcriptumában, aki az említett rezcriptumban kijelentette egy olyan félnek, akinek házán
keresztül vízvezetéket vezettek anélkül, hogy bármilyen szolgalmi jog létezett volna, hogy
joga van azt maga lerombolni; és ez ésszerűnek tűnik, mert a különbség az, hogy az egyik
esetben egy ember építette a tetőt olyan telken, amely az övé volt, a másik esetben pedig a fél
építette a vízvezetéket valaki másnak a telkén.
(2) Ha az Ön hajója összeütközik a hajómmal, és én megsérülök, felmerül a kérdés, hogy
milyen keresetre vagyok jogosult? Proculus azt mondja, hogy ha a matrózok hatalmában állt
volna megakadályozni a balesetet, és az az ő gondatlanságuk miatt következett be, akkor a
Lex Aquilia alapján perelhetőek ellenük, mert nem sok különbség van, hogy a hajót a hajónak
vezetve vagy a hajó felé kormányozva okozol-e kárt, vagy saját kezeddel okozod a sérülést;
mivel mindezeknél a módoknál a te közreműködéseddel szenvedek kárt, de ha a hajó egy
elszakadt kötél miatt rohant a hajónak, vagy mert nem volt, aki kormányozza, akkor a
tulajdonos ellen nem lehet keresetet indítani.
(3) Labeo azt is mondja, hogy ha egy hajót a szél ereje egy másik hajó horgonyaihoz rögzített
kábeleknek ütközik, és a matrózok elvágják a kábeleket, és a hajót más módon nem lehet
kimenteni, csak a kábelek elvágásával, akkor a keresetnek nem szabad helyt adni. Labeo és
Proculus ugyanezen a véleményen van a halászok hálóira vonatkozóan, amelyekbe egy más
tulajdonában lévő hajó belegabalyodott; és nyilvánvaló, hogy ha ez a matrózok gondatlansága
miatt következett be, akkor a Lex Aquilia alapján pert kell indítani. Ha azonban a hálók
jogtalan megrongálódása miatt indítanak pert, nem kell megbecsülni az emiatt ki nem fogott
halakat; mivel bizonytalan, hogy egyáltalán fogtak volna-e belőlük. Ugyanez a szabály
érvényesül a vadászok és a madarászok esetében is.
(4) Ha egy hajó összeütközik egy másik, ellenkező irányból közeledő hajóval, akkor a vétkes
károkozás miatt vagy a kormányos, vagy a kapitány ellen indítható kereset - mondja Alfenus.
Ha azonban a hajót túl nagy erővel hajtották, hogy irányítani lehessen, a tulajdonos ellen nem
lehet keresetet indítani; mégis, ha a baj a matrózok gondatlansága miatt következett be, úgy
gondolom, hogy a Lex Aquilia szerinti kereset elegendő lenne.
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(5) Ha valaki elvág egy kábelt, amellyel egy hajót rögzítenek, és a hajó ennek következtében
elveszik, akkor ténybeli keresetnek van helye.
(6) A törvény e szakasza értelmében e kereset alapján bármilyen, nem szarvasmarhának
minősülő állat, például kutya sérülése miatt indítható eljárás; ugyanez a szabály vonatkozik a
vaddisznóra, oroszlánra és más vadállatokra és madarakra is.
(7) A Lex Aquilia értelmében felelősségre vonhatók azok a városi elöljárók, akik jogtalan
károkozást követtek el; ha ugyanis valamelyikük az Ön marháit végrehajtás közben elvette, és
hagyta, hogy éhen haljanak azáltal, hogy nem engedte meg, hogy élelmet adjon nekik, akkor
ténybeli keresetet kell indítani. Sőt, ha azt hiszi, hogy a törvénynek megfelelően hajtja végre a
végrehajtást, de valójában nem így tesz, és az elhasználódott és tönkrement vagyontárgyat
helyreállítja, akkor is úgy vélik, hogy a Lex Aquilia alkalmazandó; és ez valóban
megállapítható ott is, ahol a végrehajtást a törvénynek megfelelően hajtották végre. Ahol
azonban a bíró erőszakot követett el az ellenálló féllel szemben, ott a Lex Aquilia alapján nem
lenne felelős, mert amikor valaki egy rabszolgát vitt el a végrehajtás során, és az felakasztotta
magát, nem adtak helyt a keresetnek.
(8) Az "Ami az elmúlt harminc napban az érték volt" szavak, bár a legnagyobb érték nincs
kifejezetten megadva, mégis megállapítható, hogy ezt kell érteni.
30. Paulus, Az ediktumról, XXII. könyv.
Ha valaki megöli más rabszolgáját, akit házasságtörésen kaptak, nem vonható felelősségre e
törvény alapján.
1. Ha egy zálogba adott rabszolgát utólag megöltek, akkor az adós javára kereset indítható, és
kérdéses, hogy a hitelező jogosult-e a rabszolgához fűződő érdeke miatt a praetoriánus
keresetre, mert az adós nem fizetőképes, vagy mert az idő múlása miatt elvesztette a
keresetindításhoz való jogát. De igazságtalan, hogy a fél mind a tulajdonosnak, mind a
hitelezőnek feleljen, kivéve, ha valaki úgy véli, hogy az adóst ebben az esetben nem érte
semmiféle kár, mivel a tartozás összegének erejéig hasznot húzott, és ami ezen az összegen
felül van, azt a hitelezőtől behajthatja; vagy pedig kezdetben az adósnak a tartozáson felüli
összegre is jár a kereset. Ezért azokban az esetekben, amikor a hitelezőnek az adós
szegénysége miatt, vagy azért, mert elvesztette a keresetindítási jogát, keresetet kellene adni a
hitelezőnek, a hitelező jogosult lesz a Lex Aquilia alapján a tartozás összegére pert indítani, és
ez az adós javát fogja szolgálni ebben a mértékben; és a Lex Aquilia alapján az adós javára a
tartozáson felüli törvényes kártérítés összegére perelhető lesz.
2. Ha valaki elfogyasztja a más tulajdonát képező bort vagy gabonát, nem tekinthető úgy,
hogy jogtalan kárt követett el; ezért a praetoriánus keresetnek helyt kell adni.
3. Az e szakasz alapján indított perben a rosszhiszeműség és a gondatlanság büntetendő.
Ezért, ha valaki tüzet gyújt az avarjára vagy töviseire, hogy elégesse azokat, és a tűz egyre
nagyobb lesz és úgy terjed, hogy másnak a búzáját vagy szőlőjét károsítja; meg kell
kérdeznünk, hogy ez az ő ügyetlensége vagy gondatlansága miatt történt-e; mert ha ezt egy
szeles napon tette, bűnös a gondatlanságban, mivel az, aki alkalmat ad a kár elkövetésére, úgy
tekintendő, mint aki azt okozta; és ugyanilyen bűnös, ha nem tett óvintézkedéseket a tűz
terjedésének megakadályozására. Ha azonban minden szükséges óvintézkedést megtett, vagy
egy hirtelen, heves széllökés okozta a tűz terjedését, nem vétkes a gondatlanságban.
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4. Ha egy rabszolga megsebesül, de nem halálosan, és a gondatlanság miatt meghal, akkor a
megsebesítésért perelhető, de a megölésért nem.
31. Ugyanő, A Sabinusról, X. könyv.
Ha egy fakivágó kidob egy ágat, vagy egy magaslaton dolgozó ember megöl egy járókelőt,
csak akkor felel, ha a tárgyat közterületen dobta le, és nem figyelmeztette a baleset elkerülése
érdekében. Mucius azonban azt állítja, hogy még ha ez magánterületen történt is,
gondatlanság miatt lehet keresetet indítani; mert gondatlanságnak minősül, ha nem
gondoskodtak olyan óvintézkedések megtételével, mint amilyeneket egy gondos ember tett
volna, vagy csak akkor figyelmeztettek, amikor a veszélyt nem lehetett volna elkerülni. Ezen
elv alapján nincs nagy különbség, hogy a károsult fél közterületen vagy magánterületen
haladt-e át, mivel nagyon gyakran előfordul, hogy sokan magánterületen haladnak át. Ha ott
nincs úttest, a fél csak akkor felel rosszhiszeműségért, ha valamit ledob az arra járóra; mert
gondatlanságért nem vonható felelősségre, mivel nem sejtheti, hogy azon a helyen valaki át
fog-e menni vagy sem.
32. Gaius, A tartományi ediktumról, VII. könyv.
Ezt a kérdést tették fel, nevezetesen: ugyanazt a szabályt kell-e betartani a jogtalan
károkozásért indított perben, amelyet a prokonzul a több rabszolga által elkövetett lopás
esetében alkalmaz ; vagyis nem kell-e a büntetés behajtásának jogát minden egyes rabszolgára
vonatkoztatva megadni ; hanem elégséges lesz a megtérítendő összeg, amelyet akkor kellene
megfizetni, ha egyetlen szabad ember követte volna el a lopást. Úgy tűnik, a jobbik vélemény
az, hogy ugyanezt a szabályt kell betartani, és ennek megvan az oka; mivel a lopásért indított
perben az az elv érvényesül, hogy a tulajdonost nem szabad egyetlen bűncselekmény miatt
megfosztani rabszolgái egészétől; ugyanez az elv kell, hogy érvényesüljön a jogtalan
károkozásért indított perben is, és ugyanilyen értékelést kell végezni, különösen mivel néha az
ilyen esetekben a bűncselekmény nem súlyos jellegű; például, ha a kárt gondatlanságból, nem
pedig rosszindulatból követték el.
1. Ha ugyanaz a személy megsebesíti a rabszolgát, majd megöli, akkor mind a
megsebesítésért, mind a megölésért felelősségre vonható, mivel két bűncselekményről van
szó. Más a helyzet, ha valaki ugyanabban a támadásban több sebet ejtve megöl egy
rabszolgát; ekkor ugyanis csak egy kereset, a megölés miatt indítható.
33. Paulus, Plautiusról, II. könyv.
Ha megölöd a rabszolgámat, nem hiszem, hogy az iránta érzett szeretetemet kellene
figyelembe venni; mint például, ha valaki megölné a természetes fiadat, akit hajlandó lennél
magas áron megvenni, ha máshoz tartozna; de a kérdés az, hogy általában véve mennyit ér?
Sextus Pedius azt mondja, hogy a tulajdon árát nem a vonzalom vagy a haszonelvű érdek
határozza meg, hanem általános elvek alapján; így az az ember, aki természetes fiát
rabszolgaként birtokolja, semmivel sem gazdagabb, mert ha valaki más birtokolja, hajlandó
lenne őt jelentős összegért megvásárolni; és az a fél, aki más fiát birtokolja, nem rendelkezik
annyi vagyonnal, amennyiért ezt a fiút eladhatná az apjának; mert a Lex Aquilia értelmében
kártérítést követelhetünk, és úgy tekintik, hogy vagy azt veszítettük el, amit
megszerezhetnénk, vagy azt, amit kénytelenek voltunk kifizetni.

420
1. A Lex Aquilia által nem szabályozott károkra hivatkozással ténybeli keresetnek van helye.
34. Marcellus, Digest, XXI. könyv.
Egy fél Stichust Titiusra és Seiusra hagyta, és miközben Seius mérlegelte, és miután Titius
pert indított a hagyaték visszaszerzése érdekében, Stichust megölték, majd Seius
visszautasította a hagyatékot. Ebben az esetben Titius ugyanúgy indíthat keresetet, mintha a
hagyatékot egyedül rá hagyta volna.
35. Ulpianus, Az ediktumról, XVIII. könyv.
Azért, mert a tulajdonjog visszamenőlegesen keletkezettnek minősül;
(36) Marcellus, Digest, XXI. könyv.
Mert ahogyan az örökösnek joga van a keresetre, ha az örökhagyó visszautasítja a hagyatékot,
éppúgy, mintha a rabszolga nem lett volna hagyatékba adva; úgy Titiusnak is joga van a
keresetre, éppúgy, mintha a rabszolga egyedül rá maradt volna.
(1) Ha egy rabszolga tulajdonosa, akit Titius halálosan megsebesített, végrendeletében
elrendeli, hogy a rabszolga szabad legyen és örököse legyen, és ezt követően Maevius lesz a
rabszolga örököse, Maevius nem lesz jogosult a Lex Aquilia alapján perelni Titius ellen,
Sabinus véleménye szerint, aki szerint a kereset joga nem száll át az örökösre, ha az elhunytat
nem illette volna meg a jog; de valóban abszurdnak tűnik, hogy az örökös kártérítést kapjon
annak a megölt személynek az értékére, akinek az örököse volt. Ahol azonban a tulajdonos
elrendelte, hogy az illető szabad legyen, és egyben örököse is a vagyon egy részének, ott a
tulajdonos halálakor a társörökös a Lex Aquilia alapján keresetet indíthat.
37. Javolenus, Cassiusról, XIV. könyv.
Ha egy szabad ember saját kezűleg, más parancsára követett el sérelmet, a Lex Aquilia
alapján a parancsot adó fél ellen indítható per, feltéve, hogy rendelkezett a parancsadás
jogával; ha azonban nem rendelkezett ezzel, akkor a cselekményt elkövető fél ellen kell
eljárást indítani.
1. Ha egy négylábú állatot, amely miatt a tulajdonosával szemben kártérítési jog áll fenn, mert
az kárt okozott, egy másik fél megöl, aki ellen a Lex Aquilia alapján pert indítanak, az
említett állat értékét nem a tényleges értékére, hanem a kártérítési jog fennállásának
körülményeire tekintettel kell megbecsülni; és az állatot megölő fél ellen a Lex Aquilia
alapján indított perben ítéletet kell hozni a felperes azon érdekének megfelelő összegben,
hogy a felperes az állat kárpótlásul történő átadásával, nem pedig a becsült kártérítés
megfizetésével rendezze a pert.
38. Ugyanez, Episztolák, IX. könyv.
Ha abban az időben, amikor az én rabszolgám, akit jóhiszeműen vásároltál, téged szolgál, az
egyik rabszolgád megsebesíti; úgy ítélték meg, hogy minden esetben jogom van a Lex Aquilia
alapján eljárást indítani ellened.
39. Pomponius, Quintus Muciusról, XVII. könyv.
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Quintus Mucius azt mondja, hogy egy kanca, miközben más földjén legelt, elvesztette
csikóját, amikor a föld tulajdonosa elkergette; és feltették a kérdést, hogy a kanca tulajdonosa
a Lex Aquilia alapján eljárhat-e a kancát elkergető fél ellen, mert az megütötte a kancát? És
úgy ítélték meg, hogy ha megütötte, vagy szándékosan, túl nagy erőszakkal hajtotta el, akkor
perelhet.
1. Pomponius. Még ha valaki más jószágát találja is a saját földjén, ugyanúgy el kell űznie
azt, mint a sajátját; mivel, ha a jószág ottléte miatt kárt szenvedett, megfelelő kereseti joga
van. Ezért, ha valaki a saját telkén találja más jószágát, nem zárhatja be őket jogszerűen, és
nem is űzheti el őket más módon, mintha a sajátjai lennének (ahogy fentebb már említettük),
hanem vagy el kell űznie őket anélkül, hogy kárt tenne bennük, vagy értesítenie kell a
tulajdonost, hogy távolítsa el őket.
40. Paulus, Az ediktumról, III. könyv.
A Lex Aquilia értelmében, ha azt állítom, hogy egy hozzám tartozó bankjegyet, amelyen az
állt, hogy egy pénzösszeggel tartozom egy feltétel alapján, elrongálták; és időközben ezt
olyan tanúkkal tudom bizonyítani, akik esetleg nem tudnak tanúskodni a feltétel teljesítésének
időpontjában, és a bíróságon néhány szóban ismertetem a tényeket, és ezt a bíró
megelégedésére bizonyítani tudom, akkor sikerrel kell járnom; de az ítélet tárgyát képező
összeg kifizetésére csak akkor kerülhet sor, ha az a feltétel, amelytől a tartozás függött,
teljesül; és ha ez elmarad, az ítéletnek sem ereje, sem hatása nem lesz.
41. Ulpianus, Sabinusról, XLI. könyv.
Ha valaki megrongálja a végrendeletet, vizsgáljuk meg, hogy nem lehet-e kártérítési pert
indítani? Marcellus a Digestus ötödik könyvében némi habozással azt állítja, hogy a kereset
nem indítható; mert azt kérdezi, hogy milyen módon lehet megállapítani a kár összegét?
Marcellusról megjegyeztem, hogy ez valóban igaz az örökhagyó vonatkozásában, mert nem
lehet megbecsülni az ő érdekeltségét; de az örökösök vagy a hagyatéki örökösök
vonatkozásában más a helyzet, mivel a végrendelet, ami őket illeti, majdnem ugyanaz, mint
egy tartozás írásbeli elismerése; és Marcellus azt is mondja, hogy ha egy váltót törléssel
elrontanak, a Lex Aquilia alapján perelhető. Továbbá, ha valaki a nála letétbe helyezett
végrendeletet megsemmisíti, vagy azt több személy jelenlétében felolvassa, akkor célszerűbb
a tényállási pert ?és a kártérítési pert is ?indítani, ha a fél a végrendelet titkos rendelkezéseit
jogtalanság elkövetése céljából tette közzé.
1. Pomponius nagyon helyesen állapítja meg, hogy néha előfordul, hogy a végrendelet
megsemmisítésével a fél nem a lopásért, hanem csak a károkozás elkövetéséért válik
felelőssé, például ha nem a lopás elkövetésének szándékával, hanem csak a kár okozásának
szándékával semmisítette meg azt; mert akkor nem lesz felelős a lopásért, mivel a lopáshoz
nemcsak a lopás cselekménye, hanem a szándék is hozzátartozik.
42. Julianus, Digest, XLVIII. könyv.
Ha valaki a nála letétbe helyezett végrendeletet (vagy bármely más vagyonátruházási okiratot)
úgy elrontja, hogy az nem olvasható, akkor felelősségre vonható a letétbe helyezésért,
valamint a bíróság előtt az okirat bemutatásáért, mivel az okiratot vagy visszaadta, vagy
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tönkrement állapotban mutatta be. A Lex Aquilia szerinti kereset is megalapozott lesz ilyen
esetben, mivel ha egy fél meghamisítja az okiratokat, akkor nagyon helyesen azt mondják,
hogy tönkretette azokat.
43. Pomponius, Sabinusról, XIX. könyv.
A Lex Aquilia értelmében Ön jogosult perelni egy olyan kár miatt, amelyet egy hagyaték
ellen követtek el, mielőtt Ön örökösként belépett volna a hagyatékba, még akkor is, ha ez
annak a félnek a halála után történt, akinek az örököse Ön; a Lex Aquilia ugyanis nem csupán
azt a személyt jelöli tulajdonosnak, aki a kár elkövetésének időpontjában tulajdonos volt; mert
ilyen körülmények között a kereset joga nem szállhatott rá attól a féltől, akinek az örököse
volt, mivel ez ugyanaz az eset lenne, mint amikor az ellenség hatalmában voltál, és miután
visszatértél, nem perelhetsz a postliminium joga alapján azért, ami a fogságod alatt történt; és
ezen kívül más szabályt nem lehet felállítani anélkül, hogy a szüleik örökösévé váló
posztumusz gyermekekre nézve nagy hátrányt jelentene. Úgy véljük, hogy ugyanez a szabály
vonatkozik azokra a fákra is, amelyeket ugyanezen idő alatt lopva vágtak ki. Véleményem
szerint ez vonatkozik a Quod vi aut clam eljárásra is, feltéve, hogy a fél a cselekményt azt
követően követte el, hogy értesítették, hogy ne tegye, vagy nyilvánvaló, hogy tudnia kellett
volna, hogy a felek, akiknek a hagyaték tulajdonában van, értesítették volna, ha tudtak volna
arról, hogy mit fog tenni.
44. Ulpianus, Sabinusról, XLII. könyv.
A Lex Aquilia értelmében a legkisebb gondatlanságot is figyelembe veszik.
1. Ha egy rabszolga megsebesít vagy megöl valakit, nem kétséges, hogy a tulajdonosát a Lex
Aquilia értelmében felelősség terheli.
(45) Paulus, Sabinusról, X. könyv.
Ebben az esetben a tudomásulvételt úgy értelmezzük, hogy a tudomásulvétel a tűrést jelenti,
így ha a fél képes lenne megakadályozni a cselekményt, de nem teszi meg, akkor felelősségre
vonható.
1. A Lex Aquilia alapján eljárást lehet indítani, ha egy sebesült rabszolgát meggyógyítanak.
2. Ha megölöd a rabszolgámat abban a hitben, hogy szabad, akkor a Lex Aquilia értelmében
felelősségre vonnak.
3. Ha két rabszolga átugrik égő szalmán, és egymásnak ütközik, és mindketten elesnek, és az
egyikük halálra ég; ebben az esetben nem lehet keresetet indítani, ha nem lehet tudni, hogy
melyiküket döntötte le a másik.
4. Ahol a felek azért követnek el kárt, mert másképp nem tudták megvédeni magukat, ott
vétlenek; mert minden törvény és minden jogelv megengedi, hogy a személyek erőszakot
erőszakkal hárítsanak el. Ha azonban védekezés céljából követ dobok egy ellenfelemre, és
nem őt találom el, hanem egy járókelőt, akkor a Lex Aquilia alapján felelősségre vonható
vagyok; mert csak akkor szabad megütni azt, aki megtámad, és kizárólag akkor, ha ezt
önvédelemből teszed, és nem bosszúból.
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5. Ha egy fél eltávolít egy hasznos falat, akkor annak tulajdonosával szemben felelősséggel
tartozik a jogtalan károkozásért.
46. Ulpianus, Sabinusról, L. könyv.
Ha egy rabszolga megsebesülése esetén a Lex Aquilia alapján indítanak keresetet, és a
rabszolga később belehal a sérülésbe, a Lex Aquilia alapján akkor is indítható kereset.
47. Julianus, Digest, LXXXVI. könyv.
Ha azonban az első perben értékét megbecsülték, és a rabszolga ezt követően meghal,
tulajdonosa pert indíthat a megölése miatt, és ha rosszhiszemű csalásra alapított kivétellel
találkozik, intézkedéseket kell hozni annak megakadályozására, hogy a felperes mindkét
perben többet kapjon, mint amennyit akkor kapott volna, ha kezdetben a rabszolga megölése
miatt indított volna pert.
(48) Paulus, Az ediktumról, XXXIX. könyv.
Ha egy rabszolga a birtokba lépés előtt kárt okozna egy birtokon, és miután felszabadították,
más kárt okozna a birtokon, mindkét cselekményért felelős lesz, mert ezek a dolgok két
különböző cselekményre vonatkoznak.
49. Ulpianus, Disputációk, IX. könyv.
Ha valaki más méheket űz el, vagy akár füstöléssel megöli őket, akkor úgy tekintik, hogy
inkább ő szolgáltatta a méhek halálának okát, mint hogy ténylegesen megölte volna őket, és
ezért ténybeli felelősségre vonható.
1. Ahol azt állítják, hogy a jogtalan károkozás a Lex Aquilia alapján üldözhető, ezt úgy kell
érteni, hogy a jogtalan károkozás akkor valósult meg, ha a jogtalan károkozással együtt
történt, kivéve, ha a cselekményt túlerő kényszerítése mellett követték el; ahogyan Celsus
állítja egy olyan féllel kapcsolatban, aki egy tűz megfékezése céljából elpusztított egy
szomszédos házat; mert ebben az esetben azt mondja, hogy a Lex Aquilia alapján nem lehet
keresetet indítani, mert a szomszédos házat elpusztító embert az a jogos félelem késztette,
hogy a tűz elérheti az ő helyiségét, és akár a tűz elérte, akár korábban eloltották, úgy véli,
hogy a Lex Aquilia alapján nem lehet keresetet indítani.
50. Ugyanő, Vélemények, VI. könyv.
Ha valaki a tulajdonos beleegyezése nélkül lebontja egy másik fél házát, és a helyén fürdőt
épít, akkor a természetjogtól függetlenül, amely kimondja, hogy a felszín a talaj tulajdonosát
illeti meg, a támadó az okozott kár miatt perelhető lesz.
51. Julianus, Digest, LXXXVI. könyv.
Egy rabszolgát olyan súlyosan megsebesítettek, hogy biztos volt, hogy belehal az ütésbe; de
időközben örökösnek nevezték ki, és később egy másik által okozott ütésbe halt bele.
Kérdezem, hogy a Lex Aquilia alapján lehet-e keresetet indítani a halála okozása miatt
mindkét fél ellen, aki őt megsebesítette? A válasz az volt, hogy általában azt mondják, hogy
bárki ölte meg, aki bármilyen módon a halál okát szolgáltatta; de a Lex Aquilia szerint csak
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azt tartják felelősnek, aki tényleges erőszakkal, mintegy saját kezével szolgáltatta a halál okát,
az "occidere" szó értelmezése a "caedere" és "caedes" kifejezésekből származik. Ezen
túlmenően a Lex Aquilia szerint nemcsak az felel, aki olyan súlyosan megsebesített egy
rabszolgát, hogy azonnal megfosztotta az életétől, hanem az is, aki olyan sérülést okozott,
hogy a rabszolga a későbbiekben biztosan meg fog halni. Ezért, ha valaki halálos sebet ejt egy
rabszolgán, és egy másik, még a halála előtt, úgy üti meg, hogy az hamarabb meghal, mint
ahogyan egyébként az első sebzés következtében meghalna, úgy kell tekinteni, hogy mindkét
elkövető felelős a Lex Aquilia értelmében.
1. Ez megegyezik a régi hatóságok véleményével, akik, ha egy rabszolgát több személy
súlyosan megsebesített, és nem volt megállapítható, hogy kinek az ütése miatt halt meg, úgy
döntöttek, hogy a Lex Aquilia értelmében mindannyian felelősek.
2. A halál okozásáért járó kártérítés ebben az esetben nem lesz azonos mindkét fél számára;
ugyanis annak, aki először megsebesítette, a rabszolga elmúlt évi legnagyobb értékének
megfelelő összeget kell fizetnie; ezt pedig úgy állapítják meg, hogy a sebesüléstől számított
háromszázhatvanöt napot számítják ki. A másodiknak a rabszolga halála napját megelőző év
során a rabszolga által hozott legnagyobb összeggel megegyező összeggel kell fizetnie, és ez
magában foglalja a hagyaték értékét is. Tehát az egyikük nagyobb, a másikuk pedig kisebb
összeget fog fizetni azért, mert ugyanazt a rabszolgát megölték; és ebben semmi meglepő
nincs, hiszen mindkét félről azt tartják, hogy különböző módon és különböző időben ölte meg
a rabszolgát. Ha valaki úgy gondolná, hogy ez a mi döntésünk abszurd, gondoljon arra, hogy
még abszurdabb lenne, ha azt mondanák, hogy a Lex Aquilia értelmében egyik fél sem
felelős, vagy hogy egyikük jobban felelős, mint a másik; hiszen a bűncselekmények nem
maradhatnak büntetlenül; és nem is könnyű megállapítani, hogy a törvény szerint melyikük
felelős jobban. A polgári jog ugyanis számos olyan szabályt állított fel a közjó érdekében,
amelyek ellentétben állnak az észérvek elveivel, amint azt számtalan példával bizonyítani
lehet; én pedig megelégszem azzal, hogy ezek közül csak egyet említsek. Ha több személy
lopási szándékkal elvisz egy más tulajdonát képező gerendát, amit egyedül nem tudtak volna
megtenni, akkor mindannyian felelősek a lopásért indított perben; bár egy leleményes érvelés
alapján egyikükről sem lehet azt állítani, hogy felelős, mert igaz, hogy egyikük sem vitte el a
gerendát.
52. Alfenus, Digest, II. könyv.
Ha egy rabszolga az ütések hatására meghal, és ez nem az orvos tudatlanságának vagy a
tulajdonos gondatlanságának következménye, akkor a halála miatt kártérítési pert lehet
indítani.
1. Egy bolt tulajdonosa éjszaka az utcán egy kőre tette a lámpását, amit egy járókelő elvitt; a
boltos követte, követelte a lámpást, és feltartóztatta a menekülni próbáló párt. Ez utóbbi egy
korbáccsal kezdte ütni a boltost, amelyet a kezében tartott, és amelyhez egy vas volt erősítve,
hogy kényszerítse, hogy engedje el a fogást. Miután a dulakodás komolyabbá vált, a boltos
kiütötte a lámpáját elvevő fél szemét, és véleményt kért, hogy nem tekinthető-e úgy, hogy
nem okozott jogtalan kárt, mivel először ostorral ütötték meg? Azt válaszoltam, hogy hacsak
nem szándékosan ütötte ki a szemét, nem tekinthető úgy, hogy jogtalan kárt okozott, mert az a
fél a hibás, aki először ostorral megütötte; de ha nem először verték meg, hanem
összeverekedett azzal a féllel, aki el akarja tőle venni a lámpást, akkor a boltost kell a tettért
felelősnek tekinteni.

425
2. Öszvérek két megrakott szekeret vontattak fel a Capitolium-hegyre, és a hajtók az első
szekeret tolták, amely az egyik oldalra dőlt, hogy az öszvérek könnyebben húzzák; eközben a
felső szekér hátrálni kezdett, és mivel a hajtók a két szekér között voltak, visszahúzódtak, és
az utolsó szekérnek nekiment az első és hátrament, eltaposva egy rabszolgafiút, aki valakinek
a tulajdona volt. A fiú tulajdonosa megkérdezte, hogy ki ellen kellene pert indítania? Azt
válaszoltam, hogy ez a körülményektől függ, mert ha az első kocsit fogó hajtók önként
félreálltak az útból, és ennek következtében az öszvérek nem tudták megtartani a kocsit, és
annak súlya visszahúzta őket, akkor az öszvérek tulajdonosa ellen nem indítható kereset, de a
Lex Aquilia alapján a kocsit fogó emberek ellen indítható kereset; ugyanis ha valaki,
miközben valamit támogatott, azzal, hogy önként elengedte a fogást, lehetővé tette, hogy az
megüssön valakit, akkor mégis kárt követett el; mint például, ha valaki egy szamarat hajtott,
és nem fogta vissza; vagy ha valaki elsütött egy fegyvert, vagy más tárgyat dobott ki a
kezéből. Ha azonban az öszvérek azért adták meg magukat, mert megijedtek, és a hajtók, az
eltaposástól való félelemtől vezérelve, elengedték a szekéren való fogást, akkor az emberek
ellen nem lehet keresetet indítani, de az öszvérek tulajdonosa ellen igen. Ha pedig sem az
öszvérek, sem az emberek nem okozták a balesetet, hanem az öszvérek nem tudták megtartani
a terhet, vagy amikor erre törekedtek, megcsúsztak és elestek, és ez okozta a szekér hátrálását,
és az emberek nem tudták megtartani a súlyt, amikor a szekér az egyik oldalra dőlt, akkor sem
az öszvérek tulajdonosa, sem az emberek ellen nem lehet keresetet indítani. Az azonban
bizonyos, hogy bármilyenek is voltak a körülmények, a hátul lévő öszvérek tulajdonosa ellen
nem lehetett volna keresetet indítani, mivel azok nem önként mentek hátra, hanem azért, mert
elütötték őket.
3. Egy bizonyos ember eladott néhány ökröt azzal a feltétellel, hogy megengedi a vevőnek,
hogy megkóstolja őket, és azután átadta őket, hogy megkóstolják; és a vevő egyik
rabszolgáját, miközben megkóstolta őket, megütötte az egyik ökör szarvával. Felmerült a
kérdés, hogy az eladó köteles-e kártérítést fizetni a vevőnek? Azt válaszoltam, hogy ha a vevő
úgy tartotta az ökröket, mintha már megvásárolta volna őket, nem köteles fizetni; de ha nem
ezzel az egyetértéssel szerezte meg őket, akkor, ha a rabszolga gondatlansága miatt az ökör
megsebesítette, nem kell kártérítést fizetni, de ha az ökör gonoszsága miatt történt, akkor igen.
4. Amikor többen labdáztak, az egyikük meglökött egy kis rabszolgát, aki megpróbálta
felvenni a labdát, a rabszolga pedig elesett és eltörte a lábát. Felmerült a kérdés, hogy a
rabszolga tulajdonosa a Lex Aquilia alapján indíthat-e pert az ellen a fél ellen, aki a
lökdösődéssel az esést okozta. Azt válaszoltam, hogy nem, mivel úgy tűnt, hogy ez inkább
véletlen, mint gondatlanságból történt.
53. Neratius, Pergamenek, I. könyv.
Más tulajdonában lévő ökröket hajtottál egy szűk helyre, aminek következtében a földre
zuhantak és megsérültek. A Lex Aquilia alapján indított perhez hasonló keresetnek adunk
helyt Ön ellen.
54. Papinianus, Kérdések, XXXVII. könyv.
Az adós a Lex Aquilia alapján jogosult perelni, ha az átadásra kötelezett fél, mielőtt az adós
késedelembe esne, megsebesíti az ígért állatot; és ugyanez a szabály vonatkozik arra az esetre
is, ha az állatot megöli. Ha azonban az a fél, aki az ígéretet tett, az ígérő mulasztása után öli
meg az állatot, az adós kétségtelenül mentesül; de ebben az esetben nem lesz joga a Lex

426
Aquilia szerinti eljárás megindítására, mivel a hitelezőt inkább úgy kell tekinteni, hogy inkább
saját magát, mint mást károsított meg.
55. Paulus, Kérdések, XXII. könyv.
Megígértem Titiusnak, hogy vagy Stichust, vagy Pamphilust adom neki, mivel Stichus tízezer
sesterciust, Pamphilus pedig húszezret ér; a stipuláns pedig megölte Stichust, mielőtt
késedelembe estem volna. Felmerült a kérdés, hogy a Lex Aquilia alapján lehet-e pert
indítani? Azt válaszoltam, hogy mivel megállapítást nyert, hogy a legkevésbé értékes
rabszolgát megölték, az, amit ebben az esetben meg kell vitatni, semmiben sem különbözik a
hitelező és egy idegen közötti ügytől. Mi lesz akkor a kártérítés mértéke? Tízezer szeszterce
legyen-e az, ami a megölt rabszolga értéke, vagy az az összeg, amit nekem kell fizetnem,
vagyis a kamatom összege? És mit mondjunk, ha Pamphilus úgy halna meg, hogy én
semmiféle mulasztást nem követtem el? Csökken-e Stichus ára, mivel az ígérő eleget tett az
ígéretének? Elegendő lesz azt állítani, hogy a rabszolga értéke nagyobb volt, amikor meghalt,
vagy egy éven belül. Ezen elv alapján úgy kell tekinteni, hogy Stichus többet ért, még akkor
is, ha Pamphilus halála után, de még egy éven belül megölték.
56. Ugyanaz, Mondatok, II. könyv.
Ha egy nő kárt okoz a férje vagyonában, a Lex Aquilia értelmében pert lehet indítani ellene.
(57) Javolenus, Labeo utolsó műveiről, VI. könyv.
Kölcsönadtam neked egy lovat, és miközben te lovagoltál rajta, többen is lovagoltak veled, és
egyikük nekiment a lovadnak, és ledobott téged, és a baleset következtében a lovad lába
eltört. Labeo azt állítja, hogy ön ellen nem lehet pert indítani, de ha a baleset a lovas
gondatlansága miatt következett be, akkor őt lehet perelni, de a ló tulajdonosai ellen nem lehet
pert indítani; és szerintem ez így van.

3. cím Azokra nézve, akik bármit kiöntenek, vagy bármit ledobnak.
1. Ulpianus, Az ediktumról, XXIII. könyv.
A prétor azt mondja azokkal kapcsolatban, akik bármit ledobnak vagy kiöntenek: Ha bármit
ledobnak vagy kiöntenek bárhonnan egy olyan helyre, ahol emberek szoktak elhaladni vagy
állni, az ott lakó fél ellen az okozott vagy okozott kár kétszeresének megfelelő összegű
kártérítést adok. Ha azt állítják, hogy egy szabad embert megöltek egy leesett dologtól kapott
ütés következtében, akkor ötven aurei összegű kártérítési igényt ismerek el. Ha a fél él, és azt
állítják, hogy kárt szenvedett, akkor olyan összegre adok helyt a keresetnek, amelynek
megfizetésére a bíró szerint igazságosnak tűnik, hogy azt a felet, aki ellen a pert indították,
kötelezzék. Ha azt állítják, hogy a rabszolga a cselekményt gazdája tudta nélkül követte el,
akkor a perben a keresetlevélhez a következő szavakat fűzöm: "Vagy a rabszolga átadása
jóvátételként".
1. Senki sem fogja tagadni, hogy a prétor e rendelete a legnagyobb előnnyel jár, mivel a közjó
érdekében az emberek félelem és veszély nélkül járhatnak-kelhetnek az utakon.
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2. Az azonban nem sokat számít, hogy a hely nyilvános vagy magánterület-e, amennyiben az
emberek általában ott járnak; mert a prétor az útjukat járó emberekre gondolt, és az
országutakra nem fordított különösebb figyelmet; mert azoknak a helyeknek, amelyeken az
emberek általában áthaladnak, ugyanolyan biztonságban kell lenniük. Ha azonban volt olyan
idő, amikor személyek nem szoktak azon az úton átmenni, és akkor bármit ledobtak vagy
kiöntöttek, amíg a hely le volt zárva, de csak azután kezdték el közlekedésre használni; a fél
nem lesz felelős ezen ediktum alapján.
3. Ha valami leesik, miközben fel van akasztva, a jobb vélemény szerint úgy kell tekinteni,
hogy leesett; tehát, ha valami kiömlik egy felakasztott edényből, még ha senki
közreműködése nélkül is, azt kell mondani, hogy az Ediktum alkalmazható.
4. Ez a tényállási kereset annak a félnek adható meg, aki a házban tartózkodott abban az
időben, amikor valamit ledobtak vagy kiöntöttek, és nem a ház tulajdonosa ellen, mivel a
vétkesség az előbbit terheli. Nem történik említés a gondatlanságról vagy arról, hogy az
alperes tagadja a tényt, hogy a kétszeres kártérítés iránti keresetre felhatalmazást adjon, noha
mindkettő úgy van megállapítva, hogy jó alapot ad a jogtalan károkozás iránti keresetre.
5. Ha egy szabad embert ölnek meg, a kártérítés megítélése nem a kétszeres összegre történik,
mert egy szabad ember esetében nem lehet értékelni a személyét, hanem az ítélet ötven aurei
összegre szól.
6. A "Ha él, és azt mondják, hogy megsebesült" szavak nem utalnak a szabad ember vagyona
ellen elkövetett károkra, például ha a ruhája vagy bármi más elszakadt vagy megrongálódott,
hanem csak a testét ért sérülésekre.
7. Ha egy család fia bérel egy felső kamrát, és abból valamit ledobnak vagy kiöntenek, a De
peculio keresetnek nem adnak helyt az apja ellen, mert nem áll fenn szerződésből eredő
követelés, és ezért a keresetet maga a fiú ellen kell indítani.
8. Ha egy rabszolga lakja a házat, meg lehet-e adni a noxalis keresetnek, mivel az nem áll
fenn az üzletkötés miatt: vagy lehet-e De peculio keresetet indítani, mivel a rabszolga
bűncselekménye miatt nem lehet igényt érvényesíteni? Nem mondhatjuk helyesen, hogy a
kárt a rabszolga követte el, mivel ez utóbbi nem követett el sérelmet. Úgy vélem azonban,
hogy a rabszolga nem maradhat büntetlenül, hanem a bíró rendkívüli hatalma alatt kell őt
helyreigazítani.
9. Azt mondjuk, hogy egy fél lakik egy házban, akár a sajátjában lakik, akár egy olyanban,
amelyet bérel, vagy amelyet ingyenesen kap. Nyilvánvaló, hogy a vendég nem lesz felelős,
mert nem lakik ott, hanem csak vendégül látják, de az a fél felelős, aki vendégül látja; és
annyi különbség van a házban lakó és a vendég között, mint a házzal rendelkező és az utazó
között, akinek nincs lakása.
10. Ha több személy tartózkodik egy helyiségben, és onnan valamit ledobnak, ez a kereset
bármelyikük ellen megilleti őket;
2. Gaius, A tartományi ediktumról, VI. könyv.
(Mivel egyáltalán nem lehet tudni, hogy melyikük dobta le, vagy kiöntötte) :
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3. Ulpianus, Az ediktumról, XXIII. könyv.
A per a teljes összegre is megindítható, de ha az egyik fél ellen indítanak pert, a többiek
mentesülnek:
4. Paulus, Az ediktumról, XIX. könyv.
Ha a pénzt nem kapták meg a kérdéses ügyhöz való csatlakozáskor, a többieket társulás vagy
méltányossági kereset útján kötelezik arra, hogy részüket annak a félnek fizessék ki, aki az
egyezséget megkötötte.
(5) Ulpianus, Az ediktumról, XXIII. könyv.
Ha több személy lakik egy egymás között megosztott lakásban, a keresetnek csak az ellen
adnak helyt, aki abban a részben lakott, ahonnan a kiöntés történt.
1. Ha valaki ingyen ad szállást a szabad emberének és ügyfeleinek vagy a felesége
ügyfeleinek, Trebatius azt mondja, hogy az ő számlájukra felel; és ez helyes. Ugyanez a
szabály vonatkozik arra az esetre is, ha valaki kis szállást oszt szét barátai között, mert ha
valaki szállást bérel, és annak nagyobb részét ő maga foglalja el, egyedül ő lesz felelős; de ha
szállást bérel, és csak egy kis részét tartja meg magának, a többit pedig több személynek adja
bérbe, akkor mindannyian felelősek lesznek, mint akik azt a szállást foglalják el, amelyből a
kidobás vagy kiöntés történt.
2. Néha azonban, amikor a felperesnek nem származik hátránya, a méltányossági indítékoktól
befolyásolt prétornak inkább annak a félnek kellene helyt adnia a keresetnek, akinek a
hálószobájából vagy bejáratából a tárgyat ledobták, még akkor is, ha több személy lakik
ugyanabban a lakásban; de ha a lakás közepéről dobnak le valamit, a jobb vélemény az, hogy
mindenki felelős.
3. Ha egy raktár tulajdonosa dob le vagy önt ki valamit, vagy ha valaki, aki egy
raktárhelyiséget bérelt, vagy a helyet pusztán valamilyen munka elvégzése vagy oktatás
céljából bérelte, ezt teszi, akkor a tényállás alapján indított keresetnek van helye; még akkor
is, ha az egyik munkás vagy tudós dobta le vagy öntötte ki.
4. Ha azonban egy fél ellen a Lex Aquilia alapján ítéletet hoznak (mert a vendége, vagy bárki
más valamit ledobott a lakásból), akkor ésszerű, ahogy Labeo mondja, hogy a tényállási
keresetnek a dobást elkövető fél ellen kell helyt adni, és ez igaz is. Nyilvánvaló, hogy ha a
szobát annak adta bérbe, aki azt ledobta, akkor a szerződés alapján is jogosult lesz a keresetre.
5. Ez a kereset, amelyet a kiöntött és ledobott dolgok miatt lehet indítani, örökös által
elérhető, de az örökös ellen nem adható meg; de az, amely akkor áll fenn, ha egy szabad
embert állítólag megöltek, csak egy éven belül indítható, és sem örökös ellen, sem örökös
vagy hasonló személyek javára nem adható meg, mert ez büntető és népi kereset, és mindig
emlékeznünk kell arra, hogy ha több személy kíván ilyen pert indítani, azt lehetőleg
olyasvalakinek kell megadni, akinek érdekeltsége van benne, vagy aki az elhunyttal akár
házasság, akár vérségi kapcsolat révén rokonságban állt. Ha azonban egy szabad embert
sérelem ért, örökös perlési jog illeti meg; ha azonban valaki más kíván pert indítani, a jog nem
terjedhet tovább egy évnél; és az örökösök sem jogosultak rá, mint örökletes kiváltságra;
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mivel, ha a szabad embert bármilyen testi sérelem érte, a követelés örökös jogon nem szállhat
át utódaira, mivel nem jár vagyoni kárral, mivel a kereset alapja az igazságosság és a
méltányosság.
6. A prétor azt mondja: "Senki sem rakhat le semmit egy kiálló tetőre egy olyan hely fölé,
amelyet általában átjáróként használnak, vagy ahol emberek szoktak állni; ha az leesésével
bárkit megsebesíthet. Tíz solidi összegű pert fogok indítani bárki ellen, aki ezt a törvényt
megszegi; és ha egy rabszolga állítólag a gazdája tudta nélkül tette ezt, elrendelem, hogy ezt
az összeget fizessék ki, vagy az említett rabszolgát jóvátételként adják ki."
7. Ez a rendelkezés az előbb említett ediktum része; mert csak következetes volt, hogy a
prétor erre az esetre is rendelkezzék, hogy ha a ház bármelyik részére valami veszélyes dolog
kerülne, az ne okozzon sérülést.
8. A praetor azt mondja: "Senki", "egy kiugró tetőn". Ezek a "senki" szavak minden
személyre vonatkoznak, akár albérlőként, akár tulajdonosként lakják a házat, akár ott laknak,
akár nem, mindaddig, amíg ezeken a helyeken bármi kitett dolog van.
9. "Akik valamit olyan hely fölött helyeztek el, amelyet általában átjáróként használnak, vagy
ahol az emberek szoktak állni." A "letétbe helyezett" kifejezést úgy kell értenünk, hogy az egy
szállásra vagy lakásra, vagy egy raktárépületre vagy bármely más épületre vonatkozik.
10. Valaki akkor is jogosan tekinthető úgy, hogy valamit "letétbe helyezett", ha nem ő maga
helyezte el, hanem megengedte, hogy ezt valaki más tegye meg, és ezért ha egy rabszolga
helyezi el, és a tulajdonos hagyja, hogy abban a helyzetben maradjon, akkor nem a noxal,
hanem a saját számlájára vonják felelősségre.
11. A praetor azt mondja: "Ha a leesésével bárkit megsebesíthet." E szavakból nyilvánvaló,
hogy a Praetor csak a sérülés okozása ellen rendelkezik, de nem mindazzal szemben, amit
ilyen helyzetbe lehet helyezni, hanem mindazzal szemben, amit úgy helyeztek el, hogy az
esetleg sérülést okozhat, mert nem várjuk meg, amíg a sérülés megtörténik, hanem az
Ediktum akkor alkalmazandó, ha egyáltalán sérülés következhet be; és az a fél, aki a tárgyat a
helyén tartotta, büntetést kap, akár okozott kárt az elhelyezésével, akár nem.
12. Ha az elhelyezett tárgy leesik és kárt okoz, akkor a tárgyat elhelyező fél ellen van helye
keresetnek, de nem a ház lakója ellen, mivel ez a kereset nem elégséges, mivel a tárgyat
elhelyező félről nem lehet biztosan állítani, hogy a tárgyat a helyén tartotta, kivéve, ha ő volt a
ház tulajdonosa vagy lakója. Amikor ugyanis egy művész egy pajzsot vagy egy képet állított
ki egy fülkében, és az leesett, és megsebesített egy járókelőt, Servius azon a véleményen volt,
hogy az ehhez hasonló keresetnek helyt kell adni; mert azt mondta, hogy ez utóbbit
nyilvánvalóan nem lehet indítani, mivel a képet nem az ereszre és nem is a kiálló tetőre
helyezték. Kijelentette, hogy ugyanezt a szabályt kell betartani abban az esetben is, ha egy
hálóba akasztott korsó leesett és kárt okozott; abból az okból, hogy mind jogi, mind
méltányossági kereset hiányzik.
13. Ez a kereset mindenki számára nyitva áll, és az örökös és jogutódai javára, de az
örökösökkel szemben nem, mert büntetőjogi jellegű.
6. Paulus, Az ediktumról, XIX. könyv.
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Ez az ediktum nem korlátozódik a városokra és falvakra, hanem minden olyan útra
vonatkozik, amelyen az emberek általában közlekednek.
(1) Labeo szerint ez az ediktum csak arra az esetre vonatkozik, ha egy tárgyat nappal dobnak
le, éjszaka nem; mégis, bizonyos helyeken az emberek éjszaka is elhaladnak.
(2) A helyiséget elfoglaló személy a családja gondatlanságáért is felelős.
(3) Ha egy hajóból bármit kidobnak, a hajóért felelős fél ellen méltányossági keresetnek
adnak helyt.
7. Gaius, A tartományi ediktumról, VI. könyv.
Ha egy szabad ember teste valamilyen ledobott vagy kiöntött dolog által sérült meg, a bírónak
figyelembe kell vennie az orvosnak fizetett díjat és az egyén gyógyításával járó egyéb
költségeket, valamint a fél által a rokkantság miatt elvesztett vagy elveszítendő foglalkozás
értékét; de a hegeket vagy bármely más eltorzulás értékét nem kell megbecsülni, mert a
szabad ember teste nem értékelhető.

4. cím A káros cselekményekről.
1. Gaius, A tartományi ediktumról, II. könyv.
Noxalnak nevezik azokat a kereseteket, amelyeket nem valamilyen szerződésre hivatkozva,
hanem valamilyen rabszolgák által elkövetett sérelem vagy vétség következtében indítanak
ellenünk; és az ilyen keresetek ereje és hatása az, hogy ha ellenünk születik ítélet, a kártérítés
megfizetését elkerülhetjük annak testének átadásával, aki a vétséget elkövette.
2. Ulpianus, Az ediktumról, XVIII. könyv.
Ha egy rabszolga a tulajdonosa tudtával megöl valakit, akkor a tulajdonost a teljes
kártérítésért felelőssé teszi, mivel úgy tartják, hogy a tulajdonos maga követte el az
emberölést; de ha ez a tulajdonos tudta nélkül történt, akkor a noxal keresetnek van helye,
mivel a tulajdonos a rabszolga bűncselekménye miatt nem tehet többet, mint hogy
jóvátételként átadja őt.
(1) Ha nem tett semmit a bűncselekmény megakadályozására, akár tulajdonos marad, akár
megszűnik az lenni, felelősségre vonható e perben; mert elég, ha tulajdonos volt abban az
időben, amikor nem akadályozta meg a cselekményt; és olyannyira így van ez, hogy Celsus
szerint, ha a rabszolgát részben vagy egészben elidegenítik vagy manumáltatják, a kár nem
követi a személyt, mert a rabszolga nem követett el semmilyen bűncselekményt, mivel a
gazdája parancsának engedelmeskedett. És ezt valóban lehet mondani, ha ez utóbbi valóban
parancsolt neki, de ha csak nem akadályozta meg, hogyan menthetnénk fel a rabszolga tettét?
Celsus azonban különbséget tesz a Lex Aquilia és a Tizenkét Tábla Törvénye között, mert az
ókori törvény szerint, ha a rabszolga lopást követett el vagy más kárt okozott a gazdája
tudtával, akkor a rabszolga terhére noxalis kereset indult volna, és a tulajdonos nem lett volna
közvetlenül felelős; de azt mondja, hogy a Lex Aquilia szerint a tulajdonos lenne közvetlenül
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felelős, és nem a rabszolga terhére. Ezután ismerteti mind a két törvény elvét; a Tizenkét
Tábla törvényének szándéka az volt, hogy ilyen esetben a rabszolgák ne engedelmeskedjenek
gazdájuknak, de a Lex Aquilia esetében a törvény felmentette a gazdájának engedelmeskedő
rabszolgát, mivel ha nem engedelmeskedik, halálra ítélték volna. Ha azonban
megalapozottnak tekintjük azt, amit Julianus a Nyolcvanhatodik Könyvben állít, hogy "Ha a
rabszolga lopást követ el vagy valamilyen kárt okoz", ez az újabb törvényekre is vonatkozik;
azt mondhatjuk, hogy a rabszolga miatt a tulajdonos ellen noxális kereset adható; tehát mivel
az aquiliusi kereset a tulajdonos ellen adható, ez nem mentesít a rabszolga alól, hanem a
tulajdonosra hárul. Julianus véleményét helyeseljük, amely ésszerű, és amelyet Marcellus is
alátámaszt, ahogyan Julianus állítja.
3. Ugyanő, Az ediktumról, III. könyv.
Minden olyan káros cselekmény esetében, ahol a tulajdonos tudása szükséges, ezt úgy kell
érteni, hogy a tulajdonos képes lett volna megakadályozni a rosszat, de nem tette meg; mert
egy dolog a rabszolgát bűncselekmény elkövetésére késztetni, és egy másik dolog hagyni,
hogy ezt megtegye.
4. Paulus, Az ediktumról, III. könyv.
Mit kell értenünk a rabszolgák bűncselekményeivel kapcsolatban a "tulajdonos tudása" alatt?
Azt jelenti-e, hogy a cselekményt az ő tanácsára követték el, vagy azt, hogy csupán látta a
cselekményt, bár nem tudta megakadályozni? Mert tegyük fel, hogy egy rabszolga, aki éppen
a szabadsága megszerzésére tett intézkedéseket, a tulajdonosa tudtával követi el a
cselekményt, vagy nem figyel a tulajdonosára; vagy tegyük fel, hogy a rabszolga a folyó túlsó
partján tartózkodik, és elköveti a sérelmet, miközben a gazdája látja, de akarata ellenére teszi
azt? Jobb azonban, ha azt mondjuk, hogy a "tudomásulvétel" kifejezésen azt kell értenünk,
hogy a fél képes megakadályozni a tettet, és ezt kell érteni az egész Ediktumon keresztül,
amennyiben a "tudomásulvétel" kifejezésről van szó.
(1) Ha egy idegenhez tartozó rabszolga az én tudtommal követ el jogellenes cselekményt, és
én megvásárolom őt; a noxal keresetnek adnak helyt ellenem, mert nem lehet azt állítani,
hogy a tulajdonos tudtával cselekedett, mivel abban az időben nem én voltam a tulajdonosa.
(2) Ha a tulajdonos a tudása miatt felelős, meg kell fontolni, hogy a rabszolgára való
hivatkozással is meg kell-e adni a keresetet; kivéve, ha a praetor szándéka szerint a
tulajdonostól csak egyszeri büntetés követelhető. Ezért a rabszolga rosszindulatának
büntetlenül kellene maradnia? Ez igazságtalan lenne, mert a tulajdonos ugyan mindkét módon
felelős, mégis, ha az egyik büntetést, vagyis azt, amelyiket a felperes választja, behajtják, a
másik büntetést nem lehet behajtani.
(3) Ha a rabszolga jóvátételként történő átadásáról nem esik szó, és a tulajdonos ellen azért
indítanak eljárást, mert tudott a bűncselekményről, holott valójában nem tudott róla, és az
ügyet elutasítják, a per pedig befejeződik; a felperesnek a jogerőre hivatkozva nem áll
módjában, ha a rabszolga átadása érdekében tovább próbál eljárni; azon oknál fogva, hogy a
korábbi perben az ügy már lezárult, és most már véget ért. De amíg az első tárgyalás folyik, a
felperesnek joga van meggondolni magát, ha a tulajdonos tudtát próbálja bizonyítani, és a
nóvumhoz folyamodhat. Másrészt szintén, ha a tudomással bíró féllel szemben a noxális
keresetet folytatta le, nem lesz számára más kereset biztosítva a tulajdonos ellen, ha a
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rabszolga átadását jóvátétel címén elhagyta; de ha a tárgyalás alatt még mindig a tulajdonos
tudását kívánja bizonyítani, ebben nem lehet őt megakadályozni.
5. Ulpianus, Az ediktumról, V. könyv.
Ha egy több személyhez tartozó rabszolga olyan bűncselekményt követ el, amelyről
mindannyian nem tudnak, akkor bármelyikük ellen meg lehet adni a noxális keresetet. Ha
azonban mindannyian tudtak róla, bármelyikük felelősségre vonható a rabszolga jóvátételként
történő átadására való tekintet nélkül, mintha mindannyian elkövették volna a
bűncselekményt; és egyikük sem szabadul fel, ha a többit beperelik. Mégis, ha az egyik
tulajdonos tudott, a másik pedig nem tudott a tényről, akkor az, aki tudott, a rabszolga
átadásának mérlegelése nélkül perelhető, az, aki pedig nem tudott, a rabszolga átadásának
jogával perelhető.
1. A különbség e két eljárás között nem csupán abban áll, hogy a tudomással bíró tulajdonos
felel a teljes összegért, hanem abban is, hogy ha a tudomással bíró eladja a rabszolgát, vagy
felszabadítja, és a rabszolga meghal, akkor az említett tulajdonos felel, de ha maga a
tulajdonos meghal, akkor az örököse nem felel.
(6) Ugyanő, Az ediktumról, XVIII. könyv.
De maga a rabszolga is felelős lesz, ha manumálták.
7. Ugyanő, Az ediktumról, III. könyv.
A noxális kereset azonban csak akkor adható meg, ha a rabszolga az irányításom alatt áll, és
ha igen, bár a vétség elkövetésekor nem volt az irányításom alatt, akkor én leszek felelős, és
az örökösöm lesz felelős, ha a vétkes rabszolga még élt.
(1) Pomponius azt mondja, hogy ha a rabszolga vevőjét perelik a noxal perben, akkor az
eladó, aki tudott a cselekményről, már nem perelhető.
8. Ugyanő, Az ediktumról, XXXVII. könyv.
Ha egy közös tulajdonban lévő rabszolga lopást követ el, bármelyik gazdája a teljes összegért
kártérítési felelősséggel tartozik, és ez jelenleg is ez a szabály. De az a fél, aki ellen a pert
indítják, nem kerülheti el a kártérítés megfizetését, hacsak nem adja át a rabszolgát teljes
egészében; mert ha csak egy részét lenne hajlandó átadni, ezt nem tűrik el. Nyilvánvaló, hogy
ha emiatt a többi tulajdonos nem hajlandó átadni a rabszolgát, akkor az illetőnek a teljes
összeget meg kell fizetnie, és a másik tulajdonos ellen peres eljárást indíthat a rabszolga
felosztása vagy a rabszolga érdekeltségének megosztása iránt. Mielőtt azonban a kérdéssel
kapcsolatban a noxális perhez csatlakoznának, mentességet szerezhet azáltal, hogy a
rabszolgában való részesedését átadja, így nem lesz szükség arra, hogy védekezzen; bár valaki
kijelentheti, hogy előfordulhat, hogy ha az említett rabszolgában való részesedést átruházzák a
félre, elveszíti a keresetindítás jogát; ugyanis, amikor egy rész tulajdonosa lesz, nem indíthat
eljárást a társtulajdonos ellen noxal; és talán nem is indíthatna osztozkodási pert olyan
bűncselekmény miatt, amelyet a társtulajdonjog kezdete előtt követtek el, és ha ezt nem teheti
meg, nyilvánvalóan kárt szenved. Számomra azonban az tűnik a legjobbnak, ha azt állítjuk,
hogy a közös tulajdon megosztása iránti kereset az ő javára fog megtörténni.
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(9) Paulus, Az ediktumról, XXXIX. könyv.
Ha több, közösen tartott rabszolga, vagy egy egyedül követ el lopást, az egyik tulajdonos
tudtával, az utóbbi mindkettőjük nevében felel, és ha ellene indítanak pert, ez mentesíti a
többieket a felelősség alól; és a társtulajdonostól sem kaphat semmit, mivel saját cselekménye
miatt érdemelte ki a büntetést. Ha azonban az, aki nem tudott a bűncselekmény elkövetéséről,
kétszeres kártérítést fizet, egyszerű kártérítést követelhet a társtulajdonosától.
10. Ugyanő, Az ediktumról, XXII. könyv.
Ezenkívül bárki indíthat pert a társtulajdonosa ellen azzal az indokkal, hogy az
elértéktelenedett a rabszolga értéke; ugyanúgy, mint bárki más ellen, aki elértéktelenedett a
közös tulajdonban lévő ingatlan értéke. Ha azonban a rabszolga átadását követően nem volt
közös tulajdonban, akkor társasági pert indíthat, vagy ha nem voltak tulajdonostársak, akkor
factum pert indíthat.
11. Ulpianus, Az ediktumról, VII. könyv.
A rabszolga jóhiszemű birtokosa a rabszolga miatt lopás miatt felelősségre vonható, de a
tulajdonos nem. A rabszolga átadásával azonban nem teheti azt a felperes tulajdonává, és ha a
tulajdonos a rabszolga visszaszerzése érdekében pert indítana, a csalásra alapított kivétel
kizárja, mivel a másik fél a bírósághoz benyújtott kérelemmel biztosítható.
12. Paulus, Az ediktumról, VI. könyv.
Ha egy jóhiszemű birtokos elbocsátja a rabszolgát, aki ilyen körülmények között a birtokában
volt, annak érdekében, hogy elkerülje az ellene indított nóvumos eljárást, akkor felelősséggel
tartozik a keresetért, amelyet azokkal szemben nyújtanak be, akik a rabszolgát a hatalmukban
tartják, vagy csalást követnek el annak érdekében, hogy elkerüljék, hogy a rabszolga a
felügyeletük alatt álljon, mert ebben az esetben úgy tekintik, hogy még mindig birtokában
vannak.
13. Gaius, A tartományi ediktumról, XIII. könyv.
Nemcsak a jóhiszemű birtokos ellen, hanem a rosszhiszemű birtokosok ellen is megilleti a
kártérítési kereset; mert abszurdnak tűnik, hogy a jóhiszemű birtokosok ellen a jóhiszemű
birtokosok kötelesek védekezni, a fosztogatók pedig biztonságban legyenek.
14. Ulpianus, Az ediktumról, XVIII. könyv.
Ha valakit több személy perel be a rabszolgája által elkövetett bűncselekmény miatt, vagy egy
személy több bűncselekmény miatt, akkor nem szükséges, hogy a megállapított kártérítés
összegét megadja azoknak, akiknek nem tudja átadni a rabszolgát, mivel nem adhatja át
mindannyiuknak. Mi a szabály akkor, ha több fél perli? Ha ugyanis az egyikük megelőzte a
többieket, akkor az ő helyzete jobb, és a rabszolgát csak neki kell átadni? Vagy
mindannyiuknak át kell adni, vagy az alperesnek biztosítékot kell nyújtania, hogy megvédi
ellenfelét a többi féllel szemben? Az a jobb vélemény, hogy annak a félnek a helyzete
előnyösebb, aki megelőzte a többieket. Ezért a rabszolgát nem annak a felperesnek kell
átengedni, aki először indított eljárást, hanem annak, aki először szerzett ítéletet; és ezért az
ítélet végrehajtására irányuló keresetet megtagadják attól a féltől, aki később nyer ügyét.
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(1) Ha a rabszolga feltételesen jogosult a szabadságára, és a feltétel a kiszolgáltatás előtt
teljesül; vagy ha a rabszolga a szabadságát bizalmi vagyonkezelői szerződés alapján kapja
meg, vagy olyan feltétel teljesül, amelynek értelmében a rabszolga tulajdonjogát örökségként
hagyták rá és átruházzák, az alperesnek bírósági végzéssel kell felmentést adnia; és a bíró
kötelességéhez tartozik, hogy rendelkezzen arról, hogy az a fél, akinek kiszolgáltatták,
biztosítékot nyújtson a rabszolgának az alperes valamely cselekménye miatti kilakoltatással
történő visszaszerzése ellen.
15. Gaius, A tartományi ediktumról, VI. könyv.
A praetornak el kell rendelnie a per áthelyezését, hogy az említett volt rabszolga ellen
folytassák le, de ha a per idején a rabszolga szabadsága még függőben van, Sabinus és
Cassius azon a véleményen vannak, hogy az örökös a rabszolga átadásával mentesül a
felelősség alól, mivel ezzel minden saját jogát átengedte; és ez igaz is.
16. Julianus, Digest, XXII. könyv.
Ha az örökös rosszhiszemű csalással lemond az említett rabszolga feletti hatalmáról, és emiatt
olyan perben vesz részt, amely nem engedélyezi a rabszolga jogtalan átadását, akkor ellene
kell ítéletet hozni, mintha a rabszolga halott lenne; még akkor is, ha a rabszolga szabadságára
vonatkozó feltétel teljesült volna.
17. Paulus, Az ediktumról, XXII. könyv.
Ha egy rabszolga, aki két tulajdonos tulajdonában van, az egyikük tudtával, de a másik tudta
nélkül követ el bűncselekményt, és ha a pert az ellen indítják, aki nem tud a tényről, és ő
jóvátételként átadja a rabszolgát, igazságtalan, hogy egy értéktelen rabszolga átadásával a
másik tulajdonos mentesüljön a felelősség alól; ezért az utóbbi ellen is indítható per, és ha a
kártérítésre tett kísérlet során valamivel többet kapnak, a felperes jogosult lesz rá, miután
kiszámították az átadott rabszolga értékét. A tulajdonostársaknak azonban a közös vagyon
felosztása iránti perben úgy kell felosztaniuk követeléseiket, hogy ha az, aki a cselekményről
tudott, fizet, ne az egésznek egy részére legyen jogosult, hanem annak az összegnek egy
részére, amelyet a rabszolga ért; ha pedig a másik fizetett valamit, akkor a saját részének
beszámítására lesz jogosult. Nem igazságos, hogy az a tulajdonos, aki a rabszolgát a
bűncselekmény elkövetésére utasította, bármit is kapjon a tulajdonostársától, mivel az őt ért
kár a saját vétkének a következménye.
(1) Ha több személy ugyanazon rabszolga miatt kíván ellenem kártérítési pert indítani, vagy
ha egy fél ugyanazon rabszolga miatt több perben is pert indít, mivel ő az, akin Ön
haszonélvezeti joggal rendelkezik, én pedig puszta tulajdonjoggal, a bíró kötelességéhez
tartozik, hogy amikor a rabszolgát jóvátétel címén átadom, rendelkezzen arról, hogy a
felperesre ruházzam át az ő haszonélvezeti jogát is; én azonban, mint egyszerű tulajdonos, a
prétorhoz fordulhatok, hogy kötelezze Önt arra, hogy a haszonélvezeti jog értékének
arányában járuljon hozzá a becsült kártérítéshez, vagy hogy a haszonélvezeti jogot
engedményezze, ha ez célravezetőbb. De ha én, a puszta tulajdonos, megtagadom a
rabszolgára hivatkozva indított per védelmét, akkor neked meg kell engedni, hogy megvédd
azt, és ha, miután elvesztetted, átadod a rabszolgát, védve leszel velem szemben.
18. Pomponius, Sabinusról, XVIII. könyv.
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Az a fél, akinek haszonélvezeti joga van egy rabszolgán, emiatt a puszta tulajdonossal
szemben ugyanúgy jogosult a lopásért való pereskedésre, mintha bármely más személy lenne,
de vele szemben nem áll fenn a pereskedés joga, noha a rabszolga az ő szolgálatában áll; és
ezért, ha a tulajdonos ellen ítélet születik, a rabszolga haszonélvezőnek való átadásával
mentesül a felelősség alól.
19. Paulus, Az ediktumról, XXII. könyv.
Ha Titius rabszolgája kárt okoz a te és én közös tulajdonunkban lévő vagyontárgyakban, és mi
eljárást indítunk Titius ellen, a Lex Aquilia értelmében noxal peres eljárás indul; és ha
elveszíti a pert, kénytelen lesz az egész rabszolgát külön-külön átadni nekünk. Megállapítható
azonban, hogy abban az esetben, ha mind a kárt, mind az arra vonatkozó követelést egy
személy egyedül szerzi meg, vagy a pénzt kell mindkettőnknek átadni, vagy a rabszolgát kell
mindkettőnknek egyszerre, bírósági végzéssel átadni. Mindazonáltal, ha a rabszolgát
bármelyikünknek átadjuk a tulajdonjog megosztása nélkül, és emiatt a tulajdonos
mindkettőnkkel szemben mentesül a felelősség alól, nagyon helyesen úgy ítélték meg, hogy
az, akinek az átadás megtörtént, a közös tulajdon megosztása iránti perben felelős a másik
féllel szemben, hogy kötelezze őt az átadott rabszolga egy részének átadására, mivel ez
olyasmi, ami a közös tulajdon révén került a tulajdonostárs kezébe.
(1) Ha egy rabszolga egyszerű tulajdonosa bérbe veszi annak szolgálatait, akin valaki másnak
van haszonélvezeti joga, az Ediktum szavai arra utalnak, hogy ha ítélet születik ellene, akkor
választhat, hogy kárpótlásul átadja-e a rabszolgát.
(2) Ha az Ön rabszolgája vezeti a hajót, és az alárendeltje, aki szintén matróz az említett
hajón, kárt okoz, akkor ugyanúgy meg kell adni a pert Ön ellen, mintha a felelős fél szabad
lenne, és a rabszolga az övé; úgyhogy a bíróság kötelezni fog téged, hogy az említett
rabszolgát kárpótlásul add át, mint a rabszolgád peculiumának részét; bár ha a második
rabszolga a te rabszolgád parancsára vagy tudtával és beleegyezésével követte el a kárt, akkor
a rabszolgád miatt noxális pert kell indítani ellened. Ugyanez lesz az eredmény akkor is, ha a
rabszolgád egy matróznak adna parancsot a cselekmény elkövetésére.
20. Gaius, A tartományi ediktumról, VII. könyv.
Ha valaki különböző időpontokban, különböző bűncselekmények miatt több pert indít, és az
említett bűncselekmények egyike miatt szerzi meg a rabszolga tulajdonjogát, nem lesz
jogosult más perre azzal szemben, aki korábban a tulajdonos volt, mivel a noxális per követi
az egyént; de ha a tulajdonos az előző ügy tárgyalásakor a megállapított kártérítés
megfizetését részesítette előnyben, akkor mégis felelős lesz ugyanazzal a felperessel vagy
bárki mással szemben, ha más sérelem miatt indít pert.
21. Ulpianus, Az ediktumról, XXIII. könyv.
Ha a tulajdonost az elkövetett kár miatt perbe fogják, és nem akarja megvédeni a keresetet,
akkor olyan helyzetben van, hogy jóvátételként köteles átadni a rabszolgát, akinek a
számlájára nem hajlandó megvédeni a pert, vagy ha ezt nem teszi meg, akkor feltétlenül
köteles védekezni; de ítéletet csak akkor hoznak ellene, ha a rabszolga a hatalmában van,
vagy ha csalással sikerült lemondania a rabszolga birtoklásáról.

436
(1) Ahol a rabszolgák miatt indított perben a nóvum miatt indult eljárás, megállapítást nyert,
hogy azok távollétükben is védekezhetnek, de ez csak akkor történhet meg, ha az említett
rabszolgák az alperes tulajdonát képezik, mert ha másé, akkor jelen kell lenniük; és ez akkor
is így van, ha kétség merül fel, hogy az alperes vagy más fél tulajdonát képezik-e. Ez a
helyzet akkor is fennáll, ha kétséges, hogy az alperes vagy más fél tulajdonát képezik-e a
rabszolgák. Úgy vélem, hogy ezt kell érteni a szabályként, ha bebizonyosodik, hogy pusztán
jóhiszemű rabszolgaként szolgálnak az alperesnek, még akkor is, ha nincsenek jelen.
(2) A prétor azt mondja: "Ha az, akinek a rabszolga állítólag a hatalmában van, tagadja, hogy
a rabszolga a hatalmában van, vagy megparancsolom neki, hogy esküdjön meg, hogy a
rabszolga nincs a hatalmában, vagy hogy nem csalárd módon tett hamisan úgy, hogy ne
legyen, vagy pedig jóvátételként meghagyom a keresetnek a megadás nélküli átadást, attól
függően, hogy a felperes mit kíván."
(3) A "hatalmában" szavakat úgy kell értenünk, hogy az alperesnek lehetősége és hatalma van
a rabszolga előállítására; de ha ez utóbbi szökésben van, vagy elhagyta az országot, akkor
nem tekinthető hatalmában lévőnek.
(4) Ha az alperes megtagadja az eskü letételét, akkor ugyanolyan helyzetben van, mint az a
fél, aki nem védi a távollévő rabszolgáját, és nem is állítja elő a bíróság elé; az ilyen
személyeket pedig mint szemérmetleneket kell elítélni.
(5) Ha van gyám vagy gondnok, akkor neki kell esküt tennie, hogy a rabszolga nincs a
tulajdonosa hatalmában; ha azonban van megbízott, akkor magának a tulajdonosnak kell esküt
tennie.
(6) Ha a felperes esküt követelt, az alperes pedig esküt tett, és ezt követően a felperes noxuális
keresetet kíván indítani, meg kell vizsgálni, hogy a "tett esküre" hivatkozva nem kell-e a
felperessel szemben kivételt tenni? Sabinus azon a véleményen van, hogy nem szabad
megadni, mivel az esküt egy másik dologra vonatkozólag tették; vagyis a fél megesküdött,
hogy a rabszolga akkor nem volt a hatalmában, de most, mivel kiderült, hogy a hatalmában
van, per indítható a cselekménye miatt. Neratius is azt állítja, hogy az eskü megkövetelése
után a felperes az átadás mellőzésével is eljárhat jóvátétel címén, feltéve, hogy azt állítja,
hogy az alperes csak az eskü letétele után kezdte a rabszolgát a hatalmában tartani.
22. Paulus, Az ediktumról, XVIII. könyv.
Ha egy rabszolgát valakinél letétbe helyeznek vagy kölcsönadnak, akkor a tulajdonos ellen
nóvumos kereset indítható, mert a rabszolga úgy értendő, hogy még mindig őt szolgálja, és
ami ezt az Ediktumot illeti, az ő hatalmában áll; és különösen így van ez, ha rendelkezik a
visszaszerzésének eszközeivel.
(1) Aki egy rabszolgát zálogba kapott, vagy a tulajdonosának engedelmével tartja azt, nem
felelős a noxális perben, mert még ha a felek törvényes birtoklással is rendelkeznek,
mindazonáltal nem tulajdonosként birtokolják; ezért ezek a rabszolgák úgy értendők, hogy a
tulajdonosuk hatalmában vannak, ha az említett tulajdonosnak megvan az eszköze a
visszaszerzésükre.
(2) Mit jelentenek azok a szavak, hogy "rendelkezik a visszaszerzésükhöz szükséges
eszközökkel"? Azt jelenti, hogy van pénze, amellyel szabadon engedheti őket, mert nem
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kellene arra kényszerülnie, hogy eladja a vagyonát, hogy kifizesse a pénzt és visszaszerezze a
rabszolgát.
(3) Ha a tulajdonos beismeri, hogy a rabszolga a hatalmában van, vagy elő kell állítania a
bíróságon, vagy meg kell védenie, ha nincs jelen; ha pedig egyiket sem teszi meg, ugyanúgy
megbüntetik, mintha a rabszolga jelen lett volna, és ő nem adta volna át.
(4) Ha a tulajdonos tagadja, hogy a rabszolga a hatalmában van, a praetor megengedi a
felperesnek, hogy megválassza, hogy esküvel dönt-e az ügyben, vagy pedig a rabszolga
átadása nélkül hozza meg az ítéletet; ezzel az eszközzel sikerrel jár, ha bizonyítja, hogy a
rabszolga az alperes hatalmában van, vagy hogy csalárd módon cselekedett, hogy ne legyen
az; de az a fél, aki nem bizonyítja, hogy a rabszolga az ellenfele hatalmában van, elveszíti a
pert.
23. Gaius, A tartományi ediktumról, VI. könyv.
Ha azonban ellenfele később a rabszolga birtokába kerül, akkor az új birtoklás miatt
felelősséggel tartozik, és a kivételt megtagadják tőle.
24. Paulus, Az ediktumról, XVIII. könyv.
Meg kell vizsgálni, hogy csak az ellen a fél ellen indítható-e kártérítési kereset, aki csalárd
módon elérte, hogy a rabszolga ne legyen a hatalmában, ha az ő csalása folytán történik meg,
hogy kártérítési kereset nem lesz indítható; például, ha ő rendelte el a rabszolga menekülését;
vagy mindazonáltal nem indítható-e kereset valamely más fél ellen; ami akkor állna fenn, ha a
rabszolgát eladnák vagy manumitálnák? Az utóbbi a jobb vélemény, mivel ebben az esetben a
felperes választhat, hogy bármelyik féllel szemben eljárjon. Julianus azonban azt mondja,
hogy ha a manumált rabszolga kész megvédeni az ügyét, akkor annak a személynek kell
kivételt tenni, aki manumáltatta; és ez Labeo véleménye is.
25. Gaius, A tartományi ediktumról, VI. könyv.
Ugyanez a szabály érvényes akkor is, ha a rabszolga új tulajdonosa a per alperesévé válik.
26. Paulus, Az ediktumról, XVIII. könyv.
Az egyik alperes választása felmenti a másikat; mert a praetor azért vezette be ezt a jogot,
hogy a felperesnek ne legyen 6 meghiúsítva a keresete, és nem azért, hogy hasznot húzzon
belőle; és ezért kivételesen el lesz zárva, ha a másik pert indítja.
(1) Ebből következik, hogy ha több személy csalárd módon elkerüli, hogy a rabszolga a
hatalmukban legyen, akkor a felperesnek ki kell választania, hogy melyiket perli be inkább.
(2) Ha pedig több tulajdonostárs közül néhányan rosszhiszemű csalás miatt lemondanak a
részesedésük birtoklásáról, a felperes választhat, hogy közvetlenül az ellen a fél ellen indít-e
eljárást, aki a birtokában volt, vagy pedig praetoriánus pert indít az ellen, aki megszűnt a
birtokában lenni.
(3) Ha a bíróságon az egyik fél azt válaszolja, hogy a másik fél tulajdonában lévő rabszolga az
övé, akkor, ha bármelyik fél fizet, a másik felmentést kap.
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(4) Ha az a rabszolga, akinek a birtoklásáról csalárd módon lemondott, meghal, mielőtt ezt a
keresetet megindítják Ön ellen, Önt felmentik, mivel ez a kereset a közvetlen kereset helyébe
lép. Úgy véljük, hogy az eset más, ha Ön késedelmesen csatlakozik a kérdéshez.
(5) Nem adnak pert az örökösnek vagy az örökös ellen azon az alapon, hogy az elhunyt
valótlant állított, sem maga a fél ellen, határozatlan idő elteltével; mert bárki szabadon
vállalhatja a távollévő rabszolga védelmét, hogy elkerülje az ezen ediktum által előírt
büntetést, vagyis hogy a rabszolga kárpótlásul való átadásának joga nélkül perelhető. Ha tehát
tagadod, hogy a rabszolga a hatalmadban van, utólag beismerheted, hogy igen, kivéve, ha az
ellened indított perben már megtörtént a perbefogadás; mert akkor nem kellene, hogy
meghallgassanak; ahogy Labeo mondja. Octavenus azonban azt mondja, hogy még azután is
jogosult vagy a felmentésre, hogy a kiadás már megtörtént, ha okod van rá, mindenesetre, ha
életkorod olyan, hogy engedékenységet kellene adni neked.
(6) Ha egy rabszolgát gazdája távollétében, vagy akár annak jelenlétében visznek el, és az
ügyek még mindig olyan állapotban vannak, hogy a teljes visszaszolgáltatás lehetséges, az
elhurcolt rabszolga miatt megengedett a védekezés; ha ugyanis kérvényezték, hogy a bíróság
elé állítsák a védekezés céljából, a prétornak helyt kell adnia ennek. Ugyanezt a könnyítést
kell biztosítani a haszonélvezőnek vagy annak, akinek a rabszolgát tartozás miatt zálogba
adták, ha a tulajdonos jelen van, és megtagadja a védekezést, hogy az egyik ember
rosszindulata vagy gondatlansága ne károsítson meg másokat. Ugyanezt a könnyítést kell
biztosítani akkor is, ha a rabszolgát közösen tartják, és a jelen lévő tulajdonosok egyike
megtagadja a védekezést. Ezekben az esetekben a felperes szintén jogosult a mentességre,
mert megállapítást nyert, hogy a keresetjog a tulajdonjog megszerzésével megszűnik; ugyanis
amikor a rabszolgát a praetor parancsára elszállítják, annak a félnek a tulajdonába kerül, aki
elvezette.
27. Gaius, A tartományi ediktumról, VI. könyv.
Ha egy zálogjoggal tartott rabszolgára vagy egy olyan rabszolgára hivatkozva, akin egy másik
félnek haszonélvezeti joga van, noxális pert indítanak; nem szabad elfelejtenünk, hogy ha
akár a hitelező, akár a haszonélvező jelen van, és nem hajlandó vállalni a védekezést, a
prokonzulnak közbe kell lépnie, és meg kell tagadnia a zálogjog eladását vagy a
haszonélvezeti jogért indítandó pert. Ebben az esetben azt lehet mondani, hogy a zálogjog a
törvény erejénél fogva felszabadul, mivel ez nem olyan zálogjog, amelyre a pénzt peres úton
nem lehet behajtani; a haszonélvezeti jog azonban jogszerűen fennmarad, még akkor is, ha a
behajtására irányuló keresetet elutasítják, amíg a törvény által meghatározott idő el nem telik,
és a haszonélvező nem használója miatt el nem vész.
(1) Abból, amit egy olyan rabszolgával kapcsolatban mondtunk, akit valaki zálogjoggal
tartott, vagy egy olyan rabszolgával kapcsolatban, akit bizonyos feltételek mellett szabaddá
kell tenni, vagy akin egy másik félnek haszonélvezeti joga van; nyilvánvaló, hogy ha az
alperes a bíróság előtt kijelenti, hogy rabszolgája valójában másé; akkor, még ha felelős is a
kártérítési perben, nem mentesülhet a felelősség alól a törvény erejénél fogva a rabszolga
jóvátétel címén történő átadásával; mivel ugyanis mivel a fél nem a tulajdonos, a
tulajdonjogot nem ruházhatja át a felperesre. Az azonban bizonyos, hogy amennyiben a
rabszolgát ilyen okból átadták, és tulajdonosa utóbb pert indít annak visszaszerzése iránt, de
nem nyújtja be a perben megállapított kártérítést; ellene a rosszhiszemű csalásra hivatkozva
kivétellel lehet fellépni.
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28. Africanus, Questions, VI. könyv.
Általánosságban elmondható, hogy ha egy harmadik személy rabszolgája miatt, aki
jóhiszeműen szolgál Önt, én indítok Ön ellen noxális pert, és Ön jóvátételként átadja őt
nekem; és ha aztán, amíg birtokomban van, a tulajdonosa pert indít a visszaszerzése
érdekében, akkor a rosszhiszemű csalásra hivatkozva kivételesen eltilthatom, hacsak nem
nyújtja be a megállapított kártérítést; de ha maga a tulajdonos lenne a birtokában, akkor
jogosult vagyok a Publician keresetre, és ha az alperes él a "Hacsak az alperes nem a
tulajdonosa" kivétellel, akkor a rosszhiszemű csalásra alapított replikációval közbeléphetek a
javamra. Eszerint a használat révén tulajdonjogot szerezhetek, noha tudom, hogy más
tulajdonának birtokában vagyok, és valójában, ha másként állapítanák meg, az eredmény az
lenne, hogy a jóhiszemű birtokos a legnagyobb igazságtalanságnak lenne kitéve; mivel míg a
törvény szerint a kártérítési perben felelősséggel tartozna, a perben megállapított kártérítés
megfizetésének kénytelen alávetni magát. Ugyanez az elv vonatkozik arra az esetre is, ha a
rabszolgával szemben nem történik védekezés, és a prétor parancsára elviszem őt; mivel
ebben az esetben is törvényes alapom van a birtoklásra.
29. Gaius, A tartományi ediktumról, VI. könyv.
Nemcsak az tagadhatja meg a válaszadást a noxal-perben, aki nem rendelkezik a rabszolgával,
hanem még akkor is szabadon elkerülheti a pert, ha a rabszolga a hatalmában van, ha
védtelenül hagyja az illetőt; de ebben az esetben a felperesre kell átruháznia a jogát, mintha
ellene született volna ítélet.
30. Ugyanez, a városi prétor rendeletéről, a "fenyegető sérelmek megelőzése" címszó alatt. "
A kártérítési perekben a jóhiszeműen távollévők jogai nem vesznek el, hanem
visszatérésükkor felhatalmazást kapnak arra, hogy a megfelelő és igazságos módon
védekezzenek, függetlenül attól, hogy ők a tulajdonosok, vagy a vitatott vagyonban
valamilyen joggal rendelkeznek, mint például a hitelezők és a haszonélvezők.
31. Paulus, Plautiusról, VII. könyv.
Ahol a praetor azt mondja: "Ha több rabszolga követ el lopást, csak arra adnak pert, hogy a
felperes annyit kapjon, amennyit akkor kapott volna, ha egy szabad ember követte volna el a
bűntettet", felmerül a kérdés, hogy ez pénzbeli kártérítésre vonatkozik-e, vagy a rabszolga
jóvátételként való átadására; mint például, ha a leadott rabszolgák értékéből kétszeres
kártérítést szednek be, vajon más keresetek is tilosak lesznek-e? Sabinus és Cassius egyaránt
úgy véli, hogy az alperesnek az átadott rabszolgák értékét jóvá kell írni. Ezt Pomponius
helyesli, és ez igaz is; mert ha egy rabszolgát azért vittek el, mert nem nyújtottak védekezést,
a tulajdonosnak jóvá kell írni az értékét. Julianus szerint bizonyos, hogy nemcsak a kettős
kártérítésről kell számot adni, hanem arról is, amit személyes perrel vissza lehet szerezni; és
ha a lopást több rabszolga követte el, meg kell vizsgálni, hogy mikor történt, hogy
megállapítható legyen, hogy ugyanahhoz a bandához tartoztak-e. Az ediktum ugyanis nem
alkalmazható, ha a különböző tulajdonosokhoz tartozó rabszolgák utólag az egyiknek a
tulajdonává válnak.
32. Callistratus, Monitórius ediktum, II. könyv.
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Ha a rabszolga olyasvalakinek a hatalmában van, aki nem a tulajdonosa, és állítólag
bűncselekményt követett el, ha nem védekezik ellene, elviszik; ha pedig a tulajdonosa jelen
van, át kell adnia őt, és biztosítékot kell adnia a rosszindulatú csalás ellen.
33. Pomponius, Sabinusról, XIV. könyv.
Senkit sem lehet akarata ellenére arra kényszeríteni, hogy másikat védje egy noxális perben,
hanem meg kell fosztani attól, akit nem hajlandó megvédeni, ha az a rabszolgája; de ha a
másik fél, aki másnak a hatalmában van, szabad, minden körülmények között meg kell
engedni neki, hogy megvédje magát:
34. Julianus, Az Urseius Feroxról, IV. könyv.
Ha ugyanis senki sem vállalja egy család fiának védelmét a törvénysértés miatt, akkor a
család ellen pert indítanak,
35. Ulpianus, Sabinusról, XLI. könyv.
És ha a fiú ellen ítéletet hoznak, akkor azt be kell tartania, mert a határozat őt terheli. Továbbá
ki kell mondani, hogy az apja is felelősséggel tartozik a De peculio perben, miután a fiú ellen
ítéletet hoztak.
36. Ugyanő, Az ediktumról, XXXVII. könyv.
Ha valaki egy adóstól zálogba adott, majd ellopott rabszolgát vásárol, a vevő a rabszolga
tulajdonjogának megszerzése után lopás miatt felel, és nem lehet kifogást emelni az ellen,
hogy a rabszolgát a szervi kereset útján visszaszerezze. Ugyanez a szabály érvényesül akkor
is, ha a fél huszonöt év alatti kiskorútól vagy tudatosan, a hitelezők becsapása céljából
vásárol; mivel, bár ez utóbbiak tulajdonjogától megfoszthatóak, mégis, időközben per
indítható ellenük.
37. Tryphoninus, Disputációk, XV. könyv.
Ha egy más tulajdonát képező rabszolga ellopja a tulajdonomat, és azután tulajdonosként a
kezembe kerül, a lopásért való kereset joga, amely engem megilletett, megszűnik, ha még
nem éltem vele; és ha később rendelkezem a rabszolgával, akit a kiadás előtt vásároltam, a
lopásért való kereset joga nem újul meg; de ha a kiadás után vásárolom meg, az eladó ellene
ítéletet hozhat:
38. Ulpianus, Az ediktumról, XXXVII. könyv.
Éppen úgy, mintha eladta volna őt másnak, mert valójában mindegy, hogy kinek adja el, az
ellenfelének vagy másnak; és az ő hibája lesz, ha alá kell vetnie magát a megállapított
kártérítés megfizetésének, mivel eladásával megfosztotta magát attól a lehetőségtől, hogy
jóvátételként átadja őt.
(1) Julianus azonban a Digestum huszonkettedik könyvében azt állítja, hogy ha elhagyom a
rabszolgát, aki ellopta a tulajdonát, mentesülök a felelősség alól, mert egyszerre megszűnt
hozzám tartozni; különben lopás miatt lehetne keresetet indítani annak a miatt, akinek nincs
tulajdonosa.
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(2) Ha a rabszolgám ellopja az Ön tulajdonát és eladja azt, Ön pedig megfosztja őt a
birtokában lévő pénztől, amelyet az említett tulajdon árának részeként kapott, akkor mindkét
félnek van alapja a lopás miatt indított keresetre; mivel Ön a rabszolga miatt indíthat ellenem
noxal-alapú lopás miatt, én pedig a pénz miatt indíthatok Ön ellen.
(3) Sőt, ha pénzt fizetek a hitelezőm rabszolgájának, hogy az átadja azt a gazdájának, akkor is
van alapja a lopás vádjának, ha a rabszolga eltulajdonítja a kapott pénzt.
39. Julianus, Digest, IX. könyv.
Ha egy több személyhez tartozó rabszolga lopást követ el, és valamennyi tulajdonosának
csalárd módon sikerül elkerülnie, hogy a rabszolga a hatalmukba kerüljön, a prétornak a
polgári per formáját kellene követnie, és meg kellene engednie, hogy a méltányossági
keresetet, amelyet ilyen esetben ígér, bármelyik tulajdonos ellen indítsák, akit a felperes
választ; és nem szabadna nagyobb előnyt biztosítania a felperesnek, minthogy lehetővé teszi
számára a kereset benyújtását anélkül, hogy az alperesnek joga lenne a rabszolgát kárpótlásul
átadni; hiszen a rabszolga bíróság elé állítása esetén a noxális perben is indíthatna eljárást.
(1) Ha valaki elismeri, hogy egy rabszolga az övé, aki valójában másé; akkor, bár a noxal
perelhető, mégis, ha megfelelő okot mutatnak ki, kötelezhető biztosíték nyújtására; de ha egy
felet a saját rabszolgája miatt perelnek, nem szabad biztosítékkal terhelni, mivel nem önkéntes
a máséhoz tartozó rabszolga védelmében.
(2) Ha valaki azt állítja, hogy egy rabszolga tulajdonosa csalárd módon járt el, hogy ne legyen
a rabszolga a birtokában, és a tulajdonos a bíróságon azt állítja, hogy a pert valaki másnak kell
megvédenie, aki biztosítékot nyújt; itt van alapja a rosszhiszemű csalás miatti kivételnek.
(3) De ha a rabszolga a tulajdonoshoz való csatlakozás után megjelenik, és mivel nem
védekezett, elviszik; a tulajdonos mentesül, ha rosszhiszemű csalás miatt kivételt tesz.
(4) Ha azonban a rabszolga meghal, mielőtt a kérdés felmerülne, a tulajdonos egyáltalán nem
vonható felelősségre ebben a perben.
40. Ugyanaz, Digest, XXII. könyv.
Ha egy rabszolgát hagyatékba adnak, és az a hagyaték bejegyzése előtt ellopja a leendő
örökös tulajdonát; az örökös lopás miatt keresetet indíthat az örökhagyó ellen, ha az elfogadja
a hagyatékot. Ha azonban ugyanez a rabszolga a hagyatékhoz tartozó tulajdont sajátítja ki,
akkor nem lehet lopás miatt keresetet indítani, mert ilyen jellegű tulajdon lopása nem
lehetséges; de kereset indítható annak érdekében, hogy az örököst a bíróság előtt kötelezzék a
vagyon bemutatására.
41. Ugyanő, Az Urseius Feroxról, II. könyv.
Ha egy közös tulajdonban lévő rabszolga jogtalan kárt okoz az egyik tulajdonosának, a Lex
Aquilia alapján nem lehet emiatt pert indítani; mert ha a kárt egy idegennek okozta volna,
akkor a Lex Aquilia alapján a teljes összegre vonatkozóan pert lehetne indítani a másik közös
tulajdonos ellen; ugyanígy, ha egy közös tulajdonban lévő rabszolga lopást követ el, akkor a
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másik közös tulajdonos ellen nem lehet lopás miatt pert indítani, hanem osztozkodási eljárást
kell indítani.
42. Ulpianus, Az ediktumról, XXXVII. könyv.
Ha egy olyan fél, aki miatt a nemperes eljárásban részt vesz, szabadságát követeli, az eljárást
fel kell függeszteni, amíg az állapotát meg nem állapítják; ha tehát rabszolgának nyilvánítják,
a nemperes eljárás folytatódik, de ha úgy határoznak, hogy szabad, akkor az
eredménytelennek minősül.
(1) Ha egy fél vállalja, hogy egy meghalt rabszolga miatt védekezik egy nemperes perben, és
erről a tényről nem tud, mentesülnie kell a felelősség alól, mivel megszűnt az a tény, hogy az
említett rabszolga miatt bármit is át kellene adnia.
(2) Ezeket a kereseteket nem évül el az idő múlása, és mindaddig rendelkezésre állnak, amíg a
rabszolga átadására jogunk van; mivel nemcsak ellenünk, hanem utódaink ellen is indíthatók,
valamint az első helyen felelős fél utódai ellen is, de nem azért, mert ők a felelősség
jogutódjai, hanem a tulajdonjog alapján. Ha tehát egy rabszolga más kezébe került, új
tulajdonosa ellen a tulajdonjog alapján lehet perelni a noxal-perben.
43. Pomponius, Episztolák, VIII. könyv.
A rabszolgákat, azokban az esetekben, amikor a jóvátételi felelősség az egyént követi, azon a
helyen kell védeni, ahol állítólag elkövették a bűncselekményt, és ezért a tulajdonos köteles az
említett rabszolgákat azon a helyen bemutatni, ahol állítólag erőszakot követtek el, és
elveszítheti valamennyiük tulajdonjogát, ha nem védi meg őket.
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X. könyv

1. A határok megállapítására vonatkozóan.
2. A hagyaték felosztása iránti keresetről.
3. A közös tulajdonban lévő vagyontárgyak megosztására irányuló keresetekről.
4. A termelésre vonatkozó intézkedés tekintetében.

*****************************************

1. cím A határok megállapítására vonatkozóan.
1. Paulus, Az ediktumról, XXIII. könyv.
A határok megállapítására irányuló kereset személyes jellegű, bár a vagyon visszaszerzésére
irányuló eljárásról van szó.
(2) Ulpianus, Az ediktumról, XIX. könyv.
Ez a kereset a paraszti birtokokra vonatkozik, még akkor is, ha közöttük épületek állnak;
ugyanis nem sokat számít, hogy az egyik fél fákat ültet-e, vagy épületet emel a határvonalon.
1. A bírónak a határok megállapítása esetén lehetősége van arra, hogy a számára
legmegfelelőbbnek tűnő módon döntsön a vitában, ha nem tudja a határokat megállapítani; és
ha a bíró az ősi eredetű kétségek megszüntetése céljából úgy dönt, hogy a határokat új
irányban állapítja meg, akkor ezt megteheti, és kártérítésként pénzösszeg megfizetését
rendelheti el.
3. Gaius, A tartományi ediktumról, VII. könyv.
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Minden olyan esetben, amikor olyan határozat meghozatalára van szükség, amely az egyik fél
földjét a másiknak adja, az, akinek javára a határozatot meghozzák, köteles kártérítés címén
bizonyos pénzösszeget fizetni a másik félnek.
(4) Paulus, Az ediktumról, XXIII. könyv.
Ha egy bizonyos ingatlanra vonatkozóan vita áll fenn, a földterületet határozat útján fel lehet
osztani részekre, a bíró által a felek említett földterülethez fűződő érdekeinek megfelelően.
1. A határmegállapítási perben figyelembe kell venni a felek érdekeit; például, ha valaki
valamilyen előnyhöz jut egy olyan földterületből, amelyről megállapították, hogy a
szomszédjáé, igazságtalan lenne-e, ha ezért fizetést követelnének? Továbbá, ha a földmérő az
egyik fél által alkalmazott földmérő, a másik fél, aki nem alkalmazta őt, köteles lenne a
kártérítésből rá eső részt megfizetni.
2. Miután a kérdéses ügyben a kérdéshez csatlakoztak, a nyereséget számba kell venni, mert
ettől kezdve a gondatlanságot és a rosszhiszeműséget vizsgálat tárgyává kell tenni, de ami a
kérdéshez való csatlakozás előtt gyűlt össze, azt semmilyen körülmények között nem lehet
figyelembe venni, mert vagy a fél jóhiszeműen szedte össze, és meg kell engedni neki, hogy
részesüljön belőle, ha elfogyasztotta; vagy, ha rosszhiszeműen szedte össze, pert kell indítani
ellene annak visszaszerzésére.
3. Ha azonban valaki nem hajlandó engedelmeskedni a bírónak azzal, hogy kivág egy fát,
vagy eltávolít egy, a határon vagy annak egy részén emelt épületet, akkor fizetnie kell.
4. Ha a földjeleket állítólag ledöntötték vagy kiásták; a hatáskörrel rendelkező bíró a határok
megállapítására irányuló kérelmet is tárgyalhatja.
5. Ha egy földterület két személyhez, egy másik pedig háromhoz tartozik; a bíróság a vitatott
földterületet az egyik félnek ítélheti, még akkor is, ha az több tulajdonost is magában foglal,
mivel a földterületek határainak megállapításakor ezt inkább egy birtok javára, mint egy
személy javára értik; ebben az esetben azonban, mivel a döntés több fél javára történt,
mindegyiküknek ugyanaz a rész jár, mint ami a birtokból neki jár, és ami közös tulajdonban
lesz.
6. A közös vagyonban részesedéssel rendelkezők nem lesznek kötelesek egymás felé fizetni,
mivel úgy tűnik, hogy nem keletkezett közöttük bírósági vita.
7. Ha Önnek és nekem közös birtokunk van, és csak én vagyok a tulajdonosa egy szomszédos
földrészletnek, indíthatunk-e jogi eljárást a határok megállapítása érdekében? Pomponius azt
állítja, hogy nem lehet, mert a közös tulajdonosom és én nem lehetünk ellenfelek egy ilyen
jellegű perben, hanem úgy tekintendő, hogy egy személy helyét foglaljuk el. Pomponius azt is
mondja, hogy még méltányossági keresetnek sem lehet helyt adni, mivel az a fél, aki saját
jogán birtokolja a tulajdont, elidegenítheti akár azt, amit közösen, akár külön-külön birtokolt,
és akkor eljárást indíthat.
8. Nemcsak két birtok között, hanem akár három vagy több birtok között is indítható
határmegállapítási kereset, például akkor, ha egy birtok és több másik, akár három vagy négy
birtok is szomszédos.
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9. Határmegállapítás iránti kereset indítható, ha a földterületeket örökös bérletbe adják; vagy
olyan személyek között, akik haszonélvezettel rendelkeznek a különböző földrészleteken;
vagy haszonélvező és a szomszédos földterület egyszerű tulajdonosa között; vagy olyan felek
között, akik zálogjoggal biztosított ingatlan miatt rendelkeznek.
10. Ez a kereset akkor alkalmazható, ha a határ vidéki birtokok között húzódik; nem
alkalmazható azonban városi birtokok esetében; ez utóbbi esetben ugyanis a felek nem azonos
határral rendelkező személyek, hanem inkább szomszédoknak mondhatók, és birtokaikat
többnyire közös falak választják el. Ezért, ahol az épületek szomszédosak, még vidéken is, ott
nincs alapja ennek a keresetnek; másrészt pedig a városban lehetnek olyan kertek, amelyek
egymás mellett fekszenek, így itt is lehet keresetet indítani a határok megállapítása iránt.
11. Ahol egy folyó vagy egy országút közbeesik, az nem tekinthető határnak; ezért nem lehet
pert indítani a határ megállapítása érdekében.
5. Ugyanő, A Sabinusról, XV. könyv.
Mert az autópálya vagy a folyó képezi az én határomat, nem pedig a szomszédom földje.
(6) Ugyanő, Az ediktumról, XXIII. könyv.
Ha azonban egy magánvízfolyás beavatkozik, akkor határmegállapítási kereset indítható.
7. Modestinus, Pandects, X. könyv.
A földek méretének meghatározására választottbírákat neveznek ki; és akiről megállapítják,
hogy az egész földrészlet nagyobb részét birtokolja, az kénytelen lesz egy bizonyos részt
átadni a többieknek, akiknek kisebb részük van; és ezt egy rescriptumban rögzítik.
(8) Ulpianus, Vélemények, VI. könyv.
Ha egy áradás a víz áradása miatt tönkreteszi egy mező határait, és így bárki számára
lehetőséget ad arra, hogy olyan területeket foglaljon el, amelyekhez nincs joga; a tartomány
kormányzójának el kell rendelnie, hogy ne avatkozzanak bele mások tulajdonába, és hogy a
tulajdonos földjét vissza kell adni neki, a határokat pedig földmérővel kell rögzíteni.
1. Az elöljáró kötelessége, hogy a telekhatárokat érintő ügyekben földmérőket küldjön ki, és
ezek segítségével a határkérdést az igazságosságnak megfelelően, valamint saját szemével
történő vizsgálat útján döntse el, ha az alkalom úgy kívánja.
9. Julianus, Digest, VIII. könyv.
A határmegállapítás ügye akkor is tárgyalásra vár, ha a közös tulajdonosok esetleg megosztási
pert indítottak, vagy eladták a földet.
10. Ugyanaz, Digest, LI. könyv.
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A tulajdonostársak vagy örökösök közötti osztozkodásra, illetve a határok megállapítására
irányuló per olyan jellegű, hogy minden egyes félnek kettős joga van a per felperesének és
alperesének.
11. Papinianus, Vélemények, II. könyv.
A határokkal kapcsolatos vizsgálatok tekintetében az ősi emlékiratokat és a per megindítása
előtt végzett népszámlálás tekintélyét kell követni; feltéve, hogy bizonyított, hogy nem
következett be változás a többszöri öröklés során, és a birtokosok önkényes cselekedetei révén
földrészleteket adtak hozzá vagy vettek el, és a határokat később megváltoztatták.
12. Paulus, Vélemények, III. könyv.
A tulajdonjoggal kapcsolatos kérdésben figyelmet kell fordítani azokra a határokra, amelyeket
az a személy jelölt meg, aki mindkét földrészlet tulajdonosa volt, amikor az egyiket eladta;
ugyanis nem szükséges, hogy a két különböző földrészletet korábban elválasztó határokat
tartsák be, hanem a szomszédos tulajdonosok leírásait kell felhasználni az említett
földrészletek közötti új határok megállapításához.
13. Gaius, A tizenkét tábla törvényéről, IV. könyv.
Nem szabad elfelejteni, hogy a határok megállapítására irányuló akcióban azt a szabályt kell
betartani, amely bizonyos mértékig egybeesik azzal a tervvel, amelyet Szolón állítólag
Athénban elfogadott, és amely a következő: "Ahol valamelyik fél falat épít a másik földjével
szomszédos területre, nem mehet túl a határon; ha falazott falról van szó, egy lábnyit kell
meghagynia; ha házról van szó, két lábnyit. Ha sírt vagy árkot ás, akkor annak mélységével
egyenlő szélességű szabad helyet kell hagynia; ha kutat, akkor egy lépés szélességűt. Ha olajvagy fügefát ültet, azt kilenc lábnyi távolságra kell helyeznie a szomszédos földtől, más fák
esetében pedig öt lábnyi távolságot kell hagynia."

2. cím A hagyaték felosztása iránti keresetről.
1. Gaius, A tartományi ediktumról, VII. könyv.
Ez a kereset a Tizenkét Tábla Törvényéből származik, mivel szükségesnek tartották, hogy
amennyiben a társörökösök le akartak mondani a közös tulajdonról, valamilyen keresetet
hozzanak létre, amellyel a hagyaték vagyonát fel lehet osztani közöttük.
1. Ezt a keresetet ugyanis közvetlenül az a fél is megindíthatja, aki nem rendelkezik a
részesedésével. Ha azonban az, aki birtokolja a hagyatékot, tagadja, hogy a felperes az ő
társörököse lenne, a következőkben meghatározott kivétellel akadályozhatja meg a kereset
benyújtását: "Ha az örökséget a kérdéses dologra való hivatkozással nem érinti hátrányosan".
Ha a fél birtokolja a részét, még ha tagadja is, hogy társörökös lenne, az ilyen jellegű kivétel
nem lesz akadály; aminek az a következménye, hogy ebben az esetben magának a bírónak,
aki az ügyet tárgyalja, kell megállapítania, hogy a fél társörökös-e vagy sem; mert ha nem az,
akkor semmit sem ítélnek meg neki, és az ellenfele sem lesz köteles neki fizetést teljesíteni.
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2. Ulpianus, Az ediktumról, XIX. könyv.
A hagyaték felosztása iránti kereset révén a hagyaték felosztható, akár végrendeletből
származik, akár öröklés útján száll át, és akár a Tizenkét Tábla törvénye, akár más törvény,
akár szenátusi rendelet, akár császári alkotmány alapján. Általánosságban elmondható, hogy a
hagyatékot csak azok között lehet felosztani, akiknek halála után a hagyaték visszaszerzése
iránt keresetet lehet indítani.
(1) Ha a birtok egynegyede olyasvalakihez kerül, akit az isteni Pius alkotmánya szerint
arrogáltak, akkor, mivel egy ilyen fél nem válik sem örökösévé, sem birtokosává, a birtok
felosztásához praetoriánus keresetre lesz szükség.
(2) Továbbá, ha egy család katonaként szolgáló fiának peculiumáról van szó, akkor
erőszakkal lehet azt állítani, hogy a birodalmi alkotmányok által létrehozott birtok, és ezért ez
a kereset elérhető lesz.
(3) A hagyaték felosztása iránti perben az örökösök mind az alperes, mind a felperes szerepét
betöltik.
(4) Az sem lehet kétséges, hogy a hagyaték felosztása iránti kereset akkor is fenntartható, ha a
sok örökös közül csak néhány örökös indít eljárást.
(5) Bár a követeléseket ebben a perben nem vizsgálják, mindazonáltal, ha a felosztásra
vonatkozóan kikötések születtek, úgy, hogy megállapodtak abban, hogy mindkét fél a másik
félre ruházza át a kereseti jogokat, és megbízza őt ügyei intézésére, a felosztást be kell tartani.
3. Gaius, A tartományi ediktumról, VII. könyv.
Nyilvánvaló, hogy néha a bíró feladata, hogy gondoskodjon arról, hogy a különböző
adósságokat és követeléseket különböző örökösökre osszák, mert gyakran előfordul, hogy a
különböző részek között felosztandó adósságok kifizetése vagy behajtása nem kis
kényelmetlenséget okoz. Ez az engedményezés azonban nem mindig eredményezi azt, hogy
egyetlen örökös felel az egész tartozásért, vagy hogy az egész tartozás behajtására jogosult,
hanem csupán azt eredményezi, hogy ha peres eljárás indul, azt az örökös részben a saját
nevében, részben pedig megbízottként indítja meg; vagy ha ellene indítanak pert, akkor
részben a saját nevében, részben pedig megbízottként perelik. Bár a hitelezők teljes
mértékben jogosultak arra, hogy minden egyes örökös ellen pert indítsanak; ez utóbbiaknak
továbbra is tökéletes joguk van arra, hogy a helyükbe olyan feleket állítsanak, akik a bíróság
végzése szerint a per terheit viselniük kell.
(4) Ulpianus, Az ediktumról, XIX. könyv.
Ezért a pénzbeli követelések kivételével minden más szerepel ebben az eljárásban. Ha
azonban egy vagyoni követelést több örökös közül az egyikre hagynak, az említett örökös azt
a hagyaték felosztása iránti per útján szerezheti meg.
1. Az ártalmas kábítószerek és mérgek beleértendők ebbe a keresetbe; de a bírónak
semmiképpen sem szabadna beavatkoznia az ilyen jellegű ügyekbe, mivel kötelessége a jó és
ártatlan ember feladatát ellátni. Ugyanígy kell eljárnia az olyan könyvekkel kapcsolatban is,
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amelyek olvasása nem helyénvaló (például a mágiáról és hasonló témákról szóló könyvek);
ezeket azonban mind azonnal meg kell semmisíteni.
2. Továbbá, ha valamit csalással, szentségtöréssel, erőszakkal, lopással vagy agresszióval
szereztek, azt nem lehet megosztani.
3. A bírónak el kell rendelnie, hogy a végrendeletet annak a kezébe adják, aki a hagyaték
nagyobb részének örököse, vagy egy templomban helyezzék letétbe. Labeo azt mondja, hogy
amennyiben a hagyatékot eladják, a végrendelet egy másolatát kell letétbe helyezni, és az
örökösnek kell egy másolatot szolgáltatnia, de az eredeti végrendeletet magának kell
megtartania, vagy a templomban kell letétbe helyeznie.
(5) Gaius, A tartományi ediktumról, VII. könyv.
Ha a hagyatéki vagyonban öröklési kötelezettségek szerepelnek, a bírónak gondoskodnia kell
arról, hogy azok annak a félnek a birtokában maradjanak, aki a legnagyobb rész örököse; a
többiek jogosultak másolatokra, amelyeket hitelesíteni kell, és az említett örökösnek
kötelezvényt kell kötnie arról, hogy az eredeti iratokat bemutatja, ha az alkalom úgy kívánja.
Ha valamennyi örökös egyenlő arányban jogosult, és nincs közöttük megállapodás arra
vonatkozóan, hogy az okiratokat kire hagyják, sorsot kell vetniük, vagy közös megegyezéssel
vagy szavazással ki kell választaniuk egy barátot, akinél letétbe helyezhetik azokat, vagy
biztonságos megőrzés céljából valamilyen felszentelt templomban kell elhelyezni.
6. Ulpianus, Az ediktumról, XIX. könyv.
Az ügynek a versenyeztetés útján történő rendezését, hogy az a fél, aki a legmagasabb
ajánlatot teszi, jogosult legyen a hagyatékhoz tartozó kötelezettségek birtoklására, sem
Pomponius, sem én nem helyeslem.
7. Venuleius, Stipulations, VII. könyv.
Ha egy örökös, ha egy társörökös feltételhez kötve vagy az ellenség kezében van, azt állítja,
hogy ő maga az örökös, és miután pert indított, elnyeri azt, és azután a feltétel, amelytől a
másik örökös öröksége függött, teljesül, vagy az utóbbi postliminium útján visszatér, akkor a
másik örökösnek osztoznia kell-e vele a győzelméből származó előnyökben? Kétségtelenül
jogosult a teljes összegre vonatkozó ítélet végrehajtása iránti keresetre. Ebben az esetben a
társörökösnek választási jogot kell biztosítani, azaz vagy részesedést kell kapnia a
hagyatékból, vagy pedig meg kell kapnia a perindítási jogot, mivel ő az, aki a társörökös
sikere után lett örökös, vagy visszatért a városba. Ugyanezt a szabályt kell betartani, ha
posztumusz gyermek születik. Ezek a felek hallgatásuk miatt nem hibáztathatók, mivel csak
azután szereztek jogot a hagyatékra, hogy a társörökösük megnyerte a pert.
8. Ulpianus, Az ediktumról, XIX. könyv.
Pomponius azt mondja, hogy ha a számlákat több örökös közül az egyikre elsőbbségi
hagyatékként hagyják, azokat nem szabad átadni neki, amíg a társörökösök nem készítettek
róla másolatot. Azt mondja ugyanis, hogy tegyük fel, hogy egy rabszolgát, aki intéző,
örökségül hagynak, nem szabad átadni, amíg nem adta le a számláit. Meg kellene fontolnunk,
hogy nem kellene-e olyan kötelezvényt kötni, amely előírja, hogy valahányszor a számlákat
követelik, vagy az említett intéző hagyatékát, azokat be kell mutatni; mivel gyakran
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szükséges, hogy az eredeti számlákat és magát az intézőt a bíróságon bemutassák olyan ügyek
magyarázatára, amelyek később felmerülnek, és amelyekben az intéző tudása érintett; és
szükséges, hogy a fent említett örökös által a társörökösnek ebben a kérdésben kötelezvényt
kell nyújtani.
1. Pomponius azt is állítja, hogy a galambdúcot elhagyni szokott galambok a birtokmegosztási
perbe tartoznak, mert addig a mi tulajdonunk, amíg hozzánk szoktak visszatérni; és ezért ha
valaki elrabolja őket, jogosultak vagyunk a lopásért indított perre. Ugyanez a szabály
vonatkozik a méhekre is, mivel azok is a mi tulajdonunk részét képezik.
2. Továbbá, ha valamelyik jószágunkat elragadják a vadállatok, Pomponius úgy véli, hogy ha
az elmenekül az említett vadállatok elől, akkor azt a birtokmegosztási perbe kell bevonni;
mert szerinte az a jobb vélemény, hogy ha valamit farkas vagy más vadállat elragad, az nem
szűnik meg a miénk lenni mindaddig, amíg fel nem falja.
9. Paulus, Az ediktumról, XXIII. könyv.
Ez a kereset kiterjed az örökösök által haszonélvezettel szerzett vagyontárgyakra is,
amennyiben azokat az elhunytnak adták át, valamint az örökösöknek átadott, az elhunyt által
megvásárolt vagyontárgyakra is.
10. Ulpianus, Az ediktumról, XIX. könyv.
Az örökségünkhöz tartozó ingatlanok, valamint az örökös haszonbérletben lévő földterületek,
illetve a pusztán a felszínre vonatkozó ingatlanok is. Ugyancsak e szabály alá tartozik az a
vagyon, amelyet az elhunyt jóhiszeműen birtokolt, még akkor is, ha az másé volt.
(11) Paulus, Az ediktumról, XXIII. könyv.
A rabszolganő gyermeke, ha a birtokba lépést követően született,
12. Ulpianus, Az ediktumról, XIX. könyv.
És még azután is, hogy a kérdés már csatlakozott, mint Sabinus állítja, a hagyaték felosztására
irányuló perbe bevonható, és az ítélet tárgyává tehető.
1. Ugyanez az elv alkalmazandó, ha egy idegen bármit ad a hagyatéki vagyon részét képező
rabszolgáknak.
2. Az időközben feltétel mellett hagyott vagyon az örökösöké, és ezért a hagyaték felosztása
iránti perbe beletartozik, és ítélet tárgyává tehető; természetesen a hozzá fűződő
korlátozásokkal, így a feltétel teljesülése esetén attól a féltől, akinek a javára ítélték, elvehető;
vagy a feltétel meghiúsulása esetén visszaszáll azokra, akiket a hagyatékkal terheltek.
Ugyanez a szabály érvényes a feltételhez kötött felszabadítandó rabszolga esetében is, mert
addig az örökösökhöz tartozik, de a feltétel teljesülése esetén elnyeri szabadságát.
13. Papinianus, Kérdések, VII. könyv.
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Tilos a vagyon elidegenítése a kiadás után, de ez csak arra vonatkozik, ami önkéntes, és nem
arra, ami valamilyen korábbi kötelezettség miatt válik szükségessé, és valamilyen jogi
követelményből ered.
14. Ulpianus, Az ediktumról, XIX. könyv.
Ha azonban a haszonélvezeti jog már a kiadás előtt megkezdődött egy olyan fél javára, aki
nem örökös, és ezt követően befejeződik, akkor ez kivonja a vagyontárgyat az ügyből.
(1) Felmerül a kérdés, hogy a kereset kiterjed-e a haszonélvezeti jogra, például ha a
haszonélvezeti jogot fenntartották, és a földet nem az örökösre, hanem másra hagyták:
15. Paulus, Az ediktumról, XXIII. könyv.
Vagy amikor a haszonélvezeti jogot a hagyatékhoz tartozó rabszolgára hagyják; mivel a
haszonélvezeti jog nem távozhat el az érdekelt féltől anélkül, hogy elveszne.
16. Ulpianus, Az ediktumról, XIX. könyv.
Úgy gondolom, hogy a bíró kötelességéhez tartozik, hogy ha az örökösök le kívánnak
mondani a haszonélvezeti jog közös tulajdonáról, akkor engedjen kívánságuknak, miután
biztosítékot adtak egymásnak.
1. Julianus azt mondja, hogy ha a bíróság a földet az egyik örökösnek ítéli, a haszonélvezeti
jogot pedig egy másiknak, a haszonélvezet nem válik közös tulajdonná.
2. A haszonélvezeti jogot meghatározott időponttól vagy meghatározott időpontig, illetve
váltakozó évekre is el lehet rendelni.
3. Az ilyen jellegű keresetbe beletartozik az a földterület is, amelyet a folyó a kibocsátást
követően allúzióval hozzáad egy birtokhoz.
4. Ha azonban az egyik örökös rosszhiszeműen vagy gondatlanságból követett el olyan
cselekményt, amelynek hatása a haszonélvezeti jog értékének csökkenése, Pomponius szerint
ez szintén a kereset hatálya alá tartozik; mert minden, amit az örökös rosszhiszeműen vagy
gondatlanságból tesz a hagyaték kárára, az annak felosztására irányuló valamennyi perben
figyelembe vehető, feltéve, hogy a cselekményt mindig örökösként követi el. Ha tehát az
egyik örökös még életében megfosztotta az örökhagyót pénzétől, ez nem tartozik a hagyaték
felosztása iránti perbe, mert még nem volt örökös; de ha örökösként járt el, még ha az érdekelt
félnek más keresetre is lenne joga, mégis, ahogy Julianus mondja, a hagyaték felosztása iránti
perben felel.
5. Végül azt mondja, hogy ha az örökösök bármelyike megsemmisíti a hagyatékhoz tartozó
számlákat vagy meghamisítja azokat, akkor a Lex Aquilia értelmében felelős lesz azok
megsemmisítéséért, és a hagyaték felosztása iránti perben is felelősségre vonható.
6. Továbbá, ha egy birtokhoz tartozó rabszolga ellopja az egyik örökös vagyonát, Ofilius azt
mondja, hogy a birtokmegosztás iránti kereset, valamint a közös tulajdon megosztása iránti
kereset is megalapozott, de lopás miatt nem lehet keresetet indítani; és ezért ha az örökös
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birtokmegosztás iránti keresetet indít, olyan ítéletet kap, amellyel a rabszolgát neki adják,
vagy a megállapított kártérítést, azaz egyszerű kártérítést megítélik neki.
17. Gaius, A tartományi ediktumról, VII. könyv.
Ha a kárt az egyik örökös követi el, helyénvaló kimondani, hogy a hagyaték felosztása iránti
perben az egyszerű kártérítést kell figyelembe venni.
18. Ulpianus, Az ediktumról, XIX. könyv.
E szabályokkal összhangban Julianus azt mondja, hogy ha több örökös van, és egy rabszolgát
egyikükre hagynak, általánosságban, a kiválasztás jogával, és a többi örökös azt állítja, hogy
Stichus meghamisította a végrendeletet vagy elrontotta azt, és ezt a kijelentést azért teszik,
hogy a rabszolgát ne válasszák ki; majd miután kiválasztották, keresetet indítanak a
visszaszerzésére, akkor, ha beperelik őket, hivatkozhatnak a rosszhiszemű csalásra, és a
rabszolgát kínzásnak vethetik alá.
1. Felmerül a kérdés, hogy a hagyaték felosztása iránti perben az örökösöknek joguk van-e
kínzást alkalmazni az örökhagyó halálára vagy a feleségének és gyermekeinek halálára való
hivatkozással; Pomponius pedig nagyon helyesen mondja, hogy ezek a dolgok semmilyen
módon nem kapcsolódnak a hagyatéki vagyon felosztásához.
2. Azt is mondja, hogy ha valaki végrendeletében úgy rendelkezik, hogy egy rabszolgát el kell
adni, hogy azt messzire szállítsák, a bíró kötelessége gondoskodni arról, hogy az elhunyt
akarata ne hiúsuljon meg. Ha azonban az örökhagyó elrendelte, hogy emlékművet állítsanak,
akkor a hagyaték felosztása iránti keresetet lehet indítani annak kikényszerítésére. Javasolja
azonban, hogy mivel ez az örökösök érdekét szolgálja ?mert az emlékműhöz joguk lesz
?mindegyikük kifejezett keresetet indíthat az emlékmű felállítása érdekében.
3. Ha az egyik örökös jóhiszeműen viseli a kiadásokat, Severus és Antoninus császárok egyik
rescriptuma szerint a késedelembe esés időpontjától kezdve kamatot szedhet a társörököstől.
4. Celsus nagyon helyesen hozzáteszi azt is, hogy a társörökös, még ha maga nem is fizet,
mégis jogosult a hagyaték felosztása iránti keresetre, hogy kényszerítse a társörököst, hogy
fizesse ki a részét; mivel egyébként a hitelező nem mond le egy bizonyos vagyontárgyról,
hacsak nem fizetik ki teljes egészében.
5. Ha egy család fia apja örököseként örökölte a hagyaték egy részét, és a hitelezők beperelték
a peculiumáért, és ő kész volt kifizetni az összes követelést, akkor a rosszhiszemű csalásra
alapított kivétellel kényszerítheti a hitelezőket arra, hogy a keresetükhöz fűződő jogaikat rá
ruházzák át; emellett pedig jogosult a hagyaték felosztása iránti perre a társörökösökkel
szemben.
6. Ha az egyik örökös egy olyan félnek fizette ki a hagyatékot, akit a bíróság arra utasított,
hogy a hagyaték megőrzése céljából vegye birtokba; Papinianus úgy véli, és véleménye
helyes, hogy jogosult a hagyaték felosztása iránti keresetre a társörökösökkel szemben; mert a
hagyatéki jogosult máskülönben nem mondana le az egyszer megszerzett birtoklásról, amelyet
egyszer már megkapott, és amely a biztosítékkal egyenértékű, amíg a teljes hagyatékot ki nem
fizetik neki.
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7. Sőt, ha valaki azért fizetne tartozást Titiusnak, hogy elkerülje a zálogjog eladását, Neratius
kijelenti, hogy eljárást indíthat a hagyaték felosztása érdekében.
19. Gaius, A tartományi ediktumról, VII. könyv.
Másfelől a bírónak hasonlóképpen rendelkeznie kellene arról, hogy ha az egyik örökös
vagyoni hasznot húzott a hagyatékból, vagy a hagyaték hátrányára kötött megállapodást, ne
csak ő legyen az egyetlen kedvezményezett. A bíró ezt úgy érheti el, hogy vagy elrendeli,
hogy a különböző örökösök számoljanak el, vagy pedig arra kötelezi őket, hogy egymásnak
olyan biztosítékot adjanak, amelynek révén a nyereség és a veszteség egyenlően oszlik meg
közöttük.
20. Ulpianus, Az ediktumról, XIX. könyv.
Amikor egy férjezett leány, aki köteles volt hozományát a közös alapba bevinni, a
társörökösök tévedése miatt kötelezvényt adott, hogy a férjétől kapott hozományt a részük
arányában megfizeti nekik; Papinianus azt mondja, hogy ennek ellenére a felosztási perben a
döntőbírónak úgy kell döntenie, hogy még akkor is, ha ő maga meghal, amíg a házasság
fennállt, a hozományt be kell fizetni; mert a társörökösök tudatlansága nem változtathatja meg
a jogi eljárást szabályozó szabályokat.
(1) Ha egy család fia az apja megbízásából kötelezetté vált, akkor a vagyonból kell
tartalékolnia az összeget a tartozás megfizetésére; továbbá, ha az apjához tartozó vagyonra
költött pénzt, ugyanez a szabály érvényesül, és ha a kereset de peculio, akkor a peculiumot is
ugyanerre a célra kell tartalékolnia; ezt császárunk a rescriptumban mondta ki.
(2) Ezen túlmenően, ha egy család fiát nevezik ki örökösnek, akkor ő tarthatja fenn a felesége
hozományát; ez nem is ésszerűtlen, hiszen neki kell viselnie a házassággal járó anyagi
terheket. Ezért visszatarthatja a teljes hozományt, és biztosítékot kell nyújtania, hogy megvédi
a kikötés alapján esetlegesen perbe fogott társörökösöket. Ugyanez a szabály vonatkozik arra
az esetre is, ha egy másik fél adta a hozományt és lépett be a megállapodásba. Ez nemcsak a
saját felesége hozományára vonatkozik, hanem a fia feleségének hozományára is, mivel ez a
házassági kiadásokra is vonatkozik, amelyekért ő felel: mert a fia és a menye költségeiért ő
köteles helytállni. Marcellus azt mondja, hogy a fiúnak nemcsak ott kell megtartania a
hozományt, ahol az apjának adták, hanem ott is, ahol magának, mint fiának adták; annyiban,
amennyiben azt úgy adták neki, hogy az az ő peculiumában foglaltatik, vagy amennyiben azt
apja javára fordították.
(3) Amikor egy apa minden írás nélkül felosztja vagyonát fiai között, és az adósságai terhét a
fiai között a birtokuk arányában osztja szét; Papinianus azt mondja, hogy ezt nem egyszerű
ajándékozásnak kell tekinteni, hanem inkább végrendelet szerinti vagyonmegosztásnak.
Világos - mondja -, hogy ha a hitelezők a hagyatékban való részesedésük arányában indítanak
pert az említett örökösök ellen, és egyikük nem hajlandó betartani a megállapodásban
foglaltakat, akkor különleges alapon pert lehet indítani ellene, arra hivatkozva, hogy bizonyos
megállapodás alapján cserét hajtottak végre; természetesen, ha az egész vagyont felosztották.
(4) A hagyaték felosztása iránti kereset nem nyújtható be többször, kivéve, ha megfelelő okot
igazolnak; mivel ha valamely vagyontárgy osztatlanul marad, annak felosztása iránt is lehet
keresetet indítani.
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(5) Papinianus azt mondja, hogy ha az egyik örökösnek adósságot kell fizetnie anélkül, hogy
erről a hagyaték útján rendelkezne; akkor az örökös kénytelen lesz a hagyaték felosztása iránti
perben eljáró bíró által a fizetést vállalni, de nem nagyobb összegben, mint a részének
háromnegyed része, hogy egynegyed része megmaradhasson csökkentetlenül; és ezért
biztosítékot kell nyújtania a társörökösök védelmére.
(6) Azt is mondja, hogy ha egy fiú felelős azokért a költségekért, amelyek egy olyan
közhivatal miatt merültek fel, amelynek igazgatásához apja hozzájárult, és ezt követően a
hagyaték egy részének örökösévé nevezik ki, akkor az általa fizetendő összeget fenntarthatja,
mivel ez apja egyik tartozása volt; de ha apja halála után igazgatott bármilyen hivatalt, akkor
az utóbbi örökösei nem felelnek az említett hivatalokkal kapcsolatban felmerült
kötelezettségekért.
(7) Neratius azonban azt a véleményét adta, hogy ha valaki, akinek több fia van, beleegyezett,
hogy egyikük elvállalja a nyilvános játékok rendezésével és szabályozásával megbízott
tisztségviselői tisztséget, és mielőtt a tisztséget ellátná, az apja meghal, miután valamennyi
fiát örökösévé nevezte ki; felmerül a kérdés, hogy az említett fiú a hagyaték felosztása iránti
perben visszakövetelheti-e azt, amit erre fordított; és ő azt válaszolta, hogy azt semmilyen
perben nem követelheti vissza. Ezt a véleményt nem fogadják el, és nagyon helyesen, mivel a
kiadásokat a hagyaték felosztása iránti keresetbe kell foglalni.
(8) Papinianus azt is mondja, hogy ha a férj elrendeli, hogy az egyik örököse vállalja a
hozomány kifizetésének terhét, amelyet egy kikötés tartalmaz, és az özvegye mindkét örökös
ellen pert indít a hozománya miatt, akkor az az örökös, akit a teherviselésre utasítottak,
köteles a perben társörökösét védeni. Ha azonban mindkét örököst a hozomány helyett a
hagyaték megfizetésére kötelezik, és az özvegy a hozományt választja, a hagyatékot az
említett örökösök megtartják, de ez nem lehet annak a társörökösnek a javára, akit a tartozás
megfizetése alól felmentettek; vagyis annak a társörökösnek, aki a tartozás terhét vállalta, a
bíróság rendelkezése alapján meg kell kapnia a hagyatékot; és ez így van, hacsak az
örökhagyó másként nem rendelkezett.
(9) Azt is mondja, hogy ha egy feltételes rabszolga, akit fel kell szabadítani, pénzt fizet a
peculiumából több társörökös egyikének a feltétel teljesítése céljából, az nem tartozik bele
ebbe a keresetbe, és nem kell hozzájárulást fizetni.
21. Paulus, Az ediktumról, XXIII. könyv.
Ugyanez a szabály vonatkozik a közös tulajdonban lévő vagyontárgyak felosztása iránt
indított perre is.
(22) Ulpianus, Az ediktumról, XIX. könyv.
Labeo továbbá azt mondja, hogy ha az egyik örökös kiássa az örökhagyó által hátrahagyott
kincset, akkor ugyanúgy felelősségre vonható a felosztási perben, mintha a kincset egy
idegennel osztotta volna fel, aki tudott erről a tényről.
1. A bíró a hagyaték felosztása iránti perben ugyanazt a vagyontárgyat csak akkor ítélheti több
félnek, ha egy dologra való jogot több személynek hagytak; (vagy ha, ahogy Pomponius
mondja, szükség volt arra, hogy a részeket több személynek ítéljék); vagy ha a bíró a vagyon
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egy bizonyos részét minden egyes társörökösnek juttatja; a vagyontárgyat azonban egy
örökösnek ítélheti, miután azt mindenki megpályázta.
2. Senki sem kételkedik továbbá abban, hogy a már megtörtént felosztásnak megfelelően
ítélkezhet a már felosztott földek felett.
3. Amikor ezeket az ítéleteket meghozza, akkor is kiszabhat szolgalmi jogot, hogy az általa
kiosztott egyik földrészletet egy másik földrészlet szolgálatába állítsa; és ha egy földrészletet
feltétlenül az egyik örökösnek ítél meg, akkor egy másik földrészlet kiosztásával nem szabhat
ki szolgalmi jogot az elsőre.
4. A hagyaték felosztása iránti kereset két dologra vonatkozik, azaz a vagyonra és annak
átadására, mivel ezek személyes keresetek.
5. Papinianus kritizálja Marcellust az ellenség birtokában lévő vagyonra vonatkozó
véleménye miatt, mert szerinte az ilyen jellegű vagyonátruházások nem tartoznak a
birtokmegosztási kereset hatálya alá. Hiszen hogyan is lehetne akadálya a vagyonátruházási
keresetnek, ha maga a vagyon is benne foglaltatik,
23. Paulus, Az ediktumról, XXIII. könyv.
A postliminium reménye miatt? Természetesen kötelezvényt kell adni, mert a fél esetleg nem
tér vissza; kivéve, ha csak egy bizonytalan eseményre vonatkozó becslés történt.
24. Ulpianus, Az ediktumról, XIX. könyv.
Ahol azonban a tulajdon megszűnt, ott még mindig felmerülhet az átruházás kérdése; és én
egyetértek Papinianusszal.
(1) A felosztás iránti kereset a hagyaték birtokosaira, valamint arra a félre is vonatkozik,
akinek a szenátus trebelli rendeletének megfelelően visszaszolgáltatták a hagyatékot, továbbá
más praetoriánus jogutódokra.
25. Paulus, Az ediktumról, XXIII. könyv.
Az ellenség kezében elhunyt személy örökösei indíthatnak ilyen pert.
1. Ha egy katona az egyik személyt teszi örökösévé a kasztrált vagyonának, egy másikat
pedig a hagyaték fennmaradó részének örökösévé, akkor nincs alapja a felosztási keresetnek;
mivel a vagyont a birodalmi alkotmány szerint osztják fel az örökösök között, mint ahogyan
nem lehet perelni a hagyaték felosztása iránt sem, ha nincs testi vagyon, hanem a vagyon
mind követelésekből áll.
2. Ami azt a kérdést illeti, hogy a fél jogosult-e a védelem vállalására a felosztás iránti perben,
nem számít, hogy rendelkezik-e a hagyatékkal vagy sem.
3. Ha több birtokot különböző személyek különböző jogcímeken közösen birtokolnak,
egyetlen osztozkodási kereset indítható.
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4. Amennyiben a Titius birtokát te és én közösen birtokoljuk, a Seius birtokát pedig te, Titius
és én, Pomponius szerint egy kereset indítható, amelyben mindhárom személy félként vesz
részt.
5. Ezenfelül, ha több közös tulajdonban lévő ingatlan van, akkor a felosztási perben csak az
egyik ingatlanra hivatkozva is eljárhatunk.
6. Ha az örökhagyó idegenekkel közös tulajdont birtokol, vagy bárkire hagyta vagyonának
egy részét; vagy ha az örökös, mielőtt a felosztás iránti perben az örökösökhöz csatlakozott
volna, elidegenítette a saját részét; a bírónak kötelessége elrendelni, hogy az örökhagyó
tulajdonát képező részt át kell ruházni valakire.
7. Ha egy társörökös birtokolja az ingatlant, mint vevő, vagy például ajándékba kapta azt;
Pomponius tagadja, hogy ez a hagyaték felosztása iránti keresetbe bevonható.
8. Azt is mondja, hogy ha te és én leszünk Titius örökösei, és te pert indítasz Sempronius
ellen egy földrészlet egy részére, amelyről azt mondod, hogy mind a hagyaték részét képezi,
és te vereséget szenvedsz; és én aztán ugyanezt a részt megvásárolom Semproniustól, és az
rám száll, és ti felosztási pert indítotok, akkor ez nemhogy nem foglalja magában azt, amit én
mint örökös birtoklok, de még azt sem, amit én mint vevő birtoklok; mert mivel az előző
végzésből nyilvánvaló volt, hogy az egész földrészlet nem tartozik a hagyatékhoz, hogyan is
tartozhatna bele az utóbbi felosztására irányuló perbe?
9. Kétséges, hogy egy ilyen perbe beletartozik-e az olyan kikötés, amelynek feltételei alapján
minden örökösnek joga van a teljes összegre vonatkozó keresetre; mint például, ha egy fél
meghal, miután megállapodott egy útjogról, egy útról vagy egy feljáróról, azon oknál fogva,
hogy egy ilyen kikötés a Tizenkét Tábla Törvénye szerint nem osztható meg, mert ezt nem
lehet megtenni. A jobb vélemény azonban az, hogy ez nem tartozik a keresetbe, hanem
valamennyi örökösnek joga van a teljes összegre pert indítani; és ha az útjogot nem
biztosítják, az alperes ellen a felperes hagyatékból való részesedésének megfelelő összegre
kell ítélni.
10. Másrészt, ha az a személy, aki útjogot ígér, több örökös kijelölése után meghal, a
kötelezettség nem oszlik meg; és kétségtelen, hogy az továbbra is fennáll, mivel olyan fél is
ígérhet útjogot, akinek nincs földje. Ezért, mivel minden egyes örökös az egészért felel, a bíró
kötelessége, hogy kötelezvények bemutatását követelje meg, hogy ha bármelyik örököst
beperelik, és ő fizeti meg a bíróság által megállapított kártérítést, akkor az összeg egy részét a
többiektől behajthassa.
11. Ugyanez a szabály vonatkozik arra az esetre is, ha az örökhagyó útjogot hagyatékoz.
12. Egy másik kikötés esetében is, amikor az örökhagyó azt ígérte, hogy sem ő, sem az
örököse nem tesz semmit annak érdekében, hogy a másik felet megakadályozza a járásban
vagy a vezetésben, mivel ha az egyik társörökös ezt megakadályozza, a kikötés alapján a
teljes összegre vonatkozó per indítható, a társörökösök érdekeit védeni kell, hogy egyikük
cselekedete ne legyen hátrányos a többiekre nézve.
13. Ugyanez a jogi szabály vonatkozik az örökhagyó által ígért pénzösszegre is, ha azt
büntetés fejében ígérték; mert bár ez a kötelezettség a tizenkét tábla törvénye szerint
megosztható, mégis, ha az egyik fél a maga részét fizeti, az semmiképpen sem járul hozzá a
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büntetés elkerüléséhez, mégis, ha a pénzt nem fizették meg, vagy nem esedékes, akkor
kötvényt kell kötni, hogy a többi fél kártalanítására az a fél rendelkezhessen, aki a teljes pénz
meg nem fizetése miatt vétkes; vagy mindegyiküknek biztosítékot kell nyújtania, hogy egy
részét annak fogja megtéríteni, aki az egész összeget kifizeti; vagy ha az örökösök egyike az
örökhagyó által ígért teljes összeget kifizeti annak érdekében, hogy megakadályozza a
büntetés kiszabását, akkor a részarányos örököstársaitól a felosztási perben követelheti vissza
a rájuk eső részt.
14. Ugyanez a szabály érvényesül a zálogjog visszaváltásakor is, mivel amennyiben nem
történik meg a teljes esedékes összegre vonatkozó ajánlat, a hitelező jogszerűen eladhatja a
zálogjogot.
15. Ha több társörökös egyike egy örökös rabszolgát védelmez a nómenklatúra perben, és a
becsült kártérítés összegét ajánlja fel, amennyiben ez célszerű, e perben a kifizetett összeg egy
részét visszakövetelheti. Ugyanez a szabály vonatkozik arra az esetre is, ha az egyik
társörökös biztosítékot nyújt a hagyatékra való hivatkozással, hogy megakadályozza az
örökösök birtokba adását. És általában véve, ha a felosztás érdekében nem lehet
intézkedéseket hozni, ha az egyik fél a kényszer hatására cselekszik, akkor a felosztás iránti
keresetnek van alapja.
16. A társörökös nemcsak a rosszhiszeműségért, hanem a hagyatéki vagyonra való
hivatkozással elkövetett gondatlanságért is felelős, mivel nem a társörökössel kötünk
szerződést, hanem véletlenül találkozunk vele; mégis, a társörökös nem köteles annyi
gondossággal felelni, mint amennyit a gondos családfő tanúsítana, mivel jó okkal cselekedett
a saját része miatt; és ezért nem lenne jogosult a megtett üzlet miatt perelni, tehát ugyanazt a
gondosságot kell alkalmaznia, mint amit a saját ügyeiben tanúsítana. Ugyanez a helyzet akkor
is, ha a vagyont két örökhagyóra hagyják; mivel nem az ő beleegyezésük, hanem az ügy
körülményei egyesítették őket a tulajdonjogban.
17. Ha egy rabszolgát határozatlan időre hagynak, és az örökhagyó ezt követően meghal, és az
említett örökös egyik örököse a hozzájárulásának elmulasztásával megakadályozza a hagyaték
kifizetését, az akadályozót e kereset útján kötelezni kell arra, hogy a többi örökösnek fizesse
meg az egyes örökösök kamatainak megfelelő összeget. Ugyanez a szabály érvényesül akkor
is, ha másrészt az egyik örökös, akinek a terhére egy rabszolgát általánosságban hagytak,
éspedig olyat, akit ők maguk választhatnak ki, nem hajlandó hozzájárulni ahhoz, hogy egy
olyan rabszolgát adjanak át, akinek az ilyen módon való elintézése mindenkinek előnyös
lenne, és ennek következtében az örökösöket az örökhagyó beperli, és kártérítés címén
nagyobb összeg megfizetésére kötelezi, mint amennyit a rabszolga ér.
18. Továbbá gondatlanság miatt felel az, aki azt követően, hogy mások előtt belépett egy
birtokba, hagyta, hogy a birtokhoz tartozó földterülethez kapcsolódó szolgalmi jogokat
használat hiányában elveszítsék.
19. Ha az apját perben védő fiú ellen ítéletet hoznak, és az ítélet összegét vagy az apja
életében, vagy annak halála után fizeti ki, akkor nagyon helyesen megállapítható, hogy joga
van perelni az örököstársát a felosztási perben.
20. A hagyaték felosztása iránti perben eljáró bírónak semmit sem szabad osztatlanul hagynia.
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21. Biztosítania kell továbbá, hogy azok, akiknek a hagyatékot ítéli oda, biztosítékot kapjanak
az ingatlan kilakoltatással történő visszaszerzése ellen.
22. Amikor a házban nem hagyott pénzt hagyatékba adják, hogy a felosztás előtt elvegyék, a
kérdés, hogy a társörökösöknek a teljes összeget kell-e fizetniük, vagy csak azt, ami a
hagyatékban való részesedésük arányában van; ugyanúgy, mintha a pénzt a hagyaték többi
vagyontárgya között hagyták volna, olyan kérdés, amellyel kapcsolatban vannak kétségek; de
a jobb vélemény az, hogy azt az összeget kell fizetni, amelyet akkor fizetnének, ha a pénz
megtalálható lett volna.
(26) Gaius, A tartományi ediktumról, VII. könyv.
A bíró kötelességéhez tartozik, hogy elrendelje a hagyatékhoz tartozó egy vagy több dolog
eladását, és az eladásból származó bevételt annak a személynek fizesse ki, akire az említett
pénzt hagyatékolták.
27. Paulus, Az ediktumról, XXIII. könyv.
Ebben a perben minden féllel szemben ítéletet kell hozni, vagy valamennyi felet mentesíteni
kell a felelősség alól; ezért ha a határozat bármelyik féllel szemben elmarad, nem lesz
érvényes az, amit a bíró a többiekkel szemben tesz; mert a határozat nem lehet érvényes a
vitatott kérdés egyik része tekintetében, és semmis a másik tekintetében.
28. Gaius, A tartományi ediktumról, VII. könyv.
Ha az örökhagyó olyan vagyontárgyat hagy a felosztás előtt, amelyet már elzálogosított egy
hitelezőnek; a bíró hatáskörébe tartozik, hogy azt a hagyaték közös alapjából kiváltsa, és
gondoskodjon arról, hogy az, akire ily módon hagyta, megkapja azt.
29. Paulus, Az ediktumról, IV. könyv.
Ha az elhunytnak zálogjoggal adtak vagyontárgyat, akkor azt a hagyaték felosztása iránti
perben szereplőnek kell tekinteni; de azt, akinek azt megítélték, kötelezni kell arra, hogy a
hagyaték felosztása iránti perben a hagyatékból való részesedése arányában fizesse meg a
társörökösnek; de nem kell biztosítékot adnia a társörökösnek, hogy a vagyontárgyat zálogba
adó féllel szemben kártalanítani fogják; azon oknál fogva, hogy az eset ugyanolyan lesz,
mintha zálogjogi vagy szerviánus pert indítottak volna, és a becsült összeget felajánlották
volna; így a felajánló fél kivételesen védve lehet a tulajdonos által a vagyontárgy
visszaszerzése iránt indított perrel szemben. Másrészt pedig, ha az az örökös, akinek a
zálogjogot megítélték, az egészet vissza kívánja adni, akkor őt meg kell hallgatni, még ha az
adós nem is akarja. Ugyanez a szabály nem alkalmazható, ha a hitelező megvásárolja a
zálogtárgy másik részét, mert a bírósági ítélet szükséges, de a vásárlás önkéntes; kivéve, ha az
a kifogás merül fel, hogy a hitelező túl buzgón licitált az ingatlanra. Ezt azért kell figyelembe
venni, mert amit a hitelező tett, azt úgy kell tekinteni, mintha azt az adós egy megbízott útján
tette volna, és bármilyen szükséges költséget is viselt a hitelező, emellett joga van peres úton
behajtani.
30. Modestinus, Vélemények, VI. könyv.
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Egy kiskorú nővel, aki egyben a társörököm is, közös birtokomban van egy földterület, és az
említett földterületen földi maradványok vannak eltemetve, amelyeknek mindkettőnk részéről
tisztelet jár; mivel a kiskorú szülei ott vannak eltemetve. A gyámjai azonban el akarják adni a
földet, de én ehhez nem járulok hozzá, mivel inkább megtartom a saját részemet, mivel nem
tudom megvásárolni az egészet, és a halottal szembeni kötelességemet saját belátásom szerint
kívánom teljesíteni. Kérdezem, hogy jogszerűen kérhetek-e döntőbírót az említett földrészlet
felosztására irányuló perben; vagy a hagyaték felosztására kijelölt döntőbíró eleget tehet-e
hivatalának, és az említett ingatlant is feloszthatja-e közöttünk, mindkettőnk jogai szerint; a
hagyaték fennmaradó vagyontárgyait pedig figyelmen kívül hagyva. Herennius Modestinus
azt válaszolta, hogy a javaslatban semmi sem akadályozza a hagyaték felosztására irányuló
perben kijelölt döntőbírót abban, hogy feladatai közé vegye fel az említett földrészlet
felosztásának kérdését; de a vallási helyeket nem lehet bevonni a perbe, mivel a velük
kapcsolatos jogok az egész hagyatékban érdekelt egyes örökösöket illetik meg.
31. Papinianus, Kérdések, VII. könyv.
Ha a zálogba adott rabszolgát az egyik örökös váltja meg, akkor, még ha később meg is halna,
a döntőbíró tisztsége mindazonáltal továbbra is fennmarad; erre ugyanis elegendő ok van a
korábban fennálló közös tulajdon miatt, amely mindaddig fennmaradt volna, ha a tulajdon
nem semmisül meg.
32. Ugyanő, Vélemények, II. könyv.
Az a vagyon, amelyet az apa nem osztott fel a gyermekei között, miután a felosztás helyett
keresetjogot adott nekik, az említett gyermekeket a hagyatékból való részesedésük arányában
illeti meg, feltéve, hogy a nem felosztott vagyont nem adta általánosságban az egyik
gyermeknek; vagy az nem volt járulékos az adott vagyonhoz.
33. Ugyanő, Vélemények, VII. könyv.
Ha egy családapa, amikor földet adományozott örököseinek, a felosztás során a döntőbíró
szerepét kívánta betölteni; az egyik társörökös nem kényszeríthető arra, hogy átadja a részét,
hacsak nem kap cserébe egy olyan részt, amely mentes a zálogjog terheitől.
34. Ugyanő, Vélemények, VIII. könyv.
Amennyiben a megosztáskor a társörökösök értékbecslést adnak a rabszolgákra, úgy ítélték
meg, hogy az árakat nem a vásárlás, hanem a megosztás céljából állapítják meg; ezért ha
bármelyikük meghal, amíg a feltétel fennáll, a veszteséget az örökösnek és a haszonélvezőnek
egyaránt viselnie kell.
(35) Ugyanő, Vélemények, XII. könyv.
Pomponius Philadelphus hozományként bizonyos földterületeket ruházott át egy lányára, aki
az irányítása alatt állt, és elrendelte, hogy az ebből származó jövedelmet a vejének fizesse ki.
Felmerült a kérdés, hogy a leány megtarthatja-e a birtokot sajátjaként, ha apja valamennyi
gyermekét örökösnek jelölte ki. Azt válaszoltam, hogy a lánynak jó oka lenne megtartani a
birtokát, mivel az apja a szóban forgó földet hozományként kívánta adni, és a házasság az apa
halála után is fennállt; a vizsgált esetben ugyanis a lány a természetjog szerint a birtokot a
hozomány alapján birtokolta, amelyet képes volt megkapni.
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(36) Paulus, Kérdések, II. könyv.
Mivel abban a benyomásban voltam, hogy ön a társörököm, bár ez nem volt igaz,
osztozkodási pert indítottam ön ellen, és a bíróság ítéletet hozott, és végzést adott ki, hogy
mindkettőnknek fizessen. Kérdezem, hogy ha a tények igazsága kiderül, akkor mindkettőnk
javára személyes keresetnek lesz-e helye, vagy pedig a vagyon visszaszerzésére irányuló
keresetnek; továbbá, hogy egy szabályt kell-e elfogadni az örökösnek minősülő félre
vonatkozóan, és egy másikat az örökösnek nem minősülő félre vonatkozóan. Azt válaszoltam,
hogy ha valaki örököse egy egész vagyonnak, és mivel úgy gondolja, hogy Titius a
társörököse, csatlakozik hozzá egy osztozkodási perben, és a kifizetést elrendelő határozatot
hoznak, ő teljesíti a kifizetést; akkor, mivel ezt a bíró határozatának megfelelően tette, nem
indíthat a pénz visszaszerzésére irányuló keresetet. Ön azonban úgy tűnik, hogy úgy véli,
hogy nem létezhet osztozkodási per, kivéve az örökösök között; de bár a per nem jogszerű,
mégis, ez elegendő ahhoz, hogy megakadályozza a pert annak behajtására, amit a fél úgy
vélte, hogy köteles fizetni. De ha egyik fél sem volt örökös, mégis egyesült kérdés a felosztási
perben, mintha örökösök lennének, akkor ugyanazt a szabályt kell mondani a vagyon
visszaszerzésére, amelyet korábban megállapítottunk, hogy az egyikükre vonatkozik,
mindkettőjükre alkalmazandónak kell mondani. Nyilvánvaló, hogy ha a bírósághoz intézett
kérelem nélkül osztoztak a vagyonon, akkor megállapítható, hogy az az örökös, aki a másik
felet a társörökösének hitte, jogosult a neki átadott vagyon átruházására irányuló keresetre;
mivel nem lehet azt állítani, hogy közöttük bármilyen kiegyezés történt, mivel azt hitte, hogy
ő a társörököse.
37. Scaevola, Kérdések, XII. könyv.
A hagyaték felosztása iránt keresetet benyújtó fél nem ismeri el, hogy az ellenfele a
társörököse.
38. Paulus, Vélemények, III. könyv.
Lucius és Titia, akik testvérek voltak, miután apjuk emancipálta őket, amikor felnőttek,
gondnokokat neveztek ki számukra, akik egyenként látták el őket pénzzel, amely közös
tulajdon volt, mivel egy birtok jövedelméből származott. Később a teljes vagyont felosztották
egymás között, és a felosztás után Titia, a nővér, pert indított a bátyja ellen, azt állítva, hogy ő
többet kapott, mint ő; holott Lucius valójában nem kapott többet a részénél, hanem még a
vagyon felénél is kevesebbet. Kérdezem, hogy Titiának volt-e joga perelni a bátyját? Paulus
erre azt válaszolta, hogy igen: "Az ügy megállapítása szerint, ha Lucius nem kapott többet a
közös tulajdonban lévő vagyon jövedelméből, mint amennyi a hagyatékban való részesedése
alapján megillette, akkor a húgának nincs joga perelni vele szemben." Ugyanezt a választ adta
egy olyan esetben is, amikor azt állították, hogy a testvér nagyobb összeget kapott
tartásdíjként a praetortól, mint a nővére, de mégsem többet, mint a felét.
39. Scaevola, Vélemények, I. könyv.
Amikor egy személyt örökösnek neveztek ki egy olyan hagyatékrészre, amelyre hivatkozva az
örökösök ellen pert indítottak, mert azok nem bosszulták meg az örökhagyó halálát, ő
megnyerte a pert, és a társörökös ezt követően pert indított a másik örököstől a saját részének
visszaszerzése érdekében, de megtagadta a másik per védelmében felmerült költségekből rá
eső rész megfizetését. Felmerült a kérdés, hogy a csalásra hivatkozva kizárható-e? Azt
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válaszoltam, hogy ha nagyobb költségek merültek fel a védekezés miatt, amelyet ő maga az
említett társörökös javára tett, akkor ezt a költséget figyelembe kell venni; de ha a másik fél
nem hivatkozik csalásra alapított kivételre, akkor a költségek egy részének megtérítése iránt
indíthat pert.
1. Egy végrendelettel elhunyt férfi az összes földjét és egyéb vagyonát kodicillumok útján
osztotta fel gyermekei között, mégpedig úgy, hogy a fiára sokkal többet hagyott, mint a
lányára. Felmerült a kérdés, hogy a nővérnek joga van-e a hozományát a közös alapba bevinni
a testvér javára? Azt válaszoltam, hogy a tényállás szerint, ha az örökhagyó semmit sem
hagyott osztatlanul, akkor a jobb vélemény az, hogy a hozomány közös alapba vitelének joga
az örökhagyó akaratából megszűnt.
2. Egy örökhagyó szabadságot adott egy tizenöt éves rabszolgának, amikor az eléri a
harmincadik életévét; és azt is jelezte, hogy azt kívánja, hogy halála napjától kezdve, amíg a
rabszolga él, tíz dénárt kapjon az élelmére és huszonöt dénárt a ruhájára. Stichus meghalt,
mielőtt elérkezett volna az a nap, amikor szabaddá kellett volna válnia, és felmerült a kérdés,
hogy az élelemre és ruházatra vonatkozó hagyaték érvényes-e; és ha nem érvényes, akkor az
azt kifizető örökös visszakövetelheti-e azt a társörököstől, akivel a rabszolga együtt élt? Azt
válaszoltam, hogy ha a pénz nem volt esedékes, de amit adtak, azt élelmiszerre költötték,
akkor nem lehet visszakövetelni.
3. Az a fiú, aki apja halála után az állammal szemben adósságot vállalt, nem terhelheti
testvérét az említett adósságokkal az apja hagyatékában való részesedésének arányában, ha a
testvérek nem társultak az összes vagyonukban; még akkor sem, ha apjuk hagyatékát közösen
birtokolták, és apjuk teljesítette a bírói kötelességet ott, ahol lakott, a másik fia nevében.
4. Egy örökhagyó két fiát jelölte ki örökösének, és a felosztás előtt mindegyikükre bizonyos
rabszolgákat hagyott; az említett rabszolgák közül egy bizonyos Stephanus az egyik fiára
maradt a peculiumával együtt. Az említett rabszolga, miután az örökhagyó életében
megszabadult az emberiségtől, meghalt, és ezt követően az apa is meghalt. Felmerült tehát a
kérdés, hogy az, ami Stephanusnak a peculiumában volt, mielőtt manumitálták, mindkét fiúé
volt-e, vagy csak azé, akire korábban a peculiumával együtt hagyatékolták? Azt válaszoltam,
hogy az eset állítása szerint mindkettőjüké volt.
5. Egy apa, aki felosztotta vagyonát fiai között, és a felosztást végrendeletében megerősítette,
úgy rendelkezett, hogy bármelyikük által vállalt vagy vállalandó tartozásért csak ő felel.
Miután az egyik fia később pénzt vett fel, az apa megjelent, és az ő hozzájárulásával az
említett fiúnak átruházott földet elzálogosította a tartozás fejében, és az apa halála után
ugyanaz a fiú, aki a földet birtokolta, kifizette a kamatot, kérdezem, hogy ha a hitelező eladná
a zálogba adott földet, akkor a hagyaték felosztása iránti kereset esetén a társörökösnek kell-e
valamit fizetnie ennek a fiúnak? Azt válaszoltam, hogy a megállapított tényeknek
megfelelően nem kell fizetnie semmit.
40. Gaius, Trusts, II. könyv.
Ha valakit, akit egy teljes vagyon örökösévé neveztek ki, arra kérnek, hogy adjon át nekem
egy bizonyos részt, például a felét; a méltányos felosztás iránti keresetet megfelelően lehet
indítani közöttünk.
41. Paulus, Dekrétumok, I. könyv.
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Egy bizonyos nő fellebbezett egy bíró döntése ellen, mert - mint mondta - a bíró a közte és a
társörökös között egy hagyaték felosztására irányuló perben nemcsak a vagyont, hanem a
felszabadítottakat is felosztotta, valamint egy, az örökhagyó által bizonyos
felszabadítottaknak nyújtandó tartási kötelezettséget is; amihez - állítása szerint - nem volt
joga. Másrészt azt állították, hogy a felek megállapodtak a megosztásban, és a megosztás
feltételeinek megfelelően éveken át fizettek tartásdíjat. Úgy döntöttek, hogy be kell tartaniuk
a tartásra vonatkozó rendelkezést; de a bíró hozzátette, hogy a szabadok felosztásának nincs
hatása.
42. Pomponius, Sabinusról, VI. könyv.
Ha egy hagyatékot több örökös közül az egyikre hagynak a következő kifejezésekkel: "Tartsa
meg, amivel nekem tartozik", a bírónak a felosztási perben kötelessége megakadályozni, hogy
a társörökösök az említett örököstől követeljék a fizetést; de ha az egyik örököst arra utasítják,
hogy tartsa meg, amivel egy másik tartozik, a bíró kötelessége megkövetelni, hogy a perbeli
jogokat a társörökösnek a hagyatékból való részesedése arányában ruházzák rá.
43. Ulpianus, Sabinusról, XXX. könyv.
A hagyaték felosztása iránti perben egy személy kérheti döntőbíró kijelölését; mivel
egyértelmű, hogy egyetlen örökös is fordulhat a bíróhoz, és ezért egy örökös kérheti a
döntőbíró kijelölését, még akkor is, ha a többiek jelen vannak, és nem adják beleegyezésüket.
44. Paulus, Sabinusról, VI. könyv.
Az örökösök által közösen birtokolt földterület megosztására irányuló eljárás megindítható
oly módon, hogy csak a közösen birtokolt vagyontárgyak és az azokkal kapcsolatos, bíróság
előtt folyamatban lévő ügyek tartoznak ide; minden más dolog tekintetében azonban a
hagyaték megosztása iránti keresetindítás joga változatlanul fennmarad.
1. Ha egy hagyaték felosztására vagy a közös tulajdonban lévő vagyon megosztására irányuló
per tárgyalásán; a prétor a bíróság által hozott határozatokat kivételek vagy keresetek
engedélyezésével támogatja.
2. Ha a társörökösök egyikük távollétében értékesítettek ingatlant, és az ügylet során csalárd
módon többet szereztek, mint amennyire jogosultak voltak, kötelezhetők a távollévő fél
kártalanítására, akár osztozkodási perrel, akár hagyatéki perrel.
3. Julianus szerint Julianus azt mondja, hogy bármelyik hasznot, amelyet egy örökös a
hagyaték alapjából vesz el, mielőtt az birtokba lépett volna, nem kell visszaadnia a felosztási
perben; kivéve, ha amikor elvette, tudta, hogy a földterület a hagyatékhoz tartozik.
4. Azok a felek, akik birtokmegosztás, közös vagyon megosztása vagy határmegállapítás iránt
keresetet indítanak, felperesek és alperesek is egyben; ezért esküvel kell bizonyítaniuk, hogy
nem bosszantás céljából indítottak eljárást, és nem azzal a szándékkal védekeznek, hogy
felesleges bajt okozzanak.
5. Ha több társörökös egyike a hagyatékra vonatkozó kikötés alapján saját cselekménye
folytán teljesít kifizetést, nem követelheti vissza az összeget a társörököstől; mint például, ha
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az elhunyt megígérte, hogy sem ő, sem az örököse nem követhet el rosszhiszemű csalást, és
sem ő, sem az örököse nem tehet semmi olyat, ami megakadályozná, hogy valaki egy úton
járjon vagy közlekedjen; és valójában még akkor is, ha a fennmaradó örökösök az egyikük
cselekménye révén váltak felelőssé, mert a hagyatékra vonatkozó kikötés feltétele teljesül,
jogosultak lesznek a hagyaték felosztása iránti perre azzal szemben, akin keresztül a kikötés
hatályossá vált.
6. Ha valaki kikötötte, hogy Titius és örököse ratifikálja valamilyen cselekményét, és Titius
több örököst hagyva meghal, csak az felel, aki a ratifikációt elmulasztotta; és a kikötő fél
örökösei közül egyedül az indíthat eljárást a felelősség érvényesítésére, akit perbe fogtak.
7. Ha a haszonélvezeti jogot az özvegyre hagyják, "amíg a hozományát ki nem fizetik neki";
akkor Cassius szerint, amit a hozományként kifizetnek neki egy társörökös nevében, az a
döntőbíró végzésével visszaszerezhető a felosztási perben, és a társörökös kötelezhető a
hozományból való részének megfizetésére; és ez a vélemény helyes.
8. Ha két társörököst bíztak meg egy szobor felállításával, és az egyikük elmulasztja, a másik
viszont felállítja azt; Julianus szerint nem igazságtalan, ha a költségek egy részének kifizetése
érdekében osztozkodási pert indítanak, amelynek összegét egy jó polgár jóváhagyja.
45. Pomponius, Sabinusról, XIII. könyv.
Ha Ön azt állítja, hogy egy birtok egy része az Ön és az én közös tulajdonomat képezi,
amelyet én más okból egyedül az enyémnek nyilvánítok; ez nem tartozik a birtokmegosztási
kereset hatálya alá.
1. Az örökös rabszolgája által elkövetett csalás nem tartozik a hagyaték felosztása iránti
kereset hatálya alá, kivéve, ha a rabszolga tulajdonosa részéről gondatlanság történt, mivel
olyan rabszolgát alkalmazott a közös vagyon gondozására, aki nem volt megbízható.
(46) Paulus, A Sabinusról, VII. könyv.
Ha a férjet az apja bizonyos feltétel mellett örökösnek nevezi ki, a feleség hozományra
vonatkozó keresetének joga időközben szünetel; mert nyilvánvaló, hogy ha az após halála
után, bár olyan időpontban, amikor a fél örökösnek való kinevezésének feltétele még fennállt,
válásra kerülne sor, úgy kell tekinteni, hogy a hozomány visszatartásának van alapja; mert az
apa halálakor bizonyos dolgok még azelőtt a fiakra szállnak, mielőtt azok örökösökké
válnának, például a házassággal, a gyermekekkel és a gyámsággal kapcsolatos ügyek. Ezért az
a fiú, aki apja halála után viselte a házasságkötés költségeit, a megosztás előtt elveheti a
hozományt; és ezt a mi Scaevolánk is így tartotta.
47. Pomponius, Sabinusról, XXI. könyv
A hagyaték felosztása vagy a közös tulajdonban lévő vagyon megosztása iránti perben, ha az
ügy folyamatban tartása alatt vita merül fel a földterülethez kapcsolódó joggal kapcsolatban,
megállapítást nyer, hogy mindazok, akikre tekintettel a döntőbírót kijelölték, mind
perelhetnek, mind pedig új szerkezetet hirdethetnek ki, mindegyikük az ingatlanban való
érdekeltségük arányában; és amikor a döntőbíró ítéletet hoz, ha az egész földterületet az egyik
félnek ítélik, biztosítékot kell nyújtani arra, hogy mindazt, amit a keresetek útján behajtanak,
át kell adni, és minden költséget, ami miattuk felmerült, meg kell fizetni. Ha pedig, amíg az
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ügy a bíróság előtt volt, nem indult eljárás az említett földterületre vonatkozóan, a keresetjog
sértetlenül azt illeti meg, akinek az egész traktust megítélték, vagy annak a résznek az
arányában, amelyre a megítélés történt.
1. Továbbá, ha van olyan ingóság, amely az említett keresetekbe bevonható, és időközben
ellopják, a lopás miatt azok a felek indíthatnak eljárást, akiknek a kockázatára az említett
vagyontárgy volt.
48. Paulus, Sabinusról, XII. könyv.
Ha egy perben vagy a hagyaték felosztása, vagy a közös tulajdonban lévő vagyon megosztása,
vagy a határok megállapítása iránt indítottak pert, és az egyik fél meghal, és több örököst
hagy maga után, az ügyet nem lehet részekre bontani, hanem valamennyi örökösnek vagy el
kell fogadnia azt úgy, ahogy van, vagy ki kell jelölniük valakit megbízottnak, aki ellen
valamennyiük képviselőjeként lehet pert indítani.
(49) Ulpianus, Disputációk, II. könyv.
Egy bizonyos ember egy birtokrész örökösévé lett kinevezve, és miután a prétor elrendelte,
hogy temesse el az örökhagyót, eladott egy rabszolgát, akinek a végrendelet szerint
szabadságot adott, és a vevőnek kétszeres kártérítést ígért kilakoltatás esetére, és miután e
garancia miatt pert indítottak ellene, kifizette a pénzt. Felmerült a kérdés, hogy a hagyaték
felosztása iránti perben visszakövetelheti-e azt az összeget, amelyet a rabszolga értékének
kétszeres megfizetésére vonatkozó megállapodása miatt elvesztett? Nézzük meg először is,
hogy kellett volna-e biztosítékot adnia a kétszeres összegért? És úgy tűnik számomra, hogy
nem kellett volna; mert csak azok kötelesek a kétszeres összegért biztosítékot adni, akik
önként adásvételre vállalkoznak; de ha az adásvételre vállalkozó fél kötelességét teljesíti, nem
kellene több ígéretre kényszeríteni, mint ha az adásvételre vállalkozót a prétor bízta meg az
ítélet végrehajtásával; és még akkor sincs olyan állapotban a fél, hogy arra kényszeríthető,
amire azok, akik saját akaratukból adnak el, kényszerítve vannak; mert nagy különbség van a
kötelességet teljesítő és az önként eladótól. Ezért első sorban a fél nem volt köteles a
kétszeres értékre vonatkozó kikötést tenni, hanem a praetornak meg kell állapítania, hogy a
vevőnek az adásvétel alapján joga van a tényleges örökös ellen perelni, ha az eladott
vagyontárgyat felsőbbrendű jogcím alapján visszakapja. Ha azonban az örökös tévedett, és a
kötelezvényt biztosította, és a rabszolga megszerezte szabadságát, a kikötés alapján pert lehet
indítani; és ha ez megtörténik, csak az a jogos, hogy a praetor a társörökös ellen pert indíthat
(mivel a hagyaték felosztása iránti kereset nem jár), hogy megakadályozza, hogy a
veszteséget elszenvedje. És valóban, ahhoz, hogy valaki a hagyaték felosztása iránti keresetet
indíthasson, nemcsak örököse kell, hogy legyen, hanem perelnie is kell, vagy perelni kell
valamilyen cselekmény miatt, amelyet az örökössé válása után végzett vagy elmulasztott;
ellenkező esetben a hagyaték felosztása iránti kereset nem lesz megalapozott. Ha tehát valaki
a hagyatékkal kapcsolatban bármilyen cselekményt azelőtt végez, hogy tudta volna, hogy
örökös, akkor nem lesz alapja a felosztási keresetnek, mert a félről nem állapítható meg, hogy
örökös szándékával cselekedett; és ezért ha valaki a hagyaték bejegyzése előtt végez
cselekményt, például ha eltemeti az örökhagyót, akkor nem lesz jogosult a felosztási
keresetre, de ha ezt a hagyaték bejegyzése után tette, akkor következésképpen úgy véljük,
hogy a temetéssel kapcsolatban felmerült költségeit a felosztási kereset útján
visszakövetelheti.
.50. Ugyanaz, Vélemények, VI. könyv.
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Az igazságosság nem engedi meg, hogy mindaz, amit egy apa a tanulmányai folytatása
céljából távol lévő, emancipált fiának adott, beleszámítson az elhunyt vagyonából az említett
fiúra szálló részbe, ha bizonyított, hogy az apa az említett vagyont nem kölcsönként adta,
hanem azért, mert az apai szeretet erre késztette.
51. Julianus, Digest, VIII. könyv.
Ha egy apósnak hozományként földet adnak át, és az említett após a vejét nevezi ki örököst a
birtokának bármely részére, a földet a felosztás előtt a felosztási perben hozott döntőbírói
ítéletnek megfelelően fenn kell tartani; így a fiú helyzete ugyanolyan lesz, mintha a
hozományt a megtartás érdekében hagyta volna. Ezért a kiadást követően szerzett nyereséget
a kiadási költségek elszámolása után neki kell átadni; de az a nyereség, amelyet a kiadást
megelőzően szereztek, egyenlően illeti meg az összes örököst. Ebben az esetben is el kell
számolni a kiadásokkal, mert nem fordulhat elő olyan eset, amely megakadályozza ezt a
levonást.
1. Ha én egy hagyatékra vonatkozó keresetet kívánok indítani Ön ellen, Ön pedig a hagyaték
felosztására vonatkozó keresetet kíván indítani ellenem, akkor mindkettőnk kívánságának
eleget kell tenni, ha erre megfelelő ok van; vagy ha én vagyok az egész hagyaték birtokosa, és
elismerem, hogy Ön a hagyaték egyik felének örököse, de le kívánok mondani a közös
tulajdonról, akkor a hagyaték felosztására vonatkozó keresetet kell indítanom, mert ez utóbbi
más módon nem osztható fel közöttünk. Továbbá, ha Önnek jó oka van arra, hogy inkább a
hagyatékra vonatkozó pert indítson, mint a hagyaték felosztása iránti pert, akkor meg kell
engedni, hogy a hagyatékra vonatkozó pert indíthassa, mivel egy ilyen jellegű perben néhány
olyan dolog is szerepel, ami a hagyaték felosztása iránti perben nem szerepel; például, ha
tartozásom van a hagyatékkal szemben, akkor nem a hagyaték felosztása iránti perben fogja
behajtani azt, amivel az elhunytnak tartoztam, hanem a hagyatékra vonatkozó perben fogja ezt
megtenni.
52. Ugyanő, Az Urseius Feroxról, II. könyv.
Maevius, aki minket örökösökké nevezett ki, Attiusszal közös tulajdonnal rendelkezett, és ha
mi Attius ellen osztozkodási pert indítanánk, és a tulajdont nekünk ítélnék, Proculus azt
mondja, hogy azt a birtok felosztása iránti perbe beleveszik.
1. Ha egy rabszolga szabadságát meghagyják, és örökösnek nevezik ki, a hagyaték felosztása
iránti perben kötelezhető arra, hogy fizessen meg az örökösnek mindent, ami az örökhagyó
számára vezetett könyvelésből eredően a kezében maradt.
2. Egy döntőbíró, akit Ön és én választottunk ki egy osztozkodási perben, bizonyos
vagyontárgyakat nekem, másikat pedig Önnek kívánt megítélni, és úgy ítélte meg, hogy
ezekre a dolgokra való hivatkozással mindkettőnket arra kell utasítani, hogy a másiknak
fizessenek; és felmerült a kérdés, hogy nem számolhatja-e el az egyik számlát a másikkal
szemben, és nem utasíthatja-e azt a felet, akinek a nagyobb számla tartozott, hogy csak a
többletet fizesse meg? Úgy döntöttek, hogy a döntőbíró ezt megteheti.
3. Ha hagyaték felosztása vagy közös tulajdonban lévő vagyontárgyak megosztása iránt
indítanak pert, a teljes vagyontárgyat kell értékelni, nem pedig a különböző dolgokban való
részesedést.

465

53. Ulpianus, Vélemények, II. könyv.
Ha egy emancipált fiú kölcsönadott egy pénzösszeget, amelyet apjának kell kifizetnie, akkor
az utólag csak abban az esetben kerül az apa hagyatékába, ha az apának az említett
pénzösszegre vonatkozó kereseti joga volt a fiával szemben.
54. Neratius, Pergamenek, III. könyv.
Ön és én Lucius Titius hagyatékának közös örökösei voltunk, és én eladtam a hagyatékhoz
tartozó földrészletből rám eső részt, majd a hagyaték felosztására irányuló per indult
közöttünk. Ebben az esetben az a rész, amely az enyém volt, nem lesz figyelembe véve az
ügyben, mivel az eladásakor már nem volt a hagyaték része; és a te részed sem lesz
figyelembe véve, mert még ha meg is maradt a korábbi jogi állapotában és a hagyatékhoz
tartozik; mégis, az én részem eladásával a tulajdonjog megszűnt közös lenni. Az, hogy egy
örökös nem adja el a részét, vagy többen nem adják el, nem számít; feltéve, hogy egy
bizonyos rész, amelyet az egyik örökös elidegenített, megszűnt a hagyaték részét képezni.
55. Ulpianus, Az ediktumról, II. könyv.
Ha egy hagyaték felosztása vagy a közös tulajdonban lévő vagyon megosztása iránt indított
perben a felosztás szinte lehetetlennek tűnik, a bíró az egyik fél javára hozhat határozatot, és
az egész vagyont neki ítélheti.
56. Paulus, Az ediktumról, XXIII. könyv.
A már hosszabb ideje esedékes nyereséget nemcsak a határmegállapítási, hanem a hagyaték
felosztására irányuló perben is figyelembe veszik.
57. Papinianus, Vélemények, II. könyv.
A közös vagyonon egyetértéssel osztozó testvérek a választottbíró elfogadása után is teljesítik
a természetes ragaszkodás által megkövetelt kötelességeket, és a megosztást nem szabad
visszavonni; még akkor sem, ha a választottbíró a vita befejezése után nem hozott határozatot,
kivéve, ha a felmentést kora miatt kell megadni.

3. cím A közös tulajdonban lévő vagyontárgyak felosztására irányuló
keresetekről.
1. Paulus, Az ediktumról, XXIII. könyv.
A közös tulajdonban lévő vagyon megosztása iránti keresetre azért van szükség, mert az
élettársi kapcsolatra vonatkozó kereset inkább az egyik féltől a másikra történő személyes
átruházásokra, mint a közös vagyon megosztására vonatkozik. Röviden, a közös vagyon
megosztása iránti kereset nem foganatosítható, ha a vagyon nem közös tulajdonban van.
2. Gaius, A tartományi ediktumról, VII. könyv.
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Nem számít azonban, hogy a vagyont különböző személyek közösen birtokolják-e, társulással
vagy anélkül; mivel mindkét esetben van helye a közös vagyon felosztására irányuló
keresetnek. Közös vagyon akkor áll fenn társulással, ha például a felek közösen vásárolták
meg ugyanazt a dolgot; társulás nélkül pedig akkor áll fenn közös vagyon, ha például
ugyanazt a vagyont végrendeletileg rájuk hagyják.
(1) A három kettős kereset, nevezetesen a hagyaték felosztása, a közös vagyon megosztása és
a határmegállapítás iránti kereset tekintetében felmerül a kérdés, hogy kit kell felperesnek
tekinteni, mivel mindegyikük helyzete azonosnak tűnik? A jobb vélemény szerint azonban azt
kell felperesnek tekinteni, aki a bírósági eljárást megindította.
3. Ulpianus, Sabinusról, XXX. könyv.
A közös vagyon megosztása iránti perben semmi más nem vehető figyelembe, mint magának
a közös tulajdonban lévő vagyonnak a megosztása; és ha az említett vagyon bármelyikében
kárt okoztak vagy elkövettek, vagy ha a közös tulajdonostársak bármelyike veszteséget
szenvedett, vagy ha a közös vagyonból származó bármi a birtokába került.
1. Ha a felek maguk kötöttek egymással csalás nélkül megállapodást, a bírónak azt elsősorban
a hagyaték felosztása iránti perben vagy a közös vagyon megosztása iránti perben kell
érvényesítenie.
4. Ugyanő, Az ediktumról, XIX. könyv.
E művelet révén történik a testi vagyon megosztása, amelynek tulajdonjogával rendelkezünk,
de nem a birtoklással.
1. Felmerül a kérdés, hogy lehet-e pert indítani a közös tulajdon megosztása iránt egy kút
esetében, és Mela szerint ez csak akkor lehetséges, ha a talaj, amelyben a kutat ássák, közös
tulajdonban van.
2. Ez a kereset jóhiszemű, és ezért ha valami osztatlan marad, az összes többi rész felosztása
érvényes, és a még osztatlan részre való hivatkozással lehet osztozkodási keresetet indítani.
3. Mivel maga a vagyon megosztása is lehet a közös vagyon felosztása iránti per tárgya, így
az esedékes fizetések és a felmerült költségek is behajthatók ily módon, és ezért ha valakinek
költségei merülnek fel, azokat behajthatja; de ha nem a másik közös tulajdonos ellen, hanem
annak örököse ellen indít pert, Labeo nagyon helyesen gondolja, hogy a költségek, valamint
az elhunyt által beszedett haszon is a perbe vonható. Nyilvánvaló, hogy az ingatlan közös
tulajdonba kerülése előtt beszedett haszon, illetve az ezt megelőzően felmerült költségek nem
vehetők figyelembe a közös tulajdon megosztása iránti perben.
4. Julianus erre hivatkozva azt mondja, hogy ha a fenyegető kár elhárítása érdekében
birtokbavételi végzést kérünk a bíróságtól, és mielőtt a birtokbavételre köteleznének, én az
épületet kitámasztom, akkor ennek költségeit nem tudom a közös tulajdon felosztása iránti
perrel behajtani.
5. Julianus, Az Urseius Feroxról, II. könyv.
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Ha azonban az ügyet nem védtük meg, és a praetor elrendelte, hogy vegyük birtokba a házat,
és ennek következtében megszereztük a tulajdonjogot; Proculus véleménye szerint a közös
tulajdon felosztása iránti perrel visszaszerezhetem a felmerült költségek egy részét.
(6) Ulpianus, Az ediktumról, XIX. könyv.
Ha valaki abban a hitben, hogy Titiusszal közös földtulajdona, összegyűjti a termést, vagy
költséget visel, holott valójában az említett földet mással közösen birtokolja; praetoriánus
keresetet indíthat az említett vagyon felosztása iránt.
1. Ezért, ha Titius eladná a földrészletét, még ha ebben az esetben nem is lenne alapja a közös
tulajdon megosztása iránti keresetnek, mivel a közös tulajdon megszűnt, akkor is lenne alapja
a praetoriánus keresetnek, amelyet a kifizetésekre való hivatkozással nyújtanak be, amikor a
tulajdon megszűnt közös tulajdonban lenni.
2. Ha azonban az egyik tulajdonostárs a közös tulajdonból haszonra tesz szert akár
bérbeadással, akár műveléssel, akkor a megosztási perben felelősségre vonható; ha pedig ezt
valamennyi tulajdonos nevében tette, akkor vagy a haszonra tesz szert, vagy a veszteséget
viseli; ha azonban nem a tulajdonosok nevében járt el, hanem egyénileg szerezte a hasznot,
akkor sokkal inkább indokolt, hogy a veszteségért is ő feleljen. A közös tulajdon felosztása
iránti perben azért kell őt felelősségre vonni a nyereségért, mert úgy vélik, hogy nem tudta
könnyen bérbe adni a saját részét. A közös vagyon felosztása iránti keresetnek azonban nem
lesz alapja, hacsak (amint Papinianus mondja) a fél csak olyan cselekményeket végzett,
amelyek feltétlenül szükségesek voltak a saját részének megfelelő kezeléséhez; ha azonban
másként is tehetett volna, akkor a megtett üzlet miatt van joga a keresetre, és ugyanezért
felelős.
3. Amennyiben a közös vagyon megosztására irányuló perben a kiadás után felmerülő
költségek felmerülnek, a Nerva helyesen állapítja meg, hogy ezek is beletartoznak.
4. Sabinus és Atilicinus azon a véleményen van, hogy a rabszolganő utódai is ide tartoznak.
5. Ugyanezek az írók úgy vélik, hogy ez a művelet ugyancsak magában foglalja a
hozzáadásokat és a csökkentéseket.
6. Ha egy fél egy közös tulajdonban lévő temetkezési helyre temet egy holttestet, meg kell
vizsgálni, hogy az említett temetkezési helyet vallásossá teszi-e? Valójában minden
tulajdonosnak egyéni joga van a temetkezési helyre történő temetéshez, de egyikük sem teheti
egymagában vallásossá a szabadon álló helyet. Trebatius és Labeo, bár úgy gondolják, hogy a
helyet nem teszik vallásossá, mégis úgy vélik, hogy a kereset factum indítható.
7. Ha Ön a házzal fenyegető kár megelőzésére hivatkozva a teljes összegre biztosítékot ad,
Labeo szerint nem lesz jogosult a közös tulajdon felosztása iránti keresetre, mivel nem volt
köteles a teljes összegre biztosítékot adni, hanem elegendő volt, ha a saját részére adott
biztosítékot; amely vélemény helytálló.
8. Ha önnek és nekem közös földterületünk van, de az én részemet zálogba adták, akkor az a
közös tulajdon megosztása iránti perben szerepel, de a hitelező joga a zálogba adott részhez
nem sérül, még akkor sem, ha azt a bíróság ítéletének tárgyává teszi; mert a biztosíték akkor
sem sérül, ha az egyik tulajdonostárs átruházta volna a részét a másikra. Julianus azt mondja,
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hogy a döntőbírónak a közös tulajdon felosztása iránti perben a részt ennyivel kevesebbre kell
felbecsülnie, mert a hitelező a megállapodás alapján a vagyon ezen részét eladhatja.
9. Julianus azt is mondja, hogy ha valaki, akivel közös rabszolga tulajdonosa vagyok,
elzálogosítja nekem a részét, és ezután pert indít a közös vagyon felosztása iránt, akkor a
zálogjogra alapított kivétel kizárhatja őt; de ha nem élek ezzel a kivétellel, akkor a bíróság
kötelessége lesz, miután az egész rabszolgát az adósnak ítélte, kötelezni őt, hogy fizesse ki
nekem a részem becsült összegét; mivel a zálogjogom sértetlen marad. Ha azonban a bíróság
a rabszolgát nekem ítéli, akkor csak arra kötelezhet, hogy fizessem meg a zálogjognak a
kölcsönadott pénzen felüli értékét, és elrendeli, hogy az adós mentesüljön a velem szembeni
felelősség alól.
10. A bíró hatáskörébe tartozik az olyan döntés meghozatala, hogy a földterületet az egyik fél,
a haszonélvezeti jogot pedig a másik fél kaphatja.
11. Az ezzel a témával kapcsolatos egyéb kérdések ugyanazok, mint amelyeket a hagyaték
felosztása iránti keresettel kapcsolatban tárgyaltunk.
12. Urseius azt állítja, hogy ha a szomszéd felszólította, hogy a közös tulajdonban lévő
épületen ne végezzenek új munkálatokat, és emiatt az egyik tulajdonostárs ellene ítéletet
hoznak, akkor a tulajdonostársától a részesedése arányában kártérítést követelhet; Julianus
azonban nagyon helyesen megjegyzi, hogy ez csak akkor igaz, ha a ház számára előnyös volt,
hogy a munkálatokat elvégezzék.
7. Ugyanő, Az ediktumról, XX. könyv.
A közös tulajdonban lévő földterület megosztása iránti keresetnek van alapja, ha az örökös
haszonbérlet tárgyát képezi. Meg kell vizsgálni, hogy az örökös haszonbérletben lévő
földterületet fel lehet-e osztani különálló részekre; de főszabályként a bírónak kerülnie kell az
ilyen jellegű felosztást, különben az örökös haszonbérlet összezavarodik.
(1) Neratius azt mondja, hogy ha a döntőbíró egy örökös haszonbérlet alá nem eső birtokot
két részre osztva azokat két személynek ítéli oda, akkor ugyanúgy kiszabhat szolgalmi jogot,
mintha két különálló földrészletről lenne szó.
(2) Amennyiben a felek jogosultak a Publician kereset benyújtására, a közös vagyon
felosztása iránt is indíthatnak keresetet.
(3) Bizonyos körülmények között a birtokos nem indíthat keresetet a tulajdon visszaszerzése
iránt; mégis, ha a birtoklás fenntartásának indokolt oka fennáll, a közös tulajdon felosztása
iránti méltányossági kereset indítható; például ha a birtokot olyan tartozás megfizetése miatt
tartják fenn, amely a valóságban nem esedékes.
(4) A fosztogatók között nincs alapja ennek a keresetnek, és nincs ott sem, ahol a felek a
birtokot tűrés vagy lopakodás útján birtokolják; mert ez a birtoklás igazságtalan, és bár a tűrés
útján való birtoklás valójában jogszerű, nem jogosítja fel a bírósági eljárást.
(5) Julianus azt állítja, hogy ha az egyik birtokos osztozkodás iránti keresetet nyújt be, és a
másik azt állítja, hogy erőszakkal tartja birtokában a birtokot, akkor ennek a keresetnek nem
szabad helyt adni, még egy év elteltével sem; mert az a szabály, hogy még egy év elteltével is

469
tilalmat kell elrendelni az ellen, aki erőszakkal kitaszította a másikat. Azt is mondja, hogy ha
a perindító félről azt mondják, hogy a birtokában van, akkor ez a kereset nem lesz
megalapozott, mert az ilyen esetben is megítélik a tilalmat. Továbbá, ha a felperesről azt
mondják, hogy lopakodó birtoklással rendelkezik, akkor is meg kell állapítani, hogy ez a
kereset nem lesz megalapozott; mert - teszi hozzá - a lopakodó birtoklás esetén is lehet
interdictot (tilalmat) szerezni.
(6) Ha két személy zálogjoggal kapott vagyontárgyat, akkor tökéletesen indokolt, hogy
méltányos megosztási keresetet nyújtsanak be.
(7) Továbbá, ha két fél között vita merül fel a haszonélvezettel kapcsolatban, akkor e
keresetnek helyt kell adni.
(8) Ismétlem, ha két fél a prétor rendeletére a hagyaték megőrzése érdekében birtokba kerül,
akkor a birtoklásra a gondnokság miatt van jó ok; és így, ha két meg nem született gyermekről
van szó, ugyanez a szabály érvényesül, és ez ésszerű.
(9) Nyilvánvaló, hogy ha valakit, akit a fenyegető kár megelőzése érdekében helyeztek
birtokba, már elrendelték a birtokba vételét, nem lenne jogosult saját javára méltányossági
keresetre, mivel joga van a behajtási kereset benyújtására.
(10) Ha a közös haszonélvezeti jog megosztására irányuló kereset indul, a bírónak úgy kell
teljesítenie kötelességét, hogy vagy lehetővé teszi, hogy mindegyikük különböző részekben
élvezhesse a haszonélvezetet, vagy a haszonélvezetet egyiküknek vagy egy harmadik
személynek bérbe adhatja; ily módon minden további vita nélkül beszedhetik a bérleti díjakat;
vagy ha az ingatlan ingó, akkor el tudja érni, hogy a felek megállapodjanak egymás között, és
bizonyos időre biztosítékot adjanak egymásnak a használatra és az élvezetre, vagyis a
haszonélvezeti jog felváltva illeti meg őket, mindegyiküknek külön időtartamot biztosítva.
(11) Sem a bérlők, sem a kaucióban kapott személyek nem jogosultak erre a keresetre, bár a
természetjog szerint birtokukban tarthatják a birtokot.
(12) Ha a felek közös zálogjogot fogadtak el, akkor a felosztást úgy kell elvégezni közöttük,
hogy egy részvényt ne a tényleges értékén értékeljenek, hanem csak annyiban, amennyit az
adott részvényen fennálló tartozás elér; a zálogjogot pedig az egyik hitelezőre kell átruházni,
de az adósnak nem lehet megtagadni az engedélyt, hogy az általa fizetendő összeget felajánlja
és a zálogjogát kiváltsa. Ugyanez a szabály vonatkozik arra az esetre is, ha a zálogjog
birtokosa visszaváltási keresetet indít, és a birtokos fél a bíróság által megállapított összeget
ajánlja fel neki.
(13) Ha egy adós elzálogosította egy közös tulajdonban lévő földrészletből való részesedését,
és hitelezőjét a másik rész tulajdonosa vagy egy másik adós másik hitelezője perli, és ő
magasabb ajánlatot tesz a szóban forgó ingatlanra, és annak a félnek az adósa, akinek az
ingatlant megítélték, vissza kívánja szerezni a földrészletét, miután kifizette azt, amivel ő
maga tartozott; nagyon helyesen úgy ítélték meg, hogy őt nem szabad meghallgatni, hacsak
nem hajlandó azt is visszaszerezni, amit hitelezője az ítélet alapján vásárolt. Ha ugyanis
eladná az ingatlan egy részét, és mielőtt azt átadná a vevőnek, osztozkodási pert indítanának
ellene, és a másik részt is neki ítélik; ennek következtében kimondják, hogy a vétel miatt nem
lehet pert indítani, hacsak a felperes nem volt hajlandó az egész ingatlant elvenni, mert ez a
rész az eladóhoz máson keresztül jut; és a vevő is perelhető az eladás miatt, hogy kötelezze őt
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az egész ingatlan elvételére; és csak azt a kérdést kell megvizsgálni, hogy az eladó követett-e
el csalást. Ha azonban az egyik rész elidegenítésre került, és az eladó alulmaradt a
licitálásban, akkor a vételi perben köteles a vételárat visszafizetni. Ugyanez a szabály
érvényesül a megbízási és más ilyen jellegű ügyekben is.
8. Paulus, Az ediktumról, XXIII. könyv.
Még akkor is, ha a közös tulajdonban álló felek összessége nem kívánja a megosztást, hanem
csak néhányuk, ez a kereset megindítható közöttük.
1. Ha bizonytalan, hogy a Lex Falcidia rendelkezésre áll-e, akkor a hagyatékátvevő és az
örökös között felosztási per indítható, vagy behajtási eljárás indítható olyan részre, amelynek
értéke nem állapítható meg. Ugyanígy történik ez akkor is, ha egy peculiumot hagynak hátra,
mert bizonytalan, hogy a tulajdonos felé fennálló tartozás milyen mértékben csökkenti a
peculiumot.
2. A közös vagyon megosztása iránti kereset kiterjed arra az esetre is, ha valaki az említett
vagyon értékét csökkenti, például a rabszolga megsebesítésével, erkölcsének megrontásával
vagy a földön lévő fák kivágásával.
3. Ha a társtulajdonos a rabszolga nevében többet fizet a kár megtérítéseként, mint amennyit
kellett volna, a rabszolgát fel kell értékelni, és a rabszolga visszakaphatja a rá eső részt.
4. Továbbá, ha az egyik tulajdonostársat De peculio perben a kötelezettség teljes összegére
perelik, és ellene születik ítélet, akkor jogosult lesz a megosztási perre, hogy a peculium egy
részét visszakapja.
9. Africanus, Kérdések, VII. könyv.
Ha azonban az egyik tulajdonostársat egy közös tulajdonban lévő rabszolga miatt De peculio
perben a tartozás teljes összegére vonatkozóan ítéletet hoznak ellene, és az említett
peculiumhoz tartozó vagyontárgyak elvesznek, amíg az ő kezében vannak; akkor is van helye
a pénz egy részének visszaszerzésére irányuló méltányos osztozkodási keresetnek, mert
különben igazságtalan lenne, ha az egész ügy miatt a perben védekező félnek veszteséget
kellene szenvednie; mivel a peculiumba tartozó vagyontárgyak tekintetében mindkét
tulajdonosra egyenlő kockázatot kellene hárítani. Ha ugyanis valaki a tulajdonos kérésére
vállalja egy rabszolga védelmét, akkor mindent megtérítenek neki, amit jóhiszeműen
ráfordított, még akkor is, ha a peculium később elveszik. Ez a helyzet akkor áll fenn, ha egyik
fél részéről sem történt gondatlanság; mivel ha a tulajdonos ellen De peculio keresetet
indítanak, és ő hajlandó átadni a felperesnek a peculiumban foglalt vagyontárgyakat, úgy
tartják, hogy megfelelő indokok esetén meg kell hallgatni, természetesen, ha ezt rosszindulatú
vagy csalárd szándék nélkül tette.
(10) Paulus, Az ediktumról, XXIII. könyv.
Ismétlem, bár a Lex Aquilia szerinti kereset nem indítható az örökös ellen; mégis, e kereset
során az örökösnek meg kell fizetnie a tulajdonostársnak minden olyan kárt, amelyet az
elhunyt a közös vagyonban okozott, és amely miatt a Lex Aquilia alapján bármilyen kereseti
jog keletkezik.
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1. Ha csak használati joggal rendelkezünk, amelyet sem eladni, sem bérbe adni nem lehet,
vizsgáljuk meg, hogyan lehet a közös tulajdon megosztása iránti perben a megosztást
elvégezni. Ha azonban a praetor közbelép és úgy rendezi a dolgokat, hogy a bíróság a
használatot az egyik félnek ítélheti meg; nem lesz megállapítható, hogy a másik, aki
kártérítést fogad el, nem használja a tulajdont, azon az alapon, hogy az, aki látszólag élvezi
azt, többet tesz, mint a másik; mert ez az eset szükségszerűségéből következik.
2. A közös vagyon megosztása iránt indított perben a bírónak fel kell becsülnie az ilyen
vagyontárgyakat azok valós értékén, és biztosítékot kell nyújtani a kilakoltatás útján történő
behajtás ellen is.
11. Gaius, A tartományi ediktumról, VII. könyv.
Mindenképpen szem előtt kell tartanunk, hogy ha a közös tulajdon megsemmisülése után az,
aki a közös tulajdon miatt jogosult valamit kapni, erre hivatkozva keresetet kíván indítani,
méltányossági osztozkodási keresetet kap; például ha a felperesnek bizonyos költségei voltak
a közös tulajdonra, vagy ha a közös tulajdonos egyedül szerzett belőle valamilyen hasznot
?mint például egy rabszolga munkája vagy az érte fizetett pénz ?az ilyen jellegű keresetben
mindezeket a dolgokat figyelembe veszik.
(12) Ulpianus, Az ediktumról, LXXI. könyv.
Ha egy ház vagy egy fal közös tulajdonban van, és szükségessé válik annak újjáépítése,
lebontása vagy valaminek a beépítése; a közös tulajdon felosztása iránt keresetet lehet
indítani, vagy az Uti possidetis rendelet alapján eljárást indíthatunk.
13. Ugyanő, Az ediktumról, LXXV. könyv.
A közös vagyon felosztása iránti perben minden szerepel, kivéve, ha közös megegyezéssel
kifejezetten kivételt tettek, hogy elkerüljék a közös vagyon felosztását.
14. Paulus, Plautiusról, III. könyv.
Ez a kereset magában foglalja mindazt, amit a közös javak érdekében tett vagy kellett volna
tennie annak, aki tudta, hogy van egy tulajdonostársa.
(1) Minden olyan költséget azonban, amelyet akkor viseltem, amikor azt hittem, hogy a
földterület az enyém, és amelyet, ha a földterület egy részének visszaszerzésére irányuló pert
indítanak, természetesen megtarthatok, ha csalásra hivatkozva kivételre hivatkozom; meg kell
vizsgálni, hogy megtarthatom-e azokat magának a keresetnek az igazságossága miatt, ha a
megosztási pert ellenem indítják. Azt hiszem, a jobb vélemény az, hogy megtehetem, mert a
közös tulajdon felosztása iránti per jóhiszemű, de ez csak abban az esetben áll fenn, ha
ellenem indítanak pert; mégis, ha a részemmel rendelkeznék, nem marad semmi, amiből a
költségeket visszatarthatnám. Gondoljuk meg, hogy a tőlem megvásárolt személy
visszatarthatja-e azokat, mert ha peres úton követelik tőle a részesedést, visszatarthatja-e az
összeget az általam viselt költségekre hivatkozva, ahogyan én magam is megtehetem? A jobb
vélemény az, hogy ebben az esetben a költségek visszatarthatók, és mivel ez a helyzet, a
legigazságosabban úgy ítélték meg, hogy méltányos keresetnek kell helyt adnom a
társtulajdonosommal szemben az említett költségek miatt, még akkor is, ha a közös tulajdon
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továbbra is fennáll. Más a szabály azonban akkor, ha pénzt költök a saját tulajdonomra, amely
valójában más tulajdonát képezi, vagy közös tulajdonban van; ebben az esetben ugyanis csak
azért van visszatartási jogom, mert nem akarok senkit sem magamra kötelezni; ahol azt
hiszem, hogy olyan vagyontárgy tartozik Titiusnak, amely valójában Maeviusé, vagy hogy
mással közösen birtokolom, aki a valóságban nem az én társtulajdonom, ezt azért teszem,
hogy mást kössek magamhoz; és ahogyan a megtett üzlet miatt indított kereset megillet
valakit, akinek ügyeit abban a hiszemben intéztem, hogy azok máséi, úgy a vizsgált esetben
is. Ha tehát a földet eladnám másnak, akkor, mivel az ügy olyan, hogy nekem is járna kereset,
a megtett ügyletek miatt kellene nekem is pert indítani (ahogy Julianus is mondja).
(2) Ha abban állapodtak meg, hogy semmilyen megosztásra nem kerülhet sor, teljesen
nyilvánvaló, hogy egy ilyen jellegű megállapodásnak nem lenne ereje; de ha abban állapodtak
meg, hogy bizonyos időn belül nem kerülhet sor megosztásra, és ez magának az ingatlannak a
javára válik, akkor egy ilyen megállapodás érvényes lesz.
(3) Ha a tulajdonostársak között megállapodás van arról, hogy a tulajdonközösséget egy
bizonyos időn belül nem osztják fel, nem kétséges, hogy az ilyen megállapodással kötelezett
fél szabadon eladhat; és ezért a közös tulajdon felosztása iránt keresetet indító bárki vevője
ugyanazon kivétel alapján lesz elzárva, amely alapján maga az eladó is el lenne zárva.
(4) Ha a tulajdonostárs megegyezik abban, hogy nem indít pert a részéért, a közös tulajdonjog
minden értelemben megszűnik.
15. Ugyanő, Plautiusról, V. könyv.
Ha egy közös tulajdonostársat beperelnek egy közös tulajdonban lévő rabszolga miatt, és
ítéletet hoznak ellene, akkor még az ítélet teljesítése előtt is indíthat osztozkodási pert;
ugyanis, ha az egyikük ellen nulla peres eljárást indítanak, azonnal pert indíthat a társörökös
ellen a részének átadására, biztosítékot adva egyúttal arra, hogy ha nem adja át a rabszolgát,
akkor visszaadja a részt.
(16) Ugyanő, Plautiusról, VI. könyv.
Ha a tulajdonostársak felbontják a tulajdonjogukat, akkor szokás, hogy biztosítékot kell
nyújtani az esetlegesen fennálló, feltételhez kötött tartozásokra való hivatkozással.
17. Modestinus, Szabályok, IX. könyv.
Ha több örököstárs közül az egyik megvásárol egy hitelezőtől egy olyan földterületet, amelyet
az örökhagyó zálogba adott, akkor a közös vagyon felosztása iránti perben nem perelhetik őt a
társörökösök.
(18) Javolenus, Episztolák, II. könyv.
A döntőbíró nem dönthet úgy, hogy egy birtokhoz tartozó földterületre olyan szolgalmi jog
vonatkozik, amely olyan földterülethez kapcsolódik, amely nem része az említett birtoknak;
azon oknál fogva, hogy a bíró hatásköre nem terjedhet túl azon, ami a bíróság előtt van.
19. Paulus, Sabinusról, VI. könyv.
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A határvonalon felnövő fa és a két földrészlet fölé nyúló kő is, amennyiben a talajhoz van
rögzítve, mindkét tulajdonoshoz tartozik, aszerint, hogy milyen pozíciót foglalnak el az egyes
tulajdonosok földje fölött; és ezek nem tartoznak a közös tulajdon felosztása iránti keresetbe.
Amint azonban a követ eltávolítják, vagy a fát kitépik vagy kivágják, az közös és osztatlan
tulajdonná válik, és az ilyen tulajdon felosztása iránti perbe bevonható; mert ami korábban
különálló részekből állt, az most egyesül. Ezért, ha két tulajdonoshoz tartozó bármilyen anyag
két tömege összekeveredik, az egész tömeg közös tulajdonba kerül, még akkor is, ha az anyag
egy része, ahogyan az első helyen volt, külön-külön létezik; és ugyanígy, ha egy fát vagy egy
követ elválasztanak a földtől, a tulajdonjogok összeolvadnak.
1. A közös tulajdon megosztására nem szabad döntőbírót kijelölni egy olyan előszobára való
hivatkozással, amely két ház közös, ha valamelyik fél nem akarja; mert ha valaki kénytelen
licitálni egy ilyen előszobára, akkor szükségképpen néha az egész ház értékét kell fizetnie, ha
annak nincs más bejárata.
2. Ha egy ugyanazon a helyen átvezető útjog kettőnknek a tulajdona, és az egyikünknek
valamilyen költsége merült fel ezzel kapcsolatban; Pomponius meglehetősen keményen
mondja, hogy vagy osztozkodási kereset, vagy társasági kereset lesz a tárgya; mert hogyan
lehetne közös tulajdonjogot felfogni olyasvalamiben, amit a felek külön-külön használnak? A
pert az üzletkötés alapján kell indítani.
3. A bírónak, aki a közös vagyon felosztására irányuló perben, valamint a birtok felosztására
irányuló perben elnököl, ha egy rabszolga megszökött, utasítania kell az előtte álló feleket,
hogy licitáljanak, és ezután annak kell a rabszolgát megítélnie, aki a legtöbbet licitál; és nem
áll fenn annak a veszélye, hogy a szenátus döntése miatt a Lex Fabia által előírt büntetés
járna.
4. Labeo szerint a vízfolyás nem tartozik a közös tulajdon felosztására irányuló perbe; mivel
az vagy a föld része ? és ezért a perben nem kell figyelembe venni ? vagy a földtől elkülönül,
de vagy a mennyiségére vagy a használatának idejére való hivatkozással osztják fel. Néha
azonban előfordulhat, hogy a jogokat elválasztják a földtől, és mégsem osztják fel sem a
mennyiség, sem a használat ideje szerint; mint például, ha az a fél, akinek a tulajdonában
voltak, több örököst hagyott hátra, és amikor ez történik, helyénvaló, hogy ezeket a dolgokat
is bevonják a felosztási perbe; Pomponius ugyanis azt mondja, hogy nem érti, miért ne
lehetne ezeket ugyanúgy bevonni a közös tulajdon felosztására irányuló perbe, mint a birtok
felosztására irányulóba. Ezért az ilyen esetekben ezek is beletartoznak a közös vagyon
megosztására irányuló perbe, ahogyan az említett jogok is megosztásra kerülnek akár
mennyiség, akár időtartam szerint.
20. Pomponius, Sabinusról, XIII. könyv.
Ha az a személy, akivel közös földet birtokolsz, nem felel a bűncselekményért, és emiatt a
házat lebontják, vagy a fákat a bíró utasítására kivágják; a kártérítést a közös tulajdon
felosztása iránti perben követelheted, mert minden, ami a közös tulajdonos gondatlansága
miatt elvész, beletartozik ebbe az eljárásba.
21. Ulpianus, Sabinusról, XXX. könyv.
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Minden fél számára nagy előnyt jelent, ha a bíró a földterületek felosztásakor azt követi, ami a
legelőnyösebb, vagy amit a peres felek előnyben részesítenek.
22. Pomponius, Sabinusról, XXX. könyv.
Ha falat építek a szomszédomnak és magamnak azzal a megállapodással, hogy a költségeit az
ő részének arányában behajthatom tőle; vagy ha a falat adományozás útján építem, akkor az
közös tulajdon lesz.
(23) Ulpianus, Az ediktumról, XXXII. könyv.
Ha Ön és a tulajdonostársa között olyan megállapodás jön létre, hogy Ön a terményt
váltakozó években szedheti, és a tulajdonostársa nem engedélyezi, hogy Ön a saját évében
szedje be a terményt, meg kell vizsgálni, hogy a bérleti szerződésen alapuló vagy a közös
tulajdon megosztására irányuló keresetnek van-e helye. Ugyanez a kérdés merül fel abban az
esetben is, ha a társtulajdonos, aki megállapodott abban, hogy minden második évben
élvezheti a termést, marhákat ad be, és ezzel tönkreteszi a következő évi termést, amelynek
begyűjtésére a társörökösnek joga volt? Úgy gondolom, hogy a jobb vélemény az, hogy a
közös tulajdon felosztása iránti keresetet kell indítani, nem pedig a bérleti szerződés alapján
(hiszen hogyan is létezhetne bérleti szerződés, ha nincs bérleti díj?), vagy pedig a bizonytalan
kártérítés miatt mindenképpen polgári pert kell indítani.
24. Julianus, Digest, VIII. könyv.
Ha egy közösen tartott rabszolga az egyik tulajdonosának tulajdonán keresztül szerez valamit,
az mindazonáltal közös tulajdonba kerül; de az a fél, akinek a tulajdonán keresztül a szerzés
történt, a felosztási perben behajthatja az összeget, mert a jóhiszeműségnek megfelel, hogy
mindenkinek előjogot kell biztosítani mindarra, amit a rabszolga a tulajdonán keresztül
szerez.
(1) Ha a közös vagyon felosztása miatt pert akarok indítani ellened, és te a per feltételeinek
megváltoztatása céljából átruházod a részedet Titiusra; a praetoriánus perben felelősséggel
tartozol majd nekem, mert úgy jártál el, hogy elkerüld az ellened indított felosztási pert.
25. Ugyanez, Digest, XII. könyv.
Ha Stichusnak, egy rabszolgának, akit te és én közösen birtokolunk, van egy Pamphilus nevű
alrabszolgája, aki tíz aurei-t ér, és De peculio pert indítanak ellenem, és miután azt
elveszítettem, tíz aurei-t fizetek; akkor, még ha Pamphilus később meg is halna, te mégis
kénytelen leszel öt aurei-t fizetni nekem egy osztozkodási perben vagy egy társasági perben,
mert én felmentettelek egy ilyen összegű tartozás alól. Sokkal inkább megilletne engem az a
jog, hogy ezt az összeget visszaköveteljem, ha Stichus Pamphilus halála után újabb alszolgát
szerezne.
26. Alfenus Verus, Digest, II. könyv.
Egy közös tulajdonban lévő rabszolga, miközben az egyik tulajdonos kezében volt, munka
közben eltörte a lábát; és felmerült a kérdés, hogy a másik tulajdonos milyen keresetet indíthat
azzal szemben, akinél a rabszolga akkoriban volt? Azt válaszoltam, hogy ha a közös tulajdon
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inkább gondatlanságból, mint balesetből sérült meg, akkor a közös tulajdon felosztása iránti
perben a bíró által megállapított kártérítés összegét visszakaphatja.
27. Paulus, Alfenus Digestus Epitomái, III. könyv.
Egyetlen társtulajdonos nem kényszerítheti jogszerűen kínvallatásra a közös tulajdonban lévő
rabszolgát, kivéve, ha olyan ügyről van szó, amelyben valamennyi fél érdekelt volt.
28. Papinianus, Kérdések, VII. könyv.
Sabinus azt mondja, hogy egyetlen társtulajdonos sem végezhet jogszerűen semmilyen
cselekményt a közös tulajdonnal kapcsolatban a másik beleegyezése nélkül, ezért nyilvánvaló,
hogy az akadályoztatás joga fennáll; és ahol a felek azonos helyzetben vannak,
megállapítható, hogy az van előnyben, aki tiltakozik. De bár közös tulajdon esetén az egyik
tulajdonostársat meg lehet akadályozni abban, hogy eljárjon, ha egy épület építése
folyamatban van, nem kötelezhető annak eltávolítására, ha a másik nem akadályozta meg az
építésben, holott megtehette volna; és ezért a kár megtérítése csak a közös tulajdon
megosztása iránti kereset útján érhető el. Ha azonban az építmény felállításához hozzájárult,
nem lesz jogosult kártérítési perre; ha azonban az egyik fél a társörökös távollétében tett
valamit az utóbbi kárára, akkor kötelezhető annak eltávolítására.
29. Paulus, Kérdések, II. könyv.
Ha valaki Titiusszal közös földet birtokol, és abban a hiszemben, hogy azt Maeviusszal
közösen birtokolta, pénzt költ rá; nagyon helyesen úgy ítélték meg, hogy a közös vagyon
megosztása iránti kereset elegendő lesz számára; mert ez a helyzet, ha tudom, hogy a vagyon
közös, de nem tudom, ki a társörököm, mivel nem a társörököm ügyeit intézem, hanem a saját
vagyonomat kezelem; és a kereset inkább a vagyonra való hivatkozással merül fel, amelyre a
pénzt költötték, mint a közös tulajdonos személyére vonatkozóan. Röviden, úgy véljük, hogy
ez a kereset az a kereset, amelynek alapján a gyámolt felelősséggel tartozna, ha a bírósághoz
fordulna a költségek megtérítésére való kötelezés érdekében. Más az eset, ha valaki azt hiszi,
hogy saját tulajdonára költött pénzt, holott az valójában közös tulajdonban van; és ebben az
esetben nem lesz jogosult sem osztozkodási keresetre, sem méltányossági keresetre; mert aki
tudja, hogy a vagyon közös tulajdonban van vagy másé, az azzal a céllal végzi ügyleteit, hogy
saját magával szemben felelőssé tegye, még ha téved is a személyét illetően.
(1) Pomponius azt mondja, hogy a több tulajdonostárs közül bárki követelhet bírót; de ha az
említett tulajdonostársak közül bárki hallgat, a közös vagyon megosztására irányuló kereset
szabályosan indítható ellene.
30. Scaevola, Vélemények, I. könyv.
A közös tulajdon felosztása iránti kereset akkor is megfelelően előterjeszthető, ha egyik fél
sem birtokolja a földet, vagy ha az egyik tulajdonostárs nem birtokolja a földet.
31. Paulus, Vélemények, XV. könyv.
Amikor két rabszolgát a prétor parancsára egy birtokról bizonyos kiskorúak kiszolgálása
céljából elkülönítettek, úgy ítélték meg, hogy nem osztották fel őket, hanem mindannyiuk
közös tulajdona maradtak.
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4. Az cím előállítási keresetről.
1. Ulpianus, Az ediktumról, XXIV. könyv.
Ez a kereset nagyon szükséges, minden nap alkalmazzák; és elsősorban a vagyon
visszaszerzésére irányuló perek miatt vezették be.
2. Paulus, Az ediktumról, XXI. könyv.
"Előállítani" azt jelenti, hogy a tulajdont nyilvánosan másnak a hatalmába helyezzük, hogy a
pereskedőnek lehetősége legyen a pereskedésre,
3. Ulpianus, Az ediktumról, XXIV. könyv.
Ebben az eljárásban a felperesnek mindent tudnia kell, és a kereset tárgyát képező ingatlanra
vonatkozó minden tényt meg kell adnia.
(1) Az a fél peres fél, aki a vagyontárgyak előállítása iránt eljárást indít, valójában nem állítja,
hogy ő a tulajdonos, és nem is köteles ezt bizonyítani, mivel az ilyen jellegű keresetindításnak
számos oka van.
(2) Ezenfelül meg kell jegyezni, hogy ebben a perben, ha az alperes hiteltelen, a felperes
esküje alapján ítéletet lehet hozni ellene, amelynek összegéről a bíró dönt.
(3) Ez a kereset személyes kereset, és az jogosult rá, aki dologi pert készül indítani,
függetlenül attól, hogy milyen jellegű perről van szó, legyen az zálogjogi vagy zálogjoggal
kapcsolatos szervi kereset, vagy zálogjogi kereset, mindkettőt indíthatják a hitelezők.
(4) Pomponius azonban azt mondja, hogy ha valaki haszonélvezeti jogért készül pert indítani,
akkor jogosult az előállítás iránti keresetre.
(5) Továbbá, ha valaki, aki a tilalom elrendelését kívánja kérni, kéri a vagyontárgyak
bemutatását, akkor meg kell hallgatni.
(6) Továbbá, ha egy rabszolgát vagy bármilyen más vagyontárgyat szeretnék kiválasztani, és
a választás joga rám szállt; megállapítást nyert, hogy indíthatok keresetet az előállításra, és ha
a vagyontárgyat előállították, akkor indíthatok pert annak visszaszerzésére.
(7) Ahol valaki peres eljárást kíván indítani noxális kereset útján, ott szükséges a tulajdon
előállítása iránti kereset; mert ha ugyanis a rabszolga tulajdonosa kész védekezni, és a
felperes nem tudja megnevezni a rabszolgát, hacsak nincs jelen, mert vagy nem emlékszik rá,
vagy nincs meg a neve; nem igazságos-e, hogy a rabszolgák egész sorát kell elé állítani, hogy
kiválaszthassa azt, aki a bűncselekményt elkövette? Ezért ezt kell megtenni, ha megfelelő
okot szolgáltatnak rá, hogy a rabszolgák felmérése után kijelölhető legyen az a fél, akire
hivatkozva a keresetet benyújtják.
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(8) Ha az örökösön kívül valaki a végrendelet, a kodicillumok vagy bármi más, a
végrendelethez kapcsolódó dolog bemutatását kívánja, úgy kell tekinteni, hogy ez nem tehető
meg e kereset útján, mivel az ilyen dolgokra vonatkozó tilalmak elegendőek a fél számára; és
ez volt Pomponius véleménye.
(9) Nem szabad azonban elfelejteni, hogy nemcsak az általunk említett személyek jogosultak
az előállítás iránti keresetre, hanem bárki, akinek érdeke fűződik az előállításhoz; ezért a
bírónak elsősorban azt kellene megállapítania, hogy a félnek van-e érdeke, és nem azt, hogy
ő-e a szóban forgó vagyontárgy tulajdonosa; és ezután kellene elrendelnie az előállítását, vagy
megtagadnia azt, mert a félnek nincs érdeke az ügyben.
(10) Julianus továbbá azt állítja, hogy ha nincs is jogom a behajtás iránti keresetre, akkor is
indíthatok eljárást az előállításra, mert érdekemben áll, hogy ez megtörténjen; mint például,
ha egy rabszolgát hagynak rám, akit Titius választhat, mert indíthatok eljárást az előállításra,
mivel érdekemben áll, hogy ez megtörténjen, hogy Titius választhasson; és akkor van jogom a
behajtásra, még ha nincs is jogom kiválasztani a rabszolgát, akit elő lehet állítani.
(11) Ha egy vagyon előállítása iránti keresetet indítanak ellenem, nem indíthatok ugyanilyen
céllal keresetet pusztán azért, mert az említett perben engem pereltek be; még akkor sem, ha
úgy ítélik meg, hogy érdekelt vagyok, mivel felelős vagyok a rabszolga visszaszolgáltatásáért.
Ez azonban nem elégséges, mert különben, ha valakinek sikerült csalárd módon lemondania a
birtoklásról, akkor is indíthatna előállítási pert, még akkor is, ha nem szándékozott
helyreállításra vagy tilalom útján eljárni; és ezt akár tolvaj, akár rabló megtehetné; ami
semmiképpen sem igaz. Ezért Neratius nagyon helyesen mondja ki, hogy a bírónak az
előállítás iránti kérelemben gondosan meg kell vizsgálnia, hogy a félnek van-e olyan jogos és
valószínűsíthető kereseti oka, amely miatt a vagyontárgyat elő kívánja állítani.
(12) Pomponius azt állítja, hogy több fél is törvényesen indíthat pert ugyanazon rabszolga
előállítása iránt; például ha egy rabszolga az elsőé, annak haszonélvezete a másodiké, és a
harmadik azt állítja, hogy ő birtokolja, a negyedik pedig azt állítja, hogy elzálogosították neki;
ennélfogva mindannyian jogosultak az előállítása iránti perre, mert mindannyiuknak érdeke
fűződik az említett rabszolga előállításához.
(13) Ugyanez a szerző hozzáteszi, hogy a bíró, az e kereset miatt rá ruházott jogkörénél fogva,
megvizsgálhat minden olyan kivételt is, amelyet a birtokos közbeszólhat, és ha ezek közül
bármelyik egyértelműen azt mutatja, hogy a felperes elévült, akkor a birtokosnak fel kell
szabadulnia; de ha a kivétel homályos, vagy fontosabb dologról van szó, akkor ezt el kell
halasztani a tárgyalásig, és a birtokot elő kell rendelni. Vannak azonban bizonyos kivételek,
amelyeket az előállítási perben eljáró bírónak mindenképpen magának kell megállapítania;
ilyenek például a nem hivatalos megállapodáson, rosszhiszemű csaláson, esküre vagy
korábban hozott ítéleten alapuló kivételek.
(14) Az igazságszolgáltatás néha megköveteli a vagyontárgyak bemutatását, így, bár e célból
nem lehet keresetet indítani, de a keresetnek in factum helyt lehet adni; erre a Julianus utal.
Azt mondja, hogy egy rabszolga, aki a feleségemhez tartozott, vezette a számláimat, az
említett számlák a birtokodban vannak, és azt kívánom, hogy mutasd be őket. Azt mondja
továbbá, hogy ha az említett számlák az én papíromra vannak írva, akkor van alapja ennek a
keresetnek, mert pert indíthatok az említett számlákért, mivel ha a papír az enyém, akkor az is
az enyém, ami rá van írva; de ha a papír nem az enyém, mivel nem indíthatok pert annak
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visszaszerzésére, nem indíthatok eljárást annak bemutatására; ezért a kereset factum az én
javamra fog szólni.
(15) Nem szabad elfelejteni, hogy e kereset révén eljárás indítható a birtokos ellen, és
nemcsak az ellen, aki polgári jogi birtokos, hanem az ellen is, aki természetes módon
birtokolja. Végül megállapítást nyert, hogy az a hitelező, aki zálogjoggal kapott ingatlant,
kötelezhető annak bemutatására:
4. Pomponius, Sabinusról, VI. könyv.
A keresetet ugyanis az ellen lehet indítani, akinél a vagyontárgyat letétbe helyezték, akinek
kölcsönadták, vagy akitől bérbe adták.
5. Ulpianus, Az ediktumról, XXIV. könyv.
Celsus azt állítja, hogy ha valaki, aki vállalta az áru elszállítását, azt egy raktárban helyezi el,
a szerződésén alapuló előállítási per indítható ellene; sőt, ha a szerződést kötő fél meghal, és
örököst hagy hátra, a per ez utóbbi ellen is indítható. Ha azonban nincs örökös, a kereset a
raktár őrzője ellen indítható; mert ha a dolog nincs senki birtokában, akkor szerinte
nyilvánvaló, hogy vagy a raktár őrzőjének birtokában van, vagy mindenesetre biztos, hogy
előállíthatja. Azt is megkérdezi: "Hogyan lehet birtokában egy olyan félnek, aki beleegyezett,
hogy elviszi a dolgot? Azért, mert zálogjoggal rendelkezett rajta?" Ez a példa azt mutatja,
hogy még azok a személyek is, akiknek hatalmukban áll előállítani a tulajdont, felelősséggel
tartoznak az előállításáért.
(1) Julianus azonban azt mondja, hogy e szabály szerint az a személy is perelhető az
előállításért, aki a tulajdon vagy a hagyaték megőrzése céljából birtokolja, valamint az is, aki
haszonélvezeti jog alapján birtokolja a tulajdont, még akkor is, ha ebben az esetben
semmiképpen sem birtokolja azt. Ezért Julianus azt kérdezi, hogy az ilyen felek milyen
mértékben kötelesek előállítani az említett tulajdont? Azt válaszolta, hogy az előbbieknek
azért kell ezt megtenniük, hogy a felperes birtokba vehesse, de annak, aki ellen a pert
indították, azért kell birtokba vennie, hogy a birtokot megőrizze; és annak, aki
haszonélvezettel rendelkezik, azért kell ezt megtennie, hogy a felperes birtokba vehesse a
birtokot, de az, aki ellen a pert indították, használhassa és élvezhesse azt.
(2) Julianus továbbá azt mondja, hogy az a vevő, aki nem adja vissza a részben felhasznált
anyagokat, kötelezhető azok előállítására; a kártérítést aszerint az összeg szerint becsülik meg,
amire hajlandó vagyok esküdni; de ugyanott hozzáteszi: "Ha a vevő birtokában van, vagy
csalást követett el, hogy elkerülje a birtoklást".
(3) Celsus azt is mondja, hogy ha trágyát halmoztál fel a nem lakott földemre, akkor
előállítási perrel engedélyt kaphatsz az eltávolítására, azzal a feltétellel azonban, hogy az
egészet eltávolítod, különben nem teheted meg.
(4) Továbbá, ha egy hajót a folyó ereje egy másik fél területére sodor, Neratius úgy véli, hogy
ez utóbbi perelhető a termelésért. Ezért megkérdezi, hogy a felperesnek pusztán a jövőbeni
károkra tekintettel kell-e biztosítékot adnia a föld tulajdonosának, vagy a múltbeli károkra is;
és azt válaszolja, hogy a már elkövetett károkra is biztosítékot kell adnia.
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(5) Ha azonban egy ledőlt épületből bármi az Ön földjére vagy házára hullik, Önt kötelezhetik
annak bemutatására, még akkor is, ha az nem az Ön birtokában van.
(6) Ismétlem, ha valakinek nincs hatalma valamit átadni, még ha birtokában is van, akkor nem
felel az előállításáért; mint például, ha egy rabszolga szökésben van, nyilvánvaló, hogy a fél
csak akkor köteles biztosítékot nyújtani az említett rabszolga előállítására, ha az bármikor a
hatalmába kerülne. De ha nem szökött meg, hanem önök megengedik neki, hogy ott éljen,
ahol akar, ugyanez a szabály érvényes; vagy ha önök küldték el őt utazni, vagy önök
foglalkoztatják őt a földjükön, akkor csak akkor kötelesek biztosítékot nyújtani.
6. Paulus, Sabinusról, XIV. könyv.
A más tulajdonát képező aranyba foglalt ékszer vagy a más tulajdonát képező gyertyatartóra
erősített díszítés nem követelhető a behajtási perben, de az eltávolítás érdekében előállítást
lehet kérni. Más a szabály, ha egy házban használt anyagról van szó, mivel ebben az esetben
még előállítási kereset sem indítható, mert a Tizenkét Tábla törvénye tiltja az anyag
leválasztását; de a használt anyag miatt ugyanezen törvény alapján annak kétszeres értékére
irányuló kereset indítható.
7. Ulpianus, Az ediktumról, XXIV. könyv.
A tignum kifejezés alatt a Tizenkét Tábla Törvényében az anyag minden leírását értjük; amint
azt egyes hatóságok nagyon helyesen állítják.
(1) Ha az én kerekemet a te járművedhez rögzíted, akkor kényszeríthetünk arra, hogy
előállítsd ?és ezt Pomponius is megállapította ?bár szigorúan véve nincs jogilag a
birtokodban.
(2) Ugyanez a szabály vonatkozik arra az esetre is, amikor a deszkámat a mellkasodra vagy a
hajódra, vagy a fogantyúmat a poharadhoz, vagy a díszeimet a táladhoz, vagy a bíboromat
használod a ruhádhoz, vagy a szobrodhoz csatlakoztatod a karomat, amely az enyém.
(3) Ezen túlmenően az önkormányzatot azért lehet perelni a termelésért, mert rendelkezik a
kézbesítési jogkörrel; mivel már megállapították, hogy birtoklással és haszonélvezettel
szerezhet. Ugyanezt a szabályt kell alkalmazni a társaságokra és más jogi személyekre is.
(4) Amennyiben a fél a kérdéses ügyhöz való csatlakozáskor nem birtokolja a birtokot, de a
határozat meghozatala előtt birtokba kerül, úgy gondoljuk, hogy az ítéletet ellene kell hozni,
hacsak nem adja vissza a birtokot.
(5) Ha valakinek birtoklása van a kiadás időpontjában, és azután csalárd szándék nélkül
megszűnik a birtoklás, akkor fel kell menteni; még akkor is, ha (ahogy Pomponius mondja)
azért hibáztatható, mert nem adta vissza azonnal, hanem megengedte, hogy a kiadás ellene
történjen.
(6) Ugyanez a szerző azt állítja, hogy ha a kérdéses ügyben a birtokos fél a birtoklás
megszűnt, majd újra birtokba került, akár ugyanazon, akár más jogcímen, akkor az ítéletet
ellene kell meghozni, hacsak nem adja át a birtokot.
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(7) Pomponius nem helytelenül hozzáteszi, hogy a peres félnek, aki az előállításért pert indít,
mindkét időpontban érdekeltnek kell lennie abban, hogy a vagyontárgyat átadják neki, vagyis
a kérdés felvetésekor és a határozat meghozatalakor. Ezt a véleményt Labeo is vallja.
8. Julianus, Digest, IX. könyv.
Ha az előállítás iránti pert az ellen a fél ellen indítják, aki nem volt birtokos, és nem is
követett el csalást a birtoklás elkerülése érdekében, és a halála után az örököse birtokolja az
ingatlant, ez utóbbi kötelezhető annak előállítására; ha ugyanis egy földterületért pert indítok
egy ember ellen, és az örököse ugyanazon jogcímen birtokba veszi azt, kötelezhető annak
átadására.
9. Ulpianus, Az ediktumról, XXIV. könyv.
Julianus azt mondja, hogy ha valaki megöl egy rabszolgát, aki a birtokában van, vagy átadja a
birtokot másnak, vagy elrontja a tulajdont oly módon, hogy azt nem lehet megtartani, akkor
felelősségre vonható annak előállítása miatt, mert csalárd módon cselekedett, hogy elkerülje a
birtoklást. Ezért, ha bort, olajat vagy bármi mást kiönti vagy tönkretesz, felelősséggel tartozik
e keresetért.
(1) A te fádról makk hullik a földemre, és én jószágot terelek rá, hogy legeltessem őket.
Milyen cselekményre vagyok kötelezhető? Pomponius azt állítja, hogy a termelésért való
perindítás akkor áll fenn, ha csalárd szándékkal tereltem ki a marhákat, hogy azok a
makkokkal táplálkozzanak; mert még ha a makkok még ott is lennének, és nem engedném
meg, hogy eltávolítsd őket, akkor is felelősséggel tartoznék a termelésért való perindításért,
mintha bárki nem engedné meg, hogy a földemen elhelyezett anyagokat eltávolítsa; és
elfogadjuk Pomponius véleményét, akár ott vannak még a makkok, akár már elfogytak. Ha
még mindig ott vannak, akkor jogosult leszek a makkgyűjtés engedélyezésére vonatkozó
tilalomra, hogy minden harmadik napon gyűjthessek, ha biztosítékot nyújtok a fenyegető kár
ellen.
(2) Ha valaki más birtokába juttatta a tulajdont, úgy kell tekinteni, hogy csalárd módon járt el
annak érdekében, hogy elkerülje a birtoklás elkerüléséhez szükséges cselekményt; feltéve,
hogy a cselekményt rosszhiszemű szándékkal követte el.
(3) Ha valaki olyan tulajdont állít elő, amely rosszabb állapotban van, mint korábban volt,
Sabinus azt mondja, hogy továbbra is felelősséggel tartozik az előállításért. Ez minden
bizonnyal igaz, ha a vagyontárgyat csalárd módon más formára változtatták; mint például, ha
egy csészéből fémrudat készítenek; mert még ha elő is állítja a rudat, az előállítási keresetért
felel, mivel a forma megváltoztatásával szinte megsemmisíti a vagyontárgy lényegét.
(4) Marcellus azt állítja, hogy ha tíz aurei bizonyos feltétel mellett rád hagyatékozódik, és
annak haszonélvezete feltétlenül rám száll, majd az örökös, amíg a feltétel fennáll, és anélkül,
hogy biztosítékot kérne, az említett tíz aurei-t nekem, a haszonélvezőnek fizeti ki, akkor
felelősségre vonható lesz az előállításért, mint aki csalárd módon cselekedett, hogy elkerülje a
birtoklást. A csalás abban áll, hogy elmulasztotta a haszonélvezőtől biztosítékot kérni, és
ennek következtében az Ön öröksége elveszett, mivel Ön most nem tud keresetet indítani a
pénz visszaszerzésére. Az előállítás iránti keresetet azonban csak akkor lehetne benyújtani, ha
az a körülmény, amelytől a hagyaték függ, bekövetkezik. Ön azonban védekezhetett volna a
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hagyaték kifizetésére vonatkozó kikötéssel, és ha így tett, akkor nem lesz szüksége az
előállítás iránti keresetre. Ha azonban az örökös, mivel nem tudott arról, hogy hagyatékot
hagyott önre, nem követelt biztosítékot a haszonélvezőtől, Marcellus szerint az előállítás iránti
kereset természetesen nem lesz megalapozott, mivel nem történt csalás; a hagyatékos azonban
jogosult lesz a haszonélvezővel szemben indított ténybeli kereset útján jogorvoslatra.
(5) Az "előállítani" e szakasz értelmében azt jelenti, hogy valamit ugyanabban az állapotban
kell bemutatni, amelyben az a kérdés felvetésekor volt, így a fél, aki teljes hatáskörrel
rendelkezik a tulajdon megvizsgálására, folytathatja a keresetet, amelyet szándékában állt
indítani, anélkül, hogy az általa követelt tulajdon bármilyen tekintetben sérülne; még akkor is,
ha a pert nem a helyreállítás, hanem az előállítás céljából indították.
(6) Ezért, ha amikor a fél előállítja a vagyontárgyat, az a kérdés csatlakozása után
haszonélvezettel az övé lett, nem tekinthető úgy, hogy egyáltalán előállította azt, mert a
felperes elvesztette az ügyét, és ezért az alperest nem szabad felmenteni; kivéve, ha kész
válaszolni a követelésre, amint az az eredeti napra visszautal, hogy a nyereség a törvénynek
megfelelően megbecsülhető legyen.
(7) Mivel e perben a felperes mindent megkap, ami a per tárgyát képező vagyontárgytól függ,
Sabinus úgy véli, hogy a rabszolganő utódait is ki kell szolgáltatni, függetlenül attól, hogy a
nő akkor terhes volt-e, vagy később fogant; és ezt a véleményt Pomponius is helyesli.
(8) Ezen túlmenően a bírónak figyelembe kell vennie minden olyan előnyt is, amely a
vagyontárgy elő nem állítása vagy túl késői előadása miatt veszett el; ezért Neratius azt
mondja, hogy a felperesnek járó előnyt kell megbecsülni, és nem a vagyontárgy tényleges
értékét, és ez az előny, mondja, néha kisebb értékű, mint maga a vagyontárgy.
10. Paulus, Az ediktumról, XXVI. könyv.
Ha a választójogot meghatározott időn belül adják meg, és a per olyan hosszúra nyúlt, hogy az
előadásnak nem lesz semmi haszna, a felperest megillető előnyt meg kell őrizni; ha azonban
az örökös nem hibáztatható azért, mert nem mutatta be a vagyontárgyat a kiadás időpontjában,
akkor fel kell menteni.
11. Ulpianus, Az ediktumról, XXIV. könyv.
Ha azonban a rabszolga elő nem állítása miatt egy vagyon elveszik, a bírónak a kártérítés
megállapításakor teljesen jogosan kell figyelembe vennie a vagyonnak okozott kárt.
(1) Nézzük meg, hol kell előállítani a vagyont, és kinek a költségén kell ezt megtenni. Labeo
azt mondja, hogy ott kell előállítani, ahol a kérdés felvetésének időpontjában volt, de a
felperes kockázatára és költségére a per megindításának helyére kell szállítani vagy elvezetni.
Azt mondja, hogy nyilvánvaló, hogy a rabszolgát birtokló félnek kell ellátnia élelemmel és
ruházattal, és gondoskodnia kell róla. Úgy vélem, hogy néha a felperesnek is ezt kell tennie;
például ha a rabszolga korábban kézi munkával vagy valamilyen kereskedelemmel tartotta
fenn magát, és most kénytelen tétlenkedni. Hasonlóképpen, ha az előállítandó rabszolgát a
bíróság gondjaira bízzák, akkor annak a félnek, aki az előállítást kívánta, felelősséget kell
vállalnia az élelmezéséért, ha a birtokosa nem szokott gondoskodni róla; mert ha megszokta,
akkor nem tagadhatja meg az eltartásáért való fizetést. Néha a birtokos fél köteles őt saját
költségén előállítani; mint például, ha a birtokot valamilyen titkos helyen helyezte el, hogy
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annak előállítása a felperes számára kényelmetlenebb legyen; mert ebben az esetben a
birtokost saját költségén és kockázatára kell előállítania azon a helyen, ahol az eljárást
megindították, hogy rosszhiszeműsége ne jusson előnyére.
(2) Ha valakit több dologra hivatkozással perelnek, és a perbefogadáskor mindegyiket
birtokolta, még akkor is, ha később csalárd szándék nélkül lemondott néhány dolog
birtoklásáról; ítéletet kell hozni ellene, hacsak nem mutat be mindent, amit tud.
12. Paulus, Az ediktumról, XXXVI. könyv.
A keresetnek akkor van alapja, ha olyan felet kell előállítani, akinek szabadságát bárki meg
kívánja állapíttatni.
(1) Az apai felügyelet alatt álló fiú akkor felel ezért a keresetért, ha rendelkezik a vagyon
előállítására vonatkozó jogkörrel.
(2) Julianus azt mondja, hogy ha több keresetet indítanak ugyanazon vagyontárgy előállítása
iránt, és ezt ugyanazon okból teszik, kivételre lehet hivatkozni. Ha azonban egy fél vagyon
visszaszerzése iránt indít pert, és a kiadás után egy másik személytől kapja meg a vagyont, új
kereseti okot vezetnek be, és ezért nem hivatkozhat kivételre. Ugyanez az elv érvényesül
akkor is, ha valaki egy fél ellen lopás miatt indít pert, és eljárást indít a tulajdon előállítása
iránt, és a vagyontárgyat másodszor is ellopják. Végül, ha egy fél azért indít előállítási
eljárást, hogy a választás lehetősége megtörténjen, és a kérdés egyesítése után a választás joga
valaki más akaratából átengedésre kerül, akkor újabb előállítási pert indíthat.
(3) Ha valaki az én szőlőmből mustot készít, vagy az én olajbogyómból olajat, vagy az én
gyapjúmból ruhát, tudván, hogy ezek a dolgok máséi; mindkettőre vonatkozóan felelősségre
vonható a termelésért, mert ami a mi tulajdonunkból készül, az bizonyosan a miénk.
(4) Ha egy rabszolga a kiadás után hal meg, még ha ez a birtokos rosszhiszemű csalása vagy
gondatlansága nélkül történik is; mégis, néha ítéletet kell hozni ellene olyan összegben, amely
megegyezik azzal a haszonnal, amely a felperest illette volna meg, ha a birtokos nem tesz
semmit annak érdekében, hogy megakadályozza a rabszolga bíróság elé állítását a kiadás
időpontjában; és ez annál inkább így van, ha kiderül, hogy a rabszolga olyan baleset
következtében halt meg, amely nem következett volna be, ha a kiadás időpontjában állították
volna elő.
(5) Ha a vagyontárgyak valamilyen nyomós okból nem állíthatók elő azonnal, a félnek a
bíróság végzésével biztosítékot kell nyújtania, hogy egy meghatározott napon előállítja
azokat.
(6) Az örökös saját nevében élhet ezzel az eljárással, de nem örökösként eljárva. A birtokos
örököse saját nevében is felel. Ezért nem érdemes azt a kérdést feltenni, hogy a kereset akár
egy örökösnek, akár egy örökös ellenében nyújtható-e be. Nyilvánvaló, hogy ezt a keresetet
egy örökös ellen kell megadni, ha az elhunyt csalást követett el, ha a hagyaték emiatt
értékesebbé vált; például, ha az örökös megszerezte az ingatlan árát.
13. Gaius, A városi prétor ediktumáról; Cím: A szabadsággal kapcsolatos ügyek.
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Ha egy szabad emberről azt mondják, hogy bárki által fogva tartva van, akkor az ellen, aki
állítólag azért tartja őt fogva, hogy elővezetésére kényszerítse, tilalmat lehet hozni; mivel az
elővezetésére irányuló keresetnek ilyen esetben nincs ereje, mivel úgy tekintik, hogy csak
annak javára lehet benyújtani, akinek anyagi érdeke fűződik hozzá.
14. Pomponius, Sabinusról, XV. könyv.
Ha a férj pénzt kapott ajándékba a feleségétől, és tudva, hogy az nem az övé lett, azt
valamilyen árucikk megvásárlására fizette ki, csalárd módon járt el, hogy ne legyen
birtokában, és ezért előállítási perrel sújtható.
15. Ugyanő, A Sabinusról, XVIII. könyv.
A kincs, amely az enyém, el van ásva a földeteken, és nem engeditek, hogy kiássam.
Mindaddig, amíg nem távolítod el arról a helyről, ahol van, Labeo azt állítja, hogy jogilag
nem vagyok jogosult sem lopás, sem előállítás iránti keresetre emiatt, mivel az említett kincs
nem volt a birtokodban, és nem is cselekedtél csalárd módon annak érdekében, hogy ne
legyen a birtokodban, mivel lehet, hogy nem tudod, hogy a kincs a földeden van. Nem
igazságtalan azonban, ha esküt teszek, hogy nem bosszantás céljából állítom ezt a követelést,
ha tilalom vagy ítélet születik arra nézve, hogy nem alkalmazhatsz ellenem erőszakot, hogy
megakadályozz engem az említett kincs kiásásában, kiemelésében és elvitelében, ha nem
teszek lépéseket annak megakadályozására, hogy a fenyegető kár elkerülése érdekében tett
cselekedeteim miatt biztosítékot nyújtsanak neked. Amennyiben azonban a kincs lopott
tulajdon, jogosult vagyok a lopásért való pereskedésre.
16. Paulus, Sabinusról, X. könyv.
Ha a rabszolga birtokában van valami, a tulajdonosa saját nevében felelősséggel tartozik az
előállításért; de ha a rabszolga a tulajdonosa tudta nélkül csalással elkerüli, hogy birtokában
legyen, akkor a rabszolga javára lopásért vagy rosszhiszemű csalásért noxalis pert kell
indítani, de előállításért nem indítható praetoriánus per.
17. Ulpianus, Minden törvényszékről, IX. könyv.
Ha egy fél előállít egy fogyatékos vagy vak rabszolgát, akkor mentesülnie kell a felelősség
alól e kereset alapján, mivel előállította őt, és az ilyen jellegű előállítás nem akadálya a
közvetlen keresetnek, mivel a felperes a Lex Aquilia alapján továbbra is indíthat pert az
elszenvedett kárért.
18. Ugyanő, Vélemények, VI. könyv.
Ha egy váltó a fizetés következtében értéktelenné válik, és a zálogjogot feloldják, a hitelező
mindazonáltal a szerződéssel kapcsolatos dokumentumok bemutatására irányuló keresetet
indíthat az adóson kívül bárki mással szemben.
19. Paulus, Alfenus Epitomei, IV. könyv.
Bárki, akit érdekel, keresetet nyújthat be az előállításra. Egy bizonyos személy azonban
érdeklődött, hogy ez a kereset rendelkezésre áll-e ellenfele könyvelésének betekintés céljából
történő bemutatásának kikényszerítésére, mivel állítása szerint nagy érdeke fűződik ahhoz,
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hogy azt bemutassák. A válasz az volt, hogy a törvényt nem szabad bosszúság okozására
alkalmazni, és hogy a kifejezéseket nem szabad önkényesen értelmezni, hanem azt kell
figyelembe venni, hogy milyen szándékkal hangzottak el a szavak; mert ezen elv szerint, ha
valaki a tudás valamely ágának tanulmányozására vágyik, kijelentheti, hogy érdeke fűződik
ahhoz, hogy ilyen és ehhez hasonló könyveket mutassanak be a javára, mert ha azokat
bemutatják, akkor azok elolvasása után tanultabb és jobb emberré válik.
20. Ulpianus, Szabályok, II. könyv.
Ha a rabszolgák bűncselekményei miatt előállítási pert indítanak, kínzás alkalmazható annak
érdekében, hogy a rabszolgák felfedjék bűntársaikat.
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XI. könyv
1. A bíróságon előterjesztendő kérdőívekről és a kérdőíveken alapuló keresetekről.
2. Bizonyos, ugyanazon bíró elé kerülő ügyeket illetően.
3. A rabszolga megrontásáról.
4. A szökevény rabszolgákról.
5. A szerencsejátékosok tekintetében.
6. Ha a földmérő hamis jelentést készít a mérésekre való hivatkozással.
7. A vallási helyekről, a temetések költségeiről és a temetések lebonyolításának jogáról.
8. A holttest elszállításáról és a sírkamra építéséről.

***************************************

1. cím A bíróságon előterjesztendő kérdőívekről és a kérdőíveken alapuló
keresetekről.
1. Callistratus, Monitorius ediktum, II. könyv.
Az örököst a bíróságon ki kell kérdezni arról, hogy a hagyaték mely részét örökölte, ha ellene
keresetet indítanak, és a felperesnek kétségei vannak afelől, hogy az a személy, akit be akar
perelni, milyen arányban örökölte a hagyatékot. A kihallgatásra akkor van szükség, ha a
kereset in personam, azaz egy bizonyos összegre irányuló perben kerül sor, mivel ellenkező
esetben a felperes nem tudná, hogy az elhunyt hagyatékának mekkora része illeti meg
ellenfelét mint örököst, és néha túl sokat követelhet, és veszteséget szenvedhet.
(1) Jelenleg azonban nem használunk kérdőíves kereseteket, mivel senkit sem lehet arra
kényszeríteni, hogy az ügy tárgyalása előtt válaszoljon a jogaira vonatkozó kérdésekre; ezért
ezeket a kereseteket kevésbé használják, és már nem is használják. A peres felek csak az
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ellenérdekű fél által a bíróság előtt előadott dolgokat használhatják bizonyítékként,
függetlenül attól, hogy ezek a dolgok birtokokra vagy más, a bírósági eljárásban érintett
dolgokra vonatkoznak.
2. Ulpianus, Az ediktumról, XXII. könyv.
A praetor azért adta ki az ediktumát a kérdőívekre való hivatkozással, mert tudta, hogy az
örökös vagy a hagyatéki vagyon birtokosa ellen pert indító fél számára nehéz bizonyítani,
hogy valaki örökös, vagy az ilyen vagyon birtokosa;
3. Paulus, Az ediktumról, XVII. könyv.
Azért, mert a hagyatékba való belépés bizonyítása többnyire nehézkes.
(4) Ulpianus, Az ediktumról, XXII. könyv.
A prétor a perbe fogott felet a bíróság előtt adott saját válaszával kívánja kötelezni, hogy ha
beismerő vallomást tesz vagy valótlanságot állít, viselje a következményeket; ugyanakkor a
kihallgatással információt szerezhet arról, hogy az egyes örökösöknek milyen része jár a
hagyatékból.
1. Hivatkozva a prétor nyilatkozatára: "Ezt úgy kell érteni, hogy a római nép elöljárójának,
vagy egy tartomány kormányzójának, vagy bármely más bírónak a jelenlétében, mert a jus
kifejezés, mint mondja, csupán azt a helyet jelenti, ahol a bíró történetesen tartózkodik, hogy
a feladatait gyakorolja vagy döntéseket hozzon, akár otthon, akár utazás közben teszi ezt.
5. Gaius, A tartományi ediktumról, III. könyv.
Ha valakit arról kérdeznek, hogy örökös-e, vagy hogy egy hagyatékból milyen részre jogosult,
vagy hogy van-e a felügyelete alatt valaki, akinek a számlájára kártérítési pert indítanak; időt
kell hagyni neki a mérlegelésre, mert ha helytelenül nyilatkozik, kellemetlenségek érik.
(6) Ulpianus, Az ediktumról, XXII. könyv.
És mert ahogyan az elhunytaknak érdeke, hogy utódaik legyenek, úgy az élőknek is érdeke,
hogy ne siessenek, amíg megfelelő módon tanácskoznak.
1. Néha egy olyan személyt, akit arról kérdeznek, hogy ő-e az örökös, nem köteleznek
válaszadásra; mint például, ha más perli be, ha a hagyaték vitatott (és ezt az isteni Hadrianus
határozta meg); mert különben, ha tagadná, hogy ő az örökös, akkor az ügyét sértené; vagy ha
azt állítaná, hogy ő az örökös, akkor úgy belekeveredhetne, hogy megfosztanák a hagyatéktól.
(7) Ugyanő, Az ediktumról, XVIII. könyv.
Ha valakit a bíróságon arról kérdeznek, hogy a kárt okozó négylábú az övé-e, és azt
válaszolja, hogy igen, akkor felelősségre vonható.
8. Paulus, Az ediktumról, XXII. könyv.
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Ha egy olyan személy, akit egy kárt okozó rabszolgával kapcsolatban kihallgatnak, azt
válaszolja, hogy a rabszolga az övé, akkor a Lex Aquilia értelmében tulajdonosként felel; és
ha a keresetet az ellen indítják, aki válaszol, a valódi tulajdonos mentesül a felelősség alól az
említett perben.
9. Ulpianus, Az ediktumról, XXII. könyv.
Ha valaki kihallgatás nélkül azt válaszolja, hogy ő az örökös, akkor úgy tekintik, hogy
kihallgatták.
1. A "kihallgatott" kifejezést nemcsak akkor kell értenünk, ha a kérdéseket a prétor teszi fel,
hanem akkor is, ha ezt az ellenfél teszi.
2. Ha azonban egy rabszolgát vallatnak, az éppúgy nem vallatás, mintha egy rabszolga tenné
fel a kérdést.
3. Egy személyt nem szabad arra kényszeríteni, hogy egy másik helyett válaszoljon arra
vonatkozóan, hogy az utóbbi az örökös-e. Mindenkit ki kell hallgatni a bíróságon önmagáról,
vagyis akkor, amikor pert indítanak ellene.
4. Celsus a Digestus ötödik könyvében azt állítja, hogy ha a bíróságon a más nevében
védekező felet arról kérdezik, hogy az, akinek a nevében megjelenik, az-e az örökös, vagy
hogy a hagyaték mely részére jogosult, és hamisan válaszol, akkor ő maga mint védő felel az
ellenféllel szemben; de annak az ügye, akinek a nevében a védekezést végzi, nem sérül; és
kétségtelen, hogy Celsusnak ez a véleménye helyes. Ezért, ha nem válaszol, nem kellene-e
megfontolni, hogy őt kell-e az ügy védelmezőjének tekinteni vagy sem? Csak azt kell
mondani, hogy nem, mivel nem védi azt teljes mértékben.
5. Ha valaki, akit megkérdeznek, azt válaszolja, hogy ő az örökös, de nem teszi hozzá, hogy a
vagyon melyik részére, úgy kell tekinteni, hogy azt válaszolta, hogy az egész vagyon örököse;
kivéve, ha például azt kérdezték tőle, hogy a vagyon felének az örököse-e, és azt válaszolta:
"Én vagyok az örökös", mert akkor inkább azt gondolnám, hogy a hozzá intézett kérdésre
válaszolt.
6. A kérdés az volt, hogy lehet-e valakit arra kötelezni, hogy válaszoljon, hogy
végrendeletében örökös-e, vagy a hagyatékot saját nevében vagy másokon keresztül szerezte,
akik az ő fennhatósága alatt állnak, vagy olyanon keresztül, akinek ő volt az örököse? Ezért a
praetornak általában el kell döntenie, amikor ezt a kérdést felteszik, hogy a fél köteles-e
válaszolni arra, hogy milyen jogon örökös, hogy ha azt állapítja meg, hogy ez nagyon fontos
kérdés, elrendelhesse, hogy bővebben válaszoljon. Ezeket a szabályokat nemcsak az
örökösökre, hanem a praetoriális utódokra vonatkozóan is be kell tartani.
7. Végül Julianus kimondja, hogy bárki, akinek a bírósági kihallgatás után átadtak egy
hagyatékot, köteles válaszolni arra, hogy a hagyatékot átadták-e neki.
8. A De peculio kereset esetén sem az apának, sem a tulajdonosnak nem kell válaszolnia arra,
hogy a fiú vagy a rabszolga az ő felügyelete alatt áll-e; mert csak ezt a kérdést lehet feltenni,
nevezetesen, hogy a peculium annak a félnek a kezében van-e, aki ellen az eljárást
megindították.
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10. Paulus, Az ediktumról, XLVIII. könyv.
Nem idegen a céltól, ha a fenyegető kár elhárítására vonatkozó megállapodást kívánunk kötni,
hogy a felet a bíróságon kihallgassák arról, hogy a háza vagy az a hely, amelytől kártól
tartanak, az övé-e, és milyen érdeke fűződik hozzá; így ha tagadja, hogy az ingatlan az övé, és
megtagadja, hogy biztosítékot nyújtson a fenyegető kár ellen, akkor vagy engedésre, vagy ha
inkább ellenáll, a tulajdon átadására kényszeríthető, mint aki csalárd módon járt el.
11. Ulpianus, Az ediktumról, XXII. könyv.
Néha a kihallgatott félnek is az életkorára való hivatkozással kell válaszolnia.
1. Ha valaki, aki nem örökös, a kihallgatás során azt válaszolta, hogy ő a hagyaték egy
részének örököse, akkor ugyanúgy perelhető, mintha örökös lenne, mert saját magával
szemben bíznak benne.
2. Ha egy olyan fél, aki egy hagyaték negyedrészének örököse, vagy egyáltalán nem örökös,
azt válaszolja, hogy az egész hagyaték örököse, akkor az egészért indított perben perelhető.
3. Ha valaki, aki a fele rész örököse, azt állítja, hogy a negyedrész örököse, a következő
büntetést kell elszenvednie a hazugságáért, vagyis az egész hagyatékért perelhető; mert nem
kellett volna hazudnia azzal, hogy azt állította, hogy kisebb rész örököse;
4. Néha azonban okkal gondolhatja, hogy kisebb rész örököse; például ha nem tudta, hogy az
említett hagyaték egy részét felhalmozás útján szerezte, vagy annak egy bizonytalan részének
örökösévé nevezték ki; miért kellene akkor a válaszával jogait sérteni?
5. Sőt, ha valaki a prétor jelenlétében hallgat, olyan helyzetben van, hogy ha perre kerül sor,
akkor a teljes összegre beperelhetik, mintha tagadná, hogy örökös lenne; mert ha valaki
egyáltalán nem válaszol, az hitszegő. A szemtelenségért a következő büntetést kell
elszenvednie, vagyis a teljes összegért beperelhető, mintha tagadta volna, hogy örökös lenne;
mert úgy tekintik, hogy a prétor megvetésében vétkes.
6. Ahol a praetor azt mondja: "egyáltalán nem válaszol", az utóbbi tekintélyek ezt a kifejezést
úgy értelmezik, hogy azt tekintik egyáltalán nem válaszolónak, aki nem válaszol konkrétan,
szóról szóra a feltett kérdésre. Ha valakit arról kérdeznek, hogy ő-e az egyedüli örököse a
birtoknak, és azt válaszolja, hogy annak egy részének örököse, akkor, ha a felének örököse,
akkor a válasza nem sérti őt, mert ez a vélemény az enyhébb.
7. Nem számít, hogy a fél a kihallgatás során tagad, vagy hallgat, vagy kétértelműen válaszol,
hogy a kihallgatót bizonytalanságban hagyja.
8. Nincs kétségünk afelől, hogy ha egy kihallgatott fél válaszol, jogosult lesz a mentességre,
ha megfelelő okot mutatnak ki; vagy ha valakit arról hallgatnak ki, hogy apja örököse-e, és azt
válaszolja, hogy igen, és utána bemutatnak egy végrendeletet, amelyből kiderül, hogy
kitagadták az örökösétől; teljesen jogos, hogy mentességet kapjon, és ezt Celsus is
megállapította. Ő azonban ezt egy másik elvre alapozza, nevezetesen arra, hogy az utólagosan
megállapított dolgok mentességet követelnek; mint például, ha egy végrendeletet eltitkolnak
vagy eltüntetnek, és utólag előállítják; mert miért érintené ez azt a felet, aki azt válaszolta,
ami akkor igaznak tűnt? Úgy vélem, hogy ugyanez a szabály vonatkozik arra az esetre is, ha
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egy fél azt válaszolja, hogy ő az örökös, és a végrendeletet utólag hamisítványnak, vagy nem
hitelesnek, vagy érvénytelennek nyilvánítják, mivel nem tisztességtelenül válaszolt, hanem
azért, mert az okirat megtévesztette.
9. Ha egy kihallgatott ember válaszol, ugyanúgy felel, mintha olyan szerződés kötné, amely
alapján felelősségre vonható, feltéve, hogy ellenfele hallgatja ki; ha azonban a pretor hallgatja
ki, a pretor tekintélye nem befolyásolja az ügyet, hanem csak a fél saját válasza, vagy az általa
elmondott esetleges hazugság érintett.
10. Ha valaki ésszerű tévedésből tagadja, hogy ő az örökös, elnézést érdemel.
11. Ha azonban egy fél rosszindulatú szándék nélkül, de gondatlanságból helytelenül válaszol,
úgy kell tekinteni, hogy mentesül a felelősség alól, kivéve, ha a gondatlanság szorosan
hasonlít a rosszindulathoz.
12. Celsus azt állítja, hogy a fél visszahívhatja válaszát, ha ebből a felperesnek nem származik
hátránya; és ez számomra tökéletesen igaznak tűnik, különösen akkor, ha ezt azután teszi
meg, hogy több információhoz jutott, és jobban tájékozódott jogairól akár dokumentumok,
akár barátainak levelei alapján.
12. Paulus, Az ediktumról, XVII. könyv.
Ha egy fiút, aki visszautasította apja örökségét, a bíróságon kihallgatnak, és azt válaszolja,
hogy ő az örökös, akkor felelősségre vonható; mivel az ilyen módon adott válaszával úgy
tekintik, hogy örökösként járt el. Ha azonban olyan fiút hallgatnak ki, aki visszautasította a
hagyatékot, és hallgat, akkor mentességre jogosult; mert a praetor nem tekinti örökösnek azt,
aki visszautasította a hagyatékot.
1. Minden olyan kivétel, amely a bíróságon az alperesek ellen indított perben alkalmazható,
alkalmazható olyan fél által is, aki ellen a válasza miatt indítottak eljárást; mint például a nem
hivatalos megállapodáson vagy korábbi határozaton stb. alapuló kivétel.
13. Ugyanő, Plautiusról, II. könyv.
Azokat a személyeket, akik a válaszadás során hamis vallomást tesznek, csak akkor kötelezi
ugyanez, ha bárkinek joga van mással szemben keresetet indítani olyan dolog miatt, amelyre
vonatkozólag kihallgatták; mert ahol a per más ellen indítható, ha ő lenne a tulajdonos, ott a
vallomásunkkal magunkat tesszük felelőssé. Ezért, ha valaki az apja felügyelete alatt áll, és én
azt válaszolom, hogy a fiam, csak akkor leszek felelős, ha az életkora olyannak tűnik, hogy a
fiam lehet; mert a hamis vallomásnak meg kell egyeznie azzal, ami természetes; és emiatt az
lenne az eredmény, hogy ha az apa nevében válaszolok, nem leszek felelős.
(1) Ha valaki azt válaszolja, hogy a háztartás feje a rabszolgája, akkor nem vonható
felelősségre; és még ha egy szabad ember jóhiszeműen szolgaként szolgál, akkor sem lehet
ellenem noxális keresetet indítani; és ha mégis eljárás indulna, a jogtalan cselekményt
elkövető személy ellen a kereset joga sértetlen marad.
14. Javolenus, Cassiusról, IX. könyv.

490
Ha az a személy, akinek a számlájára a noxálási perben az ügyet indították, a tárgyalás
folyamán szabadlábon marad, a vádlottat fel kell menteni; és a kihallgatásnak nem lesz haszna
abból, hogy a bíróságon történt; mivel ha valakinek egy harmadik személy számlájára egy
másik személy ellen van perlési joga, nem ruházhatja át az említett személy felelősségét arra,
aki a bíróságon bevallja, hogy az ő rabszolgája; mint például ha bevallja, hogy egy másik
személy rabszolgája az övé; mégis, mivel egy szabad ember számlájára nem lehet más
személy ellen perelni, a felelősség nem ruházható át semmilyen kihallgatás vagy vallomás
útján. Az eredmény ebben az esetben az, hogy egy szabad emberre hivatkozva nem lehet
megfelelően keresetet indítani valaki ellen, aki beismerő vallomást tett.
(1) Általában a vallomásokat csak akkor veszik figyelembe, ha a vallomásban foglaltak a
joggal és a természettel összhangban lévőnek fogadhatók el.
15. Pomponius, Sabinusról, XVIII. könyv.
Ha a birtokba lépés előtt azt válaszoltam, hogy a birtokhoz tartozó rabszolga az enyém, akkor
én vagyok a felelős; mert a birtok ugyanolyan, mint a tulajdonos.
(1) Ha a bíróságon kihallgatott fél bevallja, hogy egy rabszolga az övé, és a rabszolga ezután
meghal, a válaszadó fél nem felelős; mint ahogyan nem lett volna felelős az említett rabszolga
halála után sem, ha az az övé lett volna.
16. Ulpianus, Az ediktumról, XXXVII. könyv.
Ha egy rabszolgát az ellenség foglyul ejt, és valaki, miután a bíróságon kihallgatták, azt
válaszolja rá hivatkozva, hogy az ő felügyelete alatt áll; bár a postliminium joga habozásra
késztethet bennünket, mindazonáltal nem hiszem, hogy okunk van a noxalra, mert a rabszolga
nem a mi felügyeletünk alatt áll.
1. Bár úgy ítélték meg, hogy az a fél felelős, aki bevallja, hogy egy másik rabszolga az övé;
mégis, nagyon helyesen úgy ítélték meg, hogy csak akkor felelős, ha a rabszolga az övé
lehetett volna, de ha nem tudott tulajdonjogot szerezni rajta, akkor nem felelős.
17. Ugyanő, Az ediktumról, XXXVIII. könyv.
Ha a rabszolga nem egy, hanem több személy tulajdonában van, és mindannyian hamisan
állítják, hogy nem az ő felügyeletük alatt áll, vagy néhányan közülük ezt tették, vagy csalárd
módon cselekedtek, hogy elkerüljék a rabszolga feletti felügyeletet; mindegyikük felelős a
teljes kárösszegért, ahogyan akkor is felelősek lennének, ha az említett rabszolga felett ők
rendelkeznének; de az egyik fél, aki nem követett el csalást annak érdekében, hogy elkerülje a
rabszolga feletti felügyeletet, vagy nem tett hamis nyilatkozatot, nem lesz felelős.
18. Julianus, Az Urseius Feroxról, IV. könyv.
Amikor egy személy, aki egy hagyaték felének örököse volt, meg akarta védeni távollévő
társörökösét, és a biztosítéknyújtás terheinek elkerülése érdekében azt válaszolta, hogy ő az
egyedüli örökös, és ellene született ítélet; a felperes azt kérdezte, hogy mivel a fél
fizetésképtelen, nem lehet-e a korábbi ítéletet hatályon kívül helyezni, és nem lehet-e annak a
személynek pert indítani, aki valójában az örökös. Proculus azt válaszolta, hogy az ítéletet
hatályon kívül lehet helyezni és a keresetet meg lehet indítani, és ez helyes.
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19. Papinianus, Kérdések, VIII. könyv.
Ha az apja nevében megjelenő fiú hallgat, amikor kihallgatják, mindent úgy kell betartani,
mintha nem hallgatták volna ki.
20. Paulus, Kérdések, II. könyv.
Ha egy fél azt válaszolja, hogy egy más tulajdonában lévő rabszolga az övé, és ellene
indítanak pert a nemperes eljárásban, a tényleges tulajdonos mentesül. Másként van azonban,
ha valaki azt vallja, hogy megölt egy rabszolgát, akit valaki más ölt meg, vagy ha valaki azt
válaszolja, hogy ő az örököse; mert ezekben az esetekben nem szabadul fel az, aki a
cselekményt elkövette, vagy az, aki a tényleges örökös. Ezek a dolgok nem mondanak ellent
egymásnak; mert az első esetben két fél felelős a rabszolga személye miatt, ahogyan azt
mondjuk, hogy felelősek, ha a rabszolga közös tulajdonban van, és ha az egyiket perbe fogják,
a másik felmentést kap; de az a fél, aki bevallja, hogy megölt vagy megsebesített valakit, a
saját számlájára felel, és az elkövető bűne sem maradhat büntetlenül annak számlájára, aki
válaszolt, kivéve, ha a bevalló fél annak, aki a bűncselekményt elkövette, vagy az örökösnek a
védőjeként járt el, és e célból jelent meg az ügyben; mert akkor kivételt tesznek, és a felperes
el lesz zárva, mert az előbbi akár a lebonyolított üzlet, akár a megbízás alapján perrel
visszakövetelheti, amit fizetett. Ugyanez a szabály vonatkozik arra az esetre is, ha a fél
magának az örökösnek az utasítására nyilatkozik, hogy ő az örökös, vagy más okból kíván
megjelenni a védelmében.
(1) Ha valakit a bíróságon megkérdeznek arról, hogy birtokában van-e egy bizonyos
földterületnek; kérdezem, hogy kötelezhető-e arra, hogy válaszoljon arra, hogy az említett
földterület mekkora részét birtokolja? Azt válaszoltam, hogy Javolenus azt mondja, hogy a
föld birtokosa köteles válaszolni arra vonatkozóan, hogy az említett földterületnek mekkora
része van a birtokában; tehát ha azt állítja, hogy a kisebbik rész van a birtokában, akkor a
felperes a másik rész birtokába kerül, amelyre hivatkozva nem történik védekezés.
(2) Ugyanez a szabály vonatkozik arra az esetre is, amikor biztosítékot adunk a fenyegető kár
ellen; mert ebben az esetben a félnek arra is válaszolnia kell, hogy a földterület melyik része
tartozik hozzá, hogy a kikötést az említett részre vonatkozóan rendezhesse; és a büntetés
ebben az esetben, ha a fél nem ígéri meg, az, hogy birtokba kell vennünk; és ezért ebből a
szempontból lényeges tudni, hogy a fél birtokában van-e az említett helyiségeknek vagy sem.
21. Ulpianus, Az ediktumról, XXII. könyv.
Ahol a bírót a méltányosság érzése befolyásolja, ott kétségtelen, hogy az igazságosság
érdekében kihallgatásra kerül sor.
22. Scaevola, Digest, IV. könyv.
Amikor a császári ügyész a kincstárnak járó tartozásra vonatkozó vizsgálatot folytatott, és az
elhunyt egyik fia, aki nem jutott a hagyatéki vagyon birtokába, és nem volt örökös, azt
válaszolta, hogy ő az örökös; felelősségre vonható-e a többi hitelezővel szemben, mint aki a
kérdőívre válaszolt? A válasz az volt, hogy egy fél nem perelhető a válasza miatt azok által,
akik nem hallgatták ki őt a bíróság előtt.
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2.cím Bizonyos ügyekről, amelyek ugyanazon bíró elé kerülnek.
1. Pomponius, Sabinusról, XIII. könyv.
Ha egy birtokmegosztási per és egy közös tulajdon megosztására vagy határok
megállapítására irányuló per több személy között indul, ugyanazt a bírót kell kiválasztani;
továbbá mindannyiuknak ugyanazon a helyen kell jelen lenniük, hogy a társörökösök vagy a
tulajdonostársak könnyebben összegyűlhessenek.
2. Papinianus, Kérdések, II. könyv.
Ha több gyám közül egyet perelnek be, mert a többiek nem fizetőképesek, és ez az egy kéri,
akkor mindannyian ugyanazon bíró elé állíthatók; és ezt a császári rescriptiók rögzítik.

3. cím A rabszolga megrontásáról.
(1) Ulpianus, Az ediktumról, XXIII. könyv.
A praetor azt mondja: "Ha valakit azzal vádolnak, hogy más tulajdonában lévő férfi vagy női
rabszolgát rejteget, vagy rosszindulatúan rábeszélte, hogy olyasmit tegyen, ami értékét
csökkenti, akkor a vagyon értékének kétszeresére adok pert."
1. E rendelet értelmében nem lesz felelős az, aki jóhiszeműen vásárol rabszolgát, és nem is
indíthat keresetet a rabszolga megrontásáért, mert nem érdekelt abban, hogy a rabszolga ne
legyen megrontva; és valójában, ha bárki elismerné, hogy ez igaz, az eredmény az lenne, hogy
két fél javára indulna per a rabszolga megrontásáért, ami abszurd. Azon a véleményen
vagyunk, hogy ezt a keresetet nem indíthatja meg az a fél, akit egy szabad ember jóhiszeműen
szolgaként szolgál rabszolgaként.
2. Amikor a prétor azt mondja, hogy "menedéket", akkor ezt úgy értjük, hogy amikor valaki
egy máséhoz tartozó rabszolgát a védelme alá vesz; és ez, helyesen szólva, azt jelenti, hogy
menedéket ad neki elrejtés céljából, akár a saját területén, akár egy máséhoz tartozó helyen
vagy épületben.
3. A "meggyőzni" nem pontosan azt jelenti, hogy kényszeríteni és kényszeríteni bárkit, hogy
engedelmeskedjen neked, de ez egy mérsékelt jelentésű kifejezés; mert bárki rábeszélhet mást
akár jó, akár rossz tanáccsal, és ezért a praetor hozzáteszi, hogy "rosszindulatúan", amivel
"csökkenti az értékét", tehát a fél nem követi el a vétséget, hacsak nem veszi rá a rabszolgát,
hogy olyasmit tegyen, amivel az értékét csökkentheti, és ezért, ha egy fél ráveszi a rabszolgát,
hogy tegyen vagy tervezzen valamit, ami becstelen, akkor e rendelet hatálya alá tartozik.
4. Felelősségre vonható-e azonban az a személy, aki egy jó szokású rabszolgát
bűncselekmény elkövetésére késztetett, vagy egy rossz szokású rabszolgát felbujtott, vagy
megmutatta neki, hogyan kövesse el a cselekményt? A jobbik vélemény az, hogy még akkor
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is felelősségre vonható, ha megmutatta a rossz rabszolgának, hogyan kövesse el a
bűncselekményt. Sőt, ha a rabszolga már szándékában állt volna menekülni, vagy lopást
elkövetni, és az említett személy jóváhagyta volna a szándékát, akkor is felelős lesz, mert a
rabszolga rosszindulatát nem növelheti a dicséret; tehát akár jó rabszolgát tett rosszá, akár
rossz rabszolgát rontott, akkor is úgy kell tekinteni, hogy megrontotta.
5. Rosszabbá teszi azt a rabszolgát is, aki ráveszi, hogy valamilyen sérelmet vagy lopást
kövessen el, vagy menekülésre készteti, vagy más rabszolgáját ilyen cselekedetekre ösztökéli,
vagy arra, hogy összezavarja a peculiumát, vagy arra, hogy a nők szerelmese legyen, vagy
arra, hogy vándoroljon, vagy arra, hogy mágikus művészeteknek szentelje magát, vagy arra,
hogy túl gyakran legyen jelen a kiállításokon, vagy arra, hogy randalírozzon; vagy rávenni
egy szolgát, aki udvari tisztviselő, akár szavakkal, akár megvesztegetéssel, hogy
megcsonkítsa vagy meghamisítsa gazdája számláit, vagy akár érthetetlenné tegye azt a
számlát, amelynek vezetésére őt bízták;
2. Paulus, Az ediktumról, XIX. könyv.
Vagy pazarlóvá vagy engedetlenné teszi, vagy ráveszi őt a kicsapongásra.
3. Ulpianus, Az ediktumról, XXIII. könyv.
A "rosszindulatúan" kifejezés hozzáadásával a praetor a rabszolgát rábeszélő fél
megtévesztésére utal, de ha valaki rosszindulatú szándék nélkül leértékeli a rabszolga értékét,
nem éri szégyen; és nem felel, ha ezt tréfából teszi.
1. Ezért felmerül a kérdés, ha valaki rábeszél egy másikhoz tartozó rabszolgát, hogy másszon
fel egy tetőre, vagy ereszkedjen le egy kútba, és az engedelmeskedve felmászik vagy
leereszkedik, és eltörik a lába vagy bármely más végtagja, vagy életét veszti; felelős lesz-e a
fél? Ha ezt rosszindulatú szándék nélkül tette, nem lesz felelős, de ha rosszindulatúan tette,
akkor igen;
4. Paulus, Az ediktumról, XIX. könyv.
Kényelmesebb azonban, ha a Lex Aquilia értelmében a praetoriánus felelősségre vonja.
5. Ulpianus, Az ediktumról, XXIII. könyv.
A "rosszhiszeműen" kifejezés arra a személyre is vonatkozik, aki rabszolgát rejteget, így nem
felelős, hacsak nem cselekedett rosszhiszeműen. Ha azonban valaki azért rejteget egy
rabszolgát, hogy az urának tartsa, vagy emberségből, szánalomból, vagy más dicséretes és
igazságos okból, akkor nem felel.
1. Ha valaki rosszindulatúan rávesz egy rabszolgát, akit szabadnak hitt, hogy valamilyen
cselekményt kövessen el, úgy tűnik számomra, hogy felelősségre kell vonni; mert nagyobb
vétséget követ el az, aki azt hiszi, hogy egy ember szabad, és megrontja őt, és ezért, ha
rabszolga, a fél felelősségre vonható.
2. Ez a kereset kétszeres kártérítésre szól, még a beismerő féllel szemben is, bár a Lex Aquilia
csak a tagadó félre rója ki ezt a büntetést.

494
3. Ha egy férfi vagy női rabszolga állítólag elkövette a cselekményt, akkor a kereset a
rabszolga jóvátételként történő átadásának kiváltságával jár.
4. Ez a kereset arra az időre vonatkozik, amikor a rabszolgát megrontották vagy bújtatták, és
nem a jelen időpontra; ezért ha a rabszolga meghal, vagy eladják, vagy manumitálják, a
kereset mindazonáltal előterjeszthető; és ha a jog egyszer már keletkezett, a manumitálással
nem szűnik meg;
6. Paulus, Az ediktumról, XIX. könyv.
A korábbi érték becslése a jelen kereset céljaira történik;
7. Ulpianus, Az ediktumról, XXIII. könyv.
Mivel a rossz rabszolgák talán elnyerhetik szabadságukat, és néha jó okok merülhetnek fel
utólag a felszabadításukra.
(8) Paulus, Az ediktumról, XIX. könyv.
Az az örökös, akinek a rabszolgáját megrontották, nemcsak akkor jogosult erre a keresetre, ha
a rabszolga továbbra is a hagyaték részét képezi, hanem akkor is, ha megszűnt az lenni;
például, ha örökösözték.
9. Ulpianus, Az ediktumról, XXIII. könyv.
Julianus a Digest kilencedik könyvében felteszi a kérdést, hogy az a fél, aki megrontja a közös
tulajdonban lévő rabszolgát, felelősségre vonható-e e perben; és azt mondja, hogy a másik
társtulajdonos felelősségre vonhatja; továbbá, hogy per indítható ellene a közös tulajdon
felosztása miatt, valamint a társulás miatt is, ha a társtulajdonosok élettársak. De miért teszi
Julianus rosszabbá a tulajdonostárs helyzetét, amikor mint ilyen indít pert, mint amikor idegen
személy ellen indít eljárást? Ha idegen ellen indítanak pert, ez megtehető, akár bújtatta, akár
megrontotta a rabszolgát, de ha a társasági jog alapján indítanak pert, ez a pert a póttartás
nélkül, vagyis a bújtatás állítása nélkül is megtehető; mert Julianus talán úgy gondolta, hogy
ez nem érinti a társasági tagot, hiszen senki sem bújtathatja saját rabszolgáját; de ha ezt a
rabszolga elrejtése céljából tette, akkor állítható, hogy felelősséggel tartozik.
(1) Ha nekem van haszonélvezeti jogom egy rabszolgán, neked pedig puszta tulajdonjogod, és
az említett rabszolga általam megromlik, te eljárást indíthatsz ellenem; de ha te követted el a
cselekményt, én prétori perrel járhatok el ellened; mert ez a per mindenféle megromlásra
alkalmazható, és a haszonélvezőnek érdekében áll, hogy a rabszolga, akin ezt a jogot
gyakorolja, jó szokású legyen. A haszonélvezőt akkor is megilleti a praetoriánus kereset, ha
egy másik fél bújtatja vagy megrontja a rabszolgát.
(2) Ezt a keresetet az ingatlan értékének kétszeresére is megítélik.
(3) De még mindig kérdéses, hogy a rabszolga által a testében vagy a rendelkezéseiben
elszenvedett kárt csak a rabszolga értékcsökkenésének mértékére kell-e becsülni, vagy más
dolgokat is figyelembe kell-e venni. Neratius azt állítja, hogy a rabszolga megrontásában
vétkes felet kártérítés megfizetésére kell kötelezni annak mértékéig, amennyivel a rabszolga
értéke a megrontása miatt csökkent.
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10. Paulus, Az ediktumról, XIX. könyv.
Ebben az esetben a rabszolga által magával vitt vagyontárgyak becslése is ide tartozik, mivel
az egész kár megduplázódik, és nincs különbség, hogy a vagyontárgyat az alpereshez vagy
máshoz vitték-e, vagy akár el is fogyasztották; mert igazságosabb, ha azt a felet vonják
felelősségre, aki a bűncselekmény főszereplője volt, mint ha azt kell keresni, akihez a
vagyontárgyat vitték.
11. Ulpianus, Az ediktumról, XXIII. könyv.
Neratius azt mondja, hogy ahol a lopásokat utólag követik el, azokat nem kell beleszámítani a
becslésbe. Ezt a véleményt helyesnek tartom, mert az Ediktum szavai: "Amennyire a vagyon
értéke", minden kárt felölelnek.
1. Ha ráveszek egy rabszolgát, hogy az adósok bankjegyeit megrongálja, kétségtelenül
felelősséggel tartozom; de ha a rabszolga a vele kötött szerződésben foglalt törvényszegések
elkövetésének szokása miatt más ilyen jellegű iratokat ellop, megrongál vagy megsemmisít,
akkor azt kell mondani, hogy az őt megrontó személy e cselekmények miatt nem felelős.
2. Bár a rabszolgák megrontása miatt a lopott vagyontárgyakra való hivatkozással perelhető
lesz, mindazonáltal lopás miatt is indíthatunk keresetet, mivel meg kell állapítani, hogy a
tárgyakat a felajánló fél segítségével és tanácsára vitték el; és nem lesz elegendő bármelyik
kereset benyújtása sem, mert az egyik alkalmazása nem eredményezi a másik kereset
mellőzését. Julianus ugyanezt mondja arra a félre vonatkozóan, aki egy rabszolgát rejteget,
elrejt és megront; mert a lopás és a rabszolga megrontásának bűncselekménye különálló. Ezen
túlmenően a fél a tulajdon visszaszerzésére irányuló személyes perben is felelősséggel
tartozik; mert bár a másik fél a rabszolgát egy ilyen per útján is megszerezhette, valamint a
lopás miatt indított perben büntetésként, mégis, a rabszolga megrontása miatt a kamatai
erejéig jogosult a perre:
(12) Paulus, Az ediktumról, XIX. könyv.
Azon oknál fogva, hogy az alperes továbbra is kötelezett, bár a tulajdonviszonyok
helyreállítása megtörtént.
13. Ulpianus, Az ediktumról, XXIII. könyv.
Ez a kereset örökös, nincs időbeli korlátozás, és az örökös és más jogutódok javára szól; de az
örökös ellen nem adható meg, mivel büntetőjogi jellegű.
1. A fél akkor is felelős e perben, ha egy birtokhoz tartozó rabszolgát megront; és a birtokért
indított perben is felelős, mint fosztogató,
(14) Paulus, Az ediktumról, XIX. könyv.
Tehát a hagyaték visszaszerzésére irányuló keresetnek ugyanolyan hatálya lehet, mint ennek a
keresetnek.
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1. Ez az Ediktum nem vonatkozik az apai felügyelet alatt álló fiú vagy leány megrontásának
esetére, mivel a kereset a tulajdonunk részét képező rabszolga megrontására lett megállapítva,
és ez olyan eset, amelyben a tulajdonos bizonyítani tudja, hogy szegényebb lett, bár családja
becsülete és jó hírneve sértetlen marad. A méltányossági kártérítési kereset azonban a bíró
által meghatározandó összegre vonatkozik, mivel a mi érdekünk, hogy gyermekeink elméje ne
romoljon meg.
2. Ha egy rabszolga, aki közös tulajdonunk, megront egy rabszolgát, aki az enyém, Sabinus
azt mondja, hogy a közös tulajdonos ellen ugyanúgy nem lehet keresetet indítani, mintha a
saját rabszolgám megrontotta volna egy másik rabszolgámat. Továbbá, ha egy közös
tulajdonban lévő rabszolga megrontja a másik tulajdonában lévő rabszolgát, meg kell
vizsgálni, hogy a kereset indítható-e mindkét közös tulajdonos ellen, vagy mindegyikük ellen
külön-külön, ugyanúgy, mint más bűncselekmények esetében, amelyek a noxális keresetek
tárgyát képezik. A jobb vélemény az, hogy mindkét tulajdonos felel a teljes összegért, de ha
az egyikük fizet, a másik mentesül.
3. Ha egy rabszolga, akin haszonélvezettel rendelkezem, megront egy hozzám tartozó
rabszolgát, akkor a tulajdon egyszerű tulajdonosával szemben van kereseti jogom.
4. Az adós jogosult erre a keresetre a tartozás fejében zálogba adott rabszolga miatt.
5. Ebben a keresetben a kétszeres kártérítést nem a vagyontárgyakon felül becsülték meg,
mert ami megduplázódott, az az elszenvedett kár.
6. Ennek az a következménye, hogy ha bebizonyosodik, hogy rávetted a rabszolgámat, hogy
lopjon valamit Titiustól; nemcsak a rabszolga romlásának mértékéért leszel felelős, hanem
azért is, amit Titiusnak kell fizetnem.
7. Ismétlem, nemcsak akkor felelsz nekem, ha a rabszolga a tanácsod miatt okozott nekem
veszteséget, hanem akkor is, ha idegeneknek is okozott, mert a Lex Aquilia értelmében én
felelek; de ha valakivel szemben azért vagyok felelős a bérbeadásért, mert én adtam bérbe
neki a rabszolgát, és az a te befolyásodra romlott meg, akkor ezért és hasonló körülmények
között is te felelsz.
8. A kártérítés becslése ebben a perben attól függ, hogy mennyivel csökkent a rabszolga
értéke, és ezt a kérdést a bírónak kell eldöntenie.
9. Néha a rabszolga valójában értéktelenné válik, így nem előnyös, ha van egy ilyen
rabszolga. Ebben az esetben kötelezhető-e az őt befolyásoló fél a rabszolga értékének
megfizetésére, a tulajdonos pedig továbbra is megtarthatja és hasznot húzhat belőle; vagy
pedig a tulajdonos kénytelen legyen átadni a rabszolgát és elfogadni annak értékét? A jobb
vélemény az, hogy a tulajdonos választhat, hogy megtartja-e a rabszolgát, és kap-e kártérítést
a rabszolga értékének kétszeresével megegyező összegben, amennyire a rabszolga
megromlott; vagy pedig átadja a rabszolgát, ha van rá lehetősége, és elfogadja az értékét; ha
pedig nincs rá lehetősége, akkor mégis elfogadja az értékét, és a rabszolgát befolyásoló félre
ruházza át a jogot, hogy a rabszolgát saját kockázatára visszaszerezze. Mindaz, amit a
rabszolga átadásával kapcsolatban megállapítottunk, csak akkor alkalmazandó, ha a rabszolga
az eljárás megindításakor még él. De mi van akkor, ha az eljárás a rabszolga felszabadítása
után indult? Az alperest nem szívesen hallgatja meg a bíró, ha azt állítja, hogy azért adta ki a
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rabszolgát, mert nem akarta a házában tartani, mivel a pénzt is meg akarta szerezni, mint a
felszabadított embert.
15. Gaius, A tartományi ediktumról, VI. könyv.
A rabszolga elméje megromlik, ha ráveszik, hogy megvetéssel bánjon a gazdájával.
16. Alfenus Varus, Digest, II. könyv.
Egy rabszolga tulajdonosa, aki intézőként alkalmazta őt, manumáltatta őt, majd előállíttatta
vele a számláit, és miután megállapította, hogy azok nem voltak helyesek, megállapította,
hogy a rabszolga a pénzt egy nőre költötte. Felmerült a kérdés, hogy indíthat-e pert ez ellen a
nő ellen a rabszolga megrontásáért, mivel a rabszolga már szabad volt? Azt válaszoltam, hogy
igen, és hogy a rabszolga által a nőnek adott pénz miatt lopásért is teheti ezt.
17. Marcianus, Szabályok, IV. könyv.
A férjnek a felesége ellen a rabszolga megrontása miatt, még a házasság fennállása alatt is, de
csak egyszerű kártérítésért, a házassági kötelék ellenértékeként, van helye keresetnek.

4. cím A szökevény rabszolgákról.
1. Ulpinaus, Az ediktumról, I. könyv.
Aki elrejt egy szökevény rabszolgát, az tolvaj.
1. A szenátus elrendelte, hogy a szökevény rabszolgákat nem engedik be a földekre, és nem
védik meg őket a birtokosok felügyelői vagy megbízottai, és pénzbírságot írt elő. De ha valaki
húsz napon belül visszaadja a szökevény rabszolgákat a gazdáiknak, vagy bíró elé állítja őket,
akkor amit korábban tett, azt megbocsátják; de később ugyanebben a szenátusi rendeletben
kimondták, hogy mentességet kap mindenki, aki a szökevény rabszolgákat visszaadja a
gazdáiknak, vagy az előírt időn belül bíró elé állítja őket, ha a birtokán találják őket.
2. Ez a rendelet a szenátorok vagy magánemberek birtokaira való belépés jogát is biztosította
a katonák vagy civilek számára egy szökött rabszolga felkutatása céljából, és valóban, a Lex
Fabia, valamint a szenátus rendelete, amelyet Modestus konzulsága idején hoztak, hivatkozott
erre a kérdésre. Ebben az áll, hogy amennyiben a felek szökött rabszolgák után kívánnak
kutatni, a magisztrátusoknak címzett leveleket kell nekik átadni, és száz solidi pénzbírságot
szabtak ki a magisztrátusokra, ha a levelek kézhezvétele után megtagadják a keresést végző
felek segítségét; és ugyanilyen büntetést szabtak ki arra, aki megtagadja, hogy a házkutatást a
saját területén végezzék. Fennmaradt Marcus isteni és Commodus általános rezcriptuma,
amelyben megállapítják, hogy minden kormányzó, magisztrátus, csapat és helyőrség köteles
segítséget nyújtani azoknak, akik szökevény rabszolgák után kutatnak, és ha megtalálják őket,
kötelesek átadni őket; és hogy minden olyan fél, akinek a földjén a rabszolgákat elrejtették,
büntetést kap, ha a bűncselekménybe belekeveredik.
3. Minden személy, aki szökevény rabszolgát tartóztat le, köteles őt nyilvánosan előállítani.
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4. A bírák pedig nagyon helyesen értesültek arról, hogy gondosan őrizetbe kell venni őket,
hogy megakadályozzák szökésüket.
5. A "szökevény" szó alatt olyan rabszolgát kell érteni, aki szokás szerint szökésben van.
Labeo azonban az Ediktumról szóló első könyvében azt mondja, hogy a szökevény
rabszolganő utódai nem tartoznak bele ebbe a megnevezésbe.
6. A rabszolga alatt azt értik, akit nyilvánosan előállítanak, és átadnak a városi elöljáróknak
vagy a kormány tisztviselőinek.
7. A gondos őrzés lehetővé teszi a vasaló használatát.
8. A rabszolgákat őrizetben kell tartani, amíg az Őrség prefektusa vagy a kormányzó elé nem
kerülnek. Az elöljáróknak tájékoztatást kell adni nevükről és jelzéseikről, valamint annak a
félnek a címéről, akihez valamelyikük állítólag tartozik, hogy a szökésben lévő rabszolgákat
minél könnyebben felismerjék és követeljék. A "jelek" szóba a sebhelyek is beletartoznak.
Ugyanez a szabály vonatkozik arra az esetre is, ha ezeket az ügyeket nyilvános helyen vagy
templomban való írás útján hozzák nyilvánosságra.
2. Callistratus, Bírósági vizsgálatok, VI. könyv.
Az egyszerűen szökevény rabszolgákat vissza kell adni a gazdáiknak; de ha szabadnak adják
ki magukat, akkor szigorúan meg kell büntetni őket.
3. Ulpianus, A prokonzuli hivatalról, VII. könyv.
Az isteni Pius egy rescriptumban kijelentette, hogy ha valaki egy szökevény rabszolgát akar
keresni egy másik birtokán, akkor a kormányzóhoz fordulhat, hogy leveleket adjanak neki; és
ha az eset úgy kívánja, egy tisztet is, hogy engedélyt kapjon a belépésre és a keresésre, és a
kormányzó büntetést is kiszabhat arra, aki nem engedi meg a keresést. Az isteni Marcus a
szenátus előtt elmondott beszédében felhatalmazást adott azoknak, akik szökött rabszolgák
után kívánnak kutatni, hogy a császár földjére, valamint a szenátorok és magánszemélyek
földjére belépjenek és átkutassák a szökött rabszolgák után, és megvizsgálják azoknak a
hálószobáit és nyomát, akik elrejtették őket.
(4) Paulus, Mondatok, I. könyv.
A vámhivatalnokok és a rendőrök kötelesek a szökevény rabszolgákat elfogásuk után
gondosan őrizetben tartani. A városi elöljáróknak az ilyen szökevény rabszolgákat, miután
elfogták őket, megfelelően őrizve a tartomány kormányzójának vagy a prokonzulnak az
irodájába kell küldeniük.
(5) Tryphoninus, Disputációk, I. könyv.
Ha egy szökött rabszolga az arénába menekül, nem menekülhet ura hatalma elől azzal, hogy
kiteszi magát ennek a veszélynek, amely nem más, mint a halál kockázata; mert az isteni Pius
egy rescriptumban kijelentette, hogy az ilyen rabszolgát mindenáron vissza kell szolgáltatni
urának, akár a vadállatokkal való küzdelem előtt, akár utána; mivel néha előfordulhat, hogy
pénzt sikkasztott, vagy más nagyobb törvényszegést követett el, úgyhogy inkább az arénába

499
vonul, minthogy vizsgálatnak vesse alá magát, vagy büntetést szenvedjen szökése miatt, ezért
fel kell adni.

5. cím A szerencsejátékosokról.
1. Ulpianus, Az ediktumról, XXIII. könyv.
A prétor azt mondja: "Ha valaki megveri azt, akinek a házában állítólag kockajátékot
játszottak, vagy bármilyen módon megkárosítja, vagy ha az adott időben valamit titokban
elvittek a házból, nem adok helyt a keresetnek. Ahol valaki kockajáték miatt erőszakot
alkalmaz, azt a körülményeknek megfelelően megbüntetem."
1. Ha a szerencsejátékosok egymást rabolják ki, a keresetet nem utasítják el az erőszakkal
elvett tulajdon miatt; de csak a házigazdának tilos pert indítani, és nem a
szerencsejátékosoknak, még ha azok méltatlannak is tűnnek az engedékenységre.
2. Azt is meg kell jegyezni, hogy ha a ház tulajdonosát megverték vagy veszteséget
szenvedett, nem indíthat keresetet, függetlenül attól, hogy ez mikor és hol történt, de a házban
büntetlenül elkövethető a lopás a szerencsejáték idején, még akkor is, ha a bűncselekmények
bármelyikét elkövető fél nem vett részt a játékban. Az biztos, hogy a "ház" kifejezés alatt a
lakóhelyet és a tartózkodási helyet kell értenünk.
3. Ha a prétor megtagadja a lopás miatt indított kereset elfogadását, nézzük meg, hogy ez csak
a büntetőeljárásra vonatkozik-e, vagy a panaszos a vagyontárgyak előállítására irányuló
eljárást kíván-e indítani, vagy behajtási keresetet kíván-e indítani? Pomponius azt állítja, hogy
csak a büntetőeljárást utasítják el, de ezt nem tartom helyesnek, mivel a praetor egyszerűen
azt mondja: "Ha valamit titokban vittek el, nem adok helyt a keresetnek". Azt mondja
továbbá: "Ha valaki kockajáték miatt erőszakot alkalmaz, azt a körülményekhez képest
büntetni fogom". Ez a záradék annak a félnek a büntetésére utal, aki egy másikat játékra
kényszerít, és azt jelenti, hogy pénzbírsággal vagy kőbányára ítélhetik, vagy láncra verhetik.
2. Paulus, Az ediktumról, XIX. könyv.
Egyesek ugyanis szoktak másokat kényszeríteni, hogy játsszanak, néha már az elejétől fogva,
néha pedig, miután magukat megverték, kényszerítik őket, hogy maradjanak.
1. A szenátus rendelete megtiltja a pénzért való játékot, kivéve, ha a felek lándzsával,
dárdadobással, futással, ugrással, birkózással vagy ökölvívással küzdenek, a bátorság és az
ügyesség bemutatása céljából:
3. Marcianus, Szabályok, V. könyv.
Az ilyen esetekben a tizianuszi, a publikus és a corneli törvények szerint a fogadások
megengedettek, de más törvények szerint nem jogszerűek, ha a verseny nem az ügyesség
bemutatására irányul.
4. Paulus, Az ediktumról, XIX. könyv.
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Ha egy lakomán bármi kerül az asztalra, a háztartás tagjai játszhatnak érte.
1. Ha egy rabszolga vagy egy apai felügyelet alatt álló fiú veszít, az apja vagy a tulajdonosa
jogosult arra, hogy visszakapja, amit elvesztett. Továbbá, ha a rabszolga pénzt kapott, a De
peculio keresetnek adnak helyt a gazdája ellen, de nem a noxal keresetnek, mivel az a megtett
üzleten alapul; de az alperes nem kötelezhető arra, hogy a peculiumban foglalt összegnél
többet fizessen.
2. Ezen ediktum alapján a háztartásfő vagy a mecénás ellen méltányossági keresetet lehet
indítani a kockajátékok során elvesztett pénz visszaszerzése érdekében.

6. cím Ha a földmérő hamis jelentést készít a mérésekkel kapcsolatban.
1. Ulpianus, Az ediktumról, XXIV. könyv.
A praetor a földmérővel szemben in factum pert engedélyez, mivel nem szabad, hogy
megtévesszen bennünket, mivel abban vagyunk érdekeltek, hogy helyes mérési
jegyzőkönyvet kapjunk; ha például vita merült fel a határokkal kapcsolatban, vagy ha a vevő
vagy az eladó meg akarja állapítani az eladni kívánt földrészlet nagyságát. E keresetnek azért
ad helyt, mert a régi hatóságok az ilyen személlyel kötött szerződést nem tekintették bérletnek
és bérbeadásnak, hanem inkább úgy tekintették, hogy szolgálatait szívességből
adományozták, és ezért azt, amit díjazásként adtak neki, tiszteletdíjnak nevezték; de ha bérlet
és bérbeadás miatt indítanak keresetet, akkor azt kell mondani, hogy azt céltalanul indítják.
1. Ez a kereset csak a pozitív rosszindulat meglétét követeli meg. Ugyanis úgy ítélték meg,
hogy a földmérő alaposan visszaszorul, ha csak pozitív rosszindulat miatt perelhető, mivel
polgári jogi felelősséggel nem tartozik. Ezért, ha szakértelem hiányát mutatta, az, aki
alkalmazta, csak saját magát hibáztathatja, de ha gondatlanságot követett el, ugyanilyen
biztonságban lesz; és nyilvánvaló, hogy a súlyos gondatlanság hasonlít a rosszindulathoz. Ha
azonban díjazásban részesül, az ediktum feltételei szerint mindenfajta gondatlanságért felelős
lesz; mert kétségtelenül tudja a prétor, hogy az ilyen felek fizetségért dolgoznak.
2. Csak az felel ezért a keresetért, aki feljelentést tesz; de úgy kell értenünk, hogy az tesz
feljelentést, aki ezt máson keresztül teszi;
2. Paulus, Az ediktumról, XXV. könyv.
Vagy írásban.
1. Ha azonban én megbízlak téged, egy földmérőt, hogy mérd fel a földemet, és te ezt átadod
Titiusnak, és ő a munka során pozitív rosszindulatból tesz valamit, akkor te leszel felelős;
mert pozitív rosszindulatot tanúsítottál, amikor egy ilyen emberre bíztad magad.
3. Ulpianus, Az ediktumról, XXIV. könyv.
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Ha két személyt utasítok egy felmérés elvégzésére, és mindketten bűnösek a
rosszhiszeműségben, akkor a teljes összegre külön-külön is perelhetem őket; de ha az
egyikük, miután bepereltek, kielégíti a követelésemet, a másik ellen indított keresetet el kell
utasítani.
(1) Ezt a keresetet bárki benyújthatja, akinek érdekében állt, hogy a hamis mérésről szóló
jelentés ne készüljön; azaz akár a vevő, akár az eladó, akit a jelentéssel megkárosítottak.
(2) Pomponius azonban azt mondja, hogy ha a jelentés miatt a vevő túl sokat fizet az
eladónak, akkor nem indíthat pert a földmérő ellen, mert neki joga van a túlfizetett összeg
behajtására; mert a vevőnek nem érdeke ezt megtenni, mivel neki van joga a behajtásra,
kivéve, ha az eladó fizetésképtelen; mert akkor a földmérő lesz felelős.
(3) Ha az eladó, miután a földmérő megtévesztette, nagyobb mennyiségű földet ad át;
Pomponius azt mondja, hogy ugyanezen szabály szerint a földmérő ellen nem lehet perelni,
mert az eladónak joga van a vevővel szemben adásvételi perre, kivéve, ha a vevő nem
fizetőképes.
(4) Pomponius azt is kimondja, hogy ha egy földmérőt egy per miatt alkalmaznak, és a
jelentésében becsap, akkor felelősségre vonható, ha emiatt kevesebbet kapok az ítélet által.
Nyilvánvaló, hogy ha a bíróság rendelte ki, és rosszhiszeműen készít ellenem jelentést,
kétségbe vonja, hogy jogom van-e őt felelősségre vonni, mindazonáltal inkább úgy véli, hogy
igen.
(5) Pomponius azt mondja, hogy ezt a keresetet az örökösnek és más hasonló személyeknek
meg kell adni, de az örökössel és az ilyen jellegű személyekkel szemben el kell utasítani.
(6) Azt mondja, hogy a kereset inkább noxal, mint De peculio, ha egy rabszolgára hivatkozva
indult, bár a De peculio polgári jogi kereset is rendelkezésre állhat.
4. Paulus, Az ediktumról, XXV. könyv.
Ez a kereset örökös, mivel az ok nem a rosszhiszeműség kezdetétől, hanem az üzletkötés
időpontjától kezdődik.
5. Ulpianus, Az ediktumról, XXIV. könyv.
Amennyiben a földmérő nem hamis mérési jegyzőkönyvet készít, hanem késlekedik a
jegyzőkönyvvel, és ennek eredményeként az eladó felszabadul, miután megígérte, hogy
meghatározott időn belül átadja az ingatlant, ez a kereset nem nyújtható be; Pomponius
szerint pedig méltányossági keresetnek nem szabad helyt adni, és ezért csaláson alapuló
keresethez kell folyamodni.
1. Ha hamis jelentés készült, és a vevő a szerződés alapján beperli az eladót, akkor a földmérő
ellen is perelhet, de ha nem volt érdeke, akkor a földmérő ellen nem születik ítélet. Ha nem a
teljes hiányzó összegért perli az eladót, hanem egy kisebb összegért; Pomponius azt mondja,
és nagyon helyesen, hogy a maradékért a földmérő ellen is lehet pert indítani. A praetor még
tovább terjesztette ki e kereset hatályát; ugyanis ahol hamisan nyilatkoznak más dolgok
méréséről, ott is igénybe vehető ez a kereset; így például, ha valaki megtéveszti munkaadóját
egy épület, gabona vagy bor mérése során;
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(6) Paulus, Az ediktumról, XXIV. könyv.
Vagy egy út szélességére, vagy egy olyan szolgalomra való hivatkozással, amely faanyagok
behelyezését vagy kiugró tetőt igényel, amikor e célból vizsgálatot végeznek, vagy amikor az
udvar, az anyagok vagy a kő mérését végzik, és hamis jelentést adnak;
7. Ulpianus, Az ediktumról, XXIV. könyv.
Vagy ha bármi másnak a méreteit hamisan adják meg, akkor felelősségre vonható.
1. A keresetnek helyt adnak, ha a földmérő hamis mérést végez műszerekkel.
2. Pomponius azt is kimondja, hogy bárki jogosult erre a keresetre olyasvalakivel szemben,
aki nem földmérő, de a mérés során csalást követett el.
3. Ugyanígy kell megadni a keresetet az építész ellen, aki csalásban vétkes; mert az isteni
Severus elrendelte, hogy az építész vagy a vállalkozó ellen kell megadni a keresetet.
4. Én magam úgy gondolom, hogy a szándékosan hamis számítást végző könyvelő ellen is
meg kell adni a keresetet.

7. cím A vallási helyekről, a temetések költségeiről és a temetések
lebonyolításának jogáról.
1. Ulpianus, Az ediktumról, X. könyv.
Ha valaki temetéssel kapcsolatos kiadásokat eszközöl, úgy kell tekinteni, hogy a szerződést az
elhunyttal kötötte, nem pedig az örökösével.
2. Ugyanő, Az ediktumról, XXV. könyv.
Arisztosz szerint az a hely, ahol rabszolgát temettek el, vallásos.
1. Az a fél, aki holttestet helyezett el egy másik személy helyiségében, vagy ennek
megtörténtét okozta, ténybeli felelősséggel tartozik. A "más helyiségén" azonban vagy mezőt,
vagy épületet kell értenünk; ezek a szavak azonban a tulajdonosnak, nem pedig a jóhiszemű
birtokosnak adják meg a keresetet; ugyanis amikor a kijelentés úgy hangzik, hogy "más
helyiségében", nyilvánvaló, hogy a tulajdonosra gondolnak, vagyis arra a félre, akinek a föld
a tulajdonát képezi. Még akkor is, ha egy haszonélvező végzi a temetést, az ingatlan egyszerű
tulajdonosával szemben is felelősséggel tartozik. Vitatott, hogy a társtulajdonos felelős-e, ha
társtulajdonosának tudta nélkül járt el; de a jobb vélemény szerint a hagyaték felosztása iránti
perben vagy a közös tulajdon megosztása iránti perben perelhető.
2. A praetor azt mondja: "Ha egy halott testét vagy csontjait állítólag közönséges földbe vagy
olyan temetkezési helyre viszik, amelyhez a félnek nem volt joga, az, aki ezt teszi, tényállási
felelősséggel tartozik, és pénzbüntetéssel sújtják."
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3. Az "elvétel", amelyre a praetor gondolt, az a temetés céljából történt.
4. A "közönségesnek" nevezett terület nem szent, nem felszentelt és nem vallásos, hanem
olyan hely, amelyre e jelzők egyike sem alkalmazható.
5. A temetkezési hely olyan hely, ahol emberi testeket vagy csontokat helyeznek el. Celsus
azonban azt mondja, hogy a temetésre szánt hely nem válik teljesen vallásossá, hanem csak az
a része, ahol a testet elhelyezik.
6. Emlékmű az, amit az elhunyt emlékének megőrzése céljából állítanak.
7. Ha valakinek haszonélvezeti joga van, az nem teszi a helyet vallásossá. Ha azonban az
egyik félnek puszta tulajdonjoga van, a másiknak pedig haszonélvezeti joga, az utóbbi nem
teheti vallásossá a helyet, és a puszta tulajdonos sem teheti ezt meg, hacsak nem temeti oda
véletlenül azt, aki a haszonélvezeti jogot hagyta rá, mivel őt nem lehetett volna máshol ilyen
kényelmesen eltemetni; és ez volt Julianus véleménye. A helyet azonban nem lehet vallásossá
tenni, ha a haszonélvező nem akarja; de ha beleegyezik, a jobb vélemény szerint vallásossá
válik.
8. Senki sem teheti vallásossá azt a helyet, amely szolgalmi joggal terhelt, kivéve, ha a
szolgalomra jogosult beleegyezik. Ha azonban a fél a szolgalmat nem kevésbé kényelmesen
más helyen is igénybe veheti, nem lehet azt állítani, hogy a temetés a szolgalom megzavarása
céljából történt, és ezért a hely vallásossá válik; és ez valóban ésszerű.
9. Ha valaki zálogba adta a földjét, és a saját családjából valakit eltemet rajta, akkor azt
vallásossá teszi; és ha őt magát temetik oda, ugyanez a szabály érvényes; de ezt a jogot nem
ruházhatja át másra.
3. Paulus, Az ediktumról, XXVII. könyv.
A közjó szempontjából előnyösebb, ha azt mondjuk, hogy egy helyet minden fél
beleegyezésével lehet vallásossá tenni; és ezt Pomponius is így gondolta.
4. Ulpianus, Az ediktumról, XXV. könyv.
Ha egy örökösnek kinevezett fél eltemeti a családfő holttestét, mielőtt belépne a birtokra,
ezzel vallásossá teszi a helyet, de senki ne gondolja, hogy ezzel a cselekedetével örökösként
viselkedik; mert tegyük fel, hogy még gondolkodik azon, hogy belép-e a birtokra. Én magam
azon a véleményen vagyok, hogy még ha nem is az örökös temette el a holttestet, hanem
valaki más, és az örökös vagy nem vett részt aktívan, vagy csak távol volt, vagy félt, hogy úgy
tekintik, mintha örökösként viselkedne, akkor is vallásossá teszi a helyet; mert nagyon
gyakran az elhunytakat azelőtt temetik el, mielőtt az örökösök megjelennének. Ebben az
esetben a föld csak akkor válik vallásossá, ha az elhunyt tulajdona volt, mert csak természetes,
hogy a hely, ahová valakit eltemetnek, az ő tulajdona volt; különösen, ha olyan helyen temetik
el, amelyet ő maga választott ki. Ez a szabály olyan mértékben érvényesül, hogy még akkor
is, ha a holttestet az örökös temeti el a hagyatékból származó földbe, az örökhagyó temetése
teszi vallásossá a helyet, feltéve, hogy máshol nem lehetett volna ugyanolyan kényelmesen
eltemetni.
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5. Gaius, A tartományi ediktumról, XIX. könyv.
A "családi temetkezési hely" olyan helyet jelent, amelyet valaki saját maga és házanépe
számára különített el; de az "örökös temetkezési hely" olyan hely, amelyet valaki saját maga
és örökösei számára biztosít,
6. Ulpianus, Az ediktumról, XXV. könyv.
Vagy ha a háztartás vezetője azt örökös jogon szerezte. Mindkét esetben azonban az örökösök
és más örökösök mindenféleképpen törvényesen eltemethetők, és eltemethetnek másokat is,
bár akár végrendelet, akár öröklés alapján nagyon csekély mértékben lehetnek örökösök, még
akkor is, ha a többi örökös nem járul hozzá. Ugyanez a kiváltság illeti meg mindkét nemű
gyermekeket és más fokú leszármazókat, valamint az emancipált személyeket, függetlenül
attól, hogy örökösökké váltak-e vagy visszautasították a hagyatékot. Az örökösöktől
megfosztott rokonok tekintetében azonban emberiességi indítékból eltemethetők, kivéve, ha
az örökhagyó jogos gyűlölettől befolyásolva ezt kifejezetten megtiltotta; másokat azonban
nem temethetnek el, kivéve saját leszármazottaikat. A szabadosokat sem eltemetni, sem
másokat ilyen körülmények között eltemetni nem lehet, hacsak nem válnak a pártfogójuk
örököseivé; bár egyes pártfogók feliratokkal jelezték, hogy saját maguknak és a
szabadosoknak emlékművet állítottak. Papinianus is ezt a véleményt képviselte, és ezt
többször határozatokkal is alátámasztották.
1. Amíg csak emlékmű, addig bárki eladhatja, vagy elajándékozhatja; ha azonban
zsenotáfiummá válik, ki kell mondani, hogy eladható; mivel az Isteni Testvérek egy
rezcriptumban kimondták, hogy egy ilyen építmény nem vallásos.
7. Gaius, A tartományi ediktumról, XIX. könyv.
Aki egy másik tulajdonában lévő földterületen temet el egy holttestet, az tényállás alapján
kötelezhető az eltemetett holttest eltávolítására, vagy a földterület árának megfizetésére. Ezt a
keresetet az örökös és az örökös ellen is lehet indítani, és a kereset örökös.
(1) Ha valaki egy holttestet egy más tulajdonában lévő kőládába helyezett, amelybe még nem
helyeztek el holttestet; a prokonzul méltányos in factum keresetet ad ellene, mivel nem lehet
helyesen azt állítani, hogy a holttestet temetkezési helyre vagy más tulajdonában lévő
földterületre helyezte.
8. Ulpianus, Az ediktumról, XXV. könyv.
Ha a csontokat vagy a holttestet más, nem rokon temette el, kérdéses, hogy a föld tulajdonosa
kiáshatja-e vagy eltávolíthatja-e azokat a pápai rendelet vagy a császár parancsa nélkül; Labeo
szerint pedig a pápai engedélyt vagy a császár parancsát kell beszerezni, különben kártérítési
per indul a maradványokat eltávolító személy ellen.
1. Ha egy vallási helyről azt állítják, hogy azt profánnak adták el, a prétor az érdekelt javára
az eladóval szemben factum pert indít; és ez a per az eladó örököse ellen is indítható, mivel az
adásvételi szerződés alapján indított perhez hasonlít.
2. Ha valaki egy holttestet temetett el egy olyan helyen, amely a nyilvánosság használatára
volt hivatott, a prétor pert indít ellene, ha rosszindulatúan cselekedett, és a bíróság rendkívüli
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hatalmával kell megbüntetni, bár a büntetés mérsékelt; de ha rosszindulat nélkül cselekedett,
fel kell menteni.
3. Ebben a keresetben a "profán hely" kifejezés egy épületre is alkalmazható.
4. Ezt a keresetet nem csak a tulajdonos indíthatja, hanem bárki, akit a földterület
haszonélvezete megillet, vagy akit a földterület feletti szolgalom megillet; mert ezeknek a
feleknek is joguk van megakadályozni a cselekményt.
5. Ha valakit megakadályoznak abban, hogy olyan helyen temessen el, ahol erre joga van,
akkor jogosult a tényállási keresetre és az interdictumra is, még akkor is, ha nem őt magát
akadályozták, hanem a megbízottját; mivel ilyen körülmények között ő maga tekinthető
akadályozottnak.
9. Gaius, A tartományi ediktumról, XIX. könyv.
Ha valakit megakadályoznak abban, hogy eltemesse egy elhunyt személy holttestét vagy
csontjait, azonnal élhet egy tilalommal, amely megtiltja, hogy erőszakot alkalmazzanak
ellene, vagy máshol temetheti el a testet, és ezt követően indíthat egy tényállási pert, amellyel
mint felperes kártérítést kaphat azon érdeke erejéig, hogy nem akadályozták meg a
temetésben; és a számításba bele kell számítani az általa megvásárolt földterület árát, vagy az
általa bérelt földterület bérleti díját, vagy a saját földterületének értékét, amelyet senki sem
tenne vallásossá, ha nem kényszerítenék erre. Ezért csodálkozom, hogy miért tűnik
eldöntöttnek, hogy ez a kereset sem az örökös javára, sem az örökös ellen nem adható meg;
mivel nyilvánvaló, hogy egy bizonyos pénzösszeg elszámolásáról van szó, amely a követelés
alapját képezi; mindenesetre a per bármikor megindítható a felek között maguk között.
10. Ulpianus, Az ediktumról, XXV. könyv.
Ha a földterület eladója saját maga és leszármazottai temetkezési helyét tartja fenn, és
megakadályozzák abban, hogy egy utat használhasson valamelyik családtagja eltemetése
céljából, akkor pert indíthat; ugyanis úgy határoztak, hogy a vevő és az eladó közötti
megállapodásban fenntartották a földterületen való temetkezési célú áthaladás jogát.
11. Paulus, Az ediktumról, XXVII. könyv.
Ha azonban egy emlékmű helyét azzal a feltétellel adják el, hogy oda nem temethetnek el
senkit, akinek az eltemetésére joga van; egy ilyen jellegű megállapodás nem elegendő, hanem
azt egy kikötéssel kell biztosítani.
(12) Ulpianus, Az ediktumról, XXV. könyv.
Ha valakinek van temetkezési helye, de nincs hozzá útjog, és a szomszédja akadályozza, hogy
elérje azt, Antoninus császár és atyja egy rescriptumban kimondta, hogy a temetkezési
helyhez vezető útért szokás kérvényt benyújtani, és azt általában meg is adják; és ha nincs
szolgalmi jog, a kiváltságot attól lehet megszerezni, aki a szomszédos helyiségek tulajdonosa.
Ez a rescriptum azonban, amely megadja az útjog kérvény útján való megszerzésének módját,
nem teszi lehetővé a polgári peres eljárást, de rendkívüli eljárás során kérelmezhető; ugyanis a
kormányzó köteles arra kötelezni a felet, hogy az utat annak a félnek adja meg, akinek ésszerű
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árat fizetnek, és a bírónak azt is meg kell vizsgálnia, hogy a hely alkalmas-e arra, hogy a
szomszédot ne érje súlyos kár.
1. A szenátus rendelete előírja, hogy a temetkezési hely használatát nem szabad
változtatásokkal beszennyezni, azaz nem szabad más célra használni.
2. A praetor azt mondja: "Ha temetés miatt bármilyen költség merül fel, annak behajtása
érdekében pert indítok az abban érdekelt fél ellen."
3. Ezt az ediktumot jó okból adták ki, nevezetesen azért, hogy a temetést végző fél perelhesse
be a ráfordított összeget; hogy az eredmény az legyen, hogy a holttestek ne maradjanak
temetetlenül, vagy hogy a temetést ne egy idegen végezze.
4. Az, akit az elhunyt kiválasztott, köteles a temetést levezetni, de ha ezt nem teszi meg, nem
jár büntetés, kivéve, ha valami értéket hagytak rá erre a célra; mert akkor, ha nem tesz eleget
az elhunyt akaratának, kizárják a hagyatékból. Ha azonban az elhunyt nem rendelkezett erről,
és a kötelezettséget nem ruházta át senkire, akkor az a kijelölt örökösökre száll, és ha senki
sem volt kijelölve, akkor a törvényes örökösökre vagy a szabályos sorrendben öröklődő
rokonokra.
5. A temetési költségeket az elhunyt vagyonának vagy méltóságának és rangjának
megfelelően kell szabályozni.
6. A prétor vagy a városi elöljáró köteles elrendelni, hogy a temetési költségeket a
hagyatékhoz tartozó pénzből fizessék ki, ha van ilyen, ha pedig nincs, el kell rendelnie, hogy
adják el azokat a vagyontárgyakat, amelyek az idő múlásával elpusztulnának, és amelyek
megtartása a hagyatékot terhelné; ha pedig ez nem lehetséges, elrendeli, hogy a szükséges
pénzösszegek előteremtése érdekében az esetlegesen meglévő aranyat vagy ezüstöt eladják
vagy elzálogosítják.
13. Gaius, A tartományi ediktumról, XIX. könyv.
Vagy behajthatja a pénzt az adósoktól a hagyatékba, ha ezt könnyen megteheti:
(14) Ulpianus, Az ediktumról, XXV. könyv.
Ha pedig valaki a vevővel szemben akadályozná az említett vagyon átadását, a prétornak
közbe kell lépnie, és meg kell védenie az ilyen jellegű cselekményt, ha bármilyen akadály
közbejön.
1. Ha az elhunyt bérlő vagy albérlő volt, és nem hagyott hátra semmit, amiből a temetési
költségeket ki lehetne fizetni; Pomponius azt mondja, hogy azokat a lakásba bevitt tárgyak
bevételéből kell kifizetni, és ha van valami többlet, az a kifizetetlen lakbérnek felel meg.
Továbbá, ha az örökhagyó, akinek a temetése a vita tárgyát képezi, hagyatékot hagyott hátra,
és nincs miből eltemetni őt, akkor az említett hagyatékokat is erre a célra kell felhasználni;
mert jobb, ha az örökhagyó temetési költségeit a saját vagyonából fedezik, mintha mások
kapnák meg a hagyatékukat. Ahol azonban a hagyatékot bejegyezték, az eladott
vagyontárgyakat nem szabad a vevőtől elvenni, mert aki valamit bírósági végzés alapján vitt,
az jóhiszemű birtokos, és tulajdonjoggal rendelkezik. Mindazonáltal az örökhagyót nem
szabad megfosztani a hagyatékától, ha az örökös kárpótolni tudja; de ha ez nem lehetséges,
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jobb, ha az örökhagyó nem részesül anyagi előnyben, mintha a vevőnek bármilyen
veszteséget kellene elszenvednie.
2. Mela azt mondja, hogy ha az örökhagyó utasít valakit, hogy vegyen részt a temetésén, és ő
ezt nem teszi meg, miután pénzt kapott erre a célra, csalás miatt perelhető ellene;
mindazonáltal úgy gondolom, hogy a prétor rendkívüli felhatalmazása alapján kötelezhető a
temetés lebonyolítására.
3. A temetéssel kapcsolatban csak olyan költségek merülhetnek fel, amelyek nélkül a temetés
nem lenne lebonyolítható; ilyen például a holttest elszállításával járó költség, és az is, ha
pénzt költenek a holttest eltemetésének helyére. Labeo szerint a temetéssel kapcsolatos
kiadásoknak kell tekinteni, mivel elő kell készíteni egy helyet, ahol a holttestet elhelyezhetik.
4. Aki otthonától távol hal meg, és a holttest hazahozatala érdekében felmerült költségeket a
temetési költségek közé kell számítani, bár még nem temették el; és ugyanez a szabály
vonatkozik arra az esetre is, ha bármit tesznek a holttest őrzése vagy a temetés előkészítése
érdekében, vagy ha bármit fordítanak a márvány vagy ruházat biztosítására.
5. Nem helyénvaló azonban, hogy a testtel együtt temessék el a díszeket vagy más ilyen
jellegű tárgyakat, ahogyan azt az alacsonyabb osztályba tartozó személyek szokták.
6. Ez a temetésnek nevezett kereset a megfelelő és ésszerűségen alapul, és csak a temetéssel
kapcsolatos kiadásokra terjed ki, más kiadásokra nem. Az "ésszerű" kifejezést úgy kell érteni,
hogy az a temetett fél rangjára, az eset körülményeire, az időre és a jóhiszeműségre
vonatkozik; így a ténylegesen kifizetett összegnél többet nem lehet felszámítani, de még azt
sem, amit ténylegesen elköltöttek, ha az mértéktelen volt. Ezért figyelembe kell venni annak a
félnek az anyagi helyzetét, akire a pénzt elköltötték, valamint magát a vagyont is, ha azt
alapos ok nélkül mértéktelenül költötték el. De mi a teendő akkor, ha a kiadásról az
örökhagyó végrendelete rendelkezik? Erre válaszul azt kell mondani, hogy az örökhagyó
végakaratát nem kell követni, ha a kiadás túlzott mértékű, mivel annak arányban kell állnia az
elhunyt vagyonával.
7. Néha azonban, ha valaki vállalta a temetési költségek kifizetését, nem tudja azokat
behajtani, ha gyermeki szeretet vezérelte, és nem azzal a szándékkal fizetett, hogy a felmerült
összeget behajtsa; és ezt császárunk egy rezcriptumban kimondta. Ezért a becslést egy
döntőbírónak kell elvégeznie, és gondosan meg kell vizsgálni azt az indítékot, amellyel a
költséget vállalta; vagyis azt, hogy a fél az elhunytért vagy az örököséért vett-e részt ebben a
dologban, vagy emberség, vagy könyörület, vagy gyermeki tisztelet, vagy ragaszkodás
késztette-e erre? Mindazonáltal a könyörületesség fokát úgy lehet megkülönböztetni, hogy
arra lehet következtetni, hogy az a fél, aki a temetést saját költségén végezte, azért tette, hogy
az elhunyt ne maradjon temetetlenül, és nem azért, hogy ezt ingyen tette; és ha ez a bíró
számára világos, akkor nem kellene felmentenie az alperest; mert ki az, aki eltemeti egy
idegen holttestét anélkül, hogy kötelességtudat késztetné rá? Ezért a félnek meg kell
mondania, hogy kit temetett el, és milyen indítékból tette ezt, hogy utólag ne kérdezzék ki
erre vonatkozóan.
8. Sok fiú esetében, akik szüleik temetését végzik, vagy más személyek, akiket örökösökké
lehetett volna kinevezni, megteszik ezt, bár emiatt nem feltételezhető, hogy örökösként járnak
el, vagy belépnek a hagyatékba, mégis, hogy a szükséges örökösöket ne lehessen úgy
tekinteni, hogy beavatkoztak, vagy hogy mások örökösként jártak el, szokás, hogy kijelentik,
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hogy a temetési szertartásokat kötelességből végezték. Ha bármi feleslegeset tettek volna,
akkor azt állapítanák meg, hogy a felek azért védekeztek, nehogy azt higgyék, hogy
beavatkoztak, és nem azért, hogy visszakapják a költségeiket; mivel egyértelműen
kijelentették, hogy kötelességből cselekedtek, de még tovább kell menniük az állításaikban,
hogy visszakapják, amit elköltöttek.
9. Talán valaki azt mondhatja, hogy vannak olyan esetek, amikor a felmerült költségek egy
bizonyos része megtérülhet, tehát az érintett személy részben másnak az üzletkötés során,
részben pedig kötelességtudatból tette ezt. Ez igaz, és ezért a költség egy részét
visszaigényelheti, amelyet nem az adományozás szándékával vállalt.
10. Amikor a bíró ilyen, méltányossági alapon nyugvó ügyet tárgyal, néha nem szabadna
megengednie egy mérsékelt kiadást, ha például a temetés költségei csekélyek voltak, azzal a
szándékkal, hogy az elhunyt személyét, aki gazdag ember volt, megbélyegezzék; mivel a
bírónak ebben az esetben nem szabadna ilyen jellegű elszámolást figyelembe vennie, mivel
nyilvánvaló, hogy a temetés ilyen módon történő lebonyolításával előre megfontoltan
sértették az emlékét.
11. Ha valaki eltemeti a családfőt, miközben azt a benyomást kelti, hogy ő maga az örököse,
nem indíthat keresetet a temetési költségek megtérítésére, mert nem azzal a szándékkal
cselekedett, hogy más ügyeit intézze; és ez Trebatius és Proculus véleménye is. Úgy vélem
azonban, hogy a temetési költségekre vonatkozó keresetnek helyt kell adni, ha megfelelő okot
igazolnak.
12. Labeo azt mondja, hogy ha valakinek van valamilyen más keresete a temetési költségek
behajtására, nem élhet a temetési perrel; és ezért, ha jogosult a hagyaték felosztására irányuló
perre, nem indíthat temetési pert; de egyértelmű, hogy ha már indult egy hagyaték felosztására
irányuló per, akkor indíthat egyet a temetési költségek behajtására.
13. Labeo azt is mondja, hogy ha az örökhagyó temetését az örökös akarata ellenére végzi el,
megfelelő indoklás esetén megindíthatja a temetési pert; de mi van akkor, ha az a személy,
akinek az örökös megtiltotta, hogy eljárjon, az örökhagyó fia volt? Ebben az esetben a
felperessel szemben azt lehet állítani, hogy "Ön tehát kötelességtudatból végezte a temetést".
De tegyük fel, hogy én tettem az állítást, akkor jogosult leszek a temetési per indítására, mert
az a rendjén való, hogy az elhunytakat a hagyatékukból szerzett pénzeszközökből temessék el.
Mi van akkor, ha az örökhagyó utasította önt, hogy intézkedjen a temetésről, és az örökös ezt
megtiltja, és ön ennek ellenére lebonyolítja azt; nem jogos-e, hogy joga van a temetési
költségek megtérítése iránt keresetet indítani?". Általánosságban véve az a véleményem, hogy
egy igazságos bíró nem fogja mereven betartani a puszta ügyleten alapuló pert, hanem
szabadabban fogja értelmezni a méltányosság szabályait, mivel erre az eljárás jellege
lehetőséget ad neki.
14. Az isteni Márk azonban egy rescriptumban kijelentette, hogy az az örökös, aki
megakadályozza, hogy a temetést az a fél végezze el, akit az örökhagyó kiválasztott, nem jár
el tisztességesen; bár nem állapítottak meg olyan büntetést, amellyel megbüntethető lenne.
15. Ha valaki más kérésére temetést tart, nem jogosult temetési perre, de az bizonyosan az, aki
a temetést elrendelte, akár annak a költségét fizette meg, akit a temetés lebonyolítására
felkért, akár még tartozik. Ha azonban a gyámja felhatalmazása nélkül tesz ilyen kérést, a
temetési költségek behajtására irányuló praetoriánus pert kell indítani az örökös ellen annak a

509
nevében, aki a temetési költségeket viselte; mert igazságtalan, ha az örökös így nyerészkedik.
Ha azonban a gyámhatóság felhatalmazása nélkül rendel el egy gyámolt egy olyan temetést,
amelyen neki magának kellene részt vennie; úgy gondolom, hogy a keresetnek helyt kell adni
ellene, ha ő maga a tényleges örököse annak, akit eltemettek, és a hagyaték fizetőképes.
Másfelől, ha valaki az örökös kérésére végzi a temetést, Labeo szerint nem indíthat temetési
pert, mert megbízás alapján jogosult a perre.
16. Ha azonban úgy végzi a temetést, mint aki az örökös nevében végez üzleti tevékenységet,
bár ez utóbbi nem hagyta jóvá a cselekményt, Labeo szerint mindazonáltal jogosult a temetési
költségek megtérítése iránti keresetre.
17. Ez a kereset azok ellen nyújtható be, akiknek a temetést el kellene végezniük, például az
örökös, a hagyatéki vagyon birtokosa vagy bármely más jogutód ellen.
15. Pomponius, Sabinusról, V. könyv.
A végrendelet rendelkezéseivel ellentétes módon a hagyatéki vagyon birtoklására irányuló
kérelmet benyújtó pártfogó köteles megfizetni a temetés költségeit.
16. Ulpianus, Az ediktumról, XXV. könyv.
Ha bárkihez hozományként bármilyen vagyon kerül, a prétor temetési pert indít ellene; mert
az ókori hatóságok tökéletesen igazságosnak tartották, hogy a nők temetési költségeit a
hozományukból kell kifizetni, éppúgy, mint a magánvagyonukból, és hogy a férfi, aki a nő
halálakor a hozományból hasznot húz, járuljon hozzá a nő temetési költségeihez, akár apja,
akár férje az említett nőnek.
(17) Papinianus, Vélemények, III. könyv.
Ha azonban az apa még nem kapta vissza a hozományt, akkor egyedül a fiú perelhető, és ő
terhelheti az apát mindazzal, amit emiatt fizetett:
18. Julianus, Digest, X. könyv.
A temetés költségei ugyanis a hozomány tartozását képezik:
19. Ulpianus, Sabinusról, XV. könyv.
És ezért a hozomány felel ezért az adósságért.
(20) Ugyanő, Az ediktumról, XXV. könyv.
Neratius kérdezi: Ha egy férfi, aki hozományt adott egy nőért, kikötötte, hogy annak
kétharmadát visszakapja, a másik harmad pedig a férjnél marad, és megállapodott abban,
hogy a férj nem járul hozzá a temetési költségekhez, akkor a férj felel-e azokért? Azt
válaszolja, hogy ha a kikötő maga temette el az asszonyt, akkor a megállapodás hatályos, és a
temetési keresetnek nincs hatása; ha azonban valaki más végezte a temetést, akkor a férj
perelhető, mert a közjogot nem lehet ilyen megállapodással megsérteni. De mi van akkor, ha
valaki hozományt adna egy nőért azzal a feltétellel, hogy az visszaszáll rá, ha a nő a házasság
alatt meghal, vagy ha a házasság más módon megszűnik; nem lenne-e akkor kénytelen
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hozzájárulni a temetési költségekhez? Mivel azonban a hozomány a nő halálakor visszaszáll
rá, kijelenthető, hogy hozzá kell járulnia.
1. Ha a férj hasznot húz a hozományból, akkor őt lehet perelni a temetési költségekért, de az
apát nem; azonban úgy gondolom, hogy erre az esetre való hivatkozással, ha a hozomány nem
elegendő a temetési költségek fedezésére, mert nagyon kicsi, akkor az apával szemben kell
keresetet indítani a hiány miatt.
2. Ha egy nő, aki a saját szeretője, meghal, és a vagyona nem fizetőképes, a temetési
költségeket kizárólag a hozományából kell kifizetni; és ezt Celsus is megállapította.
21. Paulus, Az ediktumról, XXVII. könyv.
Amennyiben az a személy, akinek a temetését végezték, apai felügyelet alatt állt, a temetési
per az apával szemben a rangjához és a vagyonához mérten indítható.
(22) Ulpianus, Az ediktumról, XXV. könyv.
Celsus azt mondja, hogy ha egy nő meghal, a temetési költségeket a férje kezében maradt
hozományból kell kifizetni, és a fennmaradó vagyonból arányosan.
23. Paulus, Az ediktumról, XXVII. könyv.
Ha például a hozomány száz aurei, a vagyon pedig kétszáz aurei, az örökösnek kétharmaddal,
a férjnek pedig egyharmaddal kell hozzájárulnia a temetési költségekhez:
(24) Ulpianus, Az ediktumról, XXV. könyv.
Julianus azt állítja, hogy ebben az esetben a hagyatékokat nem szabad levonni.
25. Paulus, Az ediktumról, XXVII. könyv.
Vagy a manumitált rabszolgák értéke.
(26) Pomponius, Sabinusról, XV. könyv.
Nem vonják le a tartozást sem.
27. Ulpianus, Az ediktumról, XXV. könyv.
Így a férj és az örökös kénytelen arányosan hozzájárulni a temetéshez.
1. A férj ellen nem indítható per a temetési költségek megtérítése iránt, ha a házasság alatt a
hozományt a feleségének fizette, mondja Marcellus; és ez a vélemény helyes azokban az
esetekben, amikor a törvény ezt megengedi.
2. Ezenkívül úgy vélem, hogy a férj csak annyiban felel a temetési költségek megtérítése
iránti keresetért, amennyire az anyagi lehetőségei megengedik; ugyanis úgy ítélték meg, hogy
gazdagodott azon összeggel, amelyet a feleségének kellett volna fizetnie, ha az beperelte
volna.
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28. Pomponius, Sabinusról, XV. könyv.
Ha nincs hozomány, akkor Atilicinus azt mondja, hogy az apának kell kifizetnie a teljes
költséget; vagy pedig a nő örökösének kell ezt megtennie, ha a nő emancipált volt. Ha
azonban nincsenek örökösök, és az apa nem lenne fizetőképes, akkor a férj ellen a vagyona
erejéig lehet pert indítani, hogy ne tűnjön úgy, hogy az ő rossz magatartása miatt maradt
temetetlenül a felesége.
29. Gaius, A tartományi ediktumról, XIX. könyv.
Ha egy nő válás után férjhez megy egy másik férfihoz, majd meghal, Fulcinius nem gondolja,
hogy az első férjnek kellene fizetnie a temetés költségeit, még akkor sem, ha a hozományból
hasznot húzott.
1. Ha valaki az apai felügyelet alatt álló leány temetését végzi, mielőtt a hozományt
visszaadják az apjának; nagyon helyesen perelhet a férj ellen, de ha a hozományt már
visszaadta, az apját teheti felelőssé; de mindenesetre, ha a férj ellen indítanak pert, a nő
apjának ennyivel kevesebbet kell visszaadnia.
(30) Pomponius, Sabinusról, XV. könyv.
Másrészt, bármennyit is költött az apa a lánya temetésére, vagy fizetett a temetési per miatt,
amelyet más indított ellene, a férjtől hozományi perben követelheti vissza.
1. Ha azonban egy emancipált férjes asszony a házassági jogviszony fennállása alatt hal meg,
az örökösei vagy a hagyatéki vagyon birtokosai kötelesek lesznek hozzájárulni, valamint az
apja a hozomány összegének arányában, amelyet kapott, és a férje a hozomány összegének
arányában, amelyből hasznot húzott.
(31) Ulpianus, Az ediktumról, XXV. könyv.
Ha az apai felügyelet alatt álló fiú katona és castrense peculiummal rendelkezik, úgy
gondolom, hogy elsősorban az utódai felelősek, és ezt követően az apjához kell fordulni.
1. Bárki, aki egy más tulajdonában lévő férfi vagy női rabszolgát temet el, jogosult a
tulajdonosával szemben a temetési költségek megtérítésére.
2. Ez a kereset nem korlátozódik egy évre, hanem örökös; és az örökös és más jogutódok,
valamint a jogutódok ellen is megilleti.
32. Paulus, Az ediktumról, XXVII. könyv.
Ha egy hagyaték birtokosa temetést tart, és ezt követően elveszíti a hagyatékra vonatkozó
igényét, és annak átadásakor nem vonja le a ráfordított összeget, akkor jogosult lesz a
költségek megtérítésére irányuló praetori perre.
1. Ha a férj és a feleség egyazon időpontban hal meg, Labeo szerint ezt a keresetet a férj
örököse ellen kell megadni a hozomány összegének arányában, amely őt megilleti; mivel
maga a kötelezettség a hozomány miatt szállt rá.
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33. Ulpianus, Az ediktumról, LXVIII. könyv.
Ha valaki korábban örökös volt, de a birtokot később elvették tőle, mint méltatlant; a jobb
vélemény az, hogy az öröklés joga továbbra is megmarad nála.
34. Paulus, Az ediktumról, LXIV. könyv.
Ha egy helyet feltételhez kötve hagynak örökül, és az örökös időközben eltemeti az elhunytat,
ez nem teszi a helyet vallásossá.
(35) Marcellus, Digest, V. könyv.
Őseink nagyon távol álltak attól, hogy azt gondolják, hogy bárkit, aki a haza elpusztítására,
szülei és gyermekei megölésére lépett fel, gyászolni kell; így ha egy fiú megölte az apját,
vagy egy apa a fiát, ha valamelyikük ilyen bűncselekményt követett el, úgy vélték, hogy a tett
nem bűncselekmény; sőt a felet meg kell jutalmazni.
36. Pomponius, Quintus Muciusról, XXVI. könyv.
Ahol egy helyet elfoglal az ellenség, az megszűnik vallási vagy szent hely lenni, ahogyan a
szabadok is rabszolgaságba kerülnek. Ahol azonban az ilyen helyek megszabadulnak ettől a
csapástól, ott egyfajta postliminiummal, úgymond, visszaállítják korábbi állapotukat.
37. Macer, Az öröklésre vonatkozó huszadik törvényről, I. könyv.
A "temetési költségek" alatt mindazt kell érteni, amit a holttestre fordítanak; például a
kenőcsök megvásárlását, valamint annak a helynek az árát, ahol az elhunytat eltemetik, és
ahol bármilyen bérleti díjat kell fizetni, a szarkofág költségével, a járművek bérlésével és
minden mással együtt, amit a holttestre fordítanak, mielőtt eltemetik; úgy gondolom, hogy a
temetési költségek közé kell sorolni.
1. Az isteni Hadrianus egy rezcriptumában kijelentette, hogy síremléknek minősül minden,
amit emlékműként, azaz a holttest elhelyezésének helyének védelmére emelnek; és ezért, ha
az örökhagyó egy nagy épület, például több kör alakú oszlopcsarnok építését rendelte el, ezek
a költségek nem a temetés miatt merülnek fel.
38. Ulpianus, Minden törvényszékről, IX. könyv.
A tartomány kormányzójának kötelessége gondoskodni arról, hogy az elhunyt személyek
holttestét vagy csontjait ne tartsák vissza, ne bántsák rosszul, és ne akadályozzák meg a
közúton történő szállítást vagy az eltemetést.
39. Marcianus, Institutes, III. könyv.
Az isteni testvérek egy ediktumban elrendelték, hogy a holttestet nem szabad megzavarni,
miután azt törvényesen eltemették, azaz a földbe helyezték; mert a holttestet úgy tartják, hogy
a földbe helyezik, ahol ládában helyezik el azzal a szándékkal, hogy máshová ne vigyék el.
Nem tagadható, hogy jogszerű magát a ládát egy alkalmasabb helyre áthelyezni, ha a
körülmények ezt megkívánják:
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(40) Paulus, Kérdések, III. könyv,
Ha ugyanis valaki azzal a szándékkal temetett el egy holttestet, hogy később más helyre
szállítja, és inkább ott helyezte el egy időre, minthogy véglegesen eltemesse, vagy úgymond
utolsó nyughelyet biztosítson neki, a hely profán marad.
41. Callistratus, Institutes, II. könyv.
Ha több személy tulajdonában van az a hely, ahová a holttestet temetésre viszik,
mindegyiküknek beleegyezését kell adnia, ha a maradványok idegenekéi; mivel megállapítást
nyert, hogy a társtulajdonosok közül bármelyikük a többiek beleegyezése nélkül is rendesen
eltemethető oda, különösen, ha nincs más hely, ahová eltemethetnék.
42. Florentinus, Institutes, VII. könyv.
Általánosságban szólva, az emlékmű olyasvalami, ami emlékként öröklődik az utókor
számára; és ha egy testet vagy maradványokat helyeznek el benne, akkor sírkamrává válik; de
ha semmi ilyesmit nem helyeznek el benne, akkor csupán egy emlékművé válik, amelyet a
görögök kenotáfiumnak, azaz üres sírkamrának neveznek.
(43) Papinianus, Kérdések, VIII. könyv.
Vannak olyan személyek, akik, bár egy helyet nem tehetnek vallásossá, mégis nagyon
helyesen kérhetnek interdictumot egy holttest eltemetésére vonatkozóan; mint például, ha az
egyszerű tulajdonjogosult egy holttestet olyan földterületre temet vagy akar eltemetni,
amelynek haszonélvezeti joga másé, mivel ha ott temeti el, nem teszi a helyet törvényes
sírhellyé, de ha ebben megakadályozzák, nagyon helyesen kérhet interdictumot, amellyel
vizsgálatot lehet indítani a tulajdonjogot illetően. Ugyanezek a szabályok vonatkoznak arra az
esetre is, ha egy társtulajdonos a közös tulajdonban lévő földbe akarja eltemetni a holttestet a
társtulajdonos beleegyezése ellenére; mert a közjó érdekében és azért, hogy a holttestek ne
maradjanak temetetlenül, mellőztük azt a szigorú szabályt, amelytől néha eltekintünk a vallási
kérdésekkel kapcsolatos kétes kérdésekben; mert a legmagasabb szabály az, amelyik a
vallásnak kedvez.
44. Paulus, Kérdések, III. könyv.
Ahol a temetés különböző helyeken történik, mindkettő nem válik vallásossá, azon oknál
fogva, hogy egy személy eltemetésével nem jön létre két sírhely; de úgy tűnik nekem, hogy
annak a helynek kell vallásossá válnia, ahol a test fő részét helyezik el, vagyis a fejet,
amelyről egy képmás készül, amelyről felismerjük.
1. Ha azonban engedélyt kapnak a maradványok elszállítására, a hely megszűnik vallási
jellegűnek lenni.
45. Marcianus, Trösztök, VIII. könyv.
A temetési költségek mindig a hagyatékot terhelik, és szokás szerint minden más tartozással
szemben elsőbbséget élveznek, ha a hagyaték fizetésképtelen.
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(46) Scaevola, Kérdések, II. könyv.
Ha valakinek több földterülete volt, és az összes földterület haszonélvezetét külön-külön
hagyta rá, bármelyikre eltemethető, és az örökösnek joga van a választáshoz, és lehetősége
van arra, hogy a többit előnyben részesítse. A haszonélvezőnek azonban praetoriánus kereset
illeti meg az örököst az örökös ellen, hogy kártérítést követelhessen annyiban, amennyiben a
haszonélvezeti jogának értéke a kiválasztás miatt csökken.
1. Ha egy nő örököse a holttestet a hagyatékához tartozó földterületen temeti el, akkor a
férjétől visszakövetelheti azt az összeget, amelyet a férjnek a temetés költségeihez hozzá kell
járulnia, ami a földterület értékétől függ.
2. Ha valaki ruhát hagyatékoz, és azt a temetési költségek kifizetése céljából eladja, akkor a
korábbi követelésen alapuló praetoriánus keresetnek kell helyt adni az örökös ellen.

8. cím A holttest elszállításáról és a sírkamra építéséről.
/
1. Ulpianus, Az ediktumról, LXVIII. könyv.
A prétor azt mondja: "Bárhová vagy bárhogyan is van joga bárkinek a ti beleegyezésetek
nélkül holttestet szállítani, megtiltom, hogy erőszakkal akadályozzák meg abban, hogy az
említett holttestet oda vigye és ott eltemesse".
(1) Ha valakinek joga van eltemetni egy holttestet, nem szabad ebben megakadályozni, és
akadályoztatásnak minősül, ha akadályozzák a holttestnek a helyszínre szállításában, vagy
útközben akadályozzák.
(2) A helyiségek egyszerű tulajdonosa is élhet ezzel a tilalommal a holttest elszállítására
vonatkozóan; és ez a tilalom valóban alkalmazható olyan földterületek esetében is, amelyek
nem vallási célúak.
(3) Ezenfelül, ha útjogom van egy olyan földterületre, ahová temetés céljából egy holttestet
akarok elvinni, és megakadályoznak abban, hogy az említett útjogot használjam, úgy ítélték
meg, hogy ezen tilalom révén eljárhatok; mivel, mivel megakadályoztak abban, hogy az
útjogot használjam, megakadályoztak abban is, hogy a holttestet elszállítsam; és ugyanezt a
szabályt kell elfogadni, ha bármilyen más szolgalomra jogosult vagyok.
(4) Nyilvánvaló, hogy ez a tilalom tiltó jellegű.
(5) A prétor azt mondja: "Ahol bárkinek joga van egy holttestet a beleegyezésed nélkül
elvinni, megtiltom, hogy erőszakkal akadályozzák meg abban, hogy sírkamrát építsen a
földön, ha ezt rosszindulatú szándék nélkül teszi".
(6) Ezt az ediktumot azért hirdették ki, mert a vallás érdeke, hogy emlékműveket állítsanak és
díszítsenek.
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(7) Senkit sem szabad megakadályozni abban, hogy sírkertet vagy emlékművet építsen olyan
helyen, ahol erre joga van.
(8) Akadályozottnak tekintik azt, akit akadályoznak abban, hogy az épület felállításához
szükséges anyagot elszállíttassa; és ezért ha valaki megakadályozza, hogy a szükséges
munkások eljöjjenek, akkor van alapja az interdictumnak; és ha valaki megakadályozza a
gépek elhelyezését, akkor is van alapja az interdictumnak, feltéve, hogy ezt olyan helyen
teszi, amely a szolgalom alá tartozik; de ha az én földemen próbálja felállítani a gépeit, akkor
nem leszek interdictumra kötelezhető, ha jogom van megakadályozni ebben.
(9) Az ember nemcsak akkor értendő "építés alatt", amikor új munkába kezd, hanem ott is,
ahol javításokat kíván végezni.
(10) Ha valaki úgy tesz valamit, hogy egy sírbolt leomlik, akkor az ilyen tilalom alá esik. 2.
Marcellus, Digest, XXVIII. könyv.
A királyi törvény megtagadja az engedélyt arra, hogy a terhesség alatt meghalt nőt
eltemessék, mielőtt a meg nem született gyermekét eltávolítják belőle; és aki ezt a törvényt
megszegi, azt úgy tekintik, hogy a terhes anya eltemetésével elpusztította az élő gyermek
reményét.
3. Pomponius, Sabinusról, IX. könyv.
Ha valaki sírkamrát épít a házad közelében, akkor értesítheted őt az új építményről; de a
munka befejezése után nem lesz jogod ellene fellépni, kivéve a Quod vi aut clam tilalom
útján.
1. Ha egy holttestet más tulajdonában lévő ház közelében, de a törvény által előírt határokon
belül temetnek el, a ház tulajdonosa utólag nem akadályozhatja meg, hogy ugyanaz a fél ott
egy másik holttestet temessen el, vagy emlékművet állítson, ha az eleve a tulajdonos tudtával
járt el.
(4) Ulpianus, Vélemények, II. könyv.
A temetkezési helyhez való jogot nem szerezheti meg a fél hosszú birtoklással, ha az nem
tartozik hozzá jogszerűen.
5. Ugyanaz, Vélemények, I. könyv.
Ha az emberi maradványokat egy befejezetlennek mondott sírban helyezik el, ez nem
akadálya annak befejezésének.
(1) Ahol azonban a hely már vallásossá lett téve, a pápáknak meg kell határozniuk, hogy
milyen mértékben lehet engedni az építmény javítási vágyának anélkül, hogy a vallási
kiváltságok sérülnének.
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XII. könyv
1. Azokra a dolgokra vonatkozóan, amelyeket akkor írnak jóvá, ha egy bizonyos igényt
támasztanak (...)
2. Az eskü letételére vonatkozóan, legyen az önkéntes, kötelező vagy bírósági eskü.
3. A bíróságon tett esküvel kapcsolatban.
4. A vagyon visszaszerzésére irányuló perről (...)
5. A behajtási keresetről, ha az ellenszolgáltatás erkölcstelen vagy igazságtalan.
6. A nem esedékes pénz behajtására irányuló keresetről.
7. A jogalap nélküli behajtás iránti keresetről.

**********************************************

1. cím Azokról a dolgokról, amelyeket bizonyos követelés esetén jóváírnak,
és a behajtási perről.
1. Ulpianus, Az ediktumról, XXVI. könyv.
Mielőtt rátérnénk a kifejezések értelmezésére, helyénvaló, hogy mondjunk valamit magának a
címnek a jelentéséről. Mivel a praetor e cím alá számos olyan szabályt illesztett be, amelyek
különböző szerződésekre vonatkoznak, ezért a cím elé a "hitelezett dolgok" szavakat
illesztette, mivel ez mindenféle szerződést magában foglal, amelyet mások jóhiszeműségére
támaszkodva kötünk; mivel, amint Celsus a Kérdések első könyvében megállapítja, a
"hitelezni" kifejezés általános, és ezért e cím alatt a praetor a kölcsönadott és elzálogosított
vagyontárgyakat tárgyalja. Mert ahol mások jóhiszeműségére támaszkodva beleegyezünk
valamibe, és később e szerződés alapján kapunk valamit, ott azt mondják, hogy hitelt adunk.
A praetor a "dolog" kifejezést is általánosnak választotta.
(2) Paulus, Az ediktumról, XXVIII. könyv.
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A mutuumnak nevezett kölcsönt akkor vesszük fel, ha nem ugyanazt a dolgot kapjuk vissza,
amit adtunk (különben ez használati kölcsön vagy letét lenne), hanem valami ugyanolyan
jellegű dolgot; mert ha más jellegű lenne, például ha bort kapnánk gabonáért cserébe, az nem
tartozna ide.
1. A mutuum ajándékozás olyan tárgyakra vonatkozik, amelyeket meg lehet mérni,
megszámolni vagy mérni, mivel az emberek ezek adományozásával hitelt köthetnek; mivel a
természetbeni fizetéssel teljesítik a szerződést ahelyett, hogy értékpapírban fizetnének. Más
tárgyakra vonatkozóan ugyanis nem köthetünk hitelt, mert a hitelezőt nem lehet kifizetni
azáltal, hogy egy dolgot adunk neki egy másikért cserébe, ahol ő nem adja beleegyezését.
2. Az ilyen jellegű kölcsönt azért nevezik mutuumnak, mert a tárgy az enyém helyett a tiéd
lesz, és ezért nem válik a tiéddé, ha a kötelezettség nem keletkezik.
3. Ezért a hitel úgy különbözik a mutuumtól, ahogyan a nemzetség különbözik a fajtól; mert a
hitel létezhet mérhető, megszámlálható vagy mérhető tárgyaktól elkülönülten, tehát hitelről
van szó ott, ahol ugyanazt a tárgyat kapjuk cserébe. Ezenfelül a pénz esetében nem létezhet
mutuum, ha a pénzt nem fizetjük ki, de a hitel néha akkor is létezhet, ha semmit sem fizetünk
ki; mint például amikor a házasságkötés után hozományt ígérnek.
4. Egy ilyen kölcsön esetében annak kell tulajdonosnak lennie, aki azt nyújtja, és nem lehet
kifogást emelni amiatt, hogy az apai felügyelet alatt álló fiúk és a rabszolgák kötelezettséget
idézhetnek elő azzal, hogy kölcsönadnak pénzt, amely az ő peculiumuk része; mert ez
ugyanaz, mintha kérésemre pénzt fizetnének, mert akkor én akkor cselekvési jogot szereznék,
még akkor is, ha a pénz nem az enyém.
5. Szavakkal is adhatunk hitelt, ha valamilyen cselekményt a kötelezettség létrehozása
céljából hajtunk végre, mint például egy kikötés.
3. Pomponius, Sabinusról, XXVII. könyv.
Ha mutuumot adunk, bár nem írjuk elő, hogy az ugyanolyan jót kell visszaadni, mégsem
jogszerű, hogy az adós ugyanolyan fajtájú, de gyengébb árut adjon vissza, például új bort
adjon vissza a régi helyett; mert a szerződés megkötésekor a felek szándékát a kifejezett
megállapodással egyenértékűnek kell tekinteni, és ebben az esetben a szándékot úgy kell
érteni, hogy a fizetés ugyanolyan fajtájú és minőségű áruval történik, mint amilyet
kölcsönadtak.
(4) Ulpianus, Sabinusról, XXXIV. könyv.
Ha valakinek nincs oka vagy szándéka kamatra kölcsönt adni, de Ön, mivel bizonyos
földterületet készül megvásárolni, pénzt kíván kölcsönkérni, bár ezt nem kívánja megtenni,
amíg ténylegesen meg nem vásárolja az ingatlant, és a hitelező, akinek talán sürgős szüksége
van egy utazásra, letétbe helyezi Önnél a pénzt azzal a feltétellel, hogy ha Ön a vásárlást
végrehajtja, akkor a hitelért felelősséggel tartozik, akkor ez a letét annak a félnek a
kockázatára történik, aki azt kapta; mert ha valaki azért kap valamit, hogy azt eladja, hogy a
vételárat felhasználja, akkor a saját kockázatára tartja a tulajdont.
1. Ha egy árucikket zálogba adnak, és az előleg kifizetésre kerül, akkor annak visszaszerzése
iránt per indítható. Ha pedig a bérlő az ötéves időszak letelte után terményt szed össze, akkor
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megállapítást nyert, hogy az személyes kereset útján behajtható, feltéve, hogy nem a föld
tulajdonosának hozzájárulásával szedték össze; ha ugyanis ez megtörtént, akkor kétségtelen,
hogy a behajtás iránti kereset nem jár.
2. Azokat a dolgokat, amelyeket a folyó ereje a partra sodort, szintén vissza lehet szerezni
személyes keresettel.
5. Pomponius, Sabinusról, XXII. könyv.
Ha Ön köteles valamit átadni nekem, és az később elveszik, mert valamilyen cselekedete
megakadályozta, hogy átadja nekem, akkor megállapítást nyer, hogy a veszteséget Önnek kell
viselnie. Ha azonban felmerül a kérdés, hogy a cselekményt Ön végezte-e, akkor nemcsak azt
kell vizsgálni, hogy ez az Ön hatalmában állt-e vagy sem, hanem azt is, hogy rosszindulatú
szándékkal akadályozta-e meg, hogy az Ön hatalmában álljon; valamint azt is, hogy volt-e
valamilyen jogos oka annak, hogy tudnia kellett, hogy köteles volt a dolgot nekem átadni.
6. Paulus, Az ediktumról, XXVIII. könyv.
Egy árucikket akkor nevezünk "bizonyosnak", ha a kötelezettség tárgyát képező fajtát vagy
minőséget konkrétan megnevezik, vagy olyan leírással, amely a név funkcióját tölti be, és
annak minősége és mennyisége nyilvánvalóvá válik. Pedius a Stipulációk első könyvében azt
állítja, hogy mindegy, hogy valamit a saját nevén nevezünk, vagy ujjal mutatunk rá, vagy
annyi szóval írunk le, mivel ezek a módszerek közös funkciókat töltenek be, és bármelyik
ugyanolyan jó, mint a másik.
(7) Ulpianus, Az ediktumról, XXVI. könyv.
Minden, ami egy kikötésbe belefoglalható, a pénzkölcsönzésbe is belefoglalható, és ezért
feltételekhez köthető.
8. Pomponius, Plautiusról, VI. könyv.
Ezért a mutuum adománya néha függőben marad, hogy aztán valamilyen későbbi
cselekedettel megerősítsék; mint például, ha kölcsönadok neked egy pénzösszeget azzal a
megállapodással, hogy ha egy bizonyos feltétel bekövetkezik, akkor az a tiéd lesz, és
kötelességed lesz kifizetni nekem. Hasonlóképpen, ha egy örökös kölcsönadja a hagyatékként
hagyott pénzt, és az örökhagyó utólag nem hajlandó azt átvenni, azon oknál fogva, hogy a
pénz a hagyatékba való belépés napjától kezdve az örökös tulajdonát képezte, a kölcsönadott
pénz visszaszerzése iránt keresetet indíthat. Julianus ugyanis azt mondja, hogy még abban az
esetben is, ha a vagyontárgyak átadása az örökös által történt, a hagyaték felvételének
időpontjára kell hivatkozni, akár visszautasítják, akár elfogadják a hagyatékot.
(9) Ulpianus, Az ediktumról, XXVI. könyv.
A konkrét behajtási kereset minden olyan kötelezettség miatt és minden olyan kötelezettség
miatt megalapozott, amely alapján pozitív követelés érvényesíthető; akár kifejezett
szerződésen, akár bizonytalan szerződésen alapul, mert mindenféle szerződés miatt
indíthatunk ilyen keresetet, feltéve, hogy tényleges kötelezettség áll fenn; de ha a
kötelezettség érvényesítése meghatározott időpontra van korlátozva, vagy valamilyen
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feltételtől függ, nem indíthatok keresetet az időpont bekövetkezése vagy a feltétel teljesülése
előtt.
1. Ez a kereset a hagyaték vagy a Lex Aquilia alapján is megalapozott, és lopás esetén is
indítható eljárás. Továbbá, ha az eljárás a szenátus rendelete alapján indul, ez a kereset akkor
is megalapozott, például akkor, ha a pert indítani kívánó fél az, akinek egy vagyonkezelt
vagyontárgyat kell átadni.
2. Ez a kereset akkor is szabályosan előterjeszthető, ha valaki saját nevében vagy a másik fél
megbízottjaként kötelezte magát.
3. Mivel tehát ez a különleges behajtási kereset minden szerződés esetében rendelkezésre áll,
függetlenül attól, hogy a szerződés cselekmény, szavak vagy mindkettő együttesen jött létre,
meg kell említenünk bizonyos eseteket, amelyekkel kapcsolatban meg lehet vitatni, hogy ez a
kereset megfelelő lesz-e az előadott követelésekre.
4. Tíz aurei-t fizettem neked, és kikötöttem, hogy az összeget másnak kell adni; ez a kikötés
érvénytelen. Eljárhatok-e e kereset útján a tíz aurei visszaszerzése érdekében azon az alapon,
hogy két szerződés létezik, az egyik, amelyik egy cselekménnyel, azaz a pénz kifizetésével
jött létre, a másik, amelyik szóban jött létre, azaz érvénytelen, mert nem köthettem másra
vonatkozó kikötést? Azt hiszem, hogy igen.
5. Ugyanez az eset áll fenn akkor is, ha egy gyámoltól a gyámja felhatalmazása nélkül
fogadtam el egy kikötést, és a gyámja beleegyezésével adtam neki pénzt kölcsön; mert ebben
az esetben is jogosult vagyok a pénz kifizetésén alapuló behajtási perre.
6. Ugyanez a vizsgálat akkor is elvégezhető, ha egy bizonyos pénzösszeget kifizettem Önnek,
és kikötöttem, hogy azt olyan feltétel mellett kell visszaadni, amely lehetetlen; mivel a
behajtási kereset továbbra is rendelkezésre áll, mivel a kikötés semmis.
7. Továbbá, ha valakinek pénzt adok kölcsön, és a vagyonát később tilalom alá helyezik, és
ezután megállapodást kötök vele, úgy gondolom, hogy az ő esete hasonlít a gyámoltéhoz,
mivel ő is jogot szerez a megállapodással.
8. Ha a saját pénzemet a te nevedben fizetem ki, és te akkor nem vagy jelen, és nem tudsz
róla, Arisztó azt mondja, hogy jogod lesz személyes keresetet indítani a behajtásért; és
Julianus is, akit ezzel kapcsolatban megkérdeztek, azt állítja, hogy Arisztó véleménye helyes,
és hogy nem kétséges, hogy ha a te nevedben a te hozzájárulásoddal fizetem ki a pénzemet, a
kötelezettséget te fogod megszerezni, mivel mi minden nap azt kérjük, hogy a pénzt más felek
a mi nevünkben adják kölcsön azoknak, akiket adósunkká akarunk tenni.
9. Tíz aurei-t letétbe helyeztem nálad, és azután megengedtem, hogy használd őket; Nerva és
Proculus azon a véleményen vannak, hogy én már azelőtt is jogosult leszek a személyes
behajtási perre, mint egy mutuumra, mielőtt te elvitted volna a pénzt, és ez helyes, és
Marcellusnak is így tűnik; mert szándékod miatt már birtokos lettél, és ezért a kockázat arra
száll át, aki a kölcsönt kérte, és őt lehet perelni a behajtásáért.
10. Ugyanő, Az ediktumról, II. könyv.
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Ha azonban, amikor kezdetben letétbe helyeztem nálad a pénzt, megengedtem neked, hogy
felhasználd, ha úgy kívánod; úgy tartják, hogy a kölcsön nem létezik a pénz kivonása előtt,
mivel nem biztos, hogy bármi tartozás van.
11. Ugyanő, Az ediktumról, XXVI. könyv.
Amikor arra kértél, hogy adjak kölcsön pénzt, és mivel akkor nem volt nálam, adtam neked
egy tálat vagy egy darab aranyat, hogy add el, és használd fel a bevételt; és te eladtad, úgy
gondolom, hogy az érte kapott pénz kölcsönnek minősül. Ha azonban, mielőtt eladtad volna a
tálat vagy az aranydarabot, elvesztetted azt anélkül, hogy gondatlanságból elvesztetted volna,
akkor felmerül a kérdés, hogy a veszteség engem vagy téged terhel-e? Véleményem szerint
tökéletesen helyes a Nerva által tett megkülönböztetés, aki szerint nem mindegy, hogy a
tányér vagy az aranyrög nálam volt-e eladásra vagy sem, és ha nálam volt, akkor ugyanúgy
viselnem kell a veszteséget, mintha másnak adtam volna eladásra; de ha nem állt
szándékomban eladni, hanem az eladás egyetlen célja az volt, hogy a bevételt te használhasd
fel, akkor a veszteséget neked kell viselned, különösen, ha kamat nélkül adtam neked kölcsön.
1. Ha kölcsönadok neked tíz aurei-t azzal a kikötéssel, hogy kilenccel tartozol nekem,
Proculus nagyon helyesen azt mondja, hogy jogilag nem tartozol nekem kilencnél többel. Ha
azonban kölcsönadom neked ezt az összeget azzal a kikötéssel, hogy tizeneggyel tartozol
nekem, Proculus úgy véli, hogy tíznél többért nem lehet behajtási keresetet indítani.
2. Ha egy szökevény rabszolga pénzt ad kölcsön, felmerül a kérdés, hogy a tulajdonosa
indíthat-e Ön ellen pert annak visszaszerzése érdekében? És valóban, ha a rabszolgám, akinek
megadták a peculiumának kezelését, pénzt ad kölcsön neked, a kölcsön megáll; de ha egy
szökevény rabszolga vagy bármely más rabszolga ad kölcsön pénzt gazdája beleegyezése
nélkül, az nem száll át arra, aki azt kapja. Mi a teendő tehát? A pénz követelhető, ha még
mindig hozzáférhető, vagy ha csalárd módon lemondott a birtoklásáról, akkor eljárás indítható
annak előteremtésére; de ha csalárd szándék nélkül költötte el, akkor per indítható ön ellen
annak visszaszerzésére.
12. Pomponius, Plautiusról, VI. könyv.
Ha kölcsönként pénzt kapunk egy elmebeteg személytől, akiről azt hisszük, hogy épelméjű, és
a pénzt a saját javunkra költik el, Julianus szerint az elmebeteg személynek joga van a
követelés behajtására; mert az a szabály, hogy ha a követeléshez való jog olyan személyt is
megillet, aki nincs tudatában a ténynek, ugyanilyen körülmények között az elmebeteg is
megilleti. Továbbá, ha valaki kölcsönt nyújt egy rabszolgának, és ezt követően elmebeteggé
válik, és a rabszolga a pénzt gazdája javára költi el, a behajtás iránti kereset az elmebeteg
személy nevében indítható. És ha valaki kölcsönadja másnak a pénzét, és ezt követően
elmebeteggé válik, és a pénzt elköltik, a visszafizetésért való perlési jog az elmebeteg
személyt illeti meg.
13. Ulpianus, Az ediktumról, XXVI. könyv.
Ha egy tolvaj kölcsönként pénzt ad önnek, akkor nem ruházza át önre az abban lévő tulajdont;
de ha a pénzt elköltik, akkor joga van pert indítani annak visszaszerzése érdekében.
1. Ezért mondja Papinianus a Kérdések nyolcadik könyvében: "Ha kölcsönadok neked pénzt,
amely másé, nem vagy felelős nekem perben, mielőtt elköltöd". És azt kérdezi, hogy ha te a
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pénzt apránként költöd el, vajon jogom van-e ugyanígy perelni annak visszaszerzését? Azt
válaszolja, hogy igen, ha értesítettek arról, hogy a pénz másé, és akkor perelem annak egy
részét; mert még nem győződtem meg arról, hogy az egész összeget elköltöttem-e.
2. Ha egy két tulajdonostárs által közösen tartott rabszolga tíz aurei kölcsönt ad, úgy
gondolom, hogy akár kapott, akár nem, a saját peculiumának kezelését, ha a pénzt elköltötték,
öt aurei iránti kereset mindkét tulajdonos javára megilleti. Papinianus ugyanis a Kérdések
nyolcadik könyvében azt állítja, hogy ha kölcsönadok száz pénzdarabot, amelyet egy másik
emberrel közösen birtokolok, akkor ötven darabra személyes keresetet indíthatok, még akkor
is, ha minden egyes érme közös tulajdonban volt.
14. Ugyanő, Az ediktumról, XXIX. könyv.
Ha az apai felügyelet alatt álló fiú, miután a szenátusi rendelet megsértésével pénzt vett
kölcsön, azt kifizeti, az apa által a pénz visszaszerzése iránt indított per ellen nem lehet
kivételre hivatkozni; de ha a pénzt a hitelező elköltötte, Marcellus azt mondja, hogy a
személyes visszaszerzési kereset nem áll fenn, mivel ilyen keresetnek csak akkor van helye,
ha a pénzt olyan körülmények között fizették ki, amelyek lehetővé tennék a kereset
benyújtását, ha a tulajdonjog átment volna arra, aki a pénzt kapta, de a javasolt esetben nem
ez a helyzet. Végül, ha a pénzt a szenátus rendeletével ellentétesen kölcsönadták, és
tévedésből visszafizették, a jobb vélemény szerint nem lehet keresetet indítani annak
visszaszerzésére.
15. Ugyanő, Az ediktumról, XXXI. könyv.
Vannak bizonyos különleges szabályok, amelyeket a kölcsönadott pénzzel kapcsolatban
fogadtak el; ha ugyanis arra utasítom egy adósomat, hogy fizessen neked pénzt, akkor te
akkor is felelős leszel nekem, ha a pénz, amelyet kaptál, nem az enyém volt. Ezért, mivel ez a
szabály két személyre vonatkoztatva került megállapításra, akkor is be kell tartani, ha csak
egy személyről van szó; tehát ha te nekem tartozol pénzzel egy megbízás alapján, és abban
állapodtunk meg, hogy azt kölcsönként megtartod, akkor úgy tekintjük, hogy a pénzt nekem
fizették ki, és tőlem adták át neked.
(16) Paulus, Az ediktumról, XXXII. könyv.
Ha egy pénz tulajdonostársa a saját pénzét fizette ki kölcsönként, akkor abszolút kölcsönt
nyújt az említett pénzre, még akkor is, ha a társtulajdonosok nem egyeztek bele; de ha a közös
tulajdonban lévő pénzt fizette ki, akkor nem nyújt érvényes kölcsönt, hacsak a többiek nem
egyeznek bele, mert neki csak a saját részével való rendelkezés joga van.
17. Ulpianus, Disputációk, I. könyv.
Amikor egy szülői felügyelet alatt álló fiú, aki tanulmányai folytatása céljából Rómában
tartózkodott, kölcsönt vett fel, amely az utazási költségeinek egy részét képezte; Scaevola úgy
ítélte meg, hogy rendkívüli eljárás útján enyhítést nyerhet.
(18) Ulpianus, Disputációk, I. könyv.
Ha pénzt adok neked ajándékba, és te kölcsönként fogadod el, Julianus azt mondja, hogy ez
nem ajándék; de meg kell fontolnunk, hogy kölcsön-e. Én azonban úgy gondolom, hogy nem
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kölcsön, és hogy a pénz nem válik tulajdonképpen annak a tulajdonává, aki elfogadja, mivel ő
ezt más véleményen tette. Ennélfogva, ha elköltötte a pénzt, bár személyes felelősséggel
tartozik annak behajtásáért, mégis csalásra hivatkozva kivétellel élhet, mivel a pénzt annak a
félnek a kívánsága szerint költötte el, aki azt adta.
1. Ha én pénzt adok Önnek betétként, és Ön kölcsönként fogadja el, akkor az nem betét és
nem kölcsön; és ugyanez a szabály vonatkozik arra az esetre is, ha Ön kölcsönként ad pénzt
fogyasztásra, én pedig kölcsönként fogadom el, hogy azt hivalkodási célokra használjam fel;
mindkét esetben azonban, ha a pénzt elköltik, akkor a csaláson alapuló kivétel nélkül van
alapja a személyes behajtási keresetnek.
(19) Julianus, Digest, X. könyv.
A pénz kifizetése nem köti azt a felet, aki azt kapja, minden időben, hanem csak abban az
esetben, ha az adott fél úgy érti, hogy azonnal felelősséggel tartozik. Ha ugyanis valaki mortis
causa pénzt ad, azt kifizeti, de nem kötelezi azt, aki azt kapja, hacsak nem történik valami,
amitől a kötelezettség függ, mint például ha az adományozó meggyógyult, vagy az, aki a
pénzt kapta, előtte meghalt. És ahol a pénzt azért adják, hogy valami megtörténjen, amíg
kétséges, hogy ez megtörténik-e vagy sem, addig nem áll fenn a felelősség; de amint
bizonyossá válik, hogy nem történik meg, az, aki a pénzt kapta, felelősséggel tartozik; például
ha Titiusnak tíz aurei-t adok azzal a feltétellel, hogy a következő kalendák előtt manumitálja
Stichust, addig nem leszek jogosult perelni; de ha az idő letelt, akkor perelhetek, ha a
rabszolgát nem manumitálták.
1. Ha a gyámolt a gyámja felhatalmazása nélkül ad kölcsön pénzt, vagy fizet ki tartozásának
kiegyenlítésére, a gyámnak joga van a behajtásra, ha a pénzt elköltötték; vagy mentesül a
tartozás alól, csak azért, mert úgy kell tekinteni, hogy az a gyámolt cselekménye folytán
került annak a kezébe, aki azt megkapta; tehát, ha az, aki a pénzt kölcsönként vagy tartozás
fejében kapta, azt kölcsönként vagy fizetésként másnak adja, akkor, ha a pénzt elköltötték, a
fél felel a gyámoltnak, vagy köteles őt a felelősség alól felmenteni, és követelése lesz azzal
szemben, akinek a pénzt adta, vagy mentesül a felelősség alól vele szemben. Mert valóban,
aki más pénzét kölcsönként fizeti ki, ha azt elköltik, követelése lesz azzal szemben, aki azt
kapta; és hasonlóképpen, aki pénzt fizet ki tartozásának kiegyenlítésére, az mentesül a
felelősség alól attól, aki azt kapja.
20. Ugyanez, Digest, XVIII. könyv.
Ha én pénzt adok neked, hogy te kölcsönadd nekem ugyanezt a pénzt, akkor ez egy kölcsön?
Azt válaszoltam, hogy az ilyen esetekben nem használunk helyes szavakat, mivel az ilyen
szerződés nem adomány és nem kölcsön; nem adomány, mert a pénzt nem azzal a szándékkal
adják, hogy az abszolút az átvevő kezében maradjon; és nem kölcsön, mert inkább az adósság
elkerülése, mint a másik fél felelőssé tétele céljából fizetik ki. Ha tehát egy fél, aki pénzt
kapott tőlem azzal a feltétellel, hogy azt kölcsönadja nekem, és a kapott pénzt ki is fizeti
nekem, ez nem kölcsön, mert inkább úgy tekintendő, hogy azt kaptam, ami már az enyém
volt. Ezt így kell érteni, hogy a kifejezések szigorú jelentése megmaradjon; a liberálisabb
értelmezés szerint azonban mindkét ügylet érvényes.
21. Ugyanaz, Digest, XLVIII. könyv.
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Egyes hatóságok úgy vélték, hogy az, aki tíz aureiért perel, nem kényszeríthető arra, hogy ötöt
elfogadjon, és aztán a maradékért pereljen; vagy ha azt állítja, hogy egy bizonyos földterület
az övé, akkor csak egy részéért kényszeríthető perelni; de mindkét esetben úgy vélik, hogy a
prétor elnézőbb lenne, ha arra kényszerítené a felperest, hogy elfogadja, amit felajánlottak
neki, mivel kötelességének része a pereskedés csökkentése.
22. Ugyanő, A Miniciusról, IV. könyv.
Kölcsönbe adtak egy bort, és eljárást indítottak annak visszaszerzésére; felmerült a kérdés,
hogy mikor kell értékbecslést készíteni, a bor átadásakor, a perbe vételkor, vagy az ügy
eldöntésekor? Sabinus azt válaszolta, hogy ha meg volt határozva, hogy mikor kell
visszaszolgáltatni, akkor a becslést arról kell készíteni, hogy mennyit ér az adott időpontban;
ha azonban nem, akkor az értékét a per megindításának időpontjában kell megbecsülni.
Megkérdeztem, hogy melyik helyen kell az értékbecslést elvégezni? A válasz az volt, hogy ha
megállapodtak, hogy egy bizonyos helyen kell helyreállítani, akkor ott kell elvégezni az
értékbecslést; de ha ezt nem említették, akkor azon a helyen kell értékelni, ahol a pert
indították.
23. Africanus, Kérdések, II. könyv.
Ha egy rabszolgát, akit rád hagynak, birtokba veszek, és eladom, mintha rám hagyták volna,
és ő meghal, akkor - mondja Julianus - a vételárat visszakövetelheted tőlem, mivel a
tulajdonodon keresztül hasznot húztam.
24. Ulpianus, Pandects.
Ha egy fél bizonyos vagyontárgyakra vonatkozóan állapodik meg, a kikötés alapján nem
szerez keresetindítási jogot, hanem személyes kereset útján kell eljárnia, amelynek révén
bizonyos meghatározott dolgokért perelhetőek.
(25) Ugyanez, A konzuli rangú férfiak hivataláról.
Ha egy hitelező pénzt ad kölcsön épületek javítására, akkor az általa kölcsönadott pénzre
előzetesen zálogjoggal rendelkezik.
26. Ugyanaz, Vélemények, V. könyv.
Ha egy katona megbízottja pénzt ad kölcsön, és kezességet vállal, akkor megállapítható, hogy
a kereset annak a katonának jár, akinek a pénz tartozott; ugyanúgy, mint abban az esetben, ha
egy gyám vagy egy fiatalkorú gondnoka a kölcsönadott pénz visszafizetését írja elő, amely
bármelyiküké volt.
27. Ugyanő, Az ediktumról, X. könyv.
Az önkormányzati társaságot akkor kötheti a kölcsön, ha a pénzt a javára fordítják; ellenkező
esetben a kölcsönt felvevők magánszemélyként felelnek, nem pedig a társaság.
28. Gaius, A tartományi ediktumról, XXI. könyv.
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Ha a hitelező nem vett megfelelő biztosítékot, emiatt nem veszíti el a jogot, hogy követelje a
tartozás azon összegének megfizetését, amelynek biztosítására a zálogjog nem volt elegendő.
29. Paulus, Plautiusról, IV. könyv.
Ha a tulajdonos a rabszolgáját megbízottjaként alkalmazza, Julianus úgy véli, hogy a
rabszolga ugyanúgy felel a személyes behajtásért, mintha annak a félnek a megbízása alapján
kötött volna szerződést, akitől megbízást kapott.
(30) Ugyanő, Plautiusról, V. könyv.
Ha egy fél, aki pénzkölcsönhöz készül jutni, megígéri leendő hitelezőjének, hogy visszafizeti
neki a kölcsönt, akkor megteheti, hogy a pénz át nem vételével kibújik a felelősség alól.
31. Ugyanő, Plautiusról, XVII. könyv.
Amennyiben egy földterület vagy rabszolga visszaszerzése érdekében személyes keresetet
indítottak, úgy vélem, hogy a jelenlegi gyakorlat szerint a kérdés egyesítése után mindenről le
kell mondani, ami a kérdés egyesítése után keletkezett; vagyis mindenről, ami a felperest
megillette volna, ha a kérdés egyesítésének időpontjában esedékes dolgot átadják.
1. Jóhiszeműen megvettem a rabszolgádat egy tolvajtól, anélkül, hogy a tényekről tudtam
volna, és a rabszolga maga is vett egy rabszolgát a peculiumból, amely a tiéd volt, és ez
utóbbi rabszolgát nekem adták át. Sabinus és Cassius azt mondják, hogy a második rabszolga
visszaszerzéséért személyes keresetet indíthatsz ellenem; de ha az általa lebonyolított üzlet
révén valamit elvesztettem, akkor a magam részéről jogosult leszek arra, hogy pereljek
ellened. Ez tökéletesen igaz, mert Julianus azt mondja, hogy meg kell vizsgálni, hogy a
tulajdonosnak van-e a vásárlásból kinövő, sértetlen kereseti joga, de az eladó a jóhiszemű
vevővel szemben személyes keresetet indíthat a behajtásért. Ami a peculiumból származó
pénzt illeti, ha az még hozzáférhető, a tulajdonos pert indíthat annak visszaszerzése iránt, de
az ár megfizetéséért De peculio perben felel az eladóval szemben; ha azonban a pénz
elköltözött, a De peculio perlési joga megszűnik. Julianusnak azonban hozzá kellett volna
tennie, hogy az eladó csak akkor felel a rabszolga tulajdonosával szemben a vétel miatt, ha a
teljes vételárat kifizeti neki, valamint azt, ami akkor járt volna neki, ha a szerződést egy
szabad emberrel kötötte volna. Ugyanez a szabály vonatkozik arra az esetre is, ha jóhiszemű
birtokosnak fizetek, ha kész vagyok a tulajdonosra engedményezni minden olyan kereseti
jogot, amely az említett birtokossal szemben megillet.
32. Celsus, Digest, V. könyv.
Ha megkéred Titiust és engem, hogy adjunk kölcsön neked pénzt, és én megparancsolom egy
adósomnak, hogy ígérje meg, hogy ezt neked adja, és te abban a hitben teszel egy kikötést,
hogy ő Titius adósa, akkor te felelsz nekem? Kétségeim vannak e kérdésben, ha nem kötöttél
velem semmiféle szerződést, de valószínűnek tartom, hogy felelősséggel tartozol; nem azért,
mert én adtam neked pénzt kölcsön (mert ez nem lehet, hacsak a felek nem egyeznek meg),
hanem azért, mert a pénzem a te kezedbe került, és ezért helyénvaló és igazságos, hogy
visszafizesd nekem.
33. Modestinus, Pandects, X. könyv.
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A császári alkotmányok előírják, hogy sem a tartományok kormányzói, sem a kísérőik nem
vállalkozhatnak, és nem adhatnak kölcsön pénzt kamatra vagy kamat nélkül.
34. Paulus, Mondatok, II. könyv.
A tartomány kormányzójánál jelenlévő tisztviselők kamatos vagy kamat nélküli kölcsönöket
nyújthatnak.
1. A tartomány kormányzójának nem tilos kamatra kölcsönt felvenni.
35. Modestinus, Vélemények, III. könyv.
A kölcsönadott pénzzel kapcsolatos kötelezettségek kockázata azt a felet terheli, akinek a
gondatlansága bizonyíthatóan növelte a kockázatot.
36. Javolenus, Episztolák, I. könyv.
Tartoztál nekem egy pénzösszeggel minden feltétel nélkül, és az én utasításomra megígérted
Attiusnak, hogy az említett pénzösszeget feltételesen kifizeted. Amíg ez a feltétel fennáll,
addig az Ön kötelezettsége velem szemben ugyanolyan, mintha a pénzt ellenkező feltétel
mellett ígérte volna meg nekem; ha a feltétel fennállása alatt én pert indítok, akkor ennek nem
lesz semmi hatása? A válasz a következő volt: Nem kétlem, hogy a pénz, amelyre
vonatkozóan feltétlenül megállapodtam veled, akkor is kölcsön marad számodra, ha az
Attiusra vonatkozó feltétel ?aki az én hozzájárulásommal feltételhez kötötte az említett pénz
kifizetését ? nem teljesül: mert a jogi helyzet ugyanaz, mintha nem történt volna kikötés a
részéről, és amíg a feltétel teljesítése függőben van, nem indíthatok pert a pénzért, mert
bizonytalan, hogy az esetleg nem lesz-e esedékes a kikötés alapján, és úgy fogják tekinteni,
hogy túl korán indítottam a keresetemet.
37. Papinianus, Definíciók, I. könyv.
Ha egy feltétel a kötelezettség megkötésének időpontjára vonatkozik, a kikötés nem függ fel,
és ha a feltétel tényleges, a kikötés akkor is fennáll, még akkor is, ha a szerződő felek nem
tudják, hogy ez a helyzet; például: "Megígéred-e, hogy százezer szesztercit fizetsz nekem, ha
a parthusok királya él?".
Ugyanez a szabály vonatkozik arra az esetre is, ha a feltétel már eltelt időre vonatkozik:
(38) Scaevola, Kérdések, I. könyv.
Ugyanis azt is meg kell vizsgálni, hogy az emberi természet szerint megállapítható-e, hogy a
pénz esedékes lesz:
39. Papinianus, Definíciók, I. könyv.
Ezért a kikötés csak akkor nyeri el a feltétel erejét, ha a jövőre vonatkozik.
(40) Paulus, Kérdések, III. könyv.
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Aemilius Papinianus, prétoriánus prefektus és jogász udvarában a következő jellegű
kötelezettséget olvasták fel: "Én, Lucius Titius, írásban kijelentettem, hogy Publius Maeviustól tizenöt aurei-t kaptam kölcsönként, amelyet nála fizettek ki nekem, és Publius Maevius
kikötötte, én pedig, Lucius Titius, megígértem, hogy az említett tizenöt aurei-t folyó pénzben,
a következő kalendák alkalmával kellően ki kell fizetni. Ha a fent említett napon az említett
összeget nem fizetik ki az említett Publius Maeviusnak, vagy bárkinek, akinek joga van rá, és
nem adnak érte biztosítékot; akkor a fizetés esedékessége után eltelt időre Publius Maevius
kikötötte, és én, Lucius Titius megígértem, hogy büntetésül minden harminc nap után és
minden száz dénár után egy dénárt kell fizetni. Megállapodtunk továbbá abban is, hogy a fent
említett összegből havonta háromszáz dénárt vagyok köteles fizetni az említett Publius
Maeviusnak a teljes összegből, vagy neki, vagy az örökösének." A kamatfizetési
kötelezettséggel kapcsolatban kérdés merült fel, mivel a kifizetésre meghatározott hónapok
száma már eltelt? Kijelentettem, hogy mivel az egyidejűleg kötött megállapodást a kikötés
részének tekintik, az eredmény ugyanaz, mintha a fél, miután kikötötte egy bizonyos
pénzösszeg havonkénti megfizetését, később hozzáfűzött volna egy megállapodást a
késedelmes fizetések arányában járó kamatra; és így az első fizetés után járó kamat az első
hónap végén kezdődne, és hasonlóképpen a második és harmadik hónap után a ki nem fizetett
pénz után járó kamatok növekednének, de a ki nem fizetett tőke után nem lehetne kamatot
beszedni, amíg maga a tőke be nem hajtható. Egyes hatóságok szerint a hozzáfűzött
megállapodás csak a tőke kifizetésére vonatkozik, a kamatra nem, mivel az utóbbiról az
előbbi záradékban foglalt kikötés egyértelműen rendelkezett, és a megállapodás csak kivételt
engedne meg; ezért ha a pénzt nem fizetnék meg a megjelölt időpontokban, a kamat a kikötés
időpontjától kezdve esedékes lenne, mintha ezt kifejezetten kimondták volna. Ha azonban a
tőke beszedésének időpontját elhalasztották, az eredmény az lesz, hogy a kamat is attól a
naptól kezdve jár, amikor a fél késedelembe esett; és ha, amint az említett hatóságok szerint a
megállapodás csak kivételt tesz lehetővé (bár később más vélemény uralkodott), a törvény
szerint a kamatfizetési kötelezettséget mégsem lehetne érvényesíteni; mert a fél nem esik
késedelembe, ha a pénzt nem lehet tőle beszedni, mert a követelés elől kivétellel élhet. Ha
azonban kikötjük, hogy bizonyos mennyiséget kell szolgáltatni, ahol egy feltételnek
teljesülnie kell, és azt időközben beszedik, mint például a termény esetében; ugyanez a
rendelkezés a kamatok tekintetében is megtehető, így ha a pénzt nem fizetik meg a
meghatározott napig, a kamatok címén járó összeget attól a naptól kezdve lehet megfizetni,
amikor a kikötés létrejött.
41. Africanus, Kérdések, VIII. könyv.
Miután egy örökhagyó rabszolgáját, Stichust egy bizonyos tartományban könyvelőnek
nevezte ki, Rómában felolvasták a végrendeletét, amellyel az említett Stichust
felszabadították, és a hagyaték egy részének örökösévé nevezték ki; Stichus pedig, aki nem
tudott állapotának megváltozásáról, továbbra is gyűjtötte az elhunyt pénzét, kölcsönöket adott,
és néha kikötéseket kötött és zálogot vállalt; véleményt kértek, mi a törvény az ügyben? Úgy
ítélték meg, hogy minden adós, aki fizetett neki, mentesül a felelősség alól, feltéve, hogy ők
sem tudtak arról, hogy a rabszolga tulajdonosa meghalt; de a Stichus kezébe került
pénzösszegek tekintetében a társörökösöknek nem volt joguk a hagyaték felosztása iránti
keresetet indítani, hanem azt a lebonyolított üzlet alapján kellett nekik megadni; és ahol ő
maga adott kölcsönt, ott a tulajdonjog csak annak az összegnek az arányában szállt át,
amelynek ő maga volt az örököse. Ez a helyzet, mert ha én pénzt adok neked azért, hogy
kölcsönadhasd azt Stichusnak, és én aztán meghalok, te pedig, mivel nem tudsz róla, odaadod
neki a pénzt, nem ruházod át az abban lévő tulajdont; mert annak ellenére, hogy azt lehet
mondani, hogy az adósok a kifizetés után mentesülnek a felelősség alól, az nem rendezett,
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hogy neki joga van a pénz tulajdonjogával rendelkezni azáltal, hogy kölcsönadja azt. Ezért, ha
nem kötöttek visszafizetési kikötést, a kölcsönadott pénzért nem lehetett volna pert indítani a
társörökös részesedésének arányában, és a zálogjogot sem lehetett volna visszatartani. Ha
azonban a visszafizetésre vonatkozó kikötés történt, nem mindegy, hogy a kikötés milyen
feltételekkel történt; ha például kifejezetten Titius, a tulajdonosa javára tette, aki akkor már
meghalt, akkor kétségtelen, hogy a kikötés semmis; ha azonban kikötötte, hogy a pénzt neki
kell visszafizetni, akkor azt kell megállapítani, hogy a birtokból szerzett hasznot; ahogyan ott,
ahol szabadok vagy mások rabszolgái jóhiszeműen szolgálnak minket, mindaz, amit a mi
tulajdonunk révén szereznek, a mi tulajdonunkhoz tartozik; így mindaz, amit a birtok egy
része révén szereznek, magának a birtoknak a javára történik. Ahol azonban egy birtokba a
társörökösök léptek be, ott ez a szabály nem tekinthető egyformán alkalmazandónak;
mindenesetre, ha tudták, hogy Stichus velük együtt társörökösnek lett kinevezve, mivel ebben
az esetben nem tekinthetők jóhiszemű birtokosoknak azok, akiknek nem állt szándékukban a
birtoklás. Ha azonban a felvetett eset olyan társörökösökre vonatkozik, akik nem tudnak a
tényekről, például azért, mert ők maguk voltak szükségszerű örökösök, akkor is ugyanez a
vélemény adható; és ebben az esetben az lesz az eredmény, hogy ha az említett rabszolgának
azonos állapotú társörökösei vannak, akkor mindannyian úgy tekintendők, hogy jóhiszeműen
szolgálják egymást.
42. Celsus, Digest, VI. könyv.
Ha én tíz aurei-t követelek Titiustól, és azután Seiustól követelem a tartozás összegét, amelyet
esetleg nem tudok behajtani Titiustól, akkor, ha tíz aurei-t perelek Titius ellen, Seius nem
mentesül a felelősség alól, különben a Seius által nyújtott biztosíték értéktelen lesz; de ha
Titius eleget tesz az ítéletnek, Seius már nem lesz felelős. Ha azonban Seius ellen eljárást
indítok, bármennyivel is kevesebbet tudok behajtani Titiustól, ha a Seius és köztem felmerül a
kérdés, mint a kötelezettség, annál kevesebbet tudok utólag behajtani Titiustól.
1. Labeo azt mondja, hogy ha kikötöd, hogy egy fél gondoskodik tíz aurei kifizetéséről, akkor
emiatt nem követelheted, hogy tíz aurei-t neked fizessenek, mert az ígérő felszabadulhat, ha
talál egy gazdagabb adóst; és ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy a fél nem kényszeríthető
arra, hogy csatlakozzon a kérdéshez, ha felajánlja, hogy egy gazdagabb adóst adjon.

2. cím Az eskü letételéről, legyen az önkéntes, kötelező vagy bírósági eskü.
(1) Gaius, A tartományi ediktumról, V. könyv.
A peres ügyek gyors eldöntésére egy nagyon fontos eszköz került használatba, mégpedig az
eskü vallási jellege, amelynek segítségével a vitás ügyek eldöntése vagy maguk a felek
megegyezésével, vagy a bíró tekintélye alapján történik.
2. Paulus, Az ediktumról, XVIII. könyv.
Az eskü letétele a kompromisszum látszatát kelti, és nagyobb súlya van, mint a bíróság
ítéletének.
3. Ulpianus, Az ediktumról, XXII. könyv.
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A praetor azt mondja: "Ha a fél, aki ellen pert indítanak, bizonyos javaslatok felajánlása után
esküt tesz". A "Az a fél, aki ellen pert indítottak" szavakat úgy kell értenünk, hogy az alperes
maga. A másik szavakat "miután bizonyos javaslatokat felajánlottak", mint nem
szükségtelenül tették hozzá; mert ha az alperes úgy tenné le az esküt, hogy azt senki sem
ajánlotta fel neki, a praetor nem ismeri el az ilyen jellegű esküt, mivel a fél csupán önmagára
esküszik; különben rendkívül könnyű lenne bárki számára, aki keveset törődik az esküvel,
letenni azt ott, ahol senki sem ajánlotta fel neki, és ezáltal megszabadulni a per terhe alól.
(1) Ha egy felet bármilyen perben beperelnek, ha esküt tesz, az előnyös lesz számára,
függetlenül attól, hogy a per személyesen, dologi vagy ténybeli, vagy büntetőeljárás, vagy
bármilyen más jellegű, vagy ha az eljárás tilalomra vonatkozik.
(2) Ha az esküt a személy polgári állapotára való hivatkozással tették, a prétor helyt ad annak;
mint például, ha esküt tettem neked, és te megesküdtél, hogy nem álltál a felügyeletem alatt,
az esküt helyben kell hagyni.
(3) Ezért Marcellus azt állítja, hogy esküt lehet tenni arra a kérdésre, hogy egy bizonyos nő
terhes-e vagy sem, és az eskünek meg kell állnia. Végül azt mondja, hogy ahol a vizsgálat a
birtoklásra vonatkozik, az eskünek meg kell állnia; például, ha egy nő azért akarja, hogy
birtokba vegyék az ingatlant, mert terhes, és ha ezt a másik fél vitatja, akkor vagy meg kell
esküdnie, hogy terhes, vagy a másik félnek kell megesküdnie, hogy nem az, mert ha ő maga
tesz esküt, akkor aggály nélkül birtokba veheti; másrészt pedig, ha az esküt ellene teszik,
akkor nem teheti meg, még akkor sem, ha valóban terhes; ezért Marcellus azt mondja, hogy
az esküt tevő nő, aki esküt tesz, élvezni fogja annak előnyeit, és elkerülheti a bírósági eljárást
azon az alapon, hogy megtévesztés céljából birtokba vette a birtokot egy meg nem született
gyermek nevében; és nem lehet erőszaknak alávetni, amíg birtokba veszi. De hogy az eskü
annyiban előnyös-e, hogy a gyermek megszületése után megakadályozza a vizsgálatot arra
nézve, hogy annak az utóda-e, akiről azt állítják, hogy az apja, vagy sem, ezt a kérdést
Marcellus tárgyalja, és azt mondja, hogy az igazságot ki kell deríteni, mert az eskü nem
használ vagy károsít mást; tehát az anya esküje nem használ a gyermeknek, és nem okoz kárt,
ha az anya leteszi, és esküt tesz, hogy nem egy bizonyos férfitól terhes.
(4) Szükséges, hogy a fél esküdjön az eskütétel feltételeire, de ha én teszem meg helyetted,
akkor te esküdhetsz Istenre, te pedig a saját fejedre esküszöl,
4. Paulus, Az ediktumról, XVIII. könyv.
Vagy a fiaitok fejét,
5. Ulpianus, Az ediktumról, XXII. könyv.
Egy ilyen eskü nem jár semmiféle eredménnyel. Ha azonban azt kértem tőled, hogy esküdj
meg a saját üdvösségedre, és te ezt megteszed, akkor azt be kell tartanom; mert minden olyan
eskü, amely egyáltalán törvényes, és amellyel bárki a saját nevében akar esküdni, alkalmas, és
ha megteszed, a praetor helyt fog adni neki.
1. Az isteni Pius egy rezcriptumban kijelentette, hogy ha egy esküt valamilyen sajátos
babonának megfelelően tettek, annak meg kell állnia.
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2. Az eskü letétele után nem kell mást kérdezni, csak azt, hogy a fél esküt tett-e, és nem kell
vizsgálni azt a kérdést, hogy jár-e valami, mivel ezt az esküvel kellőképpen megállapítják.
3. Ha azonban egy fél törvénytelen esküt tesz, vagyis olyan vallásra vonatkozó esküt,
amelynek a vallás megvallása nyilvánosan tilos, nézzük meg, hogy úgy kell-e tekinteni,
mintha nem tettek volna esküt; és azt hiszem, ez a jobb vélemény.
4. Ha esküt tesznek, és a felet nem mentesítik az eskütétel alól, úgy kell tekinteni, hogy az
ügyet soha nem esküvel határozták meg, és ezért ha később hajlandó lenne esküt tenni, az
eskü nem jelent számára előnyt, mert nem arra az ügyre vonatkozólag tették le, amelyre az
esküt tették.
6. Paulus, Az ediktumról, XIX. könyv.
Az a fél mond le az eskü letételéről, aki, amikor azt felajánlja, és ellenfele hajlandóságot
mutat az eskü letételére, felmenti őt az eskü letétele alól, mivel megelégszik azzal, hogy a
másik fél beleegyezik az eskü letételébe. Ha azonban az utóbbi nem tette le, de utólag kész rá,
és a felperes nem hajlandó azt megadni; nem tekinthető úgy, hogy lemondott volna róla, mert
csak akkor lehet lemondani róla, ha azt elfogadják.
7. Ulpianus, Az ediktumról, XXII. könyv.
A praetor azt mondja: "Olyan ügyre hivatkozva, amelyre esküt tettek, nem adok helyt
keresetnek sem maga a fél ellen, sem pedig az ellen, akinek a tulajdonát képezte." A praetor
azt mondja: "Az eskütételre hivatkozva nem adok helyt keresetnek sem maga ellen, sem pedig
az ellen, akinek a tulajdonát képezte." Az "ügy" kifejezést úgy kell érteni, hogy az
alkalmazandó, függetlenül attól, hogy az esküt a kérdéses vagyon egészére vagy csak annak
egy részére vonatkozóan tették-e; ugyanis a praetor megígéri, hogy nem ad helyt keresetnek
arra való hivatkozással, amire esküt tettek, sem a fél ellen, aki az esküt tette, sem azok ellen,
akik annak utódai, akinek az esküt tették,
8. Paulus, Az ediktumról, XVIII. könyv.
Még akkor is, ha sikerül az ingatlan.
9. Ulpianus, Az ediktumról, XXI. könyv.
Az eskü letétele után ugyanis a kereset elutasításra kerül; és ha bármilyen vita merülne fel,
vagyis ha vitatott, hogy az eskü letételére sor került-e vagy sem, akkor van ok a kivételre.
1. Amennyiben az eskütétel vagy az eskü mellőzése megtörtént, az alperes mind a maga, mind
mások nevében jogosult lesz a kivételre; a felperes pedig olyan kereseti jogot szerez,
amelyben csak azt kell vizsgálni, hogy megesküdött-e arra, hogy valamit meg kell adni neki,
vagy hogy hol volt kész esküt tenni, és az eskütételtől eltekintettek.
2. Ha az eskü letétele után születik ítélet egy fél ellen, olyan ügyben, amelyben a
gyalázatosságról van szó, a jobb vélemény az, hogy az illető gyalázatossá válik.
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3. Ha egy fél, aki egy ideiglenes perben tartozik nekem, esküt nyújt be nekem oly módon,
hogy meg kell esküdnöm, hogy köteles fizetni, és én erre esküszöm; nem szabadul fel az idő
múlásával, azon oknál fogva, hogy felelőssége a kiadás után is fennáll.
4. Ha valaki huszonöt évnél fiatalabb esküt tesz, és azt állítja, hogy ezzel kihasználják, akkor
az esküre alapított kivételre válaszul replikát kell benyújtania; ahogy Pomponius mondja. Én
azonban azon a véleményen vagyok, hogy ezt a replikációt soha nem szabad megadni; hanem
a legtöbb esetben magának a praetornak kell kivizsgálnia, hogy a kiskorút kihasználták-e, és
teljes kártérítést kell neki nyújtania; mert pusztán az a tény, hogy kiskorú, még nem
bizonyítja, hogy átverték. Ezenfelül e kivétel vagy vizsgálat nem terjedhet túl a törvény által
előírt időn, miután a kiskorú betöltötte a huszonötödik életévét.
5. Továbbá, ha a fél az adósnak esküt tesz a hitelezők megtévesztésére, és a hitelezőknek az
esküre alapított kivétel ellen a csalás miatt meg kell adni a replikát; továbbá, ha a csalásban
vétkes fél esküt tesz a hitelezőnek azért, hogy az esküt tegyen, hogy tíz aurei-t fizessen neki,
és azután, amikor a vagyonát eladták, keresetet kíván indítani; vagy a keresetet kell
elutasítani, vagy a hitelezők megtévesztése miatt tett kivétel ellen lehet fellépni.
6. Julianus szerint az önként védekező vagy ügyvédet kirendelt fél esküje, ha azt az ellenfél
nyújtja be, jó védekezésnek minősül, és a megbízónak kivételt biztosít. Ezért azt kell
mondanunk, hogy ugyanez a szabály érvényesül akkor is, ha egy ügynököt bíznak meg a
perindítással, és az alperes esküt téve megesküszik, hogy az összeget nekem kell kifizetni; ez
ugyanis perindítási jogot biztosít számomra. Ez a vélemény ésszerű.
7. Ha a felperes a birtokos fél által tett esküre megesküdött, hogy az ingatlan az övé, akkor
jogosult lesz a perre; de ez csak az esküt tevő félre és azokra vonatkozik, akik helyette
következtek; ha azonban a felperes az eskü letételével szerzett kiváltságot egy másik fél elleni
perben kívánja felhasználni, akkor az esküje nem válik hasznára;
(10) Paulus, Az ediktumról, XVIII. könyv.
Mert egy bizonyos felek közötti ügylet nem sérthet meg senki mást.
(11) Ulpianus, Az ediktumról, XXII. könyv.
Ha egy birtokos félnek esküt tesznek, és ő esküszik, hogy a tulajdon nem a felperesé, akkor,
amíg birtokában van, az esküre alapított kivétellel élhet az esküt tevő féllel szemben; de ha
elveszíti a birtokát, nem lesz jogosult a keresetre, még akkor sem, ha az esküt tevő fél
birtokában van; mivel nem azt esküdte, hogy a tulajdon az övé, hanem csupán azt, hogy nem a
másik félé.
1. Ezért, ha a birtoklás során a felperes, miután esküt tett neki, megesküdött, hogy a tulajdon
az övé; következésképpen úgy véljük, hogy még ha el is veszíti a birtokot, és az esküt tevő fél
megszerzi azt, akkor is meg kell neki adni a tényállási keresetet. Megint másfelől az is
megállapítást nyert, hogy minden olyan termést, amelyet olyan ingatlanról szedtek, amelyet
esküvel az enyémnek nyilvánítottam, vissza kell adni nekem, és hogy a rabszolganők utódait
és a szarvasmarhák ivadékait az eskü letétele után át kell adni.
2. Hasonlóképpen, ha megesküdnék, hogy valamely ingatlan haszonélvezete vagy az enyém,
vagy nekem kellene átadni, a kereset az én javamra fog szólni mindaddig, amíg a
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haszonélvezeti jog megillet; de azokban az esetekben, amikor a haszonélvezet elveszne, nem
lesz keresetjogom. Ha azonban a fél megesküszik, hogy haszonélvezettel rendelkezik, vagy
hogy olyan ingatlanon, amelyen nem lehet haszonélvezetet alapítani, mert az a használat
következtében elenyészne, haszonélvezetre jogosult; véleményem szerint az eskü hatásának
helyt kell adni, és ezért, még ha azt is állapítják meg, hogy az esküt helyesen tette, úgy
gondolom, hogy az eskü miatt a haszonélvezetet követelheti, ha biztosítékot adnak.
3. Ha közted és köztem vita áll fenn egy vagyonra vonatkozóan, és én esküszöm, hogy az
engem illet, akkor jogom van arra, hogy megkapjam azt, ami engem megilletne, ha a
vagyonért folyó perben az én javamra születne ítélet; és nemcsak azt a vagyont kell átadnod,
ami akkor a birtokodban volt, hanem azt is, ami később került a birtokodba; és az eskünek
ugyanolyan jelentőségűnek kell tekinteni, mintha az én ügyemet bizonyították volna, és ezért
a méltányossági per az én javamra fog indulni. Ha azonban a birtokomban vagyok a birtokra
vonatkozó jog alapján, és Ön vállalja, hogy visszaszerzi tőlem, és én esküt teszek Ön ellen; az
említett esküre alapított kivételre leszek jogosult. Nyilvánvaló, hogy ha más fél eljárást indít
ellenem a birtok visszaszerzése érdekében, akkor nem lesz kétséges (ahogy Julianus mondja),
hogy az eskü nem lesz előnyös számomra.
12. Julianus, Digest, IX. könyv.
Ugyanez a szabály érvényesül akkor is, ha be akarok perelni valakit, aki birtokában van egy
hagyatékhoz tartozó vagyonnak; mert ha én indítanék is pert a hagyaték visszaszerzése
érdekében, és bizonyítanám, hogy az az enyém, mindazonáltal, ha egy másik személy ellen
indítanék pert, ugyanezt kellene bizonyítanom.
13. Ulpianus, Az ediktumról, XXII. könyv.
Ha két patrónus van, és az egyikük esküt tesz, és egy szabados megesküszik, hogy nem a
szabadosa, akkor a másik jogosult-e a teljes vagyon birtoklására, amelyre a patrónusoknak
joguk van, vagy csak annak felére? Válaszul azt mondják, hogy ha az a fél, akinek az esküt
tették, patrónus volt, akkor a másiknak joga van a vagyon saját részének birtoklására, és
semmi haszna nem származik abból, hogy a szabados a másik ellen tett esküt; de a
patrónusnak nagy tekintélye és tekintélye lesz, ha a bíróhoz fordul, hogy bebizonyítsa, hogy ő
az egyedüli patrónus, mert a szabados megesküdött, hogy a másik nem az ő patrónusa.
1. Julianus azt mondja, hogy aki megesküszik, hogy egy bizonyos földterület az övé, annak miután elegendő idő telt el ahhoz, hogy elévülési jogcímet szerezzen - joga van a praetoriánus
perre is.
2. Julianus azt is mondja, hogy ha egy fél megesküszik, hogy nem követett el lopást, akkor
úgy tekintik, hogy esküt tett mindenre vonatkozólag, ami a dologgal kapcsolatos; és ezért nem
lesz felelős sem a lopásért indított perben, sem a személyes behajtásért indított perben, azon
oknál fogva, hogy az utóbbi perben csak a tolvaj felelős. Élhet-e tehát valaki, aki esküszik
arra, hogy nem követett el lopást, e tekintetben kivétellel, ha személyes behajtási kereset indul
ellene? Ha a keresetet benyújtó fél azt állítja, hogy ő a tolvaj örököse, nem tagadható meg tőle
a meghallgatás, és külön behajtási keresetet kell neki engedélyezni a tolvaj örököse ellen, és a
bírónak nem szabad megengednie, hogy eljárjon, ha megpróbálja bizonyítani, hogy a fél
tolvaj.
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3. Ha valaki megesküszik, hogy száz aureiért eladtam neki valamit, akkor az adásvétel alapján
keresetet indíthat a szerződéssel kapcsolatos minden teljesítésért, vagyis a dolog átadásáért és
a valódi tulajdonos általi behajtás elleni biztosítékért. Nem kellene azonban megvizsgálni,
hogy az adásvételi szerződés alapján perelhető-e a vételár visszaszerzése érdekében? Ha
ugyanis erre vonatkozóan esküt tettek, vagyis hogy a pénzt kifizették, akkor nem áll fenn
keresetindítási jog az utóbbi behajtására; ha azonban erre nem tettek esküt, akkor a fél
következésképpen a vételárért felel.
4. Azt mondjuk, hogy ugyanez a szabály érvényes, ha valaki megesküszik arra, hogy társulást
kötött; mert akkor is perelhető társulati perben.
5. Marcellus azt mondja, hogy ha valaki megesküszik, hogy tíz aureiért biztosítékul adta a
földjét, nem perelheti a zálogjogot tíz aurei megfizetése nélkül, de hozzáteszi, hogy talán tíz
aureiért perelhető az esküje miatt; és ezt teljes mértékben helyesli. Quintus Saturninus
csatlakozik ehhez a véleményhez, és azt az esetet használja fel, amikor egy fél megesküdött,
hogy volt felesége bizonyos vagyontárgyakat adott neki hozományul; azt mondja ugyanis,
hogy ebben az esetben a hozományért méltányos pert kell indítani a nőnek, és tagadom, hogy
ez a vélemény túllépi az igazságosság követelményeit.
6. Ha egy pénzügyletben valamelyik fél a császár géniuszára esküszik, hogy nem köteles
fizetni, vagy hogy ellenfele jogosult a fizetésre, és hamisan esküszik; vagy ha megesküszik,
hogy bizonyos időn belül fizetni fog, és ezt nem teszi meg; császárunk és atyja egy
rescriptumban kimondta, hogy el kell küldeni, hogy pálcákkal korbácsolják, és a következő
értesítést csatolják hozzá, nevezetesen: "Ne esküdj meggondolatlanul!"
14. Paulus, az Ediktumról, III. könyv.
Amikor az esküt a vagyonra való hivatkozással teszik, nem lehet eltekinteni tőle a szülő vagy
a pártfogó javára, és esküt követelnek a vagyonra való hivatkozással; például amikor pénzt
vesznek kölcsön, és a felperes esküszik, hogy neki kell fizetni, vagy az alperes esküszik, hogy
nem köteles fizetni. Ugyanez a szabály vonatkozik arra az esetre is, amikor esküt kérnek
pusztán arra az ígéretre hivatkozva, hogy egy bizonyos időpontban fizetni fognak.
15. Ugyanő, Az ediktumról, VI. könyv.
Valakit ki kell küldeni az otthonukba, hogy letegye az esküt a kitüntetett személyeknek,
valamint azoknak, akik betegség miatt nem tudnak megjelenni a bíróságon.
16. Ulpianus, Az ediktumról, X. könyv.
Ha egy patrónus feleségül veszi a felszabadított nőjét, nem kényszeríthető eskütételre a
vagyonelvonási perben; de ha ő maga esküt tesz a felszabadított nőjének, nem kényszeríthető
eskütételre, hogy ezt bosszantás céljából tette.
17. Paulus, Az ediktumról, XVIII. könyv.
Ha az esküt egy megállapodásnak megfelelően bíróságon kívül teszik le, azt nem lehet újra
letenni.
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1. A gyámoltnak a gyámja hozzájárulásával kell esküt tennie, mert ha e nélkül teszi meg az
esküt, akkor kivételt lehet ellene tenni; de jogosult a replikára, mert nincs törvényes joga saját
ügyei intézésére.
2. Ha egy gyám, aki gyámságot kezel, vagy egy elmebeteg vagy egy költekező személy
gondnoka esküt tesz, azt megerősítettnek kell tekinteni; mivel ők rendelkeznek a vagyonnal,
és nyugtát adnak, ha pénzt fizetnek, és peres úton bíróság elé is vihetik az ügyet.
3. Továbbá, ha egy ügynök esküt tesz, azt akkor kell elfogadni, ha a megbízója teljes vagyona
felett rendelkezik, vagy ha erre külön utasítást kapott, vagy ha a saját nevében eljáró ügynök.
18. Ulpianus, Az ediktumról, XXVI. könyv.
De egyébként az esküt tenni próbáló ügynököt nem szabad meghallgatni, amint Julianus a
Digestus tizedik könyvében megállapítja, és az esküt tett alperest sem perelheti be utólag a
megbízó; és nem sok haszna származik abból, ha biztosítékot nyújtanak arra, hogy a megbízó
megerősíti a cselekményt; mert ha az utóbbi perelné őt, az alperes kénytelen lesz bizonyítani,
hogy az esküt őszintén tette, feltéve, hogy kivételt tesz; ha azonban azon kikötés alapján
indítana pert, hogy a cselekményt megerősítik, akkor azt kell bizonyítania, hogy ő maga
követte el a hamis tanúzást.
19. Ugyanő, Az ediktumról, XXVI. könyv.
Ezért ha egy ügynököt arra utasítottak, hogy indítson pert, és ő esküt tett, akkor olyasmit tett,
amire nem kapott utasítást.
20. Paulus, Az ediktumról, XVIII. könyv.
Ha egy rabszolga esküt tesz vagy esküt tesz, akkor azt helybenhagyják, ha a peculiumának
igazgatásával rendelkezik:
(21) Gaius, A tartományi ediktumról, V. könyv.
Ugyanis jogszerűen nyugtázhatja a kifizetett pénzt, és joga van megújítani egy
kötelezettséget.
22. Paulus, Az ediktumról, XVIII. könyv.
Egyes hatóságok úgy vélik, hogy a De peculio keresetnek a tulajdonos ellen kell helyt adni, ha
a rabszolga esküt tesz a felperesnek. Ugyanezek a szabályok vonatkoznak az apai felügyelet
alatt álló fiúra is.
23. Ulpianus, Az ediktumról, XXVI. könyv.
Ha egy rabszolga megesküszik, hogy a tulajdonosa nem köteles fizetni, akkor ez utóbbinak
joga van a kivételhez, és az ellenfele, aki az esküt a rabszolgának tette, csak saját magát
okolhatja.
24. Paulus, Az ediktumról, XXVIII. könyv.
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Sokkal inkább igaz az, hogy a fiú vallásos érzülete előnyös az apja számára, ha az utóbbi ellen
pert lehet indítani. De ahol az ilyen felek visszaadják az esküt, ott nem teszik rosszabbá
azoknak a jogi helyzetét, akiknek a fennhatósága alá tartoznak.
(25) Ulpianus, Az ediktumról, XXVI. könyv.
Ha a rabszolgám, ahol az esküt eleve letették vagy visszaadják neki, megesküszik, hogy
bizonyos vagyontárgyak az urát illetik, vagy neki kell átadni; úgy gondolom, hogy az eskü
szent jellege és a megállapodás feltételei miatt jogosult vagyok a szerződésen alapuló
keresetre vagy kivételre.
26. Paulus, Az ediktumról, XVIII. könyv.
Ha valakiről azt mondják, hogy esküt tett, nem számít, hogy milyen nemű vagy korú, mert az
esküt mindenképpen azzal a féllel szemben kell helyt adni, aki megelégedett vele, amikor
letette; bár egy gyámolt soha nem tekinthető hamisan esküdöttnek, mert nem tartják, hogy
tudatosan bűnös lehet a megtévesztésben.
1. Ha egy apa megesküszik, hogy a fia nem köteles fizetni; Cassius úgy nyilatkozott, hogy az
eskü alapján mind az apának, mind a fiúnak kivételt kell tenni. Ha az apa megesküszik, hogy
a peculiumban nincs semmi, a fiú ellen kereset indítható; és az apa ellen is lehet keresetet
indítani az esetlegesen később megszerzett peculium elszámolása érdekében.
2. Az eskü letétele ugyanabba az osztályba sorolható, mint egy kötelezettség megújítása vagy
átruházása, mivel egy megállapodásból ered; bár némi hasonlóságot mutat az ítélethez is.
27. Gaius, A tartományi ediktumról, V. könyv.
Az eskü a fizetés helyét is átveszi.
28. Paulus, Az ediktumról, XVIII. könyv.
Ha két, együttesen érdekelt hitelező megállapodást köt, és az esküt az egyikük teszi, az a
másik hitelezőt is sérti.
1. Ahol a főkötelezett esküt tesz, az a kezesnek is hasznára válik; és ahol a kezestől esküt
kérnek, az ugyancsak hasznára válik a főkötelezettnek, ahogy Cassius és Julianus mondják;
mert mivel az eskü a fizetés helyébe lép, ebben az esetben is annak kell tekinteni; feltéve,
hogy az eskü magára a szerződésre és a kérdéses vagyontárgyra, nem pedig az esküt tevő
személyére vonatkoztatva került bevezetésre.
2. Ha valaki megígéri, hogy a bíróságon előállítja az adósomat, én pedig esküt teszek neki, ő
pedig esküszik, hogy soha nem ígérte meg, hogy előállítja, ez nem jelenthet előnyt az
adósomnak; ha azonban megesküszik, hogy ő maga egyáltalán nem tartozik nekem, akkor
különbséget kell tenni, és az eljárást replikával módosítani kell; akár arra tett esküt, hogy
ígérete után előállította a felet, akár arra, hogy valójában kifizette az esedékes összeget.
Ugyanilyen megkülönböztetés tehető a tartozásért vállalt kezesség esetében is.
3. Ha két, egy bizonyos pénzösszeggel rendelkező adóstárs közül az egyik letette az esküt; ez
a másiknak is javára kell, hogy váljon.
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4. Az esküre alapított kivétel nemcsak akkor alkalmazható, ha a fél azon ügy miatt indít
keresetet, amelyre az esküt tette, hanem egy másik ügyre hivatkozva is, feltéve, hogy ez
utóbbi eljárásban ugyanaz a kérdés érintett; például ha esküt kell tenni egy megbízás alapján
indított perben, vagy egy olyan perben, amely az üzletkötésen, a társuláson és más hasonló
ügyeken alapul; és akkor egy konkrét, ugyanazon ügyekre alapított behajtási kereset indítható,
azzal az indokkal, hogy az egyik keresetet a másik megsemmisíti.
5. Ha valaki megesküszik, hogy nem követett el rablást, nem szabad megengedni neki, hogy
az esküjéből bármilyen előnyt merítsen a lopás vagy a lopott vagyon visszaszerzése iránti
perben; mert a lopás más bűncselekmény, mivel titokban követhető el.
6. Ha például egy bérlő ellen a bérleti jogviszonya miatt pert indítanak, mert fákat vágott ki,
és ő esküszik, hogy nem ő vágta ki azokat, és ezt követően a Tizenkét Tábla Törvénye alapján
perelik a fák kivágása miatt, vagy a Lex Aquilia alapján jogtalan károkozás miatt, vagy Quod
vi aut clam interdictumot kérnek ellene, akkor esküjére alapított kivétellel védekezhet.
7. Ha egy nő megesküszik, hogy nem ő vitte el a férjéhez tartozó vagyontárgyat a válás miatt,
nem védekezhet kivételesen, ha a vagyontárgy visszaszerzésére irányuló per indul ellene, és
ha azt állítja, hogy az az övé, akkor egy másik esküre lesz szükség; másrészt, ha megesküdött,
hogy a vagyontárgy az övé, akkor ez az eskü védekezésként felhozható a már elvitt
vagyontárgyak elvitelére irányuló perben. És valóban, általánosságban meg kell jegyezni,
hogy ha ugyanez a kérdés egy másik perben merül fel, az esküre alapított kivételre lesz
lehetőség.
8. Ezért, ha egy fél esküszik arra, hogy nem ellene hoztak ítéletet, még akkor is, ha olyan
ítélet alapján perelték be, amely azon a kikötésen alapul, hogy a bíróság határozatának
engedelmeskedni fog; kivétellel védekezhet. Ha azonban ezzel szemben azzal a kikötéssel
perelik, hogy a bíróság határozatát teljesíteni fogják, és ezután megesküszik, hogy nem
köteles fizetni, akkor az ítélet alapján pert indító féllel szemben nem lehet megfelelően
kivételre hivatkozni; ugyanis előfordulhat, hogy a kikötés nem lépett hatályba, bár ellene
született ítélet, kivéve, ha megesküszik, hogy nem így történt.
9. Pomponius továbbá azt mondja, hogy ha valaki megesküszik, hogy a tulajdonának egy
részét ellopták, nem szerez azonnal jogos kereseti alapot a tulajdon visszaszerzésére.
10. Ismétlem, mivel e szakasz szerint az eskü mind keresetre, mind kivételre alapot ad, ha az
alperes a bíróságon kívül esküt tesz, amelyet a felperes nyújt be, és esküszik, hogy nem
köteles fizetni; és akkor a felperes az alperes eskütételére esküszik, hogy joga van a fizetést
követelni, vagy fordítva; az utóbbi, esküvel alátámasztott állításnak nagyobb ereje lesz, de ez
nem érinti azt a kérdést, hogy a másik fél hamis tanúzást követett-e el; mivel a kérdés nem az,
hogy az alperes köteles volt-e fizetni, hanem az, hogy a felperes esküt tett-e, hogy igen.
29. Tryphoninus, Disputációk, VI. könyv.
Továbbá, ha Ön esküt tesz, és én esküszöm, hogy nem esküdött meg, hogy köteles vagyok
fizetni; akkor egy olyan méltányossági keresettel szemben, amelynek célja annak
megállapítása, hogy Ön esküt tett-e arra, hogy joga volt a fizetést követelni, az eskümre
alapított kivételre hivatkozhatok a keresetbe foglalt kérdés eldöntése céljából.
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30. Paulus, Az ediktumról, XVIII. könyv.
Pedius azt mondja, hogy ha valaki egy olyan perben, amelyben az összeg az alperes
tagadásával megnövekszik, megesküszik, hogy tartozik neki valamivel, akkor jogot szerez
arra, hogy egyszerű és nem kétszeres kártérítésért pereljen; mert bőségesen elegendő, hogy a
felperes mentesüljön a bizonyítás szükségessége alól, mivel az ediktumnak ezt a részét
elhagyva, a kétszeres kártérítésre vonatkozó keresetindítási joga sértetlen marad; és azt lehet
mondani, hogy ilyen esetben nem a per tárgya a fő ok, hanem az, hogy a felperes esküje
hatályosuljon.
1. Ha esküszöm, hogy köteles vagy Stichust nekem átadni, és ilyen rabszolga nem létezik,
akkor te, mint alperes, nem vagy köteles megfizetni nekem az értékét, kivéve lopás esetén
vagy mulasztásod miatt; mert mindkét esetben meg kell adni a rabszolga értékét, még halála
után is.
2. Ha egy nő megesküszik, hogy tíz aurei jár neki hozományként, akkor az egész összeget ki
kell fizetni; de ha megesküszik, hogy tíz aureit fizetett hozományként, akkor nem vizsgálják
meg, hogy az összeg kifizetésre került-e, hanem azt kifizetettnek tekintik, és bármilyen részt
vissza kell adni neki.
3. A népperben a megkövetelt eskü csak akkor használható fel mások ellen, ha azt
jóhiszeműen követelték; mert ha valaki eljárást indít, ez nem akadályozza meg a népperben
való fellépést, kivéve, ha az eljárást összejátszással indították.
4. Ha egy felszabadított ember, miután pártfogója esküt tett neki, megesküszik, hogy nem a
felszabadított embere, az esküt meg kell erősíteni; így nem lehet figyelembe venni sem a
szolgáltatásokért, sem a végrendelet rendelkezéseivel ellentétes hagyatéki vagyon
birtoklásáért benyújtott igényt.
5. Ha megesküszöm, hogy jogom van egy haszonélvezeti jog átruházására, ez csak akkor
történhet meg, ha biztosítékot adok arra, hogy azt úgy fogom használni, ahogyan azt egy jó
polgár tenné, és hogy a haszonélvezet megszűnésekor visszaadom azt.
31. Gaius, A tartományi ediktumról, XXX. könyv.
Nem szabad elfelejtenünk, hogy a birodalmi alkotmányok szerint néha az eskütétel után is
megengedett a rendes eljárás lefolytatása, ha az érdekelt fél azt állítja, hogy új iratok kerültek
elő, amelyeket most már csak használni kíván. Ezeket az alkotmányokat kizárólag abban az
esetben tartják alkalmazhatónak, ha a bíróság a felet felmentette; ugyanis a bírák az eskü
megkövetelése után gyakran szoktak az esküt tett fél javára dönteni; de ha az ügyet a felek
között esküvel rendezték, nem megengedett, hogy ugyanazt az ügyet újra tárgyalják.
32. Modestinus, Különbségek, III. könyv.
A gyámhatóság nem mondhat le az eskü letételéről.
33. Ulpianus, Sabinusról, XXVIII. könyv.
Ha egy fél saját üdvösségére esküszik, bár úgy tartják, hogy Istenre esküszik (mert amikor így
esküszik, az istenségre hivatkozik), mégis, ha az esküt nem ebben a különleges formában
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tették volna neki, úgy tartják, hogy nem esküdött; és ezért kénytelen lesz újra esküt tenni a
megfelelő formában.
(34) Ugyanő, Az ediktumról, XXVI. könyv.
Az eskü alkalmazható mind pénzre, mind minden más ügyre vonatkozóan, mivel az eskü akár
egy szolgáltatási perben is benyújtható, és az ellenfél nem panaszkodhat az őt ért sérelem
miatt, mivel az esküt visszaadhatja. Mit kell tehát tenni, ha az alperes azt állítja, hogy azért
szabadul, mert szerinte Stichus, a rabszolga, akinek ígéretet tett, meghalt? Ebben az esetben
nem védheti meg az eskü visszaadása; ezért Marcellus úgy gondolja, és nagyon helyesen,
hogy vagy felmentik az eskü letétele alól, vagy pedig bizonyos időt kell neki biztosítani, hogy
meggyőződhessen a tényekről, és aztán esküt tehessen.
1. Az önkormányzat vagy bármely testületi szerv védelmében megjelenő fél esküt tehet, ha
erre megbízással rendelkezik.
2. Eskü nem adható a gyámhatóságnak.
3. Sem az ügynököt, sem a védőt nem lehet eskütételre kényszeríteni; Julianus ugyanis a
Digest kilencedik könyvében kijelenti, hogy a védőt nem lehet eskütételre kényszeríteni, és
hogy a teljes védelemhez elegendő, ha kész csatlakozni az ügyhöz.
4. Ha egy fél esküt tesz, először magának kell esküt tennie, hogy ezt nem bosszúság
okozásának szándékával teszi, ha ez szükséges; és ezután az eskütételre kerül sor. Ez az eskü
a bosszúságra való hivatkozással nem szükséges a pártfogó vagy a szülők esetében.
5. Ha a felek között kétség merül fel az eskü jellegét illetően, annak feltételeit az ügyben
eljáró választottbíró határozza meg.
6. A prétor azt mondja: "Akit eskütételre szólítanak fel, azt vagy fizetésre, vagy eskütételre
kényszerítem", és ezért a vádlottnak választania kell, hogy fizet vagy esküszik, és ha nem
esküszik, akkor a prétor kényszeríti fizetésre.
7. Az alperesnek azonban egy másik lehetőség is biztosított, mégpedig az, hogy visszaadhatja
az esküt, ha úgy kívánja, és ha az, aki a keresetet benyújtja, nem hajlandó elfogadni azokat a
feltételeket, amelyek mellett esküt kell tennie, a prétor nem engedi, hogy az ügyet folytassák,
és ezzel a legigazságosabban jár el; mivel az eskü letételének feltételei nem lehetnek
kellemetlenek annak a félnek, aki maga adta az esküt. A felperes azonban nem ajánlhatja fel a
bosszúságra vonatkozó esküt annak az alperesnek, aki az esküt visszaadja, mert azt, hogy a
felperes elvárja, hogy a de calumnia esküt olyan feltételekre hivatkozva tegyék meg,
amelyeket ő maga szabott meg, nem szabad eltűrni.
8. Nem mindig helyénvaló, hogy az esküt újra ugyanolyan feltételekkel tegyék meg, mint az
első alkalommal; mert esetleg a dolgok vagy személyek különbözősége miatt olyan dolgok
merülhetnek fel, amelyek miatt különbség van közöttük, és ezért, ha ilyesmi történik, az eskü
feltételeit a bírónak kell eldöntenie.
9. Ha a vitás kérdés esküre vonatkozik, a bíró felmenti azt a felet, aki esküt tesz, és
meghallgatja azt, aki vissza akarja adni az esküt, és ha a felperes esküt tesz, az alperes ellen
kell ítéletet hoznia; ha pedig az utóbbi megtagadja az esküt, de fizet, akkor fel kell őt mentse,
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ha pedig nem fizet, akkor ellene kell ítéletet hoznia; ha pedig a felperes az eskü visszaadása
után megtagadja az esküt, az alperest kell felmentenie.
35. Paulus, Az ediktumról, XXVIII. könyv.
Ha a gyám esküt tesz, amikor minden más bizonyíték hiányzik, meg kell hallgatni, mert olyan
körülmények állhatnak fenn, amelyek alapján a gyámtól megtagadják a pert.
1. Ha egy tékozló esküt tesz, nem szabad meghallgatni, és ugyanez a szabály érvényes más
hasonló esetekben is; mert akár egy megállapodás, akár egy tartozás, egy ítélet
végrehajtásának megfizetése helyett tesz esküt, nem szabad megengedni, kivéve, ha azt
olyanok teszik, akik erre megfelelő képesítéssel rendelkeznek.
2. Azokat a feleket, akiket nem lehet arra kényszeríteni, hogy Rómában csatlakozzanak a
kérdéshez, nem lehet arra kényszeríteni, hogy ott esküt tegyenek; mint például a tartományi
követek.
36. Ulpiamis, Az ediktumról, XXVII. könyv.
Ha a felperes esküt tesz a pusztán ígért pénzre vonatkozóan, és az alperes esküvel tartozik,
akkor kivételre hivatkozhat, ha az ígéret miatt indítanak ellene pert; de ha a főösszeg miatt
perelik ? azaz az előzetes kötelezettség miatt ? nem lehet kivételre hivatkozni, kivéve, ha erre
vonatkozóan is esküt tett, miután a felperes esküt tett.
37. Ulpianus, Az ediktumról, XXXIII. könyv.
Ha az esküt tevő fél nem mondott le az eskü letételéről, és nem tett esküt, amelyben tagadta,
hogy az eljárást bosszantás céljából indították, a keresetnek ennek következtében nem adnak
helyt; mivel csak saját magát okolhatja, aki az eskü letételét azelőtt folytatta, hogy a
bosszantás szándékának tagadása esküvel megtörtént volna, így ugyanabban a helyzetben van,
mintha az esküvel együtt eloszlott volna.
(38) Paulus, Az ediktumról, XXXIII. könyv.
Ha a fél nem hajlandó sem esküt tenni, sem visszaadni az esküt, ez a nyilvánvaló romlottság
bizonyítéka, és egyenértékű a beismeréssel.
39. Julianus, Digest, XXX. könyv.
Ha valaki megegyezik az adósával, hogy nem indít pert a pénzért, ha megesküszik, hogy nem
"szállt fel a Capitoliumra", vagy hogy bármi mást tett vagy nem tett; és ez utóbbi ennek
megfelelően esküt tesz, akkor az esküre hivatkozva kivételt kell neki biztosítani, és ha fizetett,
akkor visszakaphatja a pénzt; mert a megállapodás jogszerű, ha azt bármilyen esetben eskü
feltételétől teszik függővé.
40. Ugyanez, Digest, XIII. könyv.
Ha az adóstól esküt kérnek, az zálogjog feloldását eredményezi; ez ugyanis hasonlít a tartozás
alóli felmentéshez, és minden bizonnyal örökös kivételre ad okot. Ezért a kötbérért pert indító

539
hitelezőt a kivétel elévül, és ha a pénzt már kifizették, akkor az behajtható; ahogyan az eskü
közbeiktatásával is megszűnik minden vita.
(41) Pomponius, szabályok.
Labeo kijelentette, hogy az eskütételtől el lehet tekinteni a távollévő vagy a tényállásról nem
tudó fél javára; sőt, levélben le is lehet mondani róla.
42. Ugyanez, Episztolák, XVIII. könyv.
Ha egy hitelező, aki egy gyámolt ellen kölcsönadott pénz miatt eljárást indított, esküt tett, ez
utóbbi megesküdött, hogy nem köteles fizetni, majd a hitelező pert indított a kezese ellen a
pénzért; el kell-e őt zárni az esküre alapított kivétellel? Írja meg nekem, mi a véleménye.
Julianus részletesebben tárgyalja a kérdést; ő ugyanis azt mondja, hogy ha a hitelező és a
gyám között az a vita keletkezett, hogy a gyám valaha is megkapta-e a pénzt, és abban
állapodtak meg, hogy az egész kérdés eldől, ha a gyám esküt tesz, és megesküszik, hogy nem
köteles fizetni; a természetes kötelezettséget ez a megállapodás megszünteti, és ha a pénzt
kifizették, akkor az behajtható. Ha azonban a hitelező azt állította, hogy ő adta a kölcsönt, a
gyám pedig csak azzal védekezett, hogy gyámja nem avatkozott közbe, és ilyen esküt tettek; a
praetor ebben az esetben nem nyújt a kezesnek semmiféle könnyítést. Ha azonban nem
bizonyítható egyértelműen, hogy mi volt a megállapodás, és kétséges (ami nagyon gyakran
előfordul), hogy a hitelező és a gyámolt közötti vita ténykérdés vagy jogi kérdés volt-e; és a
hitelező, miután a gyám az esküt tette, a gyám azt elfogadta; azt kell tartanunk, hogy a köztük
lévő megállapodás az volt, hogy ha a gyám megesküszik, hogy nem köteles fizetni, a vitát
befejezettnek kell tekinteni, és a kifizetett pénz behajtható; és úgy gondoljuk, hogy a kezesnek
kivételt kell biztosítani.
1. Ha a kezes megesküszik, hogy nem köteles fizetni, az alperest az esküre alapított kivétel
védi; de ha a kezes megesküszik, hogy soha nem volt kezes a követelt összegért, ez az eskü
nem kedvezhet annak, aki ígéretet tett.
2. Továbbá, ha a felperes leteszi az esküt, és a távollévő vagy a jelen lévő alperes nevében
megjelenő fél megesküszik, hogy az utóbbi nem köteles fizetni; az eskü alapján annak kell
kivételt tenni, akinek a nevében az esküt tették. Ugyanez a szabály alkalmazandó, ha valaki,
aki a kezes védelmében jelenik meg, esküt tesz, hogy a főkötelezettnek kivétel adható.
3. Hasonlóképpen, ha a megbízó esküt tesz, a kezes is védve lesz, mert bármelyikük javára
hozott döntés a másik javára válik.

3. cím A bíróság előtt tett esküvel kapcsolatban.
1. Ulpianus, Sabinusról, LI. könyv.
Ha a vagyontárgy peres eljárás tárgyát képezi, és a követelésre vonatkozóan esküt tesznek,
nem tekintjük nagyobbnak az értékét azért, mert az ítélet esetleg nagyobb összegre szól az
alperesnek a vagyontárgy át nem adásával kapcsolatos szemtelensége miatt, mivel a
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vagyontárgy ettől nem lesz értékesebb; hanem az értéke az alperes szemtelensége miatt
emelkedik az értékénél magasabbra:
(2) Paulus, Sabinusról, XIII. könyv.
Akár perelünk valamiért, ami a miénk, akár termelésre indítunk eljárást.
1. Néha az értékbecslés csak a felperes perbeli érdekeire tekintettel történik; például, ha az
alperesnek a vagyontárgy átadásának vagy előállításának elmulasztásával kapcsolatos
hanyagságát kell büntetni; de ha a vagyontárgyat át nem adó vagy elő nem állító fél csalását
vagy szemfényvesztését kell büntetni, az értéket annak az összegnek megfelelően kell
megbecsülni, amelyre a felperes a bíróságon a követelésre való hivatkozással esküt tett.
3. Ulpianus, Az ediktumról, XXX. könyv.
Ha pénzt helyeztek letétbe, a bírónak nem kell esküt tennie, hogy a fél megesküdjék az
érdekeltségének összegére, hiszen az érmék értéke biztos; hacsak nem kell megesküdnie arra,
hogy milyen érdekeltsége van abban, hogy a pénzt a kitűzött napon visszakapja; mert mi van
akkor, ha büntetés vagy zálogjog miatt kellett egy összeget fizetnie, és a zálogjogot eladták,
mert a másik fél megtagadta a nála letétbe helyezett pénz kifizetését?
(4) Ugyanő, Az ediktumról, XXXVI. könyv.
Nézzük meg, hogy ki teheti le ezt az esküt, ha a gyám ellen eljárás indul, és ki ellen teheti
meg. Maga a gyámolt ugyanis nem teheti meg, ha még nem érte el a serdülőkort, mert ez igen
gyakran megjelent a rescriptiókban. Az Isteni Testvérek egy rescriptumban kimondták, hogy
maga a gyám nem kényszeríthető eskütételre, és a gyámolt anyja sem engedhető meg, még ha
kész is esküt tenni; mert súlyos dolognak tartották, hogy a gyámok, akik nem ismerik a
tényeket, más javára, beleegyezésük ellenére, hamis tanúzás kockázatát vállalják. Isteni
császárunk és atyja azt is megállapította, hogy egy gyámolt vagy kiskorú gondnokai nem
kényszeríthetők eskü letételére egy keresetre való hivatkozással; de ha a gyámok vagy
gondnokok a gondjaik alá tartozó gyámoltak vagy kiskorúak iránt oly nagy szeretetet
kívánnak tanúsítani, a törvény tekintélye nem akadályozza meg, hogy a perek ily módon
fejeződjenek be, ha a felek között kérdés merült fel; mivel az esküvel megállapított
értékbecslésnek nem az esküt tevő fél előnyére kell vonatkoznia, hanem annak a megbízónak
a javára, akinek nevében a gyámságról számot kell adni. A kiskorú azonban esküt tehet, ha
akarja.
1. Az esküt a bírónak kell letennie, de ha valaki más teszi, vagy ha az esküt anélkül teszik le,
hogy letennék, akkor annak nincs szentsége, sőt valójában nem is eskü; és ezt császárunk és
isteni atyja konstitúciói is kimondják.
2. Bármilyen összegre lehet esküt tenni; de kérdezem, a bíró megszabhat-e egy határt az eskü
letételének, hogy azt egy bizonyos összegre korlátozza, hogy a fél ne éljen a lehetőséggel,
hogy hatalmas összegre esküdjön? Megállapítást nyert, hogy a bíró mérlegelési jogkörébe
tartozik az eskü letétele vagy megtagadása; ezért felmerül a kérdés, hogy aki megtagadhatja
az eskü letételét, az nem korlátozhatja-e az esküvel megesketendő összeget is; és ez is a
jóhiszeműen eljáró bíró mérlegelési jogkörébe tartozik.
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3. Ezenfelül meg kell vizsgálni, hogy az esküt tett bírónak nincs-e joga megtagadni az eskü
betartását, és vagy teljesen elutasítani az ügyet, vagy az eskü alatt felajánlottnál kisebb
összegben ítélkezni; és a jobb vélemény az, hogy ha valamilyen szokatlanul nyomós ok áll
fenn, és új bizonyítékokat fedeztek fel, akkor ezt megteheti.
4. Jól ismert, hogy gondatlanság esetén az eskütételt nem kell megtenni, hanem a bírónak kell
értékelést végeznie.
5. Marcianus, Szabályok, IV. könyv.
A dologi perekben és az előállításra irányuló perekben, valamint a jóhiszemű eljárásokban a
követelésre vonatkozóan esküt kell tenni.
(1) A bíró azonban megállapíthat egy bizonyos összeget, amelynek erejéig a fél esküt tehet,
mivel eleve jogában állt nem esküt tenni.
(2) Továbbá, ha az eskü letételére sor kerül, a bírónak jogában áll vagy elutasítani az ügyet,
vagy kisebb összegű ítéletet hozni az alperes ellen.
(3) Mindezen esetekben azonban az eskü a követelésre való hivatkozással csak csalás esetén
tehető, gondatlanság miatt nem; a bíró ugyanis becslést készít arról, hogy mi tartozik az
utóbbi alá.
(4) Kétségtelen, hogy néha eskütételre kerül sor a követelésre való hivatkozással egy szigorú
jogi perben; például, ha egy fél, aki megígérte, hogy leszállítja Stichust, késedelembe esik, és
Stichus meghal; mivel a bíró nem tud eskü nélkül becslést tenni egy olyan vagyon értékéről,
amely már nem létezik.
6. Paulus, Az ediktumról, XXVI. könyv.
Más a helyzet, ha az eljárást kikötés vagy végrendelet alapján folytatják le, mert ilyenkor nem
szokás, hogy a követelést esküvel kell igazolni.
(7) Ulpianus, Az ediktumról, VIII. könyv.
Általában természetesnek tartják, hogy csak az a fél tehet esküt a követelésre vonatkozóan,
aki az ügyet irányítja; Papinianus ugyanis azt mondja, hogy csak az a fél tehet esküt, aki a
saját nevében csatlakozott az ügyhöz.
8. Marcellus, Digest, VIII. könyv.
Ha a nagykorúvá vált személy vagyonát birtokló gyám megtagadja annak átadását; kérdezem,
hogy a vagyon értékének megfelelő összegben vagy a felperes által esküvel igazolt követelés
összegében kell-e ellene ítéletet hozni? Azt válaszoltam, hogy nem csak az értéket (vagyis azt,
hogy mennyit ér a tulajdon) kell megbecsülni, hanem a tanúsított kontumáciát is büntetni kell;
és hogy a tulajdon értékét inkább a tulajdonos megítélésére kell bízni azáltal, hogy a
felperesnek meg kell adni az eskütétel jogát a követelésre.
(9) Javolenus, Cassiusról, XV. könyv.

542
A lopás miatt indított eljárásokban a vagyonnak a lopás elkövetésének időpontjában fennálló
értékét kell esküvel megadni, anélkül, hogy a "vagy többet" szavakat hozzá kellene tenni,
mert ha a vagyon többet ér, akkor az mindenképpen annyit ér.
10. Callistratus, Kérdések, I. könyv.
Ha valaki nem mutatja be az iratokat, a felperesnek meg van engedve, hogy esküt tegyen a
követelésre, hogy az alperes ellen ítéletet lehessen hozni egy olyan kártérítési összegről,
amely megegyezik a felperesnek az iratok bemutatásához fűződő érdekével; és ezt az isteni
Commodus egy rescriptumban mondta ki.
11. Paulus, Vélemények, III. könyv.
A nyomozás nem könnyen megengedett, ha a fél hamis tanúzást követ el olyan ügyben,
amelyben a törvény szerint esküt kell tennie.

4. cím A meg nem történt ellenszolgáltatásért adott vagyon visszaszerzésére
irányuló perről.
1. Ulpianus, Az ediktumról, XXVI. könyv.
Ha a pénzt olyan cselekményért fizetik ki, amely nem tisztességtelen, például azért, hogy egy
fiút felszabadítsanak, vagy egy rabszolgát emancipáljanak, vagy egy perről lemondjanak,
akkor, ha a cselekményt végrehajtották, a pénz visszafizetésére irányuló kereset nem lesz
alapos.
1. Ha egy feltétel teljesítéséért tíz aurei-t fizetek neked, és utána visszautasítok egy hagyatékot
vagy örökséget, akkor perelhetek a pénz visszaszerzése érdekében.
2. Hermogenianus, Epitoméi a jogról, II. könyv.
Ha azonban a végrendeletet hamisnak vagy nem jóhiszeműnek nyilvánítják, anélkül, hogy a
pénzt fizető személy bűncselekményt követett volna el, az említett tíz aurei az
ellenszolgáltatás hiánya miatt indított kereset útján behajtható.
(3) Ulpianus, Az ediktumról, XXVI. könyv.
Fizettem önnek egy bizonyos összeget, hogy elkerüljem, hogy bíróság elé állítson, és így
mintegy elintéztem az ügyet. Indíthatok-e keresetet a behajtásért, ha nem nyújtanak
biztosítékot arra, hogy nem indítanak bírósági eljárást? Igaz, hogy nem mindegy, hogy a pénzt
csak azért fizettem-e, hogy elkerüljem a bíróság elé állítást, vagy azért, hogy ígéretet kapjak
arra, hogy ez nem fog megtörténni; de ha ez volt az ellenszolgáltatás, nevezetesen, hogy
ígéretet kaptam, akkor indíthatok keresetet a pénz visszaszerzésére, ha az ígéret nem teljesült;
de ha a megállapodás csupán az volt, hogy nem indul bírósági eljárás, akkor nem indítható
behajtási kereset, amíg ez nem történik meg.
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1. Ugyanez a szabály érvényesül akkor is, ha azzal a feltétellel fizetek neked egy összeget,
hogy nem adod ki Stichusnak a manumitumot; mivel a fent említett különbségtétel szerint a
behajtási keresetnek vagy helyt lehet adni, vagy el lehet utasítani.
2. De ha azzal a feltétellel fizetem ki önnek a pénzt, hogy Stichusnak adományt ad, és ön ezt
nem teszi meg, akkor indíthatok keresetet a visszaszerzésére; vagy ha meggondolom magam,
akkor is indíthatok keresetet.
3. Ha azonban azzal a feltétellel fizettem neked a pénzt, hogy egy bizonyos időpontig
szabaddá teszed őt, akkor mi lesz? Ha ez az idő még nem telt el, a pénz visszaszerzésére
irányuló pert elutasítják, hacsak meg nem gondoltam magam; de ha az idő már eltelt, a pert be
lehet indítani. De ha Stichus meghalt, vissza lehet-e követelni a kifizetett pénzt? Proculus azt
mondja, hogy ha azután halt meg, hogy eljött az idő, amikor már ki lehetett volna bocsátani,
akkor a behajtás iránti keresetnek helye van, ellenkező esetben nem.
4. És valóban, ha nem fizettem önnek semmit, hogy rávegyem a rabszolga manumitálására, de
abban állapodtak meg, hogy fizetnem kell önnek, akkor önnek jogában áll az ilyen
szerződésből eredő keresetet, azaz a személyes behajtás iránti keresetet indítani, még akkor is,
ha a rabszolga már halott.
5. Ha egy szabad ember, aki jóhiszeműen rabszolgaként szolgált nekem, pénzt fizet nekem
azzal a feltétellel, hogy felszabadítom, és én ezt megteszem, és később bebizonyosodik, hogy
szabad; felmerül a kérdés, hogy indíthat-e ellenem keresetet a pénz visszaszerzése érdekében?
Julianus a Digestum tizenegyedik könyvében azt mondja, hogy a manumált félnek joga van
perelni a pénz visszaszerzését. Neratius is azt állítja a Pergamenek könyvében, hogy egy
bizonyos Paris, egy táncos, aki tíz aurei-t fizetett Domitiának, Nero lányának, hogy
szabadságát megszerezze, pert indított ellene a pénz visszaszerzése érdekében, és nem
vizsgálták meg, hogy Domitia annak tudatában kapta-e meg a pénzt, hogy akkoriban szabad
volt.
6. Ha valaki tíz aurei-t fizet nekem, azzal a felfogással, hogy rabszolga, aki azt várja, hogy
egy bizonyos feltétel mellett szabad lesz, holott erre nem kapott parancsot; Celsus úgy véli,
hogy perelhet a tíz aurei visszaszerzése érdekében.
7. Ha egy rabszolga, akit a végrendelet szerint arra utasítottak, hogy fizessen tíz aurei-t az
örökösnek, és így szabaddá válik, egy kodicilum alapján abszolút szabadságot kapott, de
mivel nem tudott erről a tényről, tíz aurei-t fizetett az örökösnek; indíthat-e keresetet ezek
visszaszerzésére? Azt állítja, hogy apja, Celsus úgy vélte, hogy nem követelheti vissza azokat;
de maga Celsus, a természetes igazságérzet befolyása alatt, úgy véli, hogy per indítható a
visszaszerzésükért. Ez a vélemény a helyesebb, bár az is megállapítást nyert (amint ő maga is
állítja), hogy az a fél, aki azzal a várakozással fizetett pénzt, hogy az, aki azt kapta, majd
megjutalmazza, vagy hogy ez utóbbi a jövőben barátságosabb lesz hozzá, nem követelheti
vissza; mert téves vélemény alapján megtévesztették.
8. Itt egy szebb kérdést is tárgyal, nevezetesen azt, hogy az a rabszolga, aki azt hitte, hogy
feltételesen szabad lesz, nem ruházta-e át a pénz tulajdonjogát, amelyet a pénz átvevőjének
fizetett; mivel abban a benyomásban fizette ki az örökösnek, hogy az nem őt, hanem az
örököst illeti, noha a pénz az övé volt, mivel azt azután kapta, hogy a végrendelet alapján
szabadságot kapott. Én azon a véleményen vagyok, hogy ha ebben a benyomásban fizette ki,
akkor az nem vált az örökös tulajdonává; mert még ha úgy fizetem is ki a pénzemet, mintha a
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tiéd lenne, nem teszem azt a tiéddé. Mi lenne akkor a helyzet, ha a fent említett fél nem az
örökösnek fizetné ki, hanem valaki másnak, akinek azt hitte, hogy a pénz kifizetésére
utasították? Ha valóban a saját peculiumából fizetné ki, akkor nem tenné azt annak a félnek a
tulajdonává, aki megkapta; de ha más fizetné ki helyette, vagy ő maga fizetné ki, miután
szabaddá vált, akkor az annak a félnek a tulajdonává válna, aki megkapta.
9. Bár egy feltétel alapján felszabadított rabszolga számára megengedett, hogy a peculiumából
pénzt fizessen, valamilyen feltételnek eleget téve, mégis, ha az örökös meg akarja tartani,
megtilthatja neki, hogy fizessen; mert akkor az eredmény az lesz, hogy a rabszolga ugyanúgy
elnyeri szabadságát, mintha teljesítette volna a feltételt, amelynek teljesítését megtiltották
neki, és a pénz nem vész el. Az a fél azonban, akinek az örökhagyó a pénzt át akarta adni, in
factum pert indíthat az örökös ellen, hogy rákényszerítse őt az örökhagyó rendelkezésének
betartására.
(4) Ugyanő, Az ediktumról, XXXIX. könyv.
Ha a hitelező felmenti az adóst, miután az beleegyezett, hogy biztosít valakit, aki ígéretet tesz
arra, hogy helyette fizet, és ő ezt nem teszi meg; megállapítható, hogy a felmentett fél a pénz
visszafizettetése iránti perben felel.
5. Ugyanő, Disputációk, II. könyv.
Ha Ön pénzt kap azzal a feltétellel, hogy Capuába utazik, és amikor már készen áll az útnak
indulásra, az időjárás vagy az egészségi állapota megakadályozza, hogy ezt megtegye, akkor
vizsgáljuk meg, hogy a pénz visszaszerzése iránti keresetet lehet-e indítani az utazás
elmaradása miatt? Mivel Ön nem hibáztatható azért, hogy nem ment el, kijelenthető, hogy a
pénz visszafizetése iránti keresetnek nincs helye; mivel azonban a fizető félnek joga van
meggondolni magát, nem kétséges, hogy a kifizetett összeget kereset útján vissza lehet
követelni, kivéve, ha az Ön számára előnyös lett volna, ha nem kapta volna meg a pénzt erre a
célra; vagy ha a dolgok állása olyan, hogy bár Ön még nem indult el, mégis úgy rendezte
ügyeit, hogy kénytelen volt elutazni, vagy ha az utazáshoz szükséges kiadásokat már
teljesítette, így például nyilvánvaló, hogy többet költött, mint amennyit kapott, akkor a
visszafizetés iránti kereset nem áll fenn; ha azonban kevesebbet költött, a kereset
megindítható, feltéve azonban, hogy a költött összegért kártérítést kap.
1. Ha az egyik fél átadja a rabszolgát a másik félnek azzal a megállapodással, hogy az egy
bizonyos időn belül manumitálni fogja, és a rabszolgát átadó fél meggondolja magát, és ezt
közli a másik féllel; és a rabszolgát a meggondolás megváltoztatása után manumitálják, a
rabszolgát átadó fél mindazonáltal jogosult lesz keresetet indítani, mert meggondolta magát.
Nyilvánvaló azonban, hogy ha a másik fél nem manumitálja a rabszolgát, az alkotmány
hatályba lép, és a rabszolgát szabaddá teszi, ha az a fél, aki e célból átadta, még nem gondolta
meg magát.
2. Továbbá, ha valaki tíz aurei-t ad Titiusnak, hogy az a pénzzel megvásároljon egy rabszolgát
és megszabadítsa a rabszolgától, és az később meggondolja magát; ha a rabszolga még nem
került megvásárlásra, a meggondolás megváltozása miatt joga van a pénz visszaszerzésére, ha
ezt világosan közli Titiusszal, nehogy az később megvásárolja a rabszolgát és veszteséget
szenvedjen. Ha azonban a rabszolgát már megvásárolták, a meggondolás megváltozása nem
károsítja azt a felet, aki megvásárolta, de a tíz aurei helyett, amelyet kapott, a megvásárolt
rabszolgát kell visszaadnia; vagy ha a javasolt esetben a rabszolga előzőleg meghalt, nem kell
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semmit sem fizetnie, feltéve, hogy a halálát nem ő okozta. Ha azonban a rabszolga
elmenekült, és a fél, aki megvásárolta, nem hibás ebben, akkor semmit sem kell fizetnie; de
világos, hogy meg kell ígérnie, hogy visszaadja, ha valaha is a hatalmába kerül.
3. De ha pénzt kapott egy rabszolga manumitálásáért, és az elszökik, mielőtt manumitálnák;
vizsgáljuk meg, hogy amit kapott, az visszaszerezhető-e személyes kereset útján? Ha valóban
el akarta volna adni az említett rabszolgát, de ezt nem tette meg, mert pénzt kapott a
manumitációra, akkor nem lehet ellene keresetet indítani. Nyilvánvaló azonban, hogy
biztosítékot kell adnia arra, hogy ha a rabszolga a kezébe kerül, visszaadja, amit kapott,
miután levonta a rabszolga esetlegesen a szökése miatt elszenvedett értékcsökkenését.
Kétségtelen, hogy ha a fizetést teljesítő fél továbbra is azt kívánja, hogy a rabszolgát
manumitálják, de a másik fél ezt nem kívánja, mert felajánlják neki a rabszolga menekülése
miatt, akkor vissza kell adnia a teljes összeget, amit kapott. Ha azonban az a fél, aki a tíz
aurei-t fizette neki, úgy dönt, hogy a rabszolgát maga adja át neki; az eredmény az lesz, hogy
vagy a rabszolgát kell átadni neki, vagy a kifizetett pénzt kell visszafizetni. Ha azonban a
félnek nem állt szándékában eladni a rabszolgát, akkor azt, amit kapott, vissza kell adni,
kivéve, ha a pénzt nem azért kapta volna, hogy manumitálja, nagyobb gonddal őrizte volna;
mert ebben az esetben nem igazságos, hogy a rabszolgától és az egész árától is megfosszák.
4. Ha azonban elfogadta a pénzt a rabszolga felszabadítása céljából, és a rabszolga meghalt,
akkor, ha a felszabadítással kapcsolatban mulasztást követett el, akkor azt kell
megállapítanunk, hogy vissza kell fizetnie, amit kapott; de ha nem volt mulasztásban, mivel
útnak indult, hogy felkeresse a tartomány kormányzóját vagy bármely más elöljárót, aki előtt
eljárást lehetett volna indítani a manumission miatt, és a rabszolga az út során meghalt; a jobb
vélemény az, hogy ha az volt a szándéka, hogy eladja a rabszolgát, vagy maga használja fel
valamilyen célra, akkor azt kell mondanunk, hogy nem köteles semmit sem visszafizetni; mert
ha nem állt szándékában ilyesmi, akkor a rabszolga halálából eredő veszteséget neki kell
viselnie, mivel a rabszolga akkor is meghalt volna, ha tulajdonosa nem kapja meg a pénzt a
manumitálásáért, kivéve, ha a manumitálás céljából vállalt utazás volt a halála oka; például,
ha rablók ölték meg, vagy ha egy istálló lezuhanása vagy egy jármű elgázolása következtében
összezúzta, vagy más módon vesztette életét, és ez nem következett volna be, ha a
manumitálás céljából vállalt utazás nem történik meg.
6. Ugyanő, Disputációk, III. könyv.
Ha egy idegen ad hozományt egy nőért, és abban állapodnak meg, hogy a házasság bármilyen
módon is szűnik meg, a hozományt vissza kell adni neki, és nem kerülhet sor házasságra;
akkor, mivel a megállapodás csak a házasságkötés után történt dolgokra vonatkozott, és a
házasságot nem kötötték meg, felmerül a kérdés, hogy a nőnek van-e joga a behajtásra, vagy a
hozományt adó félnek van-e joga? Valószínű azonban, hogy ebben az esetben is a hozományt
adó fél a saját érdekét tartotta szem előtt; mert az, aki az ajándékot a házasságra tekintettel
tette, a házasság meghiúsulása esetén, mintha ellenszolgáltatás hiánya miatt indíthatna
behajtási pert, kivéve, ha a nő a legmeggyőzőbb bizonyítékokkal bizonyítani tudja, hogy ezt
inkább az ő javára, mint a saját hasznára tette.
1. Ha azonban egy apa hozományt ad a lányának, és ilyen megállapodás jön létre, akkor hacsak a szándék nem volt nyilvánvalóan más - Marcellus azt mondja, hogy az apának joga
van személyes keresetet indítani annak visszaszerzésére.
7. Julianus, Digest, XVI. könyv.
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Valaki, aki úgy gondolta, hogy tartozik egy bizonyos pénzösszeggel egy nőnek, megígérte a
jegyesének, hogy a nő kérésére azt hozományként kifizeti neki, és ezt meg is tette; a
házasságra azonban ezután nem került sor. Felmerült a kérdés, hogy vajon az a fél, aki a pénzt
kifizette, visszakövetelheti-e azt, vagy a nő? Nerva és Atilicinus azt válaszolták, hogy mivel a
fél úgy gondolta, hogy tartozik a pénzzel, és a csalárd szándékra alapított kivétellel
védekezhetett volna, ő maga perelhet; de ha tudatában volt annak, hogy nem tartozik a nőnek
semmivel, és az ígéretet megtette, a nőnek lenne joga perelni, mert a pénz őt illeti meg. Ha
azonban ténylegesen a nő adósa lett volna, és a házasságkötés előtt kifizette volna a pénzt, a
házasságra azonban nem került sor; a férfi pert indíthat a pénz visszaszerzésére, és a nőnek
nem maradna más joga a tartozás megfizetésére, mint hogy az adós kénytelen lenne a nőre
engedményezni a behajtási jogát, és nem terhelné további felelősség.
(1) Ha a földet hozományként adják át, és a házasság nem jön létre, a földet személyes kereset
útján lehet visszakövetelni, és a terményt is be lehet perelni. Ugyanez a szabály vonatkozik a
rabszolganőre és gyermekeire is.
8. Neratius, Pergamenek, II. könyv.
Hivatkozva arra, amit Servius a hozományokról szóló könyvében állít; vagyis ha olyan
személyek kötöttek házasságot, akik közül egyikük sem érte még el a megfelelő életkort,
minden, amit időközben hozományként adtak, visszaszerezhető; ez alatt azt kell értenünk,
hogy ha a házasságot felbontják, mielőtt bármelyikük elérte volna a törvényes korhatárt, a
pénz visszaszerezhető, de amíg a házassági állapot fennáll, a vagyontárgyat nem lehet
visszaszerezni, éppúgy, mint amikor azt egy jegyes asszony adta hozományként jegyesének,
amíg a kapcsolat fennáll közöttük; mert ha valamit adnak e célból, mielőtt a házasságot
megkötötték volna, akkor (mivel úgy adták, hogy az hozományként szolgálhat) nem lehet
visszakövetelni, amíg ez megtörténhet.
9. Paulus, Plautiusról, XVII. könyv.
Ha pénzt szándékozom adni egy nőnek, és azt az ő utasítására hozományként kifizetem a
jegyesének, de a házasság nem jön létre, a nőnek joga van a pénz visszaszerzésére. Ha
azonban szerződést kötöttem a nő jegyesével, és azzal a megállapodással adtam neki a pénzt,
hogy ha a házasság létrejön, a hozományt a nő megszerzi, de ha nem jön létre, akkor azt
nekem kell visszaadnom; azt mintegy ellenszolgáltatásként adtam, és ha ez nem jött létre,
akkor a jegyesétől visszakövetelhetem.
1. Ha valaki tévedésből egy nő leendő férjének, annak utasítására, olyan pénzt ígér, amellyel
nem tartozik, és a házasság létrejön, nem hivatkozhat a csalárd szándékra alapított kivételre;
mivel ugyanis a férj a saját üzletét bonyolította le, nem vétkes a csalásban, és nem kell
megtéveszteni, ami akkor állna fenn, ha arra kényszerülne, hogy hozomány nélküli feleséget
vegyen. Ezért a fent említett félnek joga van a nővel szemben a behajtásra, és ebben
követelheti tőle azt, amit a férjének adott, vagy azt, hogy mentesüljön a felelősség alól, ha
még nem fizetett. Ha azonban a férj a házasság felbontása után indítana keresetet a pénz
visszaszerzésére, a kivétel csak arra az összegre vonatkozólag lehet akadály, amelyet a nő
kapott volna.
10. Javolenus, Plautiusról, I. könyv.
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Ha egy nő, aki hozományt kíván adni annak a férfinak, akihez feleségül kíván menni, felmenti
őt a tartozás alól, és a házasság nem jön létre, nagyon helyesen indíthat pert a férfi ellen a
pénz visszaszerzése érdekében; mivel a nő azt ellenszolgáltatás nélkül kapta, nincs különbség,
hogy azt ténylegesen kifizették-e neki, vagy felmentést kapott érte.
11. Julianus, Digest, X. könyv.
Ha egy örökös, akit egy felszabadított ember határozata arra utasít, hogy egy bizonyos
összegért emlékművet állítson, kifizeti a pénzt a felszabadított embernek, és az, miután
megkapta, nem állítja fel az emlékművet, a pénz visszafizetése iránt perelhető.
(12) Paulus, A Lex Julia et Papia, VI. könyv.
Ha valaki donatio mortis causa iránti keresetet indít a fél betegségből való felépülése miatt,
követelheti az adományozott vagyon termését, a női rabszolgák gyermekeit és minden mást is,
ami az adományozott vagyonhoz hozzáadódott.
13. Marcianus, Szabályok, III. könyv.
Ha egy fiú úgy hoz valamilyen vagyontárgyat a bátyja számára forrófazékba, mintha a vagyon
birtokbavételére irányuló eljárást akarná indítani, és ezt nem teszi meg; Marcellus a Digestus
ötödik könyvében azt mondja, hogy jogosult a visszaszerzésére irányuló perre.
14. Paulus, A Sabinusról, III. könyv.
Ha egy fél olyan pénzt fizet, amellyel nem tartozik valakinek, aki hamisan ügynöknek adja ki
magát, a pénz nem követelhető vissza az ügynöktől, kivéve, ha az állítólagos megbízója
megerősíti az ügyletet; de ahogy Julianus állítja, maga a megbízó lenne felelős. Ha azonban a
megbízó nem erősíti meg az ügyletet, akkor, ha a kifizetett pénz ténylegesen esedékes lett
volna, akkor azt magától az állítólagos ügynöktől lehet behajtani; mivel a kifizetett pénz
behajtása iránti kereset, ahol nem volt tartozás, nem ezen a tényen alapul, hanem azon, hogy
azt valamiért fizették ki, ami nem történt meg, és nem történt meg a megerősítés; vagy pedig
azért lehet pert indítani, mert a hamis ügynök lopást követett el a pénzzel, mivel nemcsak
lopásért, hanem személyes perben is perelhető a behajtásért.
(15) Pomponius, Sabinusról, XXII. könyv.
Ha egyik rabszolgádat egy bizonyos Attius lopással gyanúsította, és te átadtad a rabszolgát,
hogy kínvallatásnak vessék alá, azzal a feltétellel, hogy visszaadják neked, ha nem találják
bűnösnek; és akkor Attius átadta őt az őrség prefektusának, mint akit tetten értek, és az őrség
prefektusa kiszabta rá a rendkívüli büntetést, akkor jogosult vagy perelni Attiust azon az
alapon, hogy köteles volt átadni neked a rabszolgát, mert erre halála előtt volt köteles. Labeo
azt mondja, hogy jogosult vagy az előállítás iránti keresetre, mivel Attius felelős azért, hogy
megakadályozta az előállítását. Proculus azonban azt mondja, hogy ahhoz, hogy Attius
köteles legyen átadni a rabszolgát, neked kellett volna a rabszolgáddá tenned, ebben az
esetben nem indíthatsz keresetet az előállítása miatt; ha azonban továbbra is a tiéd maradt
volna, akkor is indíthatsz keresetet Attius ellen lopásért, mert úgy használta fel más
tulajdonát, hogy tudnia kellett, hogy ezt a tulajdonos akarata ellenére teszi, vagy hogy ha ez
utóbbi tudott volna róla, akkor megtiltotta volna.
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16. Celsus, Digest, III. könyv.
Azzal a feltétellel fizettem neked egy összeget, hogy átadod nekem Stichust; ez a fajta
szerződés hiányos adás-vétel, vagy nem keletkezik belőle más kötelezettség, mint a meg nem
történt dolog ellenében adott vagyonból? Inkább az utóbbi véleményt hajlok elfogadni; és
ezért, ha Stichus meghalt volna, visszakaphatnám azt az összeget, amelyet azzal a feltétellel
adtam, hogy ön átadja nekem Stichust. Tegyük fel például, hogy Stichus valaki másé volt, de
te ennek ellenére átadtad nekem; a pénzt visszakövetelhetem tőled, mert nem ruháztad át a
rabszolga tulajdonjogát arra, aki átvette; és ha pedig Stichus a te tulajdonod, és nem vagy
hajlandó biztosítékot nyújtani arra, hogy valaki, akinek jobb jogcíme van, ne kapja vissza,
akkor nem szabadulsz fel, így nem indíthatok pert a pénz visszakövetelésére tőled.

5. cím A behajtási keresetről, ha az ellenszolgáltatás erkölcstelen vagy
igazságtalan.
1. Paulus, Sabinusról, X. könyv.
Mindent, amit adunk, vagy valamilyen céllal, vagy ellenszolgáltatásért adjuk; és ahol
valamilyen céllal adjuk, az lehet erkölcstelen vagy tisztességes, és ahol erkölcstelen, ott az
erkölcstelenség vagy az adományozóhoz kötődik, és nem a befogadóhoz, vagy a
befogadóhoz, és nem az adományozóhoz, vagy mindkettőhöz.
(1) Ezért ha valamit becsületes célra adnak, annak visszaszerzése iránt csak akkor lehet
keresetet indítani, ha a cél, amelyre adták, nem valósult meg.
(2) Ha azonban az átvevő az erkölcstelenség vétkese, még akkor is, ha a cél megvalósult, az
ajándék visszaszerzése iránt kereset indítható.
2. Ulpianus, Az ediktumról, XXVI. könyv.
Tegyük fel például, hogy adok neked valamit, hogy rávegyelek, hogy ne kövess el
szentségtörést vagy lopást, vagy ne ölj meg egy embert. Ebben az esetben Julianus azt
mondja, hogy ha azért adom neked, hogy megakadályozzalak abban, hogy megölj egy embert,
akkor annak visszaszerzése iránt keresetet lehet indítani.
1. Ugyanez a szabály vonatkozik arra az esetre is, ha valamit azzal a feltétellel adtam neked,
hogy visszaadod nekem a nálad letétbe helyezett vagyontárgyakat, vagy visszaadsz nekem
bizonyos iratokat.
2. Ahol azonban azzal a feltétellel adtam valamit, hogy a bíró jó esetben a javamra dönt, ott
valóban kimondták, hogy lesz alapja a behajtási keresetnek, de aki ezt teszi, az bűnt követ el,
mert úgy tartják, hogy megrontja a bírót; és nemrég császárunk úgy rendelkezett, hogy
veszítse el az ügyét.
(3) Paulus, Sabinusról, X. könyv.
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Ha mind az adományozó, mind az átvevő erkölcstelen magatartást tanúsít, úgy véljük, hogy
az adomány visszaszerzésére irányuló per nem indítható; mint például, ha pénzt fizetnek
azért, hogy igazságtalan ítéletet hozzanak.
4. Ulpianus, Az ediktumról, XXVI. könyv.
Ugyanez a szabály vonatkozik arra az esetre is, ha a prostitúció ellenértékeként pénzt fizetnek,
vagy ha a házasságtörésen tetten ért fél mentességet vásárol, mivel a behajtás iránti keresetnek
nincs helye; ez Sabinus és Pegazus véleménye.
1. Továbbá, ha a tolvaj azért fizet, hogy elkerülje az átadást, mivel ebben az esetben, mivel
mindkét fél bűnös az erkölcstelenségben, nincs helye behajtási keresetnek.
2. Ha azonban csak az átvevő vétkes az erkölcstelen magatartásban, Celsus szerint lehet
kártérítési pert indítani; például, ha azért fizetek neked, hogy megakadályozd, hogy kárt okozz
nekem.
3. A paráznának fizetett pénzt azonban nem lehet visszaszerezni, ahogy Labeo és Marcellus
állítja; de az elv nem ugyanaz, mivel a kérdés nem az, hogy mindkét oldalon erkölcstelenség
van-e, hanem hogy csak az adományozó részéről van-e; mivel a nő erkölcstelenül cselekszik,
mert parázna, de nem erkölcstelen, amikor elfogadja a pénzt, mivel ő is parázna.
4. Ha adok neked valamit információért cserébe, például azért, hogy felfedd, hol van a szökött
rabszolgám, vagy megmondd, hol találom a tolvajt, aki ellopta a tulajdonomat; nem lehet pert
indítani azért, amit kaptam, mert te, amikor megkaptad, nem voltál bűnös erkölcstelenségben.
Ha azonban pénzt fogad el szökött rabszolgámtól azért, hogy megakadályozza, hogy
információt adjon róla, akkor ugyanúgy perelhetem Önt az említett pénz visszaszerzésére,
mintha Ön tolvaj lenne; és ha maga a tolvaj, vagy egy tolvaj, vagy egy szökött rabszolga társa
kapott tőlem pénzt információért cserébe; úgy vélem, hogy lesz alapja a visszaszerzésére
irányuló keresetnek.
(5) Julianus, Az Urseius Feroxról, III. könyv.
Ha valaki pénzt kap a rabszolgámtól azért, hogy megakadályozza abban, hogy információt
adjon egy általa elkövetett lopásról, akár adja az információt, akár nem, Proculus azt mondja,
hogy a pénz visszaszerzésére irányuló keresetnek van helye.
6. Ulpianus, Sabinusról, XVIII. könyv.
Sabinus mindig is helyeselte az ókori hatóságok véleményét, miszerint ha valami jogtalanul
került valamelyik fél kezébe, az személyes keresettel behajtható; és Celsus is egyetért ezzel a
véleménnyel.
(7) Pomponius, Sabinusról, XXII. könyv.
Ha a pénzt erőszakkal kicsikart kikötés útján szerezték meg, megállapítást nyert, hogy a pénz
visszaszerzése iránt kereset indítható.
8. Paulus, Kérdések, III. könyv.
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Ha erkölcstelen ellenszolgáltatásért ígérnél valamit Titiusnak, akkor a rosszhiszeműség vagy a
tényállás alapján kivételt tehetsz ellene; mindazonáltal, ha megígéred, akkor nem indíthatsz
keresetet annak visszaszerzésére; mivel az újabb esemény, vagyis a kikötés megszűnik, mivel
a kivétel miatt nem érvényesül, és az előbbi esemény, vagyis az erkölcstelenség megmarad.
Továbbá, ha mind az adományozó, mind az átvevő helyzete erkölcstelen, akkor a birtokos
helyzete előnyösebb; és ezért a behajtás iránti kereset nem lesz megalapozott, bár a pénzt a
kikötés alapján fizették ki.
9. Ugyanő, Plautiusról, V. könyv.
Ha kölcsönadok Önnek ruhát, hogy Ön használja, és utána pénzt fizetek a ruhák
visszaszolgáltatásáért, akkor a bíróság úgy ítélte meg, hogy helyesen járhatok el a személyes
behajtási kereset útján; mert bár a pénzt egy bizonyos célra fizették ki, és a célt elérték, mégis
helytelenül fizették ki.
1. Ha pénzt kapsz tőlem ösztönzésül arra, hogy visszaadd a neked bérbe adott vagy eladott,
illetve a felügyeletedre bízott vagyontárgyat, akkor jogosult leszek a bérlet, az eladás vagy a
megbízás alapján pert indítani ellened; de ha azért fizettem neked a pénzt, hogy arra
ösztönözzelek, hogy átadj nekem valamit, amivel végrendelet vagy kikötés alapján tartoztál,
akkor csupán az e célból neked fizetett pénz visszaszerzése iránt lesz jogom pert indítani;
ahogyan azt Pomponius is megállapította.

6. cím. A nem esedékes pénz behajtására irányuló keresetről.
1. Ulpianus, Az ediktumról, XXVI. könyv.
Most pedig nézzük meg az esedékesség nélkül kifizetett pénz esetét.
1. És valóban, ha valaki tudatlanságból fizeti meg azt, ami nem jár neki, akkor e kereset útján
behajthatja azt; de ha úgy fizette meg, hogy tudatában volt annak, hogy nem tartozik neki,
akkor a behajtás iránti kereset nem jár.
2. Ugyanő, A Sabinusról, XV. könyv.
Ha valaki azzal a megállapodással fizet, hogy ha kiderül, hogy a pénz nem volt esedékes,
vagy hogy a Lex Falcidia alkalmazandó, akkor azt vissza kell fizetni; a behajtás iránti
keresetet meg lehet indítani, mivel a felek között megállapodás jött létre.
1. Ha valamit a végrendelet feltételeinek megfelelően fizetnek ki, de a végrendeletről utólag
kiderül, hogy hamis, vagy rosszhiszemű, vagy érvénytelen, vagy hatályon kívül kell helyezni,
az visszaszerezhető; és ha hosszú idő elteltével adósságra derül fény, vagy olyan, sokáig
eltitkolt kiegészítések kerülnek elő, amelyek a már kifizetett hagyaték visszavonását
tartalmazzák, vagy a hagyatékot csökkentik, mert másokra hagyják a hagyatékot, ugyanez a
szabály érvényes. Ez azért van így, mert az isteni Hadrianus egy rescriptumban kimondta,
hogy amennyiben nem szabályos vagy hamisított végrendelet áll fenn, annak a félnek kell
keresetet benyújtani, akinek javára a hagyatékra vonatkozó határozatot hoztak.
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3. Papinianus, Kérdések, XXVIII. könyv.
Ugyanígy kell eljárni akkor is, ha a hagyaték kifizetése után valamilyen új vagy váratlan
esemény másra ruházza át a hagyatékot; például ha posztumusz gyermek születik, akiről az
örökös nem tudta, hogy az anyja méhében van, vagy ha visszatér egy fiú, aki az ellenség
kezén volt, és akit apja tévesen halottnak hitt; Titius Antoninus császár ugyanis egy
rescriptumban kimondta, hogy a posztumusz fiúnak vagy annak, akinek a hagyatékot
megítélték, a hagyatékot kapó felek ellen praetoriánus keresetnek kell megadni, mert a
jóhiszemű birtokos felelős azért az összegért, amellyel gazdagabbá vált, és az ilyen jellegű
követelések kockázata nem terheli azt, aki gondatlanság vétke nélkül fizet.
4. Paulus, A Sabinusról, III. könyv.
Az isteni Hadrianus egy rezcriptumban kijelentette, hogy ugyanez a szabály érvényesül, ha
egy másik végrendelet is keletkezik.
5. Ulpianus, Sabinusról, XVI. könyv.
Nem új tanítás, hogy ha az egyik fél fizet, a másik fél keresetet indíthat a pénz
visszaszerzésére; ugyanis ha egy huszonöt év alatti kiskorú megfelelő ellenszolgáltatás nélkül
belép egy hagyatékba, és a hagyaték kifizetése után teljes visszaszerzést ér el; akkor, amint
azt az Arrius Titianusnak írt rescriptumban kifejtik, a visszaszerzési kereset joga nem őt illeti
meg, hanem azt a felet, akit a hagyatéki vagyon megillet.
6. Paulus, A Sabinusról, III. könyv.
Ha a megbízottad kifizet egy olyan tartozást, amely nem volt esedékes, és te nem erősíted
meg a cselekedetét, akkor, ahogy Labeo mondja az "Utolsó művek" című könyvekben,
perelhető a pénz visszaszerzése, de ha az esedékes volt, Celsus szerint nem lehet
visszaszerezni; mert ahol valaki megbízottat nevez ki ügyei intézésére, ott úgy tartják, hogy
egyben utasítja is, hogy fizesse ki a hitelezőjét; és nem szükséges utólag megvárni, hogy az
megerősítse a cselekedeteit.
(1) Labeo azt is mondja, hogy ha egy ügynöknek nem járó pénzt fizetnek ki, és a megbízója
nem erősíti meg a cselekményét, akkor per indítható annak visszaszerzésére.
(2) Celsus azt mondja, hogy aki egy ügynöknek tartozást fizet, az azonnal felszabadul, és nem
kell a ratifikációt figyelembe venni; de ha az ügynök megkapja azt, ami nem jár, akkor
ratifikációra van szükség, mert akkor úgy tekintik, hogy nem ő rendelkezett arról, hogy e
követelés behajtására vonatkozólag ne történjen semmi, és ezért, ha a cselekedetét nem
ratifikálják, akkor a követelés behajtása érdekében pert kell indítani az ügynök ellen.
(3) Julianus azt mondja, hogy sem a gyám, sem az ügynök nem indíthat pert a pénz
visszaszerzése iránt, miután kifizette azt; és hogy mindegy, hogy a saját pénzét fizette-e ki,
vagy a gyám vagy a megbízott pénzét.
7. Pomponius, Sabinusról, IX. könyv.
Ha tévedésből nem járó pénzt fizetnek ki, akkor ugyanezen pénzösszeg vagy azonos összeg
visszaszerzése iránt lehet pert indítani.
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8. Paulus, Sabinusról, VI. könyv.
Ha egy harmadik személy a fizetésképtelen férj számlájára fizet a feleségnek, az nem indíthat
pert a pénz behajtására, mivel az minden értelemben a feleségnek járó tartozásnak minősül.
9. Ulpianus, Az ediktumról, LXVI. könyv.
Mert még ha a férj, amikor teljesen képtelen megfizetni az adósságait, odaadja a feleségének a
hozományt, akkor is olyan helyzetben van, hogy nem indíthat keresetet annak behajtására.
10. Paulus, A Sabinusról, VII. könyv.
Az, aki vállalta, hogy egy bizonyos napon megfizet egy tartozást, olyan mértékben adós, hogy
ha a tartozást az előírt időpont előtt megfizeti, nem indíthat keresetet a pénz visszaszerzése
iránt.
11. Ulpianus, Sabinusról, XXXV. könyv.
Ha az a fél, aki ellen De peculio keresetet indítanak, gondatlanságból többet fizet, mint
amennyi a peculiumban van, nem indíthat keresetet annak visszaszerzésére.
12. Paulus, A Sabinusról, VII. könyv.
Ha haszonélvezeti jogot adok Önnek a földemre, tévesen azt gondolva, hogy tartozom Önnek,
és meghalok, mielőtt a visszaszerzéséért keresetet indítanék, a keresetindítás joga az
örököseimre száll át.
13. Ugyanő, A Sabinusról, X. könyv.
Még a rabszolgát is kötheti természetes kötelezettség; ezért, ha valaki kifizeti helyette az
adósságot, vagy maga a rabszolga teszi ezt, miután manumitálták (ahogy Pomponius mondja),
nem követelheti vissza a pénzt a peculiumból, amelynek szabad kezelését élvezi; és emiatt a
rabszolga helyett elfogadott kezes felel, és az ő számlájára adott zálogot megtartják; ha
azonban a rabszolga, akinek a peculiumának a kezelésében van, valamit zálogul ad azért,
amivel tartozik, akkor annak behajtására praetoriánus keresetet kell indítani.
(1) Továbbá, ha egy gyámolt a gyámja felhatalmazása nélkül vesz fel kölcsönt, ezáltal
gazdagabbá válik, és azt a pubertáskor elérése után fizeti vissza, nem indíthat keresetet annak
visszaszerzése iránt:
14. Pomponius, Sabinusról, XXI. könyv.
Mert csak a természetes méltányossággal összhangban van az, hogy senki sem húzhat anyagi
hasznot egy másik sérelméből.
15. Paulus, Sabinusról, X. könyv.
A nem esedékes dolgok visszaszerzésének joga a természetjogon alapul, és ezért a kereset
kiterjed a vagyonhoz való minden járulékos dologra, például egy rabszolganőtől született

553
gyermekre, vagy az allúzió által hozzáadott földterületre; és valójában kiterjed a jóhiszeműen
gyűjtött terményekre is, amelyeket az a fél gyűjtött, akinek a részére a szállítást végezték.
(1) Továbbá, ha egy másik személy tulajdonát képező pénzt fizettek ki, akkor a keresetnek
helye van annak birtokbavétele érdekében; mint ahogyan ha én, hamis benyomás alatt
dolgozva, átadnék önnek egy bizonyos vagyontárgyat, azt gondolva, hogy erre köteleztek,
akkor perelhetném annak visszaszerzését. Ha azonban a birtokba adtam volna a birtokot, úgy,
hogy Önt az elévülésre hivatkozva nem lehetett volna megfosztani a tulajdontól, akkor is
jogszerűen indíthatnék pert Ön ellen a jogalap nélkül kifizetett pénz visszaszerzése iránt.
(2) Még akkor is, ha az átadott ingatlanon fennálló haszonélvezeti jog másé, a haszonélvezeti
jog nélkül is indíthatok ön ellen keresetet a behajtásért.
16. Pomponius, Sabinusról, XV. könyv.
Ha egy feltételhez kötött tartozást tévedésből fizetnek meg, akkor, amíg a feltétel fennáll, per
indítható annak behajtására; de ha a feltétel bekövetkezett, nem lehet perelni.
(1) Ha azonban valamit bizonytalan időpontban kell átadni, akkor az az idő letelte után már
nem szerezhető vissza.
17. Ulpianus, Az ediktumról, II. könyv.
Ha ugyanis megígérem, hogy halálom után adok valamit, és még azelőtt odaadom, Celsus azt
mondja, hogy nem vagyok jogosult a visszaszerzésére irányuló keresetre; és ez a vélemény
helyes.
18. Ugyanő, Sabinusról, XLVII. könyv.
Ha valamit olyan feltétel alapján kell átadni, amelynek elkerülhetetlenül be kell következnie,
akkor az nem követelhető vissza peres úton, miután azt átadták; ha azonban azt egy másik
feltétel alapján kell átadni, amelynek teljesülése bizonytalan, akkor annak visszaszerzése iránt
akkor is lehet keresetet indítani, ha azt már korábban átadták.
19. Pomponius, Sabinusról, XXII. könyv.
Ha az adós mentesül a felelősség alól azáltal, hogy büntetést szabnak ki arra, akinek a tartozás
jár, a természetes kötelem változatlanul fennmarad; és ezért ha a pénzt kifizették, az nem
követelhető vissza.
(1) Még akkor is, ha egy fél megkapja a neki járó tartozás kifizetését, mégis, ha az, aki fizet,
olyasmit ad, amivel nem tartozik, akkor is megvan a behajtás joga; például, ha valaki tévesen
azt hiszi, hogy ő az örököse vagy egy hagyatéki vagyon birtokosa, és kifizeti annak
hitelezőjét, ebben az esetben a valódi örökös nem mentesül, és az a fél, aki fizetett, keresetet
indíthat annak behajtására; mert bár bár bárki kaphat valamit, ami neki jár, mégis, ha az a fél,
aki fizet, olyat fizet, ami nem jár, akkor annak behajtására kereset indítható.
(2) Ha abban a téves benyomásban vagyok, hogy tartozásom van, és azt olyan pénzérmében
fizetem ki, amelynek egy része másé, egy része pedig az enyém, akkor az összeg felére, és
nem mindkét rész felére indíthatok keresetet.
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(3) Ha azt hiszem, hogy köteles vagyok akár Stichust, akár Pamphilust átadni, miközben
valójában köteles vagyok Stichust átadni, és én Pamphilust adom át, akkor indíthatok
keresetet olyan átadott vagyonért, amely nem volt esedékes; mert nem lehet azt állítani, hogy
az átadást annak fejében végeztem, amivel tartozom.
(4) Ha két adós, akik együttesen tíz aurei-t tartoztak, húszat fizettek, Celsus azt mondja, hogy
mindkettőjük perelhet ötnek a behajtására; mert mivel tízzel tartoztak, és húszat fizettek, amit
mindketten fizettek az esedékességen felül, mindketten perelhetnek a behajtásra.
20. Julianus, Digest, X. könyv.
Ha egy adós és egy kezes egyesül a tartozás megfizetésében, ebben az esetben nem
különböznek két adós ígéretétől; ezért mindaz, amit az utóbbiakra vonatkozóan mondtunk, az
előbbiekre is alkalmazható.
21. Paulus, Kérdések, III. könyv.
Nyilvánvaló, hogy amikor azt állítod, hogy két fél ugyanazon kötelezettséggel kötelezett, de
nem ugyanazon pénzösszeg kifizetésére, hanem valamilyen más cselekmény teljesítésére;
például Stichus vagy Pamphilus átadására, és a kettőt együtt adták át ? vagy talán egy tógát,
vagy ezer dénárt ? nem lehet azt mondani, hogy a behajtási perre ugyanaz a szabály
vonatkozik, vagyis hogy külön részekért indíthatnak pert; mert eleve nem tudták volna így
teljesíteni a kötelezettséget. Ezért ebben az esetben a hitelezőnek joga van megválasztani,
hogy a felek közül melyiknek adja át az átadást, hogy a másik fél ne indíthasson pert.
22. Pomponius, Sabinusról, XXII. könyv.
Továbbá, ha azt hiszem, hogy ígértem valamit Önnek vagy Titiusnak, miközben valójában
egyiküknek sem tettem ígéretet, mivel Titius személyesen nem szerepelt a megállapodásban,
és a terméket átadom Titiusnak, akkor jogosult vagyok arra, hogy azt tőle visszaköveteljem.
(1) Ha tévedésből egy földterületet ingyenesen adtam át, holott útjogot kellett volna
fenntartanom; jogosult vagyok egy bizonytalan összeg behajtására irányuló keresetre annak
érdekében, hogy az útjogot megadják nekem.
23. Ulpianus, Sabinusról, XLIII. könyv.
Pomponius ezt a szép kérdést teszi fel, nevezetesen: ha valaki azt gyanítja, hogy egy olyan fél,
akinek ő az örököse, vagy olyan valaki, akinek ő a megbízottja, kiegyezést kötött, és a
feltételezett kiegyezés feltételeinek megfelelően átadja a vagyont, miközben valójában nem
történt ilyen, van-e alapja a behajtási keresetnek? Szerinte igen, mivel a vagyontárgy
átadására tévesen feltételezett okból került sor. Úgy vélem, hogy ugyanez a szabály
alkalmazandó, ha a kiegyezés nem teljesült arra az ügyre vonatkozóan, amely miatt az
átadásra sor került, és ugyanez az elv érvényesül, ha a kiegyezést megsemmisítik.
(1) Ha egy fél a határozat meghozatala után köt kompromisszumot, és annak megfelelően
fizet, behajtási pert indíthat, mert úgy ítélték meg, hogy a kompromisszum semmis; erre
vonatkozóan Antoninus császár, isteni atyjával együtt, egy rescriptumban kimondta.
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Mindazonáltal mindaz, amit az ilyen egyezség feltételeinek megfelelően fizettek meg,
megtartható, és az ítélet végrehajtása érdekében indított perben jóváírható. Mi lenne akkor a
helyzet, ha fellebbezést nyújtanának be, vagy ha bizonytalan lenne, hogy a határozat
megszületett-e, vagy érvényes volt-e? A jobb vélemény az, hogy az egyezség hatályban
marad; mivel úgy kell tekinteni, hogy csak akkor van alapja az ilyen hatályon kívül
helyezéseknek, ha az egyezség olyan teljesen biztos határozatra vonatkozik, amely semmilyen
körülmények között nem módosítható.
(2) Ezen túlmenően, ha a kifizetés a végrendeletben hagyott tartási céltartalékkal kapcsolatos
kompromisszum alapján történt, nyilvánvaló, hogy a kifizetett összeg behajtására irányuló
kereset indítható, mivel a kompromisszumot a szenátus határozata megsemmisíti.
(3) Ha valaki, miután egyezséget kötött, mégis ítéletet hoz ellene; bár ez valóban jogtalanul
történt, az ítélet mégis érvényes. A fél azonban csalásra hivatkozva kivétellel élhet bárkivel
szemben, aki a kérdéshez csatlakozni kíván ? amennyiben valóban a kérdéshez való
csatlakozás előtt kötötte meg a kiegyezést ? de ha ez utólag történt, akkor mégis élhet a
később elkövetett rosszhiszeműségre hivatkozó kivétellel; mert csalárdul cselekszik az, aki a
kiegyezés ellenére eljár, és továbbra is követeli a fizetést; és ezért, ha az alperes ellen ítéletet
hoznak, akkor perelhet a kiegyezésnek megfelelően fizetett összeg visszaszerzése iránt. Az
biztos, hogy azt ellenszolgáltatás fejében fizette, és ha valamit ellenszolgáltatás fejében
fizetnek, nem szokás keresetet indítani, ha az ellenszolgáltatás megtörtént; de ebben az
esetben nem lehet azt állítani, hogy az ellenszolgáltatás megtörtént, mert a fél nem tartotta
magát a kiegyezéshez. Ha tehát a behajtási kereset joga felmerül, nincs alapja a kiegyezésre
alapított kivételnek, mivel a behajtási kereset és a kivétel nem lehet egyszerre hatályos.
(4) Ha valamely törvény eleve előírja, hogy a kétszeres vagy négyszeres kártérítés iránti
keresetnek van helye; úgy kell tekinteni, hogy a kereset indítható olyan pénzösszegek
visszaszerzése iránt, amelyeket abban a téves benyomásban fizettek ki, hogy ezt a törvény
engedélyezte.
24. Ugyanő, Sabinusról, XLVI. könyv.
Ha egy olyan fél, aki örökös kivétellel védekezhetne, ígéretet tesz arra, hogy ad valamit a
felmentés érdekében, miközben tudta, hogy kihasználhatja ezt a kivételt; nem indíthat
behajtási pert.
25. Ugyanő, Sabinusról, XLVII. könyv.
Amikor két fél kezességet vállalt egy adósért tíz aureiért, és az adós ezután hármat fizetett,
majd mindegyik kezes ötöt, úgy döntöttek, hogy az, aki utoljára fizetett, három aurei
visszaszerzése iránt indíthat pert; és ez ésszerű, mert miután az adós három aureit fizetett, hét
maradt esedékes, és amikor ezeket kifizették, három olyan aureit fizettek, amelyek nem voltak
esedékesek.
26. Ugyanő, Az ediktumról, XXVI. könyv.
Ha valaki nem fizeti meg a tőkét, de nem esedékes kamatot fizet, nem indíthat keresetet annak
behajtására, ha a tőke, amelyre a kamatot fizette, esedékes volt; de ha a törvényesnél többet
fizet, akkor az isteni Severus egy rescriptumban (amely a jelenlegi gyakorlatot szabályozza)
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kijelentette, hogy nem indíthat keresetet annak behajtására, de a tőkére hitelt adnak; és ha
utólag megfizeti a tőkét, akkor a nem esedékes tőke behajtására is lehet keresetet indítani.
Ezért, ha először a tőkét kell kifizetni, a törvényes kamatlábat meghaladó kamatot, amelyet
beszedtek, mint nem esedékes tőkét lehet behajtani. Mi lenne a helyzet, ha mindkettőt
egyszerre fizetnék ki? Megállapítható, hogy ebben az esetben is lenne alapja a behajtási
keresetnek.
(1) A tőkeösszeg kétszeresénél magasabb kamatot vagy kamatos kamatot azonban nem lehet
kikötésbe foglalni vagy behajtani, és ha megfizetik, akkor peres úton behajtható; ugyanúgy,
mint a jövőbeni kamatok kamatát.
(2) Ha egy fél tévesen azt hiszi, hogy egy bizonyos összeggel tartozik, és annak kamatát
fizeti, akkor annak behajtása iránt keresetet indíthat, és nem állapítható meg, hogy tudatosan
fizette meg azt, ami nem volt esedékes.
(3) A nem esedékes pénzfizetés alatt nemcsak azt értjük, ami egyáltalán nem tartozik, hanem
azt is, ami örökös kivétel miatt nem követelhető vissza; ezért ebben az esetben is lehet
keresetet indítani annak behajtására, kivéve, ha a fizető félnek akkoriban tudomása volt arról,
hogy kivétel védi.
(4) Ha száz aurei tartozásom van, és átruházok egy kétszáz aurei értékű földterületet, éppen
úgy, mintha ennyivel tartoztam volna; Marcellus a Digestum huszadik könyvében azt mondja,
hogy a földterület visszaszerzésére irányuló keresetnek helye van, és a száz aurei kikötése
teljes mértékben érvényben marad; ugyanis, noha megállapítást nyert, hogy ha pénz helyett
vagyontárgyat adnak át, az a kötelezettség alól való feloldásként hathat, mégis, ha tévedésből,
tartozás miatt nagyobb értékű vagyontárgyat adnak át, nem keletkezik elválaszthatatlan
egység a vagyonrész és a pénzösszeg között, mivel senki sem kényszerül akarata ellenére a
közös tulajdon elfogadására; hanem a teljes vagyon visszaszerzésére irányuló kereset joga
fennmarad, és a kötelezettség nem sérül; a földet azonban mindaddig megtartják, amíg az
esedékes pénzösszeg ki nem fizetésre nem kerül.
(5) Marcellus továbbá azt mondja, hogy ha egy pénzzel tartozó fél a tartozásnál nagyobb
értékű olajat ad át, mintha nagyobb összeggel tartozna, vagy ha úgy ad olajat, mintha nagyobb
mennyiséggel tartozna, akkor az olaj többletének visszaszerzésére irányuló keresetet indíthat,
de nem az egészet; és hogy emiatt a kötelezettsége megszűnik.
(6) Marcellus azt is mondja, hogy ha egy földrészlet egy részére vagyok jogosult, és az
értékbecslés úgy történik, mintha az egész földrészletre lennék jogosult, és az egész
földrészlet értékének megfelelő pénzösszegben fizetnek nekem, akkor a vételár teljes összege
nem követelhető vissza, hanem csak annak a földrészletnek az értéke, amelyre nem volt
jogom.
(7) Az örökös kivétel olyan mértékben ad visszkereseti jogot, ahogy Julianus a Tizedik
Könyvben megállapítja, hogy ha egy földrészlet vevője utasítja örökösét, hogy mentse fel az
eladót az adásvételből eredő kötelezettsége alól, és az eladó ezt követően, mivel erről nem
tud, átruházza a birtokot, jogosult lesz a föld visszaszerzésére irányuló keresetre. Ugyanez a
szabály vonatkozik arra az esetre is, ha az örökhagyó az adósa felmentését rendeli el, és az
utóbbi, ezt nem tudva, kifizeti a tartozást.
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(8) Ha valaki, aki az apai felügyelet alatt álló fiú peculiumára hivatkozva adós, kifizeti neki a
tartozást, mentesül, ha nem tudta, hogy az utóbbit megfosztották a peculiumától; ha azonban
tudott róla, és mégis fizetett, nem lesz jogosult a behajtási keresetre, mert tudatosan fizetett
olyat, ami nem járt.
(9) Ha az apai felügyelet alatt álló fiú a makedón szenátusi rendelet rendelkezéseivel
ellentétesen pénzt vesz kölcsön, és azt kifizeti, majd ezt követően, miután apja örökösévé
válik, lépéseket tesz a pénz visszaszerzése érdekében; kivételesen el lesz zárva a visszaszerzés
iránti kereset benyújtásától.
(10) Ha valaki tévesen abban a benyomásban teljesít kifizetést, hogy a választottbírósági
eljárás során ellene hozott ítéletet, keresetet indíthat a pénz visszaszerzése érdekében.
(11) Ha nem járó pénzt fizetnek ki akár az örökösnek, akár a hagyatéki vagyon birtokosának,
annak visszaszerzése iránt per indítható, ha a fél megvédi a hagyatékhoz való jogát; de ha ezt
nem teszi meg, akkor még az esedékes kifizetett pénz visszaszerzése iránt is per indítható.
(12) Egy szabados, aki tévesen azt hitte, hogy szolgáltatásokkal tartozik a patrónusának,
teljesítette azokat, de Julianus a Digest tizedik könyvében azt állítja, hogy nem jogosult a
behajtási keresetre, még akkor sem, ha a szolgáltatásokat abban a hiszemben teljesítette, hogy
erre kötelezett; mert a szabadosnak természetes kötelessége, hogy a patrónusának
szolgáltatásokat teljesítsen. Ha azonban az ilyen jellegű szolgáltatásokat nem a patrónus
számára végezte, hanem az utóbbi valamilyen kötelesség teljesítésére kérte fel, ő pedig a
patrónussal egy összegben kiegyezett, és azt kifizette, nem indíthat pert annak behajtására. Ha
azonban nem a megbízójának teljesített olyan szolgáltatásokat, amelyek a kötelesség fogalma
alá sorolhatók, hanem amelyek egy művész szolgáltatásai voltak; például képek festése és
más ilyen jellegű dolgok, ő, mivel úgy vélte, hogy köteles volt azokat teljesíteni, meg kell
vizsgálni, hogy jogosult-e a behajtás iránti keresetre. Celsus a Digestus hatodik könyvében
úgy véli, hogy a szolgáltatások teljesítésének okai olyan jellegűek, hogy azokat nem lehet
ugyanazon személy számára vagy ugyanazon személy által teljesíteni; mivel nagyon gyakran
az ember ereje vagy az idő, valamint a körülmények megváltoztatják a szolgáltatások
megkövetelésének okát; és ezért előfordulhat, hogy egy fél nem képes azokat teljesíteni, még
ha hajlandó is lenne rá. Kijelenti továbbá, hogy az ilyen jellegű szolgáltatások értékbecslés
tárgyát képezik; és néha megengedhető, hogy egy dolgot biztosítsunk, és egy másik dolog
visszaszerzése érdekében pert indítsunk; mint például, tegyük fel, hogy olyan földet adok át
önnek, amelyet nem voltam köteles átadni, és pert indítok a termés visszaszerzése érdekében;
vagy átadok önnek egy rabszolgát, akit nem voltam köteles átadni önnek, és ön csalárd
szándék nélkül eladta őt csekély összegért; bizonyára csak annyit köteles visszafizetni a
vételárból, amennyi önnek jár; vagy tegyük fel, hogy saját költségemen növeltem egy
rabszolga értékét; nem kellene-e ezekben az ügyekben értékbecslést engedélyezni? Azt is
mondja, hogy a javasolt esetben a visszaszerzésre irányuló per azon összeg erejéig indítható,
amelyért a rabszolga szolgálatait fel lehetett volna venni. Marcellus a Digestum huszadik
könyvében azt kérdezi, hogy ha a megbízó a kötelességre alapított szolgáltatási igényt
engedményezte, vajon a felszabadított ember nem köteles-e ilyen szolgáltatásokat nyújtani?
Azt mondja, hogy nem köteles, kivéve, ha azok egy szakmához kapcsolódnak, és másnak kell
teljesíteni, ha a patrónus ezt elrendeli, de ha a szabados olyan szolgálatot teljesít kötelesség
alapján, amelynek követelését átruházták, nem indíthat kártérítési pert a hitelező ellen, akinek
a számára az ilyen szolgálatot teljesítette (ha ez másra való hivatkozással történt, és a hitelező
megkapta azt, ami őt megillette), és nem indíthat pert a patrónusa ellen sem, mert a szolgálat
természetes kötelesség alapján járt neki.
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(13) Ha valaki tíz aurei vagy Stichusra állapodik meg velem, és én ötöt fizetek neki, felmerül
a kérdés, hogy indíthatok-e keresetet a behajtásért? Ez a kérdés attól a tényállástól függ, hogy
az öt aurei erejéig nem vagyok-e felmentve; mert ha igen, akkor nem lehet behajtási keresetet
indítani; de ha nem vagyok felmentve, akkor lehet-e ilyen keresetet indítani? Megállapítást
nyert azonban (amint azt Celsus a Hatodik Könyvben, Marcellus pedig a Digestus Huszadik
Könyvében állítja), hogy egy kötelezettség felére vonatkozó követelés nem érvényteleníthető;
tehát ha egy fél öt aurei-t fizet, a kérdés, hogy felszabadul-e, függőben kell maradnia, és a
fennmaradó öt aurei vagy Stichus miatt perelhető. Ezután, ha kifizeti a fennmaradó ötöt, úgy
kell tekinteni, hogy az eredeti tartozást teljesítette, és ha a Stichus-t átadja, akkor perelhet az
öt aurei visszaszerzése iránt, mint ami nem volt esedékes. Így a későbbi fizetése fogja
megállapítani, hogy az első öt aureus kifizetésekor esedékes volt-e vagy sem. De ha az öt
aurei kifizetése és Stichus átadása után inkább megtartom az öt aureit, és visszaadom Stichust;
Celsus azt kérdezi, hogy meghallgatnak-e? Úgy véli, hogy ebben az esetben van alapja az öt
aurei visszaszerzésére irányuló keresetnek, mert még ha a rabszolga kifizetése és átadása
egyidejűleg történt is, meg kell engedni, hogy megtartsam, amelyiket jobban tetszik.
(14) Azt is mondja, hogy ha a stipulánsnak két örököse van, akkor nem adható öt aurei az
egyiknek, a másiknak pedig a Stichusból való részesedés. Ugyanez a szabály érvényes, ha az
ígérőnek két örököse van; és eszerint nem lesz feloldás, hacsak nem adnak mindkettőjüknek
vagy öt aurei-t, vagy egy Stichus-részesedést.
27. Paulus, Az ediktumról, XXVIII. könyv.
Ha valaki abban a hiszemben, hogy egy bizonyos helyen köteles fizetni, és olyasmit fizet, ami
nem jár neki, bárhol, ahol csak akarja, pert indíthat a pénz visszaszerzése iránt; mert a
visszaszerzésre irányuló különleges keresetindítási jog nem a fizető téves véleményét követi.
28. Ugyanő, Az ediktumról, XXXII. könyv.
Ha a bíró helytelenül mentesítette a felet, és a felmentett személy önként kifizeti a tartozást,
nem indíthat keresetet a pénz visszaszerzése iránt.
29. Ulpianus, Disputációk, II. könyv.
Néha a fél személyes állapota alapot teremt a behajtásra; például, ha egy gyámja
felhatalmazása nélkül gyámolt, vagy egy elmebeteg, vagy egy olyan személy, akit eltiltottak a
vagyona kezelésétől, fizet; mert általában véve nem kétséges, hogy ilyen körülmények között
van jogalap a keresetre; és ha marad pénz, akkor annak behajtására lehet pert indítani, de ha
azt elköltötték, akkor van jogalap a személyes keresetre.
30. Ugyanő, Disputációk, X. könyv.
Ha valaki egyszerre hitelező és adós egy olyan ügyben, amelyben nem lehet beszámítást
engedélyezni, és kifizeti a tartozást; nincs joga a pénz visszaszerzésére, mert azt akkor fizette
ki, amikor nem volt esedékes, de saját tartozása miatt keresetet indíthat.
31. Ugyanaz, Vélemények, I. könyv.
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Ha valaki tévedésből nagyobb összeg kifizetéséről rendelkezik egy hitelezőnek, mint
amekkorát a hagyatékból való részesedése indokol, akkor a nem esedékes összeg kifizetésére
tett ígéret alapján követelésre jogosult.
32. Julianus, Digest, X. könyv.
Ha valaki Pamphilus vagy Stichus átadására kötelezett, és mindkettőt egyszerre adja át, és
azután mindketten vagy egyikük meghal, akkor semmit sem kaphat vissza; mert ami még
megmarad, azt a kötelezettség teljesítésére fordítják.
(1) Ha a kezes megállapodást köt arról, hogy az esedékes pénz miatt nem indítanak ellene
pert, de gondatlanságból kifizeti azt, akkor személyes keresetet indíthat a kikötő ellen a pénz
behajtására, és így a főkötelezett továbbra is felelős marad, de őt magát védi a kivétel; és az
sem számít, hogy a kezes vagy az örököse fizet-e vagy sem. Ha azonban a főkötelezett a
kezes örököse lesz, és kifizeti a tartozást, akkor nem indíthat pert a pénz visszaszerzése iránt,
és mentesül.
(2) Ha egy nő azt hiszi, hogy köteles hozományként vagyontárgyat átadni, és bármit ad
hozományként, nem indíthat pert annak visszaszerzése iránt; mivel a téves véleményét
figyelmen kívül hagyva, a kötelezettség kérdése továbbra is fennáll, és az emiatt fizetett
összeg nem követelhető vissza peres úton.
(3) Ha egy fél általánosságban ígéri, hogy átad egy rabszolgát, az eset ugyanaz, mint amikor
valaki köteles egy rabszolgát adni vagy tíz aurei-t fizetni; és ezért ha Stichust átadja, abban a
hiszemben, hogy ezt ígérte, perelhet a visszaszerzése érdekében, és bármely más rabszolga
átadásával felszabadul.
33. Ugyanaz, Digest, XXXIX. könyv.
Ha én az Ön lakatlan telkére építek, és Ön ezt követően birtokba veszi azt, nem lesz alapja a
behajtási keresetnek, mert nem jött létre közöttünk üzleti szerződés; mert aki nem járó pénzt
fizet, az ezzel a cselekménnyel bizonyos mértékig üzletet köt, de amikor a föld tulajdonosa
birtokba veszi a más által rajta emelt épületet, nem jön létre üzleti ügylet; mert valójában, még
ha az a személy, aki más földjére épített, maga adná is át a birtokot, nem lenne joga a
behajtásra, mert semmilyen tekintetben nem adta volna át a tulajdont annak, aki azt átvette,
mivel a tulajdonos csupán birtokba vette azt, ami már az övé volt. Ezért megállapítást nyert,
hogy ha az a fél, aki magát örökösnek gondolta, a hagyaték részét képező házat támasztotta
volna ki, a költségeit nem téríthette volna meg más módon, mint az ingatlan visszatartásával.
34. Ugyanaz, Digest, XL. könyv.
Ha egy egész birtokot bizalmi vagyonként valakire hagytak, és ezen felül egy földterületet, ha
az örökösnek tíz aurei-t fizetne, és az örökös kijelenti, hogy kétséges a birtok fizetőképessége,
és a szenátus trebelli rendeletének megfelelően lemond róla; az említett félnek nem lesz oka a
pénzt kifizetni neki, és így per útján visszakövetelheti mindazt, amit a feltétel teljesítése
céljából adott.
35. Ugyanaz, Digest, XLV. könyv.
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Ha valaki azért fizet ki egy pénzösszeget, mert nem nyújtottak be védekezést az annak
behajtására irányuló keresettel szemben, még akkor sem kaphatja vissza a kifizetett összeget,
ha később kész lenne védekezni.
36. Paulus, Alfenus Digestus Epitomái, V. könyv.
Egy bizonyos fél rabszolgája a gazdája tudta nélkül kölcsönadott egy tálat, és az a fél, akinek
kölcsönadta, elzálogosította azt, és elmenekült, és az, aki zálogba kapta, azt mondta, hogy
nem adja vissza, ha nem kapja meg a pénzt; amit a rabszolga kifizetett neki, és ő visszaadta a
tálat. Felmerült a kérdés, hogy lehet-e ellene pert indítani a pénz visszaszerzésére? A válasz
az volt, hogy ha az, aki zálogba kapta az edényt, tudta, hogy az másé, akkor lopásért tette
magát felelőssé; és ezért ha pénzt kapott a rabszolgától lopott tulajdon visszaváltása céljából,
akkor perelhető ellene. Ha azonban nem tudta, hogy a nála letétbe helyezett tárgy másé, akkor
nem minősül tolvajnak; és különben is, ha a pénzt a rabszolga annak a nevében fizette ki neki,
akitől a zálogot kapta, akkor nem lehetett ellene pert indítani annak visszaszerzése iránt.
37. Julianus, Az Urseius Feroxról, III. könyv.
Én, mivel nem tudtam erről a tényről, megvettem a saját rabszolgámat tőled, és kifizettem
neked a pénzt érte. Tökéletesen meg vagyok győződve arról, hogy jogosult vagyok a pénz
visszaszerzésére irányuló perre Ön ellen, és hogy ilyen per indítható Ön ellen ebből a célból,
függetlenül attól, hogy Ön tudott-e arról, hogy a rabszolga az enyém, vagy nem tudott róla.
38. Africanus, Kérdések, IX. könyv.
Ha két testvér ugyanazon fél irányítása alatt állt, és egyikük pénzt kért kölcsön a másiktól, és
azt apjuk halála után kifizette neki, felmerült a kérdés, hogy peres úton behajtható-e az
összeg? A válasz az volt, hogy kétségtelenül lehet pert indítani annak a résznek az összegére,
amelyre az örökös jogosult volt az apjától örökölni; de a testvére által örökölendő részre
vonatkozóan csak abban az esetben indíthatott pert, ha az összeg a saját peculiumából került a
testvér kezébe; mivel a fennálló természetes kötelezettséget úgy ítélték meg, hogy az
megszűnt éppen azáltal, hogy a testvér az előbbi peculiumának egy részét megszerezte, és
ezért, ha a peculiumot korábban a fiára hagyta, vagyis ugyanarra, aki a testvérének tartozott,
az utóbbi levonhatta ezt az összeget. Ez pontosan egybecseng azzal a Julianus által
jóváhagyott véleménnyel, hogy ha a fél tartozott valamivel egy idegennek, és azt apja halála
után behajtották tőle; a félnek joga van a hagyaték felosztása iránti keresetre, hogy az összeget
a társörököstől olyan mértékben követelje vissza, amennyit a hitelező a De peculio kereset
útján behajthatott volna tőlük. Ezért, ha a hagyaték felosztása iránti perben eljárást indítanak,
csak az a jogos, hogy a peculiumot úgy osszák fel, hogy a felet a társörökös annak egy
bizonyos részére való hivatkozással kártalanítsa; és ezért, mivel egy idegennel szemben
megvédhette magát, sokkal inkább meg kell őt kártalanítani azzal szemben, amivel
testvérének tartozott.
(1) Felmerült a kérdés, hogy ha egy apa pénzt ad kölcsön a fiának, és az utóbbi azt a
szabadulása után kifizeti, indíthat-e keresetet annak visszaszerzése iránt? A válasz az volt,
hogy ha a peculium egy része sem marad az apa birtokában, a fiú nem indíthat keresetet, és
ami azt bizonyítja, hogy a természetes kötelezettség még mindig fennáll, az az, hogy ha egy
idegen egy éven belül De peculio keresetet indít, az apa levonhatja azt, amivel a fia tartozik
neki.
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(2) Másrészt, ha az apa pénzzel tartozott fiának, és azt azután fizette ki, hogy az
emancipálódott, nem követelheti vissza; ugyanezzel az érvvel ugyanis bizonyítható, hogy a
természetes kötelezettség ebben az esetben is fennáll, mert ha egy idegen egy éven belül De
peculio keresetet indítana, akkor a peculiumba beletartozna az is, amivel az apa tartozik neki.
Ugyanez a szabály vonatkozik arra az esetre is, ha egy idegen örökös fizeti ki az örökségtől
megfosztott fiúnak azt, amivel az apja tartozott neki.
(3) Biztosítékot kaptam egy hagyatékért, amikor a kezes kifizette, kiderült, hogy nem volt
jogom a hagyatékhoz; és úgy ítélték meg, hogy a kezes peres úton visszaszerezheti a pénzt.
39. Marcianus, Institutes, VIII. könyv.
Ha valaki, ha a bizalmi vagyon kedvezményezettje biztosítékot adhatna neki, de ezt nem teszi
meg; az isteni Severus és Antoninus egy rescriptumban kimondta, hogy az illető keresetet
indíthat annak visszaszerzésére, amit az összeg felett fizetett.
40. Ugyanaz, Szabályok, III. könyv.
Ha valaki örökös kivételre jogosult, akkor joga van perelni a tévedésből kifizetett összeget; ez
azonban nem általános érvényű, mert ha a kivétel annak a félnek a nevében történik, aki ellen
az eljárást megindították, akkor ő perelhet az általa kifizetett összeg visszaszerzése érdekében,
ahogy ez a szenátusi rendelet szerinti értékpapírok esetében történik; de ahol a kivételt annak
a félnek a sérelmére adják meg, akinek a pénz jár, az, amit jogtalanul fizettek ki, nem
követelhető vissza; például, ha egy szülői felügyelet alatt álló fiú a szenátus makedón
rendelete ellenében vesz fel kölcsönt, és később, miután a saját urává vált, kifizeti azt, nem
indíthat pert annak visszaszerzésére.
(1) Ha egy ház egy részét egy bizonyos naptól kezdve bizalmi vagyonkezelésben hagyják, és
a bizalmi vagyonkezelés megszűnése előtt leég, és az örökös saját költségén újjáépíti, akkor
megállapítást nyer, hogy ennek költségeit le kell vonni a bizalmi vagyonkezelésben szereplő
összegből; és ha az örökös a házat az említett költség levonása nélkül adja át, akkor a
bizonytalan összeg visszaszerzésére irányuló kereset indítható azon az alapon, hogy az örökös
többet fizetett, mint amennyit kellett volna.
(2) Ha egy megbízó megállapodást köt a felszabadított emberével, hogy nem lehet ellene pert
indítani a szolgáltatásaiért, és a felszabadított ember később bármit is fizet, akkor a per
megindítható annak visszaszerzése érdekében.
41. Neratius, Pergamenek, VI. könyv.
Ha a gyámja beleegyezése nélkül a gyámja által kötött megállapodásban a gyám fizetést ígér,
és ezt meg is teszi, akkor a gyámnak joga van a behajtásra, mivel még a természetjog szerint
sem tartozott a pénzzel.
42. Ulpianus, Az ediktumról, LXVIII. könyv.
Nem szokás, hogy a már kifizetett büntetőösszegeket peres úton behajtják.
43. Paulus, Plautiusról, III. könyv.
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Ha az egyik fél esküvel kijelenti, hogy nem köteles fizetni, akkor minden vita megszűnik, és
ki kell jelenteni, hogy ebben az esetben a már kifizetett pénzt vissza lehet követelni.
44. Ugyanő, Plautiusról, XIV. könyv.
Nem lehet behajtási keresetet indítani az ellen a fél ellen, aki megkapta azt, ami az övé; még
akkor sem, ha a fizetést nem a tényleges adós, hanem más személy teljesítette.
45. Javolenus, Plautiusról, II. könyv.
Ha egy fél eladott egy hagyatékot, és azt átruházta a vevőre, de nem tartotta meg azt, amivel
az elhunyt tartozott neki, akkor a vevő keresetet indíthat annak visszaszerzésére; mivel
minden, amit az esedékes összegen felül fizettek ki, szabályosan behajtható személyes kereset
útján.
46. Ugyanő, Plautiusról, IV. könyv.
Az a fél, aki az örökös nevében és az örököstől származó pénzzel olyan hagyatékot fizet ki,
amely nem esedékes, maga nem indíthat pert az általa kifizetett összeg visszaszerzése iránt;
ha azonban az örökös pénzét az örökös tudta nélkül fizette ki, akkor a pénz tulajdonosa, úgy
vélik, jogosan indíthat pert annak visszaszerzése iránt. Ugyanezek a szabályok vonatkoznak
mindenféle testi tulajdonra.
47. Celsus, Digest, VI. könyv.
Ön tévedésből olyan pénz kifizetését ígérte, amely nem volt esedékes, és az Ön kezese
kifizette azt. Véleményem szerint, ha a kezes az ön nevében fizette ki, akkor ön felel a
kezessel szemben, a kezes pedig önnel szemben; mivel nem várható el, hogy ön előbb
megerősítse a kezes cselekedetét, mivel úgy lehet tekinteni, hogy ön utasította a kezest, hogy
az ön nevében fizessen. Ha azonban a kezes a saját nevében olyan összeget fizetett ki,
amellyel nem tartozott, akkor pert indíthat a stipuláns ellen, mint aki olyan pénzt fizetett ki,
amely a Nemzetek Törvénye szerint nem volt esedékes; de ha hiány van abban az összegben,
amelyet attól a féltől, akinek fizetett, behajthat, akkor ezt Öntől megbízás alapján indított per
útján behajthatja; feltéve, hogy az, aki a tényállás ismeretében indított pert, nem zárható ki
kivételes esetben.
48. Ugyanaz, Digest, VI. könyv.
Ha valaki megígéri, hogy ha valamit megtesz, vagy ha az megtörtént, tíz aurei-t fog fizetni, és
az ígért összeget a cselekmény elvégzése előtt kifizeti; nem tekinthető úgy, hogy megtette,
amit megígért, és ezért a pénz visszaszerzése iránt keresetet indíthat.
49. Modestinus, Szabályok, III. könyv.
Pert csak azok ellen lehet indítani a pénz visszafizettetése iránt, akiknek a pénzt valamilyen
módon kifizették, és nem azok ellen, akiknek a kifizetés hasznára válik.
50. Pomponius, Quintus Muciusról, V. könyv.
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Ha valaki tudatosan fizet olyasmit, amivel nem tartozik, azzal a szándékkal, hogy később pert
indít annak behajtására, nem jogosult a keresetre.
51. Ugyanő, Quintus Muciusról, VI. könyv.
Azokban az esetekben, amikor a tulajdon visszatartásának joga megillet bennünket, de nincs
jogunk a visszaszerzésre, ha az említett tulajdont átadjuk, nem perelhetünk annak
visszaszerzése érdekében.
52. Ugyanő, Quintus Muciusról, XXVII. könyv.
A fizetést vagy jó okból, vagy céllal teljesítjük, és az ok függhet attól, ami már megtörtént,
például amikor azért fizetek, mert valamit kaptam Öntől, vagy valamit megtett Ön által, így
ha az ok nem létezik, akkor sem lesz per a pénz visszaszerzésére; de a céllal történő fizetés ott
történik, ahol valamilyen cselekményt kell végrehajtani, és ha ez nem történik meg, akkor lesz
per a pénz visszaszerzésére.
53. Proculus, Episztolák, VII. könyv.
Egy gazda végrendeletileg szabadságot adott rabszolgájának azzal a feltétellel, hogy az tíz
aurei-t fizet, és a rabszolga, nem tudván, hogy a végrendelet érvénytelen, kifizette a tíz aureit; felmerül a kérdés, kinek van joga a pénz visszaszerzésére? Proculus azt válaszolta, hogy ha
a rabszolga a pénzt a peculiumából fizette ki, holott a gazdája nem adott neki erre engedélyt, a
pénz a gazdája tulajdona marad, és ő perelhet annak visszaszerzése iránt dologi perben. Ha
azonban egy másik fél a rabszolga kérésére a saját pénzét fizette ki nekem, akkor az az enyém
lesz, és a rabszolga tulajdonosa, akinek a számlájára azt kifizették, pert indíthat annak
visszaszerzése iránt; de elnézőbb, valamint gyakorlatiasabb módszer lenne, ha a pénzt kifizető
fél maga követelné vissza tőlem közvetlenül azt, ami őt illeti.
54. Papinianus, Kérdések, II. könyv.
Ha a kifizetés tévedésből, jogilag nem érvényes vagy jogilag nem hatályos indokok alapján
történik, behajtási kereset indítható.
55. Ugyanaz, kérdések, VI. könyv.
Ha a fosztogató városi birtokokat bérel, akkor a bérleti díjként kapott összeget nem
követelheti vissza peres úton az, aki azt kifizette, hanem a birtokháborító a tulajdonosnak
tartozik felelősséggel. Ugyanez a szabály vonatkozik az olyan hajókon való szállításért
fizetett pénzre, amelyeket egy ilyen személy bérelt vagy irányított, valamint az olyan
rabszolgáknak fizetett kártérítésre, akiknek a szolgálatait ő bérelte; mert valóban, ha egy
rabszolga, akit nem adtak bérbe, a szolgálatai árát úgy fizeti meg egy birtokháborítónak,
mintha az a tulajdonosa lenne, a kifizetett pénz nem válik a befogadó tulajdonává. Ha az ilyen
fél pénzt kap a hajóval való szállításért, amelyet mint tulajdonos bérbe adott, vagy a bérlők
bérleti díját, akkor felelősséggel tartozik a kifizetett pénzért, amely nem őt illette meg, és a
fizető fél nem szabadul fel ezáltal; így általában úgy tartják, hogy a haszon behajtására a
birtokháborítótól lehet pert indítani, és erre csak akkor kerülhet sor, ha a haszon a tulajdonosé
volt.
56. Ugyanaz, Kérdések, VIII. könyv.
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Elégséges a meg nem fizetett pénz megállapításához, ha bizonytalan, hogy a kivételen alapuló
védekezés ideiglenes vagy állandó jellegű. Ha ugyanis a fél olyan megállapodást köt, hogy
addig nem lehet ellene pert indítani, amíg Titius konzul nem lesz, akkor, mivel a kivétel
örökkévalóvá válhat, ha Titius meghal, ami, ha Titius elnyeri a konzuli tisztséget, ideiglenes
lesz, tökéletes helyességgel megállapítható, hogy bármit is fizetnek időközben, az behajtható.
Mert ahogyan a pénz egy bizonyos időpontban történő kifizetésére vonatkozó megállapodás
sem ad okot a behajtásra, mintha az adós a meghatározott időpontban fizetne; úgy
nyilvánvaló, hogy ahol egy bizonytalan alapon nyugvó jogszerű védekezés van, ott feltételes
kötelezettség áll fenn.
57. Ugyanaz, Vélemények, III. könyv.
A következő, a serdülőkort még el nem ért fiú nevére történő kifizetés tekintetében ez utóbbi
jogosult a pénz visszafizetésére.
(1) Ha a hitelező úgy rendelkezik, hogy a tartozást a megbízottjának kell kifizetni, ebben az
esetben, ha több pénzt fizetnek ki, mint amennyi járna, a megbízottat perelhetik a nem járó
összeg megfizetéséért; ha azonban a hitelező, amikor valakit a fizetés átvételére kijelölt,
kifejezetten nagyobb összeget említett, amelyet neki kell kifizetni, a nem járó kifizetett pénz
behajtása iránti kereset a megbízó ellen irányul, és a keresetjog nem tekinthető elvettnek, ha
az említett megbízott ellen hiába indítottak pert.
58. Ugyanaz, Válaszok, IX. könyv.
Egy végrendelkező egy manumált rabszolgára hagyott egy vagyonkezelőt oly módon, hogy az
a végrendelet által elnyerte a szabadságát; és miután a bírósághoz való fordulás nélkül
megkapta a pénzt, szabadszülöttnek nyilvánították. Mivel a bizalmi vagyonkezelői szerződés
alapján hagyott pénz nem volt esedékes, a visszafizettetésre kereset indítható.
59. Ugyanaz, Definíciók, II. könyv.
Ha a jogszerűen felmentett kezes tévedésből fizet pénzt, nem akadályozható meg abban, hogy
annak behajtása iránt pert indítson; ha azonban a főkötelezett később maga is tévedésből fizet,
nem indíthat behajtási pert, mivel az első, érvénytelen fizetés nem szünteti meg a természetes
vagy polgári jogi kötelezettséget, ha a főkötelezett felelős volt.
60. Paulus, Kérdések, III. könyv.
Julianus tagadta, hogy az adós, aki ténylegesen tartozik pénzzel, keresetet indíthatna annak
behajtására, miután a kérdés már felmerült és a per még folyamatban van; mert nem
indíthatna keresetet, ha felmentik, vagy ha ítéletet hoznak ellene, mert még ha felmentik is, a
természetjog szerint adós marad; és azt állítja, hogy esete hasonló lenne ahhoz a félhez, aki
megígérte, hogy fizetni fog, akár jön egy bizonyos hajó Ázsiából, akár nem jön, mivel a
fizetésre mindkét okból adódik alkalom.
(1) Ha azonban egy olyan fél, aki feltétlenül tartozik pénzzel, megígéri, hogy azt bizonyos
feltételek mellett, a szerződés megújítása céljából megfizeti; számos hatóság úgy véli, hogy
ha a pénz kifizetése a megújítás függőben van, akkor a pénz visszafizetésére irányuló kereset
indítható, mivel még mindig bizonytalan, hogy a fél milyen kötelezettség alapján fizet; és úgy
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vélik, hogy ugyanez a szabály érvényesül, ha feltételezzük, hogy két különböző személy
ugyanazt a pénzt ígéri, az egyik feltétlenül, a másik pedig bizonyos feltételek mellett, a
szerződés megújításának szándékával. Az esetek azonban nem hasonlóak; mivel az abszolút
és a feltételes kikötés esetében bizonyos, hogy ugyanaz a fél lesz adós.
61. Scaevola, Vélemények, V. könyv.
Egy gyámolt gyámjai kifizették apja bizonyos hitelezőit az apja vagyonából, de később, mivel
a vagyon nem bizonyult elegendőnek, a gyámok a gyámoltat a hagyaték visszautasítására
kényszerítették; és felmerül a kérdés, hogy a hitelezők kötelesek lennének-e visszaadni a
gyám által nekik kifizetett többletet, vagy vissza kell-e adniuk mindazt, amit kaptak? Azt
válaszoltam, hogy ha nem követtek el csalást, akkor sem a gyámnak, sem a gyámoltnak nem
jár semmi, de a többi hitelezővel szemben a kifizetett többletösszegért ők felelnek.
62. Marcianus, Trusts, IV. könyv.
Ha egy kikötésbe bizalmi vagyonkezelést iktattak be, még ha az nem is volt esedékes, mégis,
mivel azt a tényállással tisztában lévő fél kötelezettség teljesítése céljából ígérte, a törvény
szerint esedékes és fizetendő.
63. Gaius, ügyek.
Neratius beszél egy lehetséges esetről, amikor az a fél, aki nem perelhetett az általa adott
dolog visszaszerzése érdekében azon az alapon, hogy adósságot teljesített, mégsem szabadul
fel; például, ha egy bizonyos rabszolga átadására kötelezték, és egy olyan rabszolgát ad, akit
bizonyos feltétel mellett szabaddá kellett volna tenni; ebben az esetben ugyanis nem szabadul
fel, mert az említett rabszolgát nem teszi a kikötő abszolút tulajdonává; mégsem szerezheti
vissza, mert adósságot fizetett.
64. Tryphoninus, Disputációk, VII. könyv.
Ha a gazda pénzzel tartozott rabszolgájának, és azt azután fizette ki neki, hogy a rabszolgát
manumifikálták, nem indíthat keresetet annak behajtására; még akkor sem, ha úgy fizetett,
hogy azt hitte, hogy kényszerítő eljárás alá vonható, mivel elismerte a természetes adósságot.
Mivel ugyanis a szabadság a természetjog szerint létezik, a személyek uralmát pedig a
nemzetek joga vezette be, a kérdést, hogy létezik-e adósság vagy sem, a behajtására irányuló
kereset jogával együtt a természetjogra való hivatkozással kell vizsgálni.
65. Paulus, Plautiusról, XVII. könyv.
Annak érdekében, hogy a vagyon törvény általi visszaszerzését általánosságban
tárgyalhassuk, meg kell érteni, hogy a vagyontárgyat vagy egyezség alapján, vagy múltbeli
ellenérték fejében, vagy valamilyen feltétel teljesítése, vagy valamilyen teljesítendő
cselekmény fejében adják át, vagy ha nincs tartozás; és mindezen esetekben a kérdés a vagyon
visszaszerzésére vonatkozóan merül fel.
(1) Ami pedig a kiegyezés alapján történő átadást illeti, ha nincs alapos ok, nem lehet
keresetet indítani a behajtásáért, mivel ha volt vita, akkor a vita feladásának ténye alapos
oknak minősül; de ha nyilvánvaló csalásról van szó, és a kiegyezés semmis, a behajtás iránti
keresetnek helyt kell adni.
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(2) Továbbá, ha valamit múltbeli ellenszolgáltatásért adtak, például azért, mert azt hittem,
hogy a szóban forgó személy segített az üzletemben, noha ez nem volt igaz; akkor, azon oknál
fogva, hogy ajándékot akartam adni neki, annak ellenére, hogy téves benyomás alatt
dolgoztam, az ajándék visszaszerzése iránti kereset nem lesz megalapozott.
(3) Személyes keresettel azonban eljárhatok olyan feltétel miatt, amelytől a hagyaték
kifizetése vagy a hagyaték átruházása függ, még akkor is, ha nem hagytak rám hagyatékot,
vagy ha igen, akkor megfosztottak tőle, így perelhetek annak visszaszerzése iránt, amit adtam;
mivel nem szerződéskötési szándékkal adtam, és mivel az a cél, amely miatt az ajándékot
tettem, nem valósult meg. Ugyanez a szabály vonatkozik arra az esetre is, ha nem akartam
vagy nem tudtam a hagyatékba lépni. Nem mondható azonban, hogy alkalmazható, ha a
rabszolgámat valamilyen feltétellel örökösnek rendelték ki, és én adok valamit, és azután,
miután a rabszolga megszabadult az örökségtől, belép a birtokra; mert ebben az esetben a cél
megvalósult.
(4) Amit egy elvégzendő cselekedet ellenértékeként adnak, az a megfelelő és igazságos
cselekvés jogát biztosítja; mint például, ha adok neked valamit azért, hogy elvégezz
valamilyen cselekedetet, és te nem végzed el azt.
(5) Ha egy fél olyan dolog visszaszerzése iránt indít pert, ami nem jár, akkor az összes költség
levonása után vissza kell adni a haszon és a női rabszolgák utódait is, amelyeket odaadtak.
(6) Ha olyan gabonát szállítottak, amely nem volt esedékes, akkor annak minőségét
figyelembe kell venni; és ha a fél azt elfogyasztotta, akkor annak értékére vonatkozóan
keresetet lehet indítani.
(7) Hasonlóképpen, ha szállást adtak, akkor a pénzre vonatkozóan keresetet indíthatok, de
nem arra az összegre, amennyiért én bérelhettem volna, hanem arra az összegre, amennyiért
Ön bérelte volna.
(8) Ha olyan rabszolgát adtam át neked, akivel nem tartoztam neked, és te felszabadítottad őt,
ha ezt tudatosan tetted, akkor az értékéért felelsz, ha azonban tudatlanságból tetted, akkor nem
felelsz; de a felszabadított emberként nyújtott szolgálatainak értékét meg kell térítened, és át
kell adnod a rajta keresztül szerzett vagyont.
(9) A fizetés nem csak ott nem jár, ahol egyáltalán nem tartozik, hanem ott sem, ahol másnak
tartozik, és egy harmadik félnek fizetik ki, vagy ahol amit az egyik ember tartozik a
másiknak, azt úgy fizeti ki, mintha ő maga tartozna.
66. Papinianus, Kérdések, VIII. könyv.
Ez a per, amely az igazságosságon és méltányosságon alapul, általában az egyik fél tulajdonát
képező, de egy másik fél birtokában lévő, ahhoz való jog nélkül birtokolt vagyontárgyak
visszaszerzésére szolgál.
67. Scaevola, Digest, V. könyv.
Stichus, miután szabadságát annak a félnek a végrendelete alapján kapta, akit tulajdonosának
vélt, azzal a feltétellel, hogy halála után tíz éven át évente tíz aurei-t fizet az örököseinek,
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nyolc éven át fizette az előírt összeget, ahogyan arra utasították; azután megállapította, hogy
szabadnak született, és a fennmaradó években nem fizetett, és a bíróságon is szabadnak
születettnek nyilvánították. Felmerült a kérdés, hogy indíthat-e eljárást a pénzösszeg mint nem
esedékes összeg behajtása iránt, és ha ez a helyzet, milyen peres úton? A válasz az volt, hogy
ha az általa fizetett pénzt nem a saját munkájával vagy annak a vagyonából szerezte, akit
jóhiszeműen szolgált, akkor annak visszaszerzése iránt keresetet lehet indítani.
(1) Egy gyám nagyobb összeget fizetett ki, mint amennyi a gyámja hitelezőjének járt volna, és
nem adott hitelt magának, amikor gyámsági pert indított; kérdezem, hogy lenne-e joga a
hitelezővel szemben behajtási igényt érvényesíteni? A válasz az volt, hogy igen.
(2) Titius, akinek sok hitelezője volt, köztük Seius is, miután a vagyonát eladás útján
Maeviusra ruházta, azzal a megállapodással, hogy ez utóbbi kielégíti a hitelezőit, Maevius
kifizette Seiusnak, mintha az neki tartozna, azt a pénzt, amelyet Titius már kifizetett; és
felmerült a kérdés, hogy amikor később Titius kezében olyan számlákat találtak, amelyek
részben kifizetett adósságokra vonatkoztak, kinek volt joga a jogalap nélkül kifizetett pénz
visszaszerzésére, Titiusnak, az adósnak, vagy Maeviusnak, akit a saját nevében megbízottnak
neveztek ki? A válasz az volt, hogy a fentiek szerint az a fél volt jogosult a keresetindításra,
aki utoljára fizetett.
(3) Ugyanez a személy megkérdezte, hogy a behajtási keresetet kizárja-e az a megállapodás,
amelyet a számlák kiegyenlítésébe szokás beilleszteni, nevezetesen, hogy a felek között az
említett szerződésből származó további vita nem merülhet fel. A válasz az volt, hogy semmi
olyan nem szerepel, ami ezt kizárná.
(4) Lucius Titius kölcsönadott a huszonöt év alatti Gaius Seiusnak egy bizonyos összeget, és
kamatostul kapott tőle egy bizonyos összeget. A kiskorú Gaius Seius örököse a tartomány
kormányzójától a Publius Maevius ellen a teljes visszafizetés elrendelését kérte, hogy
elkerülje a hagyatékot megillető tartozás megfizetését; de a kormányzó előtt nem tettek
említést a huszonöt év alatti Seius által fizetett tőke után járó kamatok behajtására irányuló
keresetről, és nem is hoztak ítéletet erre vonatkozóan. Kérdezem, hogy az említett huszonöt
év alatti kiskorú Gaius Seius örököse indíthat-e keresetet azon kamatok behajtása iránt,
amelyeket az utóbbi a hitelezőnek fizetett, amíg élt? A válasz az volt, hogy a megállapított
tények szerint nem lehet keresetet indítani az elhunyt által kamat címén fizetett összegek
behajtására. Kérdezem továbbá, mivel Ön szerint nem lehet keresetet indítani a kamatok
behajtására, hogy az örökös megtarthatja-e a kamatokat valamilyen más tartozásból. A válasz:
"Nem, még azt sem".

7. cím A jogalap nélküli behajtás iránti keresetről.
1. Ulpianus, Sabinusról, XLIII. könyv.
A következő típusú személyes behajtási kereset is létezik, ha valaki ellenszolgáltatás nélkül
tesz ígéretet, vagy ha olyasmit fizet, ami nem volt esedékes. Ha valaki ellenszolgáltatás nélkül
tesz ígéretet, nem indíthat pert olyan összegre, amelyet nem adott, hanem csak magára a
kötelezettségre.
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(1) De még akkor is, ha ellenérték fejében ígéretet tett, de az ellenérték nem valósult meg,
meg kell állapítani, hogy a behajtási keresetnek lenne alapja.
(2) Függetlenül attól, hogy az ígéret kezdetben ellenszolgáltatás nélkül, vagy egy megszűnt
ígéret ellenében történt, vagy nem lépett hatályba, meg kell állapítani, hogy a behajtási
keresetnek lesz alapja.
(3) Megállapítást nyert, hogy a behajtási per csak akkor indítható a fél ellen, ha az ingatlan
érvényes ellenszolgáltatás nélkül, vagy olyan ellenszolgáltatásért került a birtokába, amely
már nem érvényes.
2. Ugyanő, Az ediktumról, XXXII. könyv.
Ha egy ruhatisztító szerződést kötött ruhák tisztítására, és mivel a ruhák elvesznek, a
szerződés alapján beperelik, és kifizeti a ruhák értékét a tulajdonosnak, és a tulajdonos később
megtalálja a ruhákat; milyen pert kell indítania a ruhatisztítónak az általa kifizetett összeg
visszaszerzése érdekében? Cassius azt mondja, hogy nemcsak szerződés alapján indíthat
keresetet, hanem a tulajdonos ellen is. Úgy gondolom, hogy szerződés alapján mindenesetre
van joga perelni, de a behajtási per tekintetében kérdéses, mert nem fizette meg azt, ami nem
volt esedékes; hacsak nem állíthatjuk, hogy behajtási per indítható azon az alapon, hogy a
pénzt ellenszolgáltatás nélkül fizette meg, mert a ruhákat megtalálták, úgy tűnik, ez a helyzet.
3. Julianus, Digest, VIII. könyv.
Ha a felek minden ok nélkül kötelezik magukat, akkor bizonytalan összegű per útján
felmentést kaphatnak, és nincs különbség abban, hogy a fél a teljes kötelezettséget minden ok
nélkül vállalta-e, vagy nagyobbat, mint amennyire szükség volt; kivéve, ha a minden
kötelezettség alól való felmentés érdekében indított per különbözik a kötelezettség egy
részének felelőssége alóli felmentés érdekében indított perektől; például, ha egy fél tíz aurei
megfizetésére tett ígéretet, mert ha nem volt oka az ígéret megtételére, bizonytalan összegű
perrel szerezhet felmentést az egész kikötés alól; de ha tíz aurei megfizetésére tett ígéretet,
holott csak ötöt kellett volna ígérnie, bizonytalan összegű perrel biztosíthatja felmentését az öt
aurei megfizetése alól.
4. Africanus, Kérdések, VIII. könyv.
Nincs jelentősége annak, hogy valamit kezdetben ellenszolgáltatás nélkül adtak-e, vagy olyan
ellenszolgáltatásért adták, amelyre nem került sor.
5. Papinianus, Kérdések, XI. könyv.
Amikor egy nő, aki anyai nagybátyjához készült férjhez menni, hozományként egy
pénzösszeget adott, de nem ment hozzá, felmerült a kérdés, hogy indíthat-e keresetet a pénz
visszaszerzése iránt? Azt mondtam, hogy ahol a pénzt valamilyen erkölcstelen
ellenszolgáltatásért adták, amely mind az adományozót, mind az átvevőt érintette, ott a
visszafizettetési kereset nem járna, és ahol mindketten egyformán vétkesek, ott a birtokosnak
van előnye; és hogy bárki, aki ezt az elvet elfogadja, talán azt válaszolná, hogy a nő nem
indíthat visszafizettetési keresetet; másrészt azonban joggal állítható, hogy a vizsgálandó
kérdés nem annyira az, hogy az ellenszolgáltatás erkölcstelen volt-e, mint inkább az, hogy
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egyáltalán nem volt ellenszolgáltatás; mivel a kifizetett pénz nem alakítható át hozománnyá,
mivel azt nem a jogellenes együttélés, hanem a házasságkötés céljából fizették.
(1) Egy mostohaanya egy pénzösszeget fizetett hozományként a mostohafiával kötött
házasságáért, és egy meny is ezt tette az apósával kötött házasságáért, de egyik házasság sem
jött létre. Első látásra úgy tűnik, hogy a pénz visszafizettetése iránti kereset nem lenne
megalapozott, mivel az ilyen jellegű egyesülés a Nemzetek Törvénye szerint vérfertőzésnek
minősül; mégis, ilyen esetekben az a jobb vélemény, hogy a hozomány adásáért nem volt
ellenszolgáltatás, és ezért annak visszafizettetése iránti kereset megalapozott.
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XIII. könyv
1. A lopott vagyontárgyak visszaszerzésére irányuló keresetről.
2. A törvény szerinti behajtási perekről.
3. A tritikárius cselekvésről.
4. Olyan vagyontárgyakra vonatkozóan, amelyeket egy bizonyos helyen kell átadni.
5. Az ígért pénzre vonatkozó keresetről.
6. A használatra történő kölcsönzésre vonatkozó kereset és az ellenkérelem tekintetében.
7. A zálogjogi és az ellenlépést illetően.

****************************************************

1. cím. A lopott vagyontárgyak visszaszerzésére irányuló keresetről.
2. Ulpianus, Sabinusról, XVIII. könyv.
Lopott vagyontárgy esetén a tulajdonos egyedül indíthat keresetet annak visszaszerzése iránt.
(3) Pomponius, Sabinusról, XVI. könyv.
Mind az elmebetegek, mind a csecsemők felelősek a lopáson alapuló perben, ha szükséges
örökösökké váltak, bár személyesen nem indítható ellenük per.
3. Paulus, A Sabinusról, IX. könyv.
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Ha egy rabszolgát lopás miatt indított perben perelnek, bizonyos, hogy a felperes
érdekeltségének megfelelő összegű kártérítés követelhető; mint például akkor, ha őt nevezték
ki örökösnek, és gazdája esetleg veszélyben van, hogy elveszíti a birtokot; és Julianus is ezen
a véleményen van. Sőt, ha a pert egy halott rabszolga miatt indítják, a felperes a hagyaték
értékét kapja meg.
4. Ulpianus, Sabinusról, XLI. könyv.
Ha egy rabszolga vagy egy apai felügyelet alatt álló fiú lopást követ el, a rabszolga
tulajdonosa ellen kereset indítható a rabszolga kezébe került összegért; a fennmaradó rész
tekintetében pedig a tulajdonos jóvátételként átadhatja a rabszolgát.
(5) Paulus, A Sabinusról, IX. könyv.
A lopásból eredő kereset az apai felügyelet alatt álló fiú ellen indítható, mivel az ilyen jellegű
keresettel senki más nem vonható felelősségre, csak az, aki a lopást elkövette, vagy annak
örököse.
6. Ulpianus, Az ediktumról, XXXVIII. könyv.
Ezért még abban az esetben is, ha a lopást egy másik fél segítségével és tanácsára követik el,
ez utóbbi nem lesz felelős e keresetért, bár a lopásért indított perben igen.
7. Ugyanő, A Sabinusról, XLII. könyv.
Ha a fél a veszteséget tolvajként megtérítette, teljesen bizonyos, hogy ez nem akadálya a
vagyon visszaszerzése iránti keresetnek; mivel a veszteség megtérítésével a lopás miatti
kereset joga megszűnik, de az ellopott vagyon visszaszerzése iránti kereset joga nem.
(1) A lopásért indított kereset a törvényes büntetésért, a behajtásért indított kereset azonban
magáért a vagyontárgyért; és ebből következik, hogy sem a lopásért indított kereset nem
veszíti el a behajtásért indított kereset jogát, sem a behajtásért indított kereset nem veszíti el a
lopásért indított kereset jogát. Ezért a lopás áldozatává vált félnek van lopásért való kereseti
joga, kártérítésért való kereseti joga és behajtásért való kereseti joga, és jogosult az
előállításért való keresetre is. A lopott vagyon visszaszerzése iránti kereset, mivel magának a
vagyonnak a megszerzésére irányuló eljárást foglal magában, a tolvaj örökösét is felelőssé
teszi, és nemcsak addig, amíg a lopott rabszolga él, hanem halála után is. Ha azonban a
rabszolga, akit elloptak, a tolvaj örökösének birtokában ?vagy még akkor is, amikor nem volt
a tolvaj birtokában ?a tolvaj halála után elvesztette az életét; azt kell mondani, hogy a kereset
továbbra is az örökös ellen irányul. Amit az örökösre vonatkozóan megállapítottunk,
ugyanúgy vonatkozik minden más jogutódra is.
9. Ugyanő, Az ediktumról, XXVII. könyv.
Lopott vagyontárgyak esetében a visszaszerzés iránti keresetet magukra a tárgyakra lehet
indítani; de vajon ez csak addig lehetséges, amíg azok még léteznek, vagy ha már
megszűntek? Ha a tolvaj valóban átadta azokat, akkor kétségtelen, hogy a visszaszerzésük
iránti per nem indítható; de ha nem adta át azokat, akkor továbbra is fennáll a jog az értékük
visszaszerzésére, mivel maguk a tárgyak nem adhatók át.
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(1) Ha lopott vagyontárgy visszaszerzése iránt indítanak keresetet, felmerül a kérdés, hogy
mikor kell értékbecslést készíteni? Megállapítást nyert azonban, hogy azt az időpontot kell
figyelembe venni, amikor a vagyontárgynak a valaha volt legnagyobb értéke volt, különösen
azért, mert a tolvaj nem szabadul meg az elértéktelenedett vagyontárgy átadásával; a tolvaj
ugyanis mindig mulasztónak minősül.
(2) Végezetül meg kell jegyezni, hogy a nyereség is beletartozik ebbe a keresetbe.
9. Ugyanez, Az ediktumról, XXX. könyv.
Az ellopott vagyon visszaszerzésére irányuló perben a fél nemcsak a kezébe került összegért,
hanem az egészért is felel, ha egyedüli örökös; ha azonban részörökös, akkor az ellopott
vagyonból az ilyen résznek ugyanolyan arányban felel, mint amilyen arányban a hagyatékból
őt megilleti.
11. Ugyanő, Az ediktumról, XXXVIII. könyv.
A tolvaj beperelhető az ellopott vagyon visszaszerzése érdekében, függetlenül attól, hogy
nyilvánvaló vagy nem nyilvánvaló tolvajról van-e szó. A nyilvánvaló tolvaj azonban csak
akkor felel a behajtási perben, ha az ellopott vagyontárgyat a tulajdonos nem vette birtokba;
ugyanis senki sem felel a behajtási perben, miután a tulajdonos a vagyontárgyat birtokba
vette. Ezért Julianus, hogy folytatni tudja a behajtási kereset tárgyalását a nyilvánvaló tolvaj
esetében, feltételezi, hogy a tolvaj, miután elfogták, vagy megölte, vagy darabokra törte, vagy
kiöntötte azt, amit jogtalanul tulajdonított el.
1. Az a személy is, aki erőszakkal elkövetett rablásért felelős (így állítja Julianus a Digest
huszonkettedik könyvében), perelhető a vagyon visszaszerzésére irányuló perben.
2. A behajtási keresetnek csak addig van alapja, amíg a tulajdonos nem veszítette el a
tulajdonjogát saját cselekménye miatt; ezért ha átruházza azt másra, nem indíthat behajtási
pert.
3. Ezért Celsus a Digestus tizenkettedik könyvében azt állítja, hogy ha a tulajdonos a lopott
vagyont abszolút módon a tolvajra hagyja, az örökös nem indíthat ellene keresetet annak
visszaszerzésére; és ha a hagyatékot nem magára a tolvajra, hanem másra ruházták, ugyanez a
szabály alkalmazandó, és a visszaszerzés iránti kereset nem lesz alapos, mivel a tulajdonjog
az örökhagyó, azaz a tulajdonos cselekménye folytán veszett el.
11. Paulus, Az ediktumról, XXXIX. könyv.
Maga az örökhagyó sem indíthat személyes keresetet, mivel ezt csak az a személy teheti meg,
akinek a vagyonát ellopták, vagy annak örököse; de az örökhagyónak joga van más kereset
útján visszaszerezni a rá hagyott vagyont.
13. Ulpianus, Az ediktumról, XXXVIII. könyv.
Következésképpen Marcellus nagyon helyesen mondja ki a Hetedik könyvben, hogy ha az
ellopott tulajdon még mindig a tiéd marad, akkor személyes keresetet indíthatsz annak
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visszaszerzésére; de ha a tulajdonjogot nem a saját cselekményed miatt, hanem más módon
veszíted el, akkor szintén indíthatsz keresetet annak visszaszerzésére.
1. Ezért nagyon találóan mondja, hogy amennyiben a tulajdon közös tulajdonban van, nem
mindegy, hogy Ön indított-e eljárást a tulajdonostársa ellen a felosztási perben, vagy ő indított
pert Ön ellen, és ha Ön indított ilyen célú eljárást, akkor Ön elveszíti a személyes behajtási
perindítás jogát, de ha ő tette, akkor ez a joga továbbra is megmarad.
2. Neratius a Pergamenek könyveiben azt állítja, hogy Arisztosz szerint az, akinek a
vagyontárgyat elzálogosították, ha azt ellopják, bizonytalan összegű kártérítésért pert indíthat.
13. Paulus, Az ediktumról, XXXIX. könyv.
Ha a csészéket lopott ezüstből készítették, Fulcinius azt mondja, hogy személyesen lehet
keresetet indítani, és ezért a visszaszerzésükre irányuló eljárás során meg kell becsülni a
tolvaj költségén végzett gravírozás értékét; ahogyan a rabszolgagyermek ellopása és
felnövekedése esetén is meg kell becsülni a felnőttkori értékét, még akkor is, ha a tolvaj
gondozásában és költségén nevelték fel.
15. Julianus, Digest, XXII. könyv.
Ha egy ellopott rabszolgát valamilyen feltételhez kötve hagyatékoltak, akkor, amíg a feltétel
fennáll, az örökösnek joga van perelni a visszaszerzéséért, de ha a feltétel a kiadás
csatlakozása után teljesül, az ügyet el kell utasítani; éppúgy, mintha ugyanezt a rabszolgát az
örökhagyó bizonyos feltétel mellett szabaddá rendelte volna, és a feltétel a kiadás
csatlakozása után teljesült; mert a felperesnek már nem érdeke a rabszolga biztosítása, és a
tulajdon megszűnt az övé lenni, anélkül, hogy a tolvaj bármilyen csalárd cselekedetet követett
volna el. Ha az ítéletet a feltétel fennállása alatt hozták meg, a bírónak meg kell becsülnie azt
az összeget, amelyet a rabszolga megért volna, ha találtak volna vevőt.
1. Ebben a perben azonban a felperes nem köteles biztosítékot nyújtani a beperelt félnek.
2. Ha egy ökröt ellopnak és leölnek, a tulajdonos személyes keresetet indíthat az ökör, a bőr
és a hús visszaszerzése iránt; vagyis ha a bőrrel és a hússal a lopás során bántak, és a szarvak
visszaszerzése iránt is indítható kereset. Ha azonban a tulajdonos az ökör értékét személyes
behajtási per útján szerzi meg, és ezt követően a fent említett dolgok bármelyike miatt hasonló
pert indít, kétségtelenül el lehet zárni. Másrészt, ha az irháért indítana pert, és annak értékét
visszaszerzi, majd az ökör visszaszerzése érdekében perel, és a tolvaj az irha értékének
levonása után az ökör értékét ajánlja fel, a felperes a csalárd szándékra hivatkozva kivételesen
el lesz zárva.
3. Ugyanez a szabály vonatkozik a szőlőlopásra is, mivel a must és a szőlőszemek személyes
keresettel visszaszerezhetők.
(15) Celsus, Digest, XII. könyv.
Ha egy rabszolga egy másik féltől lop, a saját nevében felel a lopásért, ha szabaddá válik; de
személyes behajtási kereset nem indítható ellene, hacsak nem ő kezelte a tulajdont, miután
szabaddá vált.
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16. Pomponius, Quintus Muciusról, XXXVIII. könyv.
Ha valaki úgy követ el lopást, hogy felhasználja a neki kölcsönadott vagy nála letétbe
helyezett dolgot, akkor lopás miatt is személyes behajtási perrel kötelezhető elszámolásra, és
ez különbözik a kölcsönadott vagyontárgyak behajtására irányuló keresettől, mert még ha a
vagyontárgyat az ő rosszindulata vagy gondatlansága nélkül semmisítették is meg, akkor is
személyes behajtási perrel felel; míg a kölcsönadott vagyontárgyak visszaszerzésére irányuló
perben nem könnyen vonható felelősségre, kivéve, ha gondatlanság vétkes, és a letéti perben
egyáltalán nem lenne felelős, kivéve, ha a rosszindulatú szándékot bizonyítják.
(17) Papinianus, Kérdések, X. könyv.
A behajtási jog elvesztése szempontjából nincs jelentősége annak, hogy a rabszolga ellopása
után felajánlják-e a rabszolga visszaszolgáltatását, vagy az esetet a kötelezettség más
osztályába vagy más fajtájába sorolják; számomra ugyanis nem számít, hogy a rabszolga jelen
van-e vagy sem, mivel a lopásból eredő mulasztás a követelés egyfajta engedményezésével
szűnik meg.
18. Scaevola, Kérdések, IV. könyv.
Ha egy fél tudatosan olyan pénzt kap, amely nem jár neki, mivel ez lopással azonos, meg kell
vizsgálni, hogy ha egy ügynök a saját pénzével fizet, nem követ-e el lopást saját magán?
Pomponius az Epistolák nyolcadik könyvében azt mondja, hogy a megbízottnak joga van a
lopáson alapuló behajtási keresetre; és hogy nekem is van ilyen jogom, ha megerősítem a nem
járó pénz kifizetését; de ahol az egyik keresetet benyújtják, ott a másik kereset benyújtásának
joga megszűnik.
(20) Paulus, Neratiusról, III. könyv.
Julianus azt mondja egy olyan leányra hivatkozva, aki a férjéhez tartozó vagyontárgyakat vitte
el, hogy az apja ellen a peculium erejéig személyes keresetet kell indítani.
20. Tryphoninus, Disputációk, XV. könyv.
Tegyük fel, hogy egy tolvaj hajlandó megvédeni egy ellene indított személyes keresetet az
ellopott tulajdon visszaszerzése iránt; amíg a tulajdon létezik, jogom van a kereset
benyújtására, de ha az később megsemmisül, a régi hatóságok szerint a jog továbbra is
fennmarad, mert véleményük szerint, ha valaki kezdetben a tulajdonos beleegyezése nélkül
kezelte a tulajdont, mindig mulasztást követ el annak visszaszolgáltatásával kapcsolatban,
mert nem kellett volna azt elvinnie.

2. cím A törvény szerinti behajtási perekről.
1. Paulus, Plautiusról, II. könyv.
Ha egy új törvény bevezet egy kötelezettséget, és az említett törvény nem írja elő, hogy
milyen módon kell eljárnunk, akkor azt e törvénynek megfelelően kell megtenni.
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3. cím. A triticariánus cselekvésről.
1. Ulpianus, Az ediktumról, XXVII. könyv.
Aki egy bizonyos pénzösszegért indít pert, annak azt a keresetet kell alkalmaznia, amelyre a
"Ha egy bizonyos követelés van" záradék utal: de annak a félnek, aki bármilyen más
vagyontárgyért perel, azt a tritikus kereset útján kell megtennie. És általánosságban
elmondható, hogy az e kereset keretében perelhető vagyon bármi lehet, kivéve egy
meghatározott pénzösszeget, függetlenül attól, hogy azt súly vagy mérték alapján állapítják
meg, és függetlenül attól, hogy az ingóság vagy a föld része. Ezért egy földterületért is
indíthatunk pert, függetlenül attól, hogy az örökös haszonbérletben van-e, vagy hogy valaki
kikötött-e valamilyen jogot, mint például haszonélvezeti jogot, vagy bármelyik
vagyontárgyhoz kapcsolódó szolgalmi jogot.
1. E kereset révén senki sem indíthat pert a saját vagyonáért, kivéve, ha ezt bizonyos
esetekben megteheti, például lopás miatt indított perben, vagy ha az ingóságokat erőszakkal
vették el.
2. Ugyanő, A Sabinusról, XVIII. könyv.
Sabinus azt állítja, hogy ha valaki erőszakkal kitaszított egy másikat a földjéről, akkor
perelhető annak visszaszerzéséért; és Celsus is ugyanezen a véleményen van, de ez a szabály
csak akkor érvényes, ha az a fél, akit kitaszítottak és aki a pert indítja, a tulajdonos; de ha nem
az, Celsus szerint akkor is indíthat birtoklási pert.
3. Ugyanő, Az ediktumról, XXVII. könyv.
Ha ebben a perben azt kérdezik, hogy a per tárgyát képező ingatlan értékbecslésének mely
időpontra kell visszamenőleg vonatkoznia; a jobb vélemény az, ahogy Servius mondja, hogy
azt az időpontot kell figyelembe venni, amikor az alperes ellen ítéletet hoztak. Ha ugyanis a
vagyon a halál időpontjában megszűnt létezni, Celsus szerint némi mozgásteret kell
hagynunk, és nem az élet utolsó pillanatától kell a becslést elvégeznünk, nehogy az nagyon
kis összegre csökkenjen; például ha egy rabszolga halálos sebet kapott. Bármelyik esetben
azonban, ha a vagyon a mulasztás után romlott, Marcellus a Huszadik Könyvben azt mondja,
hogy a becslést arra az összegre kell elvégezni, amennyire a vagyon romlott, tehát ha a fél
olyan rabszolgát adott át, aki a mulasztás után elvesztette a szemét, nem szabadul fel; és ezért
a becslést a mulasztás időpontjától kell számítani.
(4) Gaius, A tartományi ediktumról, IX. könyv.
Ha egy pert valamilyen áru miatt indítanak, amelyet egy bizonyos napon kellett volna
leszállítani, például bor, olaj vagy gabona, Cassius szerint a kártérítést aszerint kell értékelni,
hogy mennyit ért volna a dolog azon a napon, amikor azt le kellett volna szállítani, vagy ha a
napot nem állapították meg, akkor annak értéke szerint, amikor a kiadása megtörtént.
Ugyanez a szabály vonatkozik a hely tekintetében is, tehát az értékbecslést először arra a
helyre vonatkozóan kell elvégezni, ahol a vagyontárgyat át kellett volna adni, de ha a hely
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tekintetében nem állapodtak meg, akkor azt a helyet kell figyelembe venni, ahol a keresetet
benyújtották. Ez a törvény más ügyekre is vonatkozik.

4. cím. A meghatározott helyen átadandó vagyontárgyakról.
1. Gaius, A tartományi ediktumról, IX. könyv.
Korábban úgy vélték, hogy a fél nem jogosult máshol pert indítani, mint ahol kikötötte, hogy
a per tárgyát képező vagyontárgyat át kell adni; de mivel ez igazságtalan lenne, ha az ígérő
soha nem érkezne meg arra a helyre, ahol az ígérete szerint a vagyontárgyat át kellett volna
adni (vagy azért, mert szándékosan elmulasztotta, vagy azért, mert elkerülhetetlenül máshol
tartották fogva), és így a kikötő nem kaphatná meg azt, ami az övé; ezért helyénvalónak tűnt,
hogy e célra méltányos keresetről rendelkezzenek.
2. Ulpianus, Az ediktumról, XXVII. könyv.
Az önkényes kereset lehet a felperes vagy az alperes javára; és ha az alperes javára történik,
az ítéletet a követeltnél kisebb összegre, ha pedig a felperes javára, akkor nagyobb összegre
hozzák meg.
1. Ez a kereset egy olyan kikötésből eredhet, amelyben megállapodom veled, hogy tíz aurei-t
fizetsz nekem Efezusban.
2. Ha valaki olyan kikötés alapján indít pert, hogy tíz aurei-t Efezusban kell neki kifizetni,
vagy egy rabszolgát Kápua-ban kell neki átadni, akkor a per megindításakor nem hagyhatja ki
a két hely közül az egyiket, nehogy megfossza az alperest a helyzeti előnyétől.
3. Scaevola a Kérdések Tizenötödik Könyvében azt mondja, hogy ami hallgatólagosan létezik
egy kikötésben, az valóban nem mindig az alperes ellenőrzése alatt áll, és ő saját belátása
szerint dönthet arról, hogy mit kell tennie, de nem az ő hatáskörébe tartozik annak eldöntése,
hogy kötelezett-e vagy sem. Ezért, ha egy fél megígéri, hogy átadja Stichust vagy Pamphilust,
választhat, hogy melyiket adja át, amíg mindketten élnek; de ha az egyikük meghal, a
választási joga megszűnik, különben az ő hatalmában állna eldönteni, hogy kötelezettsége
van-e vagy sem, ha nem hajlandó átadni az élő rabszolgát, akit egyedül neki kellett volna
átadnia. Ezért az elmondottak szerint, ha egy fél megígérte, hogy valamit vagy Efezusban,
vagy Capuában szállít, nem lehetne ellene keresetet indítani, ha megválaszthatná, hogy
melyik helyen pereljék be, mert mindig a másik helyet választaná, és ebből az következne,
hogy hatalmában állna eldönteni, hogy egyáltalán kötelezettsége van-e valamire. Ezért
Scaevola úgy gondolja, hogy a kereset bármelyik helyen indítható ellene, mégpedig a helyhez
kötöttség hozzáadása nélkül; ezért a kereset helyének megválasztását a felperesnek adjuk.
Scaevola általánosságban mondja ki, hogy a felperesnek joga van megválasztani, hogy hol
perel, az alperesnek pedig, hogy hol fizet, természetesen a per megindítása előtt. Ezért azt
mondja, hogy van a kereset alternatívája és a hely alternatívája is, ami szükségszerűen
megadja a felperesnek a kereset választását a hely megválasztásának joga miatt; ellenkező
esetben, ha a választást az alperes számára kívánjuk fenntartani, megfosztjuk a felperest a
keresetindítás jogától.
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4. Ahol bárki a következőképpen rendelkezik: "Efezusban és Capuában", Scaevola azt
mondja, hogy a követelés egy részét Efezusban, egy részét pedig Capuában perelheti.
5. Ha valaki egy ház építését írja elő, és nem említi a helyet, a kikötés érvénytelen.
6. Aki tíz aurei kifizetéséről állapodik meg Efezusban, és a pert azelőtt a nap előtt indítja meg,
amelyen Efezusba érkezhet, helytelenül jár el az idő előtt; Julianus véleménye szerint ugyanis
az ilyen jellegű kikötésekben hallgatólagosan egy bizonyos időpontot kell érteni; ezért úgy
gondolom, hogy Julianus véleménye helyes, és hogy ha egy fél Rómában úgy állapodik meg,
hogy az átadásra Karthágóban ugyanazon a napon kerül sor, akkor a kikötés érvénytelen.
7. Julianus továbbá a következő kérdést tárgyalja, nevezetesen: ha egy fél kikötötte, hogy a
fizetést Efezusban vagy neki, vagy Titiusnak kell teljesíteni, és ha Titiusnak máshol kell
fizetni, követelheti-e ennek ellenére, hogy a fizetést neki kell teljesíteni; és Julianus azt
mondja, hogy nincs felmentés a tartozásért való felelősség alól, és hogy ezért a fél
érdekeltségének összegére perelhető. Marcellus azonban külön tárgyalja a kérdést, és
Julianushoz fűzött jegyzetében kijelenti, hogy megállapítható, hogy a tartozás alól akkor is
felmentés van, ha a fizetést máshol teljesítik nekem, bár nem kényszeríthetnek arra, hogy
elfogadjam, ha nem akarom; és hogy nyilvánvaló, hogy ha nincs felmentés, akkor azt kell
megállapítani, hogy a teljes összegért való perlés joga megmarad; mint ahogyan ha valaki
máshol épített házat, mint ahol megígérte, hogy felépíti, nem mentesül kötelezettsége egy
része alól. Nekem azonban úgy tűnik, hogy egy pénzösszeg kifizetése különbözik egy ház
építésétől, és ezért ez a per csak a fél érdekeltségének megfelelő összegre indítható.
8. Most a perben eljáró bíró kötelességével kell foglalkoznunk, vagyis azzal, hogy szigorúan
ragaszkodnia kell-e a szerződésben szereplő összeghez, vagy pedig növelnie vagy
csökkentenie kell azt, hogy ha az alperes érdeke az volt, hogy a kifizetés Efezusban történjen,
és ne a per helyszínén, akkor ezt figyelembe lehessen venni. Julianus, Labeo véleményét
követve, a felperes helyzetét is figyelembe vette, akinek néha érdeke lehetett, hogy a fizetést
Efezusban kapja vissza; ezért a felperes hasznát is figyelembe kell venni. Tegyük fel ugyanis,
hogy pénzt adott kölcsön egy tengeri szerződés alapján, amelyet Efezusban kellett volna
kifizetni, ahol ő maga büntetés vagy zálogjog alapján tartozott, és a zálogjogot eladták, vagy a
büntetés az ön mulasztása miatt keletkezett? Vagy tegyük fel, hogy a kincstárnak tartozott, és
a stipuláns tulajdonát rendkívül alacsony áron adták el? Az önkényes keresetnél figyelembe
kell venni az őt megillető kamat összegét, és ez valóban megtehető úgy, hogy a törvényesnél
magasabb kamatot is magában foglaljon. Mi lenne a helyzet akkor, ha az áruvásárláshoz
szokott volna; nem kellene-e számba venni a nyereséget, és nem csupán az őt ért veszteséget?
Úgy vélem, hogy azt a nyereséget kell figyelembe venni, amelyet nem ért el.
3. Gaius, A tartományi ediktumról, IX. könyv.
Ezt a keresetet a bíró döntésére bízzák, mert a különböző városokban és tartományokban az
árucikkek árai, különösen a bor, az olaj és a gabona árai változnak; és ami a pénzt illeti, bár
úgy tűnik, hogy annak mindenütt egy és ugyanaz az ereje van, mégis bizonyos helyeken
könnyebben és alacsonyabb kamatláb mellett lehet hozzájutni, mint máshol, ahol nehezebb
hozzájutni, és a kamatláb magas.
(4) Ulpianus, Az ediktumról, XXVII. könyv.
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Ha a pert Efezusban indítják, csak a tényleges összeget lehet követelni, és semmi többet,
kivéve, ha a felperes ezt kikötötte, vagy ha az időelőnyről van szó.
1. Néha a bírónak, akinek joghatósága van erre a keresetre, mivel az önkényes, fel kell
mentenie az alperest, miután felszólította, hogy nyújtson biztosítékot a pénz kifizetésére, ahol
azt megígérték. Tegyük fel ugyanis, hogy a pénzt a felperesnek átadták, vagy letétbe
helyezték, vagy ott könnyen kifizethető lett volna; nem kellene-e a bírónak néha felmentenie
az alperest? Röviden, a per tárgyalására kijelölt bírónak mindig a méltányosságot kell szem
előtt tartania.
5. Paulus, Az ediktumról, XXVIII. könyv.
Ha az örökhagyó arra utasítja az örököst, hogy valamit egy bizonyos helyen fizessen meg,
akkor az önkényes keresetnek van helye.
6. Pomponius, Sabinusról, XXII. könyv.
Vagy ahol pénzt adtak kölcsön azzal a kikötéssel, hogy azt egy bizonyos helyen vissza kell
fizetni.
7. Paulus, Az ediktumról, XXVIII. könyv.
Jóhiszemű esetekben, még ha a szerződésben meg is állapodtak abban, hogy valamit egy
bizonyos helyen kell átadni, a vétel, az eladás vagy a letétbe helyezés miatt lehet keresetet
indítani, de az önkényes kereset nem lesz helytálló.
1. Ha azonban az egyik fél kikötötte, hogy az ingatlant egy bizonyos helyen adja át, akkor ezt
a keresetet kell alkalmazni.
8. Africanus, Kérdések, III. könyv.
Miután kikötötted, hogy száz aurei-t Capuában kell neked kifizetni, kaptál egy kezest; a pénz
visszaszerzésére irányuló eljárást ugyanúgy a kezes ellen kell indítani, mint maga az ígérő
ellen; vagyis ha a pert Capuán kívül máshol indítják, akkor annak önkényesnek kell lennie, és
a kártérítést olyan összegben kell megállapítani, amely megegyezik azzal a kamattal, amelyet
akár a felperes, akár az alperes kapna, ha a pénzösszeget Capuában, nem pedig máshol
fizetnék ki. A kezes kötelezettsége nem növelhető azért sem, mert a főkötelezett hibájából
nem Capuában fizették ki a száz aurei teljes összegét; mert ezt az esetet nem lehet helyesen
összehasonlítani a kamatfizetési kötelezettséggel, mert ott két kikötés van, de ebben az
esetben csak egy van a kölcsönvett pénzre vonatkozóan, és annak teljesítésére való
hivatkozással a kártérítés összegét a bíróság mérlegelésére kell bízni. Úgy vélem, hogy a két
eset közötti különbség nagyon világos bizonyítéka az a tény, hogy ha a pénz egy részét a fél
késedelme után fizetik ki, és a fennmaradó összegre vonatkozóan peres eljárás indul, a bíró
feladata, hogy megbecsülje a felperesnek a Capuában fizetendő kamatot, amely csak a perben
érintett összegre vonatkozik.
9. Ulpianus, Sabinusról, XLVII. könyv.
Ha valaki megígéri, hogy egy bizonyos helyen fizet, nem teheti meg máshol, mint ahol
megígérte, ha a kötelezett nem akarja.
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10. Paulus, Kérdések, IV. könyv.
Ha a Capuában történő fizetés elmaradása után a hitelező választottbírósági pert kívánna
indítani, és előbb kezességet vállalna az említett per miatt, vizsgáljuk meg, hogy a bíróság
döntése alapján az eredeti tartozáshoz hozzáadódó összeg nem lesz-e esedékes és nem számíte bele a kötelezettségbe, úgy, hogy most, ha a főkötelezettet kifizetik, vagy Capuában pert
indítanak, a bíróság joghatósága megszűnik; hacsak valaki nem mondja például, hogy a
bírónak százhúsz aurei felett kellene határozatot hoznia, és a teljes összegből száz aurei
megfizetésre kerül, ezt úgy kell tekinteni, mintha a teljes összegre, vagyis a főösszegből és a
büntetésből lenne megfizetve; így a felperesnek joga lenne perelni az eredeti tartozásból még
fennmaradó összeget, valamint az ezen összeg megfizetésének elmulasztása miatt
felhalmozódott büntetést. Nem hiszem azonban, hogy ez elfogadható lenne; annál is inkább,
mert a hitelező a pénz átvételekor a kötbért elengedte.

5. cím Az ígért pénzre vonatkozó keresetről.
(1) Ulpianus, Az ediktumról, XXVII. könyv.
Ebben az ediktumban a praetor a természetes méltányosságot részesíti előnyben, mivel védi a
megegyezéssel tett ígéreteket, mivel a jóhiszeműség megszegése súlyos dolog.
1. A praetor azt mondja: "Ha valaki ígéretet tesz egy esedékes pénzösszegre". A "személy"
kifejezés alatt bárkit kell érteni, mert a nők is felelősek a fizetési ígéretekért, ha nem
kezesként lépnek fel.
2. Bár ebben az ediktumban semmi sem szerepel a kiskorúakra vonatkozóan, mégis, ő nem
felel az ígéretért a gyámja felhatalmazása nélkül.
3. Felmerül a kérdés, hogy ha az apai felügyelet alatt álló fiú ilyen ígéretet tesz, akkor
felelősségre vonható-e? Úgy gondolom, hogy igen, és az apja is felel a fia peculiumának
mértékéig.
4. Ha valaki olyan kikötést tesz, amely semmis, de csak kikötést és nem fizetési ígéretet
szándékozott tenni; meg kell állapítani, hogy a hitelező nem indíthat eljárást a tett ígéret miatt,
mert az adós nem az ígéret, hanem a kikötés szándékával járt el.
5. Felmerült a kérdés, hogy lehet-e ígéretet tenni másra, mint ami jár? De mivel. már
megállapítottuk, hogy egy dolgot egy másik helyett is át lehet adni, semmi sem akadályozza
meg, hogy az ígéret az esedékesnél másra is szóljon; például, ha egy száz aurei tartozással
rendelkező fél ennyi értékű gabonát ígér, úgy gondolom, hogy az ígéret érvényes.
6. A tartozás megfizetését meg lehet ígérni, függetlenül attól, hogy mi az ellenszolgáltatás;
vagyis függetlenül attól, hogy milyen szerződésről van szó, hogy az egy bizonyos vagy
bizonytalan összegről szól-e, és hogy a fél tartozik-e az adásvételből származó vételárral,
vagy hozomány, vagy gyámság, vagy bármilyen más szerződés alapján.
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7. Még a természetjog szerint esedékes adósság is elegendő.
8. Az a személy, aki a praetoriánus perben, de nem a polgári jog szerint felelős az ígéretért;
mert úgy tartják, hogy ami a praetoriánus jog szerint jár, az adósság. Ha tehát egy apa vagy
egy rabszolga tulajdonosa olyan ígéretet tesz, amelyért De peculio kereset indítható ellene,
akkor azért az összegért felel, amely az ígéret megtételekor a peculiumban volt; de ha ennél
többet ígért a saját nevében, akkor a többletért nem kötelezhető.
(2) Julianus, Digest, XI. könyv.
Ha azonban a fia nevében megígéri, hogy tíz aurei-t fog fizetni, még akkor is, ha a
peculiumban csak ötnek kellene lennie, akkor az ígéret alapján tízért felel.
3. Ulpianus, Az ediktumról, XXVII. könyv.
Ha a férj nagyobb hozományt ígért, mint amekkorát adni tud, mivel adósságot köt, felelős
mindazért, amit ígért; de az ítéletet a feleség javára kell meghozni az összegre vonatkozóan,
amelyet képes fizetni.
1. Ha valaki olyan pénzösszeget ígér, amellyel a polgári jog szerint tartozik, de a praetoriánus
jog szerint nem tartozik, vagyis azért, mert kivételre jogosult; felmerül a kérdés, hogy az
ígéret miatt felelősséggel tartozik-e? Igaz (ahogy Pomponius állítja), hogy nem felel, mert az
ígért pénz a pretoriánus jog szerint nem jár.
2. Ha valakit, aki mind a polgári, mind a pretoriánus jog szerint pénzzel tartozik, olyan
kötelezettség köti, amely egy jövőbeni időpontban lép hatályba, felelősséggel tartozik-e ígéret
alapján? Labeo szerint igen, és Pedius helyesli a véleményét. Labeo hozzáteszi, hogy az
ígéretnek ezt a fajtáját főként azon pénzbeli kötelezettségek miatt vezették be, amelyek miatt
még nem lehet perelni, és én nem vagyok hajlandó elfogadni ezt a véleményt; ugyanis
előnyös az az elv, hogy az a fél, akit egy bizonyos időponttól kezdve köteleznek, azáltal, hogy
megígérte, hogy abban az időpontban fizetni fog, felelősséggel tartozik.
4. Paulus, Az ediktumról, XXIX. könyv.
De ha megígéri, hogy még ez előtt az idő előtt fizet, akkor is felelősséggel tartozik.
(5) Ulpianus, Az ediktumról, XXVII. könyv.
Ha valaki megígéri, hogy fizetni fog Efézusban, és megígéri, hogy máshol is fizetni fog,
akkor megállapítható, hogy felelősséggel tartozik.
1. Julianus úgy véli, hogy az a követ, aki megígérte, hogy Rómában visszafizet valamit, amit
egy tartományban kapott, ott perelhető, és ez a vélemény helyes; de ha nem ott, hanem még a
tartományban ígérte meg, hogy Rómában fizet, akkor az ígéret alapján indított per elutasításra
kerül.
2. Amit kimondtunk, nevezetesen, hogy amennyiben egy tartozás fennáll, a megfizetésére tett
ígéretnek magára a tulajdonra kell vonatkoznia, semmiképpen sem követeli meg, hogy az a
fél, akinek az ígéretet tették, már hitelező legyen; mert ha megígéri, hogy kifizeti, amivel
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tartozom, akkor felelősséggel tartozik, és ha ígéretet tesznek nekem, hogy kifizeti, amivel
tartozom, akkor kötelezettség keletkezik.
3. Julianus is azt mondja a tizenegyedik könyvben: "Titius a következő levelet írta nekem:
"Seius utasítására írásban kijelentettem, hogy ha bebizonyosodik, hogy tartozik neked
valamivel, akkor biztosítékot adok az adósságért, és minden vita nélkül kifizetem. " Titius
tehát felelős a megígért pénz kifizetéséért.
4. Ahol azonban valaki azt ígéri, hogy más fizet, de nem azt, hogy másért teszi meg, ott nem
felel; és ezt Pomponius a Nyolcadik könyvben mondja ki.
5. Sőt, ha megígéred, hogy fizetsz nekem, akkor felelősséggel tartozol; de ha megígéred, hogy
fizetsz Semproniusnak, akkor nem tartozol felelősséggel.
6. Julianus azt mondja a Digest tizenegyedik könyvében, hogy ígéretet lehet tenni az
ügynöknek; és ezt Pomponius szerint úgy kell érteni, hogy az ügynöknek lehet ígéretet tenni a
fizetésre, de a megbízónak nem.
7. Ezen túlmenően ígéretet lehet tenni a gyámnak és a települési képviselőnek, valamint az
elmebetegek gondnokának is.
8. Ezek a személyek az általuk tett ígéretekért is felelnek.
9. Ha egy önkormányzat képviselőjének, vagy egy gyámolt gyámjának, vagy egy elmebeteg
vagy kiskorú személy gondnokának ígéretet tesznek oly módon, hogy a kifizetés az
önkormányzatnak, vagy a gyámoltnak, vagy az elmebetegnek, vagy a kiskorúnak történik;
úgy vélem, hogy méltányossági keresetnek kell helyt adni az önkormányzat, vagy a gyámolt,
vagy az elmebeteg, vagy a fent említett kiskorú javára.
10. Az is megállapítást nyert, hogy ígéretet lehet tenni akár egy rabszolgának is, és ha ez úgy
történik, hogy a fizetést vagy a rabszolga tulajdonosának, vagy magának a rabszolgának kell
teljesíteni, akkor a rabszolga bizonyos kötelezettséget szerez a gazdájával szemben.
6. Paulus, Mondatok, II. könyv.
Ugyanez a szabály vonatkozik arra az esetre is, ha ígéretet tesznek valakinek, aki jóhiszeműen
szolgál engem rabszolgaként.
(7) Ulpianus, Az ediktumról, XXVII. könyv.
Még akkor is érvényes az ígéret, ha a szülői felügyelet alatt álló fiúnak tették.
1. Ha kikötöm, hogy a kifizetés nekem vagy Titiusnak történjék, Julianus azt mondja, hogy
Titiusnak nem lehet ígéretet tenni a saját számlájára, mert nincs joga a pénz behajtására, bár a
kifizetés történhet neki.
8. Paulus, Az ediktumról, XXIX. könyv.
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Ha azonban megígéri, hogy vagy nekem, vagy Titiusnak fizet, jogom van keresetet indítani;
bár miután megígérte, hogy csak nekem fizet, ha Titiusnak fizet, mégis felelősséggel tartozik
nekem.
9. Papinianus, Kérdések, VIII. könyv.
Titius azonban személyesen felel a nem járó pénzösszegek behajtásáért annak érdekében,
hogy a jogtalanul kifizetett összeget visszatérítsék annak, aki azt kifizette.
10. Paulus, Az ediktumról, XXIX. könyv.
Ugyanez a szabály vonatkozik arra az esetre is, ha két hitelező van egy kikötés alapján, és az
egyiküknek fizetési ígéretet tesznek, és a másiknak később fizetnek; mert azt a felet, akinek az
ígéretet tették, úgy kell tekinteni, mint aki már fizetett.
11. Ulpianus, Az ediktumról, XXVII. könyv.
Ezért az ígéret akkor is érvényes, ha az ígért összeg ténylegesen esedékes, még akkor is, ha
időközben nem jelenik meg senki, aki tartozik valamivel; mint például, ha valaki az adós
birtokába való behatolás előtt, vagy amíg az ellenség fogságában van, megígéri, hogy fizetni
fog; Pomponius ugyanis azt állítja, hogy az ilyen ígéret érvényes, mivel az ígért összeg
ténylegesen esedékes.
1. Ha valaki, aki száz aurei tartozással tartozik, megígéri, hogy kétszázat fizet, csak százért
felel, mert ez az esedékes pénzösszeg; és ezért ha valaki ígéretet tesz arra, hogy a tőkét a nem
esedékes kamatokkal együtt fizeti meg, csak a tőkéért felel.
12. Paulus, Az ediktumról, XIII. könyv.
Sőt, ha tíz aurei esedékes, és a fél megígéri, hogy tíz aurei-t fizet és leszállítja a Stichust,
akkor azt lehet mondani, hogy csak a tíz aureiért felel.
13. Ugyanő, Az ediktumról, XXIX. könyv.
Ha valaki, aki húsz aurei tartozással tartozik, megígéri, hogy tíz aurei-t fizet, akkor
felelősséggel tartozik.
(14) Ulpianus, Az ediktumról, XXVII. könyv.
Ha valaki ígéretet tesz arra, hogy fizet, akkor felelősséggel tartozik, akár meghatároz egy
bizonyos összeget, akár nem.
(1) Ha valaki megígéri, hogy zálogot ad, akkor, ha szükség van a zálogra, még egy ilyen
ígéretet is el kell fogadni.
(2) Ha valaki megígéri, hogy egy bizonyos személy kezesként fog fellépni, Pomponius azt
állítja, hogy ennek ellenére felelősséggel tartozik; de mi van akkor, ha a fél nem hajlandó
kezesként fellépni? Azt hiszem, hogy az, aki az ígéretet tette, felelősséggel tartozik, hacsak
nem volt más megállapodás, de mi van akkor, ha a kezes előbb meghal? Ha mulasztás történt,
akkor csak az a jogos, hogy az ígéretet tevő fél feleljen vagy a hitelező kamatának összegével,
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vagy pedig egy másik, nem kevésbé fizetőképes személyt ajánljon fel kezesként; de ha nem
történt mulasztás, akkor inkább úgy gondolom, hogy nem felel.
(3) Ígéretet tehetünk a fizetésre, akár jelen vagyunk, akár nem; ugyanúgy, ahogyan
megállapodást köthetünk egy küldönc által vagy a saját személyünkben, és bármilyen
feltételekkel, amit csak akarunk.
15. Paulus, Az ediktumról, XXIX. könyv.
És bár az a fél, akin keresztül ígéretet teszek a fizetésre, lehet, hogy szabad, ez nem jelent
akadályt, hiszen szabad személyen keresztül is szerezhetünk tulajdont, mert ebben az esetben
a fél csak úgy tekintendő, hogy felajánlja a szolgáltatásait.
16. Ulpianus, Az ediktumról, XXVII. könyv.
Ha ketten teszünk fizetési ígéretet, mint két fő adós, akkor bármelyikünkkel szemben a teljes
összegre vonatkozó kereset indítható.
1. Bárki tehet ígéretet arra, hogy egy bizonyos helyen vagy időben fizet, és a pert nem csak az
ígéretben említett helyen lehet indítani, hanem bárhol, mint egy önkényes per esetében.
2. A Praetor azt mondja: "Ha nyilvánvalóvá válik, hogy az ígéretet tevő fél nem fizette meg a
tartozást, és nem tette meg azt, amit meg kellett volna tennie, és a felperes nem hibáztatható,
mert az ígért cselekményt nem hajtotta végre".
3. Ezért, ha nem a felperes hibájából történt, akkor is fennáll a kereseti jog, még akkor is, ha a
körülmények természete miatt akadályoztatva volt; de a jobbik vélemény szerint az alperes
jogosult a mentesítésre.
4. A prétor szavai kapcsán, miszerint "Az adós nem tette meg, amit meg kellett volna tennie",
kétségek merülnek fel, hogy szavai az ígéretben említett időpontra vonatkoznak-e, vagy a
kiadás időpontjára kell vonatkoztatnunk őket; én pedig úgy gondolom, hogy az ígéretben
említett időpontra vonatkoznak.
17. Paulus, Az ediktumról, XXIX. könyv.
Ha azonban felajánlja, hogy egy másik napon fizet, és a felperes nem hajlandó azt elfogadni,
noha nincs jó oka az elutasításra, akkor csak az a jogos, hogy az alperesnek mentességet kell
biztosítani, akár kivétel, akár megfelelő értelmezés útján, hogy a per időpontjáig a felperes
cselekménye önmagát károsítsa; és hogy a "nem tette meg" szavak értelmezése lehet az, hogy
nem teljesítette, amit ígért az általa említett időpontig, vagy bármely későbbi időpontban.
18. Ulpianus, Az ediktumról, XXVII. könyv.
A praetor szavai: "A felperes nem hibáztatható", szintén kétségeket ébresztenek. Pomponius
bizonytalan, ahol a felperes nem volt felelős azért, hogy az ígéret nem teljesült a megadott
időpontban, hanem vagy előtte, vagy utána. Én azon a véleményen vagyok, hogy ezeket a
szavakat is úgy kell tekinteni, hogy az ígéretben említett időpontra vonatkoznak. Így, ha a
felperes, miután erőszak, betegség vagy rossz időjárás miatt akadályoztatva volt, nem jelenik
meg; Pomponius azt állítja, hogy a következményeket neki magának kell elszenvednie.
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1. Hivatkozva arra, ami hozzá van adva, nevezetesen: "És hogy a pénz, amelynek kifizetését
ígérték, ténylegesen esedékes volt", ez teljesebb magyarázatot igényel; mert először is azt
jelenti, hogy ha egy tartozás az ígéret megtételekor esedékes volt, de most nem, az ígéret
mégis érvényes, mert a keresetjog visszamenőleges hatályú. Ezért, ahogyan Celsus és Julianus
állítja, ha egy felet olyan kötelezettség kötelez, amely miatt csak egy bizonyos idő alatt lehet
ellene pert indítani, és ő megígéri a fizetést, akkor felelősségre kell vonni; még akkor is, ha az
ígéret megtétele után már eltelt az az idő, amely alatt pert lehetett volna indítani. Ezért, még
ha meg is ígéri, hogy fizetni fog, miután a kötelezettségének ideje lejárt, Julianus szerint
akkor is ugyanaz a szabály lesz alkalmazandó; mivel abban az időpontban, amikor az ígéretet
tette, kötelezettsége volt, bár azt olyan időpontra vonatkoztatta, amikor már nem lett volna
felelős.
2. Itt helyénvaló megvizsgálni, hogy ez a kereset büntetést tartalmaz-e, vagy csupán a
követelés behajtására irányul, és a jobb vélemény az, amit maga Marcellus is úgy gondol,
hogy csak a követelés behajtására irányul.
3. Korábban kétséges volt, hogy az a fél, aki ezt a pert indította, elveszíti-e a főkövetelésre
vonatkozó kereseti jogát; és a legbiztosabb vélemény az, hogy az ilyen jellegű esetekben a
kifizetéskor inkább a felelősség alóli felmentés következik be, mint a kérdés egyesítésekor,
mivel a kifizetés mindkét kötelezettség javára válik.
19. Paulus, Az ediktumról, XXIX. könyv.
Ha valami feltételhez kötött, és olyan ígéret születik, amely azt vagy feltétlenül, vagy egy
bizonyos időpontban esedékessé teszi, akkor az ugyanezen feltétel alapján függőben marad;
így ha a feltétel teljesül, a fél felel, ha viszont nem, akkor mindkét kereseti jog megszűnik.
1. Ha azonban valaki abszolút tartozással tartozik, és feltételhez kötött fizetési ígéretet tesz,
Pomponius szerint méltányossági kereset indítható ellene.
2. Ha az apa vagy a rabszolga tulajdonosa megígéri, hogy a peculiumban foglalt összeg
erejéig fizet, a peculium nem csökken azon oknál fogva, hogy ily módon kötelezte magát; és
még ha a peculium el is veszett, akkor sem mentesül a felelősség alól:
20. Ugyanő, Plautiusról, IV. könyv.
Ugyanis sem a peculium növekedése, sem a csökkenése nem befolyásolja az ígéret alapján
történő keresetindítás jogát.
21. Ugyanő, Az ediktumról, XXIX. könyv.
Ha egy fél ígéri, hogy leszállítja Stichust, és Stichus meghal, miután késedelembe esett, ha
megígéri, hogy kifizeti az értékét, akkor felelősséggel tartozik.
1. Ha Ön a fizetés időpontjának említése nélkül tesz ígéretet, akkor azt lehet mondani, hogy
nem tartozik felelősséggel, bár az Ediktum feltételei tágan értelmezhetők; egyébként az
eljárás haladéktalanul megindítható, hacsak nem készült fel a fizetésre éppen akkor, amikor
azt megígérte, de ésszerű időt kell biztosítani, például legalább tíz napot, mielőtt a követelés
behajtható lenne.
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2. Ebben a keresetben, mint más jóhiszemű keresetekben, ugyanaz az eskü terheli a
kötelezettségét, ha csupán biztosítékot nyújt; de ha megígéri, hogy biztosítékot nyújt, és
kezességet vagy zálogot ajánl, akkor nem felel, mert mindegy, hogy milyen módon nyújt
biztosítékot.
22. Ugyanaz, Rövidítések, VI. könyv.
Ha miután egy pénzösszeget ígértek neked, a szenátus trebelli rendelete alapján átadod a
birtokot; akkor, mivel másra ruháztad át az eredeti tartozás perindításának jogát, az ígéret
alapján neked járó pénz iránti keresetet megtagadják tőled. Ugyanez a szabály vonatkozik arra
az esetre is, ha egy birtokos elveszíti azt egy jobb jogcímmel rendelkező személy javára; de a
keresetet ebben az esetben lehetőleg a bizalmi vagyon kedvezményezettjének vagy annak a
félnek kell megadni, aki a pert megnyerte.
(23) Julianus, Digest, XI. könyv.
Ha az ígérő vállalja, hogy leszállít egy rabszolgát, és a rabszolga meghal, miközben az előbbi
hibás volt abban, hogy nem szállították le; még ha meg is ígérte, hogy leszállítja a rabszolgát,
akkor is felel a pénzfizetésre tett ígéretért, és ezért meg kell fizetnie a rabszolga értékét.
24. Marcellus, vélemények.
Titius levelet küldött Seiusnak a következő szavakkal: "Kezemben maradt még ötven aurei a
gyámjaim szerződése alapján adott kölcsönödből, amelyet május idusán köteles leszek folyó
pénzben kifizetni neked, és ha az említett összeget nem fizetem ki a fent említett napon, akkor
ennyivel tartozom neked, mint kamatokkal."" Kérdezem, hogy Lucius Titius ezzel a
kötvénnyel a gyámsága helyébe lépett-e mint adós? Marcellus azt válaszolta, hogy ha kikötés
történt volna, akkor ő vállalta volna. Azt is szeretném tudni, hogy ha ezt nem tette meg, akkor
felel-e a fizetési ígéretéért? Marcellus azt válaszolja, hogy a főösszegért felel; mivel ez a
szabadabb és előnyösebb értelmezés.
25. Papinianus, Kérdések, VIII. könyv.
Egy bizonyos személy két dologgal tartozott nekem, és megígérte, hogy az egyiket leszállítja;
felmerült a kérdés, hogy képes-e leszállítani azt, amit nem ígért? Azt válaszoltam, hogy ne
hallgassuk meg, ha most meg akarja szegni a hitét azzal kapcsolatban, amit megígért.
1. Ha esküt tettek önnek, és eskü alatt vallja, hogy valami jár önnek, ha már van joga perelni
emiatt, akkor helyesen járhat el a fizetési ígéret alapján; de ha nem önként adtam az esküt,
hanem az eskü visszaadásának kényszere miatt tettem, akkor nincs különbség, még akkor
sem, ha a visszaadás kényszere az ön akarata és az én tiszteletem miatt merült fel; mert senki
sem kételkedik abban, hogy a fél nagyobb mértéktartással jár el, amikor visszaadja az esküt,
mint amikor ő maga teszi azt.
(26) Scaevola, Vélemények, I. könyv.
Egy bizonyos ember a következőképpen írt levelet a hitelezőjének: "Az a tíz aurei, amelyet
Lucius Titius kölcsönként kapott a ládádból, a kamatok összegének kivételével a birtokomban
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van, és rendelkezésedre áll." A válasz az volt, hogy a közölt tények szerint a fél az ígért pénz
alapján perelhető.
27. Ulpianus, Az ediktumról, XIV. könyv.
Nem sokat számít, hogy valaki az adós jelenlétében vagy távollétében ígér-e fizetést.
Pomponius a Harmincnegyedik Könyvben még tovább megy, és azt állítja, hogy bárki tehet
fizetési ígéretet az adós beleegyezése nélkül is, és ezért helytelennek tartja Labeo véleményét,
aki szerint, ha miután valaki másnak a javára tett ígéretet, a megbízó értesíti őt arról, hogy
nem fizet, akkor in factum kivételt kell neki biztosítani; és Pomponius ebben nem alaptalan;
hiszen ha az ígéretet tevő fél egyszer már kötelezett, az adós cselekedete nem teheti lehetővé
számára, hogy a felelősség alól kibújjon.
28. Gaius, A tartományi ediktumról, IV. könyv.
Ha valaki megígérte, hogy más nevében fizetni fog, akkor az, akinek nevében ezt az ígéretet
tette, továbbra is kötelezett marad.
29. Paulus, Az ediktumról, XXIV. könyv.
Az a személy, aki akár sérülés, akár lopás, akár rablás miatt felelősséggel tartozik, fizetési
ígéret alapján felel.
30. Ugyanaz, Mondatok, II. könyv.
Ha valaki megígéri, hogy pénzt fizet két személy közül az egyiknek, például neked vagy
Titiusnak; akkor, bár szigorúan véve a jog szerint az ígért pénzért a megfelelő kereset
kötelezi, még akkor is, ha Titiusnak fizetne, joga van a kivételre.
31. Scaevola, Digest, V. könyv.
Lucius Titius meghalt, miközben a Seii-nek adós volt, és ők meggyőzték Publius Maevius-t,
hogy a birtok őt illeti, és rávették, hogy írjon nekik egy levelet, amelyben kijelentette, hogy ő
az adósuk oly módon, hogy elismerte, hogy ő az apai nagybátyja örököse; és ebben a levélben
hozzátette, hogy az esedékes összeget az ő számlájára írták. Felmerült a kérdés, hogy mivel
Lucius Titius hagyatékából semmi sem jutott Publius Maevius kezébe, perelhető-e a fent
említett levélben ígért pénzért, és élhet-e csalásra hivatkozva kivétellel? A válasz az volt,
hogy ezen az alapon nem indítható polgári per, de az ígért pénz behajtására irányuló per sem
indítható, a megállapított tények alapján. Azt is megkérdezték, hogy a fent említett okból
kifizetett kamatok behajtása iránt lehet-e pert indítani? A válasz az volt, hogy a megállapított
tények alapján igen.

6. cím. A használatra történő kölcsönzésre vonatkozó keresetről és az
ellenkérelemről.
1. Ulpianus, Az ediktumról, XXVIII. könyv.
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A praetor azt mondja: "Bárki állítólag mit adott kölcsön, én megítélem a keresetet."
1. Ennek az ediktumnak az értelmezése nem nehéz; csak egy dolgot kell megjegyezni,
mégpedig azt, hogy az ediktumot megfogalmazó fél kölcsönről beszélt, míg Pacuvius
valaminek a felhasználását említette. Labeo azonban azt mondja, hogy a kölcsön és a
használatra adott valami között ugyanaz a különbség van, mint a nemzetség és a faj között;
mert. az ingóságokat kölcsön lehet adni, de ami a földhöz tartozik, azt nem, bár ami a földhöz
tartozik, azt használatra lehet adni. De az is nyilvánvaló, hogy a földet nagyon helyesen lehet
kölcsönadottnak mondani, és Cassius is ezen a véleményen van. Vivianus még tovább megy,
és azt mondja, hogy a szállást is lehet kölcsönadni.
2. A serdülőkor alatti felek nem felelősek a használatra adott kölcsön iránti perben, mivel
ilyen kölcsön nem állhat fenn a gyámhatósága nélkül a gyámolt vonatkozásában; és ez az elv
olyan mértékben alkalmazható, hogy még ha a fiú a serdülőkor elérése után csalást követ el
vagy gondatlanságot követ el, akkor sem lesz felelős a perben, mivel a kölcsön kezdetben
nem volt hatályos.
2. Paulus, Az ediktumról, XXIX. könyv.
Használatbavételi kölcsön iránti keresetnek sem szabadna helyt adni egy elmebeteg személy
ellen, hanem mindkettő ellen előállítási keresetnek kellene helyt adni; így, ha a vagyontárgyat
előállították, annak visszaszerzése iránt pert lehet indítani.
3. Ulpianus, Az ediktumról, XXVIII. könyv.
Nekem azonban úgy tűnik, hogy ha egy gyámoltnak anyagi haszna származik belőle, akkor az
Isteni Pius egyik rescriptuma szerint méltányossági keresetnek kell helyt adni ellene a
kölcsönre.
1. Ha a kölcsönadott dolgot visszaküldik, de megrongálódva kapják vissza, akkor azt
egyáltalán nem lehet visszaszolgáltatottnak tekinteni, mert megrongálódott, kivéve, ha a
veszteséget pótolják; mert egy dologról helyesen mondják, hogy nem adták vissza, ha
megrongálódott állapotban adták vissza.
2. Ebben a perben, mint más jóhiszemű perekben, ugyanúgy esküt kell tenni a követelésre
vonatkozóan, és a vagyon értékét illetően azt az időpontot kell figyelembe venni, amikor az
ügyben döntés született; bár szigorúan véve a jog szerint a kérdés egyesítésének időpontját
kell figyelembe venni.
3. A kölcsönt felvett fél örököse ugyanolyan arányban perelhető, mint amekkora része van a
hagyatékban, kivéve, ha történetesen hatalma van az egész vagyont visszaadni, és ezt nem
teszi meg; mert akkor a teljes összegre vonatkozóan ítéletet hoznak ellene, mivel ez egy jó
bíró döntésének megfelelne.
4. Ha a kölcsönt az apai felügyelet alatt álló fiúnak vagy rabszolgának nyújtják, a pert csak a
peculiumra kell megindítani, de a hitelező közvetlenül magával a fiúval szemben is indíthat
keresetet. Továbbá, ha a fél a kölcsönt egy rabszolganőnek vagy egy apai felügyelet alatt álló
leánynak nyújtotta, csak De peculio kereset indítható.
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5. Az apa vagy a tulajdonos ellen nem lehet ítéletet hozni kizárólag a fiú vagy a rabszolga
jogellenes cselekménye miatt, mivel csak az apa vagy a tulajdonos részéről elkövetett csalást
kell figyelembe venni; ezt a megkülönböztetést Julianus a tizenegyedik könyvben a
zálogjoggal kapcsolatos kereset kapcsán teszi meg.
6. Nem lehet kölcsönadni olyan tárgyat, amely a használat során elfogy, kivéve, ha az illető
azt pompa vagy hivalkodás céljából vette kölcsön.
4. Gaius, A szóbeli kötelezettségekről, I. könyv.
A pénzkölcsönöket gyakran azért nyújtják, hogy lehetővé tegyék számukra a fizetés
helyettesítését.
(5) Ulpianus, Az ediktumról, XXVIII. könyv.
Ha megállapodás született arról, hogy a kölcsönadott tárgyat egy bizonyos helyen vagy
időben kell visszaszolgáltatni, a bírónak kötelessége figyelembe venni az említett helyet vagy
időpontot.
10. Ha valaki ezt a keresetet indítja, és elfogadja a felajánlott kártérítés becsült összegét, a
kölcsönadott dolgot annak a félnek a tulajdonává teszi, aki a pénzt felajánlja.
11. Most meg kell vizsgálnunk, hogy mi az, amit a használatra történő kölcsönzés iránti
perben figyelembe kell venni, legyen az csalás vagy gondatlanság, vagy mindenféle kockázat;
és valóban, a szerződésekben néha csalás, néha gondatlanság miatt vagyunk bűnösek; a
letétbe helyezés esetében a csalás, mert mivel a fél, akinél a dolgot letétbe helyezték, nem
részesül semmilyen előnyben, ésszerű, hogy csak a csalást kell figyelembe venni, kivéve, ha
történetesen kártérítésre kerül sor, mert akkor (amint azt már megállapították) a gondatlanság
is beletartozik; vagy ha eleve úgy állapodtak meg, hogy a fél, akinél a dolgot letétbe
helyezték, mind a gondatlanságért, mind a balesetért felelős. Ha azonban mindkét fél előnye
érintett volt az adásvétel, bérbeadás, hozomány, zálogjog vagy partnerség esetében, a
felelősség mind a csalásért, mind a gondatlanságért fennáll. Kölcsönzés esetén a teljes előny
általában annak a félnek a javára származik, akinek a vagyont kölcsönadták; ezért Quintus
Mucius véleménye a helyesebb, aki úgy vélte, hogy a félnek a gondatlanságért is felelnie kell,
és a gondosságot is alkalmaznia kell.
12. Ha pedig az ingatlant a szállítás előtt felbecsülték, a teljes kockázatot annak kell vállalnia,
aki vállalta, hogy az értékbecslés összegéért felel.
13. De ahol romlás következik be, akár öregség vagy betegség miatt, vagy ahol a vagyont
rablók ellopják, vagy bármi ilyesmi történik; azt kell mondanunk, hogy az a fél, aki a kölcsönt
kapta, nem hibáztatható egyikért sem, kivéve, ha valamilyen gondatlanság történt a részéről.
Ezért, ha bármilyen kár keletkezett tűzvész vagy egy épület leomlása miatt, vagy bármilyen
elkerülhetetlen veszteség következett be, a fél nem lesz felelős; kivéve, ha, amikor
megmenthette volna a kölcsönadott vagyontárgyat, inkább a sajátját mentette volna meg.
14. Kétségtelen, hogy a kölcsönadott vagyontárgyak tekintetében gondos gondossággal kell
eljárnia.
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15. De hogy ezt a gondosságot kell-e alkalmaznia, ha egy rabszolgát kölcsönadtak, azt a régi
hatóságok kétségbe vonták; mert néha őrséget kell tartani egy rabszolga felett, például ha
láncra verik, amikor kölcsönadják, vagy ha a kora megköveteli, hogy őrizzék; de ha bizonyos,
hogy a megállapodás az volt, hogy az őt kérő félnek kell őt őriznie, akkor úgy kell tekinteni,
hogy ezt meg kell tenni.
16. Néha azonban a halálos veszteséget annak kell viselnie, aki a kölcsönt kérte; hiszen ha én
kölcsönadok neked egy lovat, hogy vidd el a villádba, és te háborúba viszed, akkor
kölcsönkérés miatt felelősséggel tartozol; és ugyanez a szabály vonatkozik a rabszolga esetére
is. Nyilvánvaló azonban, hogy ha azért adnám kölcsön a lovat, hogy a háborúba vidd, a
kockázat az enyém lenne, mert Nanusa azt mondja, ha kölcsönadok neked egy rabszolgát,
hogy vakoljon be egy falat, és az leesik az állványzatról, a kockázat az enyém. Azt hiszem
azonban, hogy ez csak akkor igaz, ha én adtam kölcsön neked, hogy állványzaton dolgozzon;
ha azonban a földön végezte a munkáját, és te okoztad, hogy feljusson egy állványzatra; vagy
ha ez utóbbi valamilyen hibája miatt, amelyet nem megfelelően építettek, még ha nem is az
illető fél rögzítette, vagy a kötelek vagy rudak kora miatt történt; azt mondom, hogy maga az
a fél, aki a kölcsönadást kérte, felelős kell legyen a balesetért, amely az ő gondatlanságából
következett be. Mela kijelentette, hogy ha egy kőfaragónak kölcsönadtak egy rabszolgát, aki
egy állványzat lezuhanása miatt meghalt, a kézműves felelős a kölcsönkérésért, mert az
állványzatot gondatlanul építette.
17. Sőt, ha valaki a neki kölcsönadott dolgot a rendeltetésétől eltérő módon használja fel,
nemcsak kölcsönzés, hanem lopás miatt is felelősségre vonható; ahogyan Julianus a Digest
tizenegyedik könyvében megállapítja. Azt is mondja: "Ha én kölcsönadok neked egy üres
könyvet, és te az adósodat arra készteted, hogy írjon bele egy cetlit, hogy téged biztosítson, és
én ezt aztán kitörlöm; ha azért adtam kölcsön a könyvet, hogy téged biztosítson, akkor
ellenkeresettel tartozom neked." De ha nem ez a tény, és nem tájékoztattál arról, hogy a cetlit
írtad, akkor is felelős leszel nekem kölcsönkérésért, sőt, azt mondja, hogy még lopásért is
felelsz; mivel a kölcsönadott vagyontárgyat másképp használtad, mint ahogyan azt kellett
volna, ahogyan lopásért is felel valaki, ha egy lovat vagy egy ruhát más célra használ, mint
amire kölcsönadták.
18. A használatra kölcsönadott vagyontárgyakkal kapcsolatban olyan mértékű gondosságot
kell tanúsítani, hogy azt még a szóban forgó vagyontárgyat követő dolgok tekintetében is
alkalmazni kell; például, ha kölcsönadtam neked egy kancát, amelyhez csikó is tartozott, a
régi hatóságok szerint a csikóval való bánásmódban is köteles voltál megfelelő gondossággal
eljárni.
19. Nyilvánvaló, hogy néha az, aki kölcsönt kért, csak a kölcsönvett vagyontárgyakkal
kapcsolatban tanúsított rosszindulatért lesz felelős, mint például, ha valaki erre vonatkozó
megállapodást kötött, vagy ha a fél a kölcsönt csak a saját hasznára nyújtotta; például, ha a
jegyesének vagy a feleségének nyújtotta, hogy jobban felöltözzön, amikor elhozzák hozzá;
vagy ha a prétor játékokat állított ki, és a színészeknek adott kölcsön, vagy ha valaki önként
kölcsönzött dolgokat e célból a prétornak.
20. Most meg kell vizsgálnunk, hogy milyen különleges esetekben lesz lehetőség
kölcsönkérelem benyújtására; a régi hatóságok kételyeket fogalmaztak meg az ilyen esetekkel
kapcsolatban.
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21. Adtam neked valamit, hogy elzálogosíthasd a hiteleződnek; zálogba adtad, de nem
váltottad be, hogy visszaadd nekem. Labeo azt mondja, hogy ebben az esetben a kölcsönzésre
vonatkozó keresetnek van helye, és úgy gondolom, hogy ez a vélemény helyes, kivéve, ha én
valamilyen kártérítést kaptam, és akkor a kereset a lízing- és bérleti szerződés alapján in
factum lenne. Nyilvánvaló, hogy ha az Ön számlájára és az Ön beleegyezésével zálogba adok
egy tárgyat, akkor megbízási keresetnek minősül. Labeo azt is mondja, nagyon helyesen,
hogy ha a zálogtárgy visszaváltásában nem vagyok vétkes, de a hitelező megtagadja annak
visszaadását; akkor Önnek csak annyiban lesz joga a kölcsön iránti keresetre, amennyiben én
a vele szemben fennálló kereseti jogaimat Önre ruházhatnám át. Továbbá úgy fogják
tekinteni, hogy nem vagyok vétkes a gondatlanságban, ha már kifizettem a pénzt, vagy kész
vagyok kifizetni azt. Nyilvánvaló, hogy a perköltségeket és minden egyéb költséget az
igazságszolgáltatás szerint annak a félnek kell viselnie, aki a kölcsönt kapta.
22. Ha megkérsz, hogy adjak kölcsön egy rabszolgának egy tálat, és a rabszolga elveszíti a
tálat, Cartilius azt mondja, hogy neked kell vállalnod a kockázatot, mivel a tálat
kölcsönadottnak tekintik, és ezért neked is felelned kell a rá vonatkozó gondatlanságért.
Nyilvánvaló, hogy ha a rabszolga megszökik az edénnyel, a kölcsönbe kapott fél nem felel,
kivéve, ha a rabszolga megszökésével kapcsolatban gondatlanságot követett el.
23. Ha megkérsz, hogy az étkezőszobát, valamint a tányérokat a felszolgálásra berendezzem
neked, és én ezt megteszem; és aztán megkérsz, hogy másnap ugyanezt tegyem meg, és mivel
nem tudom kényelmesen hazavinni az ezüstöt, otthagyom, és az elveszik; milyen keresetet
lehet indítani, és kinek kell vállalnia a kockázatot? Labeo a kockázatra hivatkozva kijelenti,
hogy nem mindegy, hogy én állítottam-e valakit a vagyon őrzésére vagy sem, mert ha így
tettem, akkor a kockázat az enyém; ha viszont nem tettem, akkor az a fél felelős, akinek a
vagyontárgyat hagytam. Úgy vélem azonban, hogy a kölcsönzésre vonatkozó kereset
megalapozott, de annak a félnek, akinél a vagyontárgyat hagyták, gondoskodnia kell annak
biztonságos őrzéséről, kivéve, ha kifejezetten más megállapodásban állapodtak meg.
24. Ha egy járművet két személynek adnak kölcsön vagy bérelnek, Celsus fia azt mondja a
Digestus hatodik könyvében, hogy felmerülhet a kérdés, hogy mindegyikük felel-e az egész
összegért, vagy csak egy részéért? Kijelenti, hogy két személyt nem illethet meg valaminek a
teljes tulajdonjoga, és nem lehet a teljes birtokuk sem, és az egyik fél sem lehet a dolog egy
részének tulajdonosa, mert az egész dolognak csak részleges tulajdonjoga lehet, osztatlan
részesedés révén. Egy fürdő, egy oszlopcsarnok vagy egy szántóföld használata azonban teljes
egészében mindkét félé lehet, mert nem élvezem kevésbé egy dolog használatát, mert egy
másik is használja; de ha egy járművet kölcsönadnak vagy bérbe adnak, akkor tulajdonképpen
a jármű egy részének a használata az enyém, mert nem foglalom el a jármű teljes terét; de azt
mondja, hogy az a jobb vélemény, hogy a csalásért és a gondatlanságért, valamint a
szorgalomért és a gondosságért az egészre vonatkoztatva én felelek; ezért a két fél
egyetemleges adósnak tekintendő, és ha egyikük, miután beperelték, kifizeti a kárt, a másik
mentesül, és mindketten jogosultak lesznek a lopásért indított perre:
6. Pomponius, Sabinusról, V. könyv.
Így ha bármelyikük pert indít, a másiknak a tolvajjal szembeni kereseti joga megszűnik.
7. Ulpianus, Az ediktumról, XXVIII. könyv.
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Ezért felmerül a kérdés, hogy ha az egyik fél lopás miatt indít keresetet, akkor csak a kölcsön
miatt kell-e őt perelni? Celsus azt mondja, hogy ha a másik, vagyis az ellen, aki nem lopás
miatt indított pert, és kész arra, hogy az előbbit ? vagyis azt, aki a lopás miatt indított per
miatt a kölcsönadott dologból hasznot húzott ? az ő kockázatára pereljék, meg kell hallgatni,
és mentesíteni kell a felelősség alól.
1. Ha a kölcsönadónak a Lex Aquilia alapján van kereseti joga a másik egyetemleges adóssal
szemben, meg kell fontolni, hogy nem engedményezheti-e azt, ha a másik fél olyan kárt
követett el, amelyet a perelt fél a kölcsön iránti perben jóvátételre kényszerülhet; mivel, még
ha a kölcsönadónak a Lex Aquilia alapján lett volna is joga perelni vele szemben, tökéletesen
indokolt, hogy amikor a kölcsön miatt pert indít, a másik perlési jogát elengedje; kivéve, ha
valaki azt mondaná, hogy a Lex Aquilia alapján indított perrel kevesebbet fog behajtani, mint
amennyit a kölcsön miatt behajtott; és ez ésszerűnek tűnik.
8. Pomponius, Sabinusról, V. könyv.
A használatra kölcsönadott ingatlanok birtoklása és tulajdonjoga egyaránt a miénk.
(9) Ulpianus, Az ediktumról, II. könyv.
Senki sem teszi ugyanis a kölcsönadással annak a tulajdonává, akinek kölcsönadja.
10. Ugyanő, A Sabinusról, XXIX. könyv.
Ha valaki, aki valamit kölcsön kapott, csak arra a célra használja, amelyre kölcsönvette,
biztosan nem kell semmit sem fizetnie, ha saját gondatlansága miatt nem rontja a dolgot; mert
ha gondatlansága miatt mégis rontja, akkor felelősséggel tartozik.
1. Ha egy tárgyat odaadok valakinek, hogy megvizsgálhassa, akkor felmerül a kérdés, hogy
ugyanolyan jogi helyzetben van-e, mint az, akinek kölcsönadnak egy tárgyat? Ha valóban a
saját számlámra adtam neki, mert azt akartam, hogy megállapítsa az értékét, akkor csak
csalásért felel velem szemben; de ha a saját számlájára adtam neki, akkor a megőrzéséért is
felelős, és ezért jogosult lesz lopásért perelni. Ha azonban a tárgy visszaszolgáltatás közben
elvész, és én utasítottam őt arra nézve, hogy kinek kell visszaszolgáltatnia, a kockázat az
enyém lesz; ha azonban olyan személy gondjaira bízta, akit ő maga választott ki, akkor
gondatlanságért is felelős lesz velem szemben, ha saját számlájára kapta;
(11) Paulus, Sabinusról, V. könyv.
Mert nem választott megfelelő személyt, hogy biztonságosan hordozhassa.
12. Ulpianus, Sabinusról, XXIX. könyv.
De ha az én számlámra kapta, akkor csak a csalásért lesz felelős.
4. Egy rabszolga, akit azért küldtek, hogy elkérjen egy kölcsönadott tárgyat, elszökött, miután
megkapta azt. Ha a gazdája azt az utasítást adta, hogy azt neki adják, akkor a veszteséget neki
kell viselnie; ha azonban a rabszolgát azért küldte, hogy a kölcsönvevőnek jelezze, hogy adja
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vissza a kölcsönadott tárgyat, akkor az a fél felel a veszteségért, akinek a tárgyat
kölcsönadták.
13. Pomponius, Sabinusról, XI. könyv.
Ha egy kölcsönben részesülő személy ellen kölcsönkérelemben ítéletet hoznak, azzal az
indokkal, hogy a tulajdon eltűnt; biztosítékot kell nyújtani, hogy ha a tulajdonos megtalálja,
átadja neki.
(1) Ha valaki valamit kipróbálás céljából kap valamit, mint például teherállatokat, és azokat
bérbe adja, és ebből a használatból hasznot húz; a tényleges összeget, amelyet kapott, vissza
kell térítenie annak, aki az állatokat próbaüzemben átengedte neki; mert senkinek sem szabad
megengedni, hogy bármiből hasznot húzzon, mielőtt azt az ő kockázatára tartják.
(2) Ha kölcsönadok egy tárgyat egy szabad embernek, aki jóhiszeműen szolgált engem
rabszolgaként, nézzük meg, hogy jogosult vagyok-e kölcsönkérésre vele szemben. Celsus fia
azt mondja, hogy ha valamire utasítottam volna, akkor vagy megbízási perrel, vagy a
szerződés teljesítése iránti perrel járhatok el ellene, és ezért ugyanez a szabály kell, hogy
érvényesüljön a kölcsönadás esetében is. Nincs különbség abban, hogy ha szerződést kötünk
egy szabad emberrel, aki jóhiszeműen szolgál minket rabszolgaként, akkor nem azzal a
szándékkal tesszük ezt, hogy kötelezettséget rójunk rá, mert gyakran előfordul, hogy az adott
pillanatban szándékolt kötelezettségen felül hallgatólagos kötelezettség keletkezik; mint
például, amikor tévedésből nem járó pénzt fizetnek ki egy tartozás kiegyenlítése céljából.
14. Ulpianus, Sabinusról, XLVIII. könyv.
Ha a rabszolgám kölcsönad Önnek egy hozzám tartozó tárgyat, és Ön abban az időpontban
tisztában volt azzal, hogy én nem akartam, hogy kölcsönadják Önnek; a kölcsönadás és a
lopás miatt indított kereset egyaránt az én javamra fog szólni, és én is jogosult leszek a
tulajdon visszaszerzésére irányuló keresetre lopás miatt.
15. Paulus, Az ediktumról, XXIX. könyv.
Kölcsönadhatjuk még a mások tulajdonát is, amely a birtokunkban van, még akkor is, ha
tudjuk, hogy az másé:
(16) Marcellus, Digest, V. könyv.
Így még akkor is, ha egy tolvaj vagy fosztogató kölcsönadja a tulajdonát, jogosult lesz a
kölcsönkérelemre.
17. Paulus, Az ediktumról, XXIX. könyv.
Kölcsönzés esetén nem érvényes az a megállapodás, hogy a zálogkötelezett nem felel a
rosszhiszeműségért.
1. A kölcsönökre vonatkozó ellenintézkedés közvetlen intézkedés nélkül is megindítható,
csakúgy, mint a többi, ellenintézkedésként megjelölt intézkedés.
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2. Ha a kölcsön iránti keresetet az örökös cselekménye miatt indítják, az ítéletet az örökös
ellen a teljes összegre vonatkozóan kell meghozni, még akkor is, ha csak egy részre örököl.
3. Ahogyan a használatra történő kölcsönnyújtás is inkább szabad akaratból vagy
szívességből, mint kényszerűségből történik, úgy a szívességet nyújtó félnek is joga van arra,
hogy feltételeket és korlátokat szabjon a szívességre vonatkozóan. Ha azonban ez megtörtént
(vagyis a kölcsönnyújtás után), akkor a feltételek előírása és a kölcsönadott vagyontárgyak
visszavétele, valamint a kölcsönadott féltől való idő előtti megfosztása nemcsak a tanúsított
jóindulatba avatkozik bele, hanem a vagyontárgy átadásával és átvételével keletkezett
kötelezettségbe is. Az ügyletben ugyanis mindkét fél részt vesz, és ezért mindkét fél számára
cselekvési jogok keletkeznek; így nyilvánvaló, hogy ami eredetileg nagylelkűség és jóakarat
cselekedete volt, az kölcsönös kötelezettséggé és polgári peres joggá változik, mint ahogyan
az történik, ha a fél elkezdi ellátni valakinek az ügyét, aki távol van; hiszen nem engedheti
meg büntetlenül az ügy elhanyagolását, hiszen ha ő nem vállalta volna, talán valaki más tette
volna meg, mert a megbízás vállalása az akarattól függ, de a végrehajtás szükségszerűségből
fakad. Ezért, ha kölcsönadsz nekem tablettákat, hogy az adósom biztosítékot adhasson, nem
követelheted jogosan, hogy nem megfelelő időben adják vissza őket; mert ha megtagadtad
volna a kölcsönadást, akkor vagy másokat vásároltam volna, vagy tanúkat szereztem volna.
Ugyanez a szabály vonatkozik arra az esetre is, ha olyan faanyagokat adtál kölcsön,
amelyekkel egy házat támasztok alá, és aztán elszállítottad őket, vagy akár tudatosan
kölcsönadtál nekem olyanokat, amelyekről tudtad, hogy elkorhadtak; mert hasznot kell húzni,
és nem becsapni, ha szívességet teszel. Az ilyen esetekben úgy kell tekinteni, hogy az
ellenkérelem is előterjeszthető.
4. Ha két tárgyat adtak kölcsön, Vivianus azt állítja, hogy a kölcsönkérés iránti keresetet
bármelyikre megfelelően lehet indítani, és amit Pomponius állít, az igaznak tűnik, ha
különállóak; mert ha egy fél például egy szekeret vagy egy hordágyat adott kölcsön, nem
indíthat megfelelő módon keresetet ezek különálló részeire.
5. Elvesztettem egy cikket, amit kölcsönadtál nekem, és az értékét adtam neked helyette, majd
a cikk a kezedbe került. Labeo azt mondja, hogy ellenkező esetben vagy át kell adnod nekem
a dolgot, vagy vissza kell adnod nekem azt, amit tőlem kaptál.
(18) Gaius, A tartományi ediktumról, IX. könyv.
Ahol a vagyont kölcsönadják, ugyanazt a gondosságot kell tanúsítani, mint amit bármely
nagyon gondos családfő alkalmaz a saját vagyonával kapcsolatban, hogy ne legyen felelős a
balesetekért, kivéve azokat, amelyeknek nem lehet ellenállni; ilyenek például a rabszolgák
halála, amely a rabszolga rosszindulata vagy gondatlansága nélkül következik be, a rablók és
ellenségek támadásai, a kalózok cselszövései, hajótörés, tűzvész, és olyan rabszolgák szökése,
akiket nem szokás őrzés alatt tartani. A rablókról, kalózokról és hajótörésről mondottakkal
kapcsolatban ezt úgy kell értenünk, hogy ha valakinek úgy adtak kölcsön vagyontárgyat, hogy
azt magával viheti az útra; ha azonban valakinek ezüsttányért adok kölcsön, mert azt mondta,
hogy meghívja néhány barátját vacsorára, és azt magával viszi az országból, kétségtelen, hogy
felelősséggel tartozik mindazért, ami kalózok és rablók cselekedetei vagy hajótörés miatt
történik. Ez az az eset, amikor a vagyontárgyat csak a kölcsönvevőnek tett szívességből adták
kölcsön, de ha a kölcsönadás mindkét fél javára történt, például ha közös barátot hívtunk meg
vacsorára, és te magadra vállaltad az ügy intézését, én pedig kölcsönadom neked a tányért;
tudom, hogy egyes hatóságok szerint te csak rosszhiszeműségért vagy felelős, de meg kell
fontolni, hogy nem vagy-e felelős gondatlanságért is, mert a gondatlanság megállapítása
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általában ugyanazon elv alapján történik, mint amikor a vagyontárgyat zálogba vagy
hozományként adják.
1. Ha a vagyontárgyat elzálogosítják, kölcsönadják vagy letétbe helyezik, és az az azt átvevő
fél cselekménye miatt romlik, nemcsak az általunk említett keresetek, hanem a Lex Aquilia
szerinti keresetek is megalapozottak; de ha ezek közül bármelyiket megindítják, a többihez
való jog megszűnik.
2. Alapos ok lehet arra, hogy a vagyont kölcsönadó személy ellen pert indítsanak; például, ha
ez a rabszolga egészségi állapota miatt felmerült költségek miatt történik, vagy azért, hogy
megkeressék és visszahozzák, miután megszökött; de a tartásának költségeit annak kell
viselnie, aki azért kapta meg, hogy a természetjognak megfelelően használja. Ami azonban
azt illeti, amit a rabszolga egészsége vagy szökése miatt felmerülő bármely költségről
mondtunk, ez csak a nagyobb összegű költségekre vonatkozik; mert a jobb vélemény az, hogy
a mérsékelt költségeket, mint például az eltartásának költségeit, ugyanannak a személynek
kell viselnie.
3. Továbbá, ha valaki olyan edényeket ad kölcsön, amelyek hibásak, és a beléjük töltött bor
vagy olaj megromlik, vagy kifolyik, akkor emiatt ítéletet kell hozni ellene.
4. Ismétlem, bárhol, ahol az ember valamit visszkeresettel behajthat, azt a beszámítás joga
alapján megtarthatja, még akkor is, ha a közvetlen keresetet ellene indították. Előfordulhat,
hogy amit a fél a maga részéről behajthat, az nagyobb összegű; vagy a bíró megtagadhatja a
beszámítás figyelembevételét; vagy nem indítanak ellene eljárást a kölcsönadott dolog
visszaszolgáltatására, mert az véletlenül megsemmisült, vagy bírósági eljárás nélkül
visszaszolgáltatták; tehát azt mondjuk, hogy szükség van a viszontkeresetre.
(19) Julianus, Digest, I. könyv.
Kétségtelen, hogy azok a felek, akik megállapodnak abban, hogy valamit biztonságban
tartanak, vagy használatra átvesznek, nem felelősek a más által elkövetett jogtalan károkért;
hiszen hogyan tudnánk akár gondossággal, akár szorgalommal gondoskodni arról, hogy valaki
jogtalan kárt okozzon nekünk?
20. Ugyanő, Az Urseius Feroxról, III. könyv.
Ha az általatok kölcsönadott ezüstöt egy rabszolgámnak adom, hogy átadjam nektek, aki
olyan megbízható, hogy senki sem gondolná, hogy gonosz szándékú személyek
kényszerítenék rá, és ha az ilyen személyek birtokba veszik az ezüstöt, a veszteség nem az
enyém lesz.
(21) Africanus, Kérdések, VIII. könyv.
Kölcsönadtál nekem egy tárgyat, majd utána elvetted; kölcsönkérésre pert indítottál, és én
nem tudtam, hogy elvetted a tárgyat; a bíró ellenem hozott határozatot, és én kifizettem.
Később megállapítottam, hogy a tárgyat Ön elvitte, és felmerült a kérdés, hogy milyen pert
indíthatok Ön ellen? A válasz az volt, hogy lopásért nem lehet perelni, de a kölcsön miatt
ellenpert indíthatok.
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1. Míg a hadseregben voltam, bizonyos hajókat adtam társaimnak, hogy közös kockázatra
használják, és a rabszolgám, miután ellopta őket, dezertált az ellenséghez, és később az
edények nélkül találták meg. Megállapítást nyert, hogy társaim ellen kölcsönzés címén
perelhetek a rájuk eső részekért, de ők ellenem lopásért perelhetnek rabszolgám cselekménye
miatt, mivel a jóvátételi igény a személyt követi. Ha pedig kölcsönadok neked egy tárgyat,
hogy azt saját felelősségedre használd, és azt a rabszolgám ellopja, akkor a rabszolga
cselekménye miatt indíthatsz ellenem lopás miatt keresetet.
22. Paulus, Az ediktumról, XXII. könyv.
Ha egy rabszolga, akit kölcsönadtam neked, lopást követ el, akkor felmerül a kérdés, hogy
elegendő-e a kölcsönadás ellenében benyújtott kereset, mint ahogyan ez akkor is megtörténne,
ha a rabszolga gyógyítására pénzt költöttél volna; vagy pedig lopás miatt indíthatsz keresetet?
Az pedig kétségtelen, hogy az a fél, aki a kölcsönt kérte, lopásért nóvumos keresetet indíthat,
a kölcsönadó pedig kölcsön ellenkeresettel felel, mivel a kölcsönt annak tudatában nyújtotta,
hogy a rabszolga becstelen, míg a másik fél erről a tényről nem tudott.
23. Pomponius, Quintus Muciusról, XXII. könyv.
Ha én kölcsönadok Önnek egy lovat, hogy egy bizonyos helyre való utazás céljából használja,
és az utazás során a ló értéke az Ön részéről nem okoz gondatlanságot, akkor Ön nem lesz
felelős a kölcsönadásért; én magam azonban gondatlanságot követtem el, mert egy ilyen
hosszú útra olyan lovat adtam kölcsön, amely nem bírta a fáradtságot.

7. cím. A zálogjogi keresetről és a viszontkeresetről.
2. Ulpianus, Sabinusról, XL. könyv.
Zálogjogot nemcsak szállítással, hanem puszta megállapodással is lehet kötni, még akkor is,
ha szállításra nem kerül sor.
1. Vizsgáljuk meg tehát, ha a zálogjogot puszta megállapodással kötötték, hogy ha valaki
aranyat mutat be, mintha azt zálogként szándékozna átadni, és rézből ad át, akkor kötelezi-e
magát az arany zálogba adására? Ha ebből az következik, hogy az aranyra nézve kötelezi
magát, de a rézre nézve nem, mivel a felek nem kötöttek megállapodást ez utóbbira
vonatkozóan.
2. Ha azonban valaki, amikor zálogba adja a rézdarabot, azt állítja, hogy az arany, és zálogba
adja, akkor meg kell vizsgálni, hogy nem teszi-e zálogba a rézdarabot, és mivel megállapodás
született arról, hogy mit kell adni, nem lehet-e azt zálognak tekinteni? Ez a jobb vélemény;
mégis, az a fél, aki azt adta, zálogjogi ellenkérelemmel tartozik, anélkül, hogy figyelembe
vennék az általa elkövetett csalást.
(2) Pomponius, Sabinusról, VI. könyv.
Ha az adós eladta és átadta a zálogba adott vagyontárgyat, és Ön kölcsönadott neki pénzt,
amelyet ő annak a hitelezőnek fizetett ki, akinek a zálogot adta, és Ön megállapodást kötött
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vele, hogy a már eladott tárgyat Önnek adja zálogba; megállapítható, hogy az ön cselekménye
semmis, mert ön zálogba fogadta a más tulajdonát képező dolgot; mert e megállapodás szerint
a vevő birtokába került a zálogból felszabadított dolog; és nincs különbség abban, hogy a
zálogba adott dolgot az ön pénzének felhasználásával szabadították fel.
3. Ugyanő, A Sabinusról, XVIII. könyv.
Amikor az adósod, miután biztosított téged arról, hogy azonnal megkapod a pénzt, amivel
tartozik neked, te visszaadod neki a zálogba adott dolgot, ő pedig átadja azt az ablakon
valakinek, akit szándékosan odaállított, hogy átvegye; Labeo azt mondja, hogy az adósod
ellen lopásért és előállításért is indíthatsz pert; és ha Ön zálogjoggal kapcsolatos
ellenkeresetet nyújt be, és az adós kifogást emel azon az alapon, hogy a zálogtárgyat
visszaszolgáltatták, akkor rosszhiszeműség és csalás alapján replikát lehet benyújtani; mivel
magától értetődik, hogy a tárgyat nem adták vissza, hanem csalárd módon távolították el.
(5) Ulpianus, Sabinusról, XLI. könyv.
Ha a zálogtárgy eladására vonatkozó megállapodás születik, akár az első alkalommal, akár
utólag, akkor nemcsak az eladás érvényes, hanem a vevő azonnal megszerzi az ingatlan
tulajdonjogát. De ha a zálogtárgy eladásáról nem is állapodtak meg, a törvény szerint mégis
eladható, feltéve, hogy nem született megállapodás, amely ezt megakadályozza; ha azonban
megállapodás született arról, hogy nem adható el, és a hitelező ezt követően eladja azt, akkor
lopásért felelősségre vonható, kivéve, ha az adóst háromszor felszólították, hogy fizessen, de
nem tette meg.
6. Pomponius, Sabinusról, XIX. könyv.
Ugyanez a jogi szabály vonatkozik arra az esetre is, ha abban állapodtak meg, hogy egyáltalán
nem kerül sor eladásra, vagy ha a megállapodás megszegésével történt valami, akár az összeg,
akár a feltétel, akár az ingatlan eladásának helye tekintetében.
6. Ugyanő, Sabinusról, XXXV. könyv.
Bár lehet olyan megállapodást kötni, hogy szabadon eladhatod a neked zálogba adott földet,
mégsem kényszeríthetsz arra, hogy eladd azt, még ha az a személy, aki zálogba adta neked,
fizetésképtelen is, mert a biztosítékot az te számládra adták. Atilicinus azonban azt mondja,
hogy megfelelő ok esetén a hitelezőt kényszeríteni lehet az eladásra; mert mi van akkor, ha az
esedékes összeg sokkal kisebb, mint a zálogba adott ingatlan értéke, és az utóbbi jelenleg
többért adható el, mint amennyit a későbbiekben hoz majd? Jobb lenne azonban azt mondani,
hogy az, aki a zálogot adta, eladhatja azt, és kifizetheti a tartozását, ha megkapta a vételárat;
feltéve, hogy a hitelezőt kötelezni lehet a zálogtárgy kiállítására, amennyiben az ingó, ha az
adós előzőleg elegendő biztosítékot nyújtott neki a kártalanításhoz; mert elnyomó lenne, ha a
hitelezőt akarata ellenére kényszerítenék a vagyon eladására.
1. Ha a hitelező eladja a nála zálogba adott földet a tartozásnál nagyobb összegért, és a
többletet kamatra kölcsönadja, akkor az ezen a pénzen kapott kamatot annak kell megfizetnie,
aki a zálogot adta neki; ha pedig ő maga használja fel a többletet, akkor annak kamatát is meg
kell fizetnie; ha azonban letétként tartja meg, akkor nem köteles ezt megtenni.
7. Paulus, Mondatok, II. könyv.
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Ha a hitelező bizonyos idő elteltével visszaadja a letétben tartott többletet, akkor a késedelem
miatt késedelem miatt kamatot kell fizetnie az adósnak.
8. Pomponius, Sabinusról, XXXV. könyv.
Ha egy rabszolga vagy egy földterület miatt, amelyet zálogjoggal kaptam, valamilyen
szükséges költségem merül fel, nemcsak arra leszek jogosult, hogy megtartsam, hanem arra
is, hogy zálogjogi ellenkeresetet indítsak; mert tegyük fel, hogy a rabszolga beteg volt, és én
fizettem ki pénzt az orvosoknak, és a rabszolga meghalt; vagy tegyük fel, hogy egy épületet
megerősítettem vagy kijavítottam, és azután tűzvész pusztította el, és nem volt semmi, amire
zálogjogot tarthattam volna.
(2) Ha több rabszolgát adnak zálogba, és a hitelező eladja néhányat közülük egy bizonyos
összegért, azzal a megállapodással, hogy garantálja a vevőnek a tulajdonjogukat, és a
bevételből kifizeti a tartozását; a fennmaradó rabszolgákat mindaddig megtarthatja, amíg nem
kap biztosítékot arra, hogy kártalanítást kap arra vonatkozóan, amit a vevőnek a többi
rabszolga tulajdonjogának garantálásával ígért.
(3) Ha az adós egyik örököse kifizeti a tartozás rá eső részét, a zálogba adott teljes
vagyontárgyat ugyanúgy el lehet adni, mintha az adós maga fizette volna ki a tartozás egy
részét.
(4) Ha egy, két és három év végén történő fizetést kötök ki, és zálogjogot kapok, és
megállapodom, hogy ha a pénzt nem fizetik ki minden egyes meghatározott időpontban,
akkor jogomban áll eladni a zálogba adott vagyontárgyat; akkor az a megállapodás, hogy nem
adhatom el azt azelőtt a nap előtt, amikor az összes összegek esedékessé válnak; és ez azért
van így, mert ezekkel a szavakkal minden fizetést megjelölnek, és nem igaz, hogy a pénzt
nem fizetik ki minden erre kijelölt napon, amíg az összes napok el nem érkeznek. Amikor
azonban a fizetésre szánt összes időpont letelt, akkor, még ha csak egy rész nem is kerülne
kifizetésre, a zálogtárgyat el lehet adni. Ha azonban írásban rögzítették, hogy "ha bármelyik
fizetés nem történik meg az arra kijelölt napon", akkor a hitelező azonnal pert indíthat a
megállapodás alapján.
(5) A zálogjoggal terhelt ingatlan értékesítésére vonatkozó megállapodást úgy kell megkötni,
hogy az valamennyi félre kiterjedjen; ha azonban csak magára a hitelezőre vonatkozik, az
örököse is jogszerűen eladhatja az ingatlant, ha nem állapodtak meg ellenkező értelmű
megállapodásban.
(6) Ha egy zálogjogot egy megállapodás alapján el lehet adni, akkor ez nemcsak a meg nem
fizetett tőke, hanem más dolgok, például a kamatok és az ingatlanra fordított pénzösszegek
miatt is megtehető.
9. Ulpianus, Az ediktumról, XXVIII. könyv.
Ha az adós zálogba adta más tulajdonát, vagy a zálogjoggal kapcsolatban rosszhiszeműen járt
el, akkor azt kell mondani, hogy a viszontkereset megalapozott.
1. Zálogot nem csak pénzért, hanem bármilyen más dologért is lehet adni, például amikor egy
fél zálogot ad egy másik félnek, hogy kezesévé válik.
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2. Helyesen zálogjognak nevezzük azt, amit a hitelezőnek adnak át; és ha még a birtoklás sem
száll át a hitelezőre, akkor azt zálogjognak nevezzük.
3. Ahhoz, hogy a zálogjogi kereset alkalmazható legyen, az összes pénzt ki kell fizetni, vagy
arra vonatkozóan kielégítést kell nyújtani. A "kielégítés" alatt olyan kielégítést értünk,
amelyet a hitelező kíván, még akkor is, ha a fizetés nem történik meg; akár azt kívánta, hogy a
biztosítékot más zálogjoggal adják meg neki, hogy lemondhasson a birtokában lévő
zálogjogról, akár kezességgel, akár egy másik adós biztosításával, akár pénzfizetéssel, akár
puszta megállapodással, a zálogjogi kereset felmerül. És általában véve, ha a hitelező hajlandó
lemondani a zálogjogról, akkor az kielégítettnek tekintendő, ha olyan biztosítékot kapott,
amilyet kívánt, még akkor is, ha esetleg megtévesztették erre vonatkozólag.
4. Bárki, aki másnak zálogba adta a vagyontárgyát, zálogjogi keresetet indíthat, ha a tartozást
megfizette.
5. Ha a fél a zálogjog iránti keresetet a fizetés előtt indítja meg, bár nem megfelelően járt el,
mégis, ha a bíróságon beadja a pénzt, joga van a zálogtárgyat és a kamatát is visszakapni.
10. Gaius, A tartományi ediktumról, IX. könyv.
Ha azonban kész nem fizetni, hanem valamilyen más módon elégtételt adni, például ha egy
másik adóst kíván adni helyette, akkor ez nem lesz előnyös számára.
11. Ulpianus, Az ediktumról, XXVIII. könyv.
Nem minősül fizetésnek, ha a tartozásra való hivatkozással az adóshoz csatlakozik a kérdés,
vagy ha kezest perelnek.
1. Ha a tartozásra vonatkozó kötelezettséget megújítják, ez megsemmisíti a zálogjogot,
kivéve, ha a zálogjog megújításáról megállapodás született.
2. Ha Öntől zálogjogot kapok azzal a megállapodással, hogy pénzt fogok fizetni Önnek, és
nem fizetem ki, akkor zálogjogi felelősséggel tartozom, noha nem történt kifizetés. Ugyanez a
szabály alkalmazandó, ha a kölcsönadott pénzről nyugtát adtak, vagy ha a zálogjog alapjául
szolgáló feltétel nem teljesül, vagy ha jogszerű megállapodást kötöttek arról, hogy a pénzt
nem követelik.
3. Ha az ingatlant csak a tőke vagy a kamat tekintetében zálogosították el, a zálogjog iránti
kereset akkor nyújtható be, ha a pénzt, amelyre hivatkozva az ingatlant megterhelték,
kifizették. De akár a kamatot kifejezetten megemlítették a kikötésben, akár nem, ha a
vagyontárgyat arra is tekintettel zálogosították el, a zálogjog iránti kereset mindaddig nem
nyújtható be, amíg a kamat bármely része esedékes. Más a helyzet, ha a fél a törvényes
kamatlábat meghaladó kamat fizetésére tett ígéretet, mivel ez teljesen jogellenes.
4. Ha a hitelező több örököst hagyott hátra, és egyiküknek kifizetik a rá eső részt, a hitelező
többi örökösét nem érheti kár, hanem miután felajánlották az adósnak azt, amit a
társörökösüknek kifizetett, eladhatják az egész vagyont. Ez a vélemény nem ésszerűtlen.
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5. A pénzt nemcsak akkor értik kifizetettnek, ha annak adták, akinek a vagyontárgyat
elzálogosították, hanem akkor is, ha azt az ő beleegyezésével fizették ki valaki másnak, vagy
annak, akinek ő az örököse, vagy az ő megbízottjának, vagy a követelések behajtására kijelölt
szolgának. Ha tehát te bérelsz egy házat, és annak egy részét bérbe adod nekem, és én
kifizetem a bérleti díjat a bérbeadódnak, akkor zálogjogi perben eljárhatok ellened; Julianus
ugyanis azt mondja, hogy neki lehet fizetni. Ha pedig a bérleti díj egy részét neked, egy részét
pedig neki fizetem, ugyanezt a szabályt kell mondanunk. Nyilvánvaló, hogy az általam a
házba bevitt vagyontárgyak csak a szobám bérleti díjának összegéért felelnek, mivel
hihetetlen, hogy olyan megállapodás született volna, hogy csekély értékű ingóságaim az egész
ház bérleti díjáért felelnek. Úgy ítélték meg, hogy a helyiség tulajdonosával hallgatólagosan
megállapodtak abban, hogy a szállásháztulajdonos szerződése nem az előbbi javára, hanem a
saját megállapodására vonatkozik.
6. A szabad személyen keresztül zálogjoggal vállalt kötelezettséget nem szerezhetjük meg; és
ez az elv olyan mértékben érvényesül, hogy azt nem lehet ügynökön vagy gyámon keresztül
megszerezni, és ezért ők maguk is perelhetők zálogjogi perben. Ezen az sem változtat az, amit
császárunk elrendelt, nevezetesen, hogy a birtoklás szabad személyen keresztül is
megszerezhető; ez ugyanis csak arra vonatkozik, hogy a nekünk elzálogosított vagyontárgyak
birtokába jussunk, de magát a kötelezettséget nem mindig szerezheti meg helyettünk szabad
személy.
7. Ha azonban az ügynököm vagy gyámom zálogba adja a vagyont, akkor ő maga is indíthat
zálogjogi pert, és ez vonatkozik az ügynökre is, ha már korábban zálogba adásra utasították:
(13) Gaius, A tartományi ediktumról, IX. könyv.
Vagy ha a teljes vagyon vagy a zálogkölcsönhöz szokott fél kezelését rábízták.
14. Ulpianus, Az ediktumról, XXXVIII. könyv.
Ha egy hitelező zálogjog eladásakor a vevővel kötött megállapodás született közte és a vevő
között, hogy ha az adós a vételárat a vevőnek kifizeti, akkor jogosult lesz a tulajdonát
visszakapni; Julianus szerint egy rescriptumban az is szerepel, hogy e megállapodás miatt a
hitelező a zálogjogi perben köteles a vevővel szembeni vételi keresetét az adósra átruházni.
Maga az adós azonban a tulajdon visszaszerzésére irányuló keresetet, illetve in factum
keresetet indíthat a vevő ellen.
1. Mind a rosszhiszeműség, mind a gondatlanság lehet e kereset tárgya, mint a használatra
történő kölcsönzés esetében. A biztonságos megőrzés is ide tartozik, de az ellenállhatatlan
erőszak nem tartozik a hatálya alá.
(14) Paulus, Az ediktumról, XXIX. könyv.
Ezért a hitelezőtől ugyanazt a gondosságot követelik meg, amelyet egy gondos családfő a
saját ügyeiben szokott tanúsítani.
15. Ulpianus, Az ediktumról, XXVIII. könyv.
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Amikor a hitelező visszaadja a zálogjogot, biztosítékot kell adnia az adósnak a csalás ellen, és
ha egy földterületet zálogosítottak el, biztosítékot kell adnia neki a tulajdonjogára való
hivatkozással, ha a szolgalmak véletlenül elvesznek a hitelező elmulasztása miatt.
16. Paulus, Az ediktumról, XXIX. könyv.
Ha a gyám a törvény megsértése nélkül elzálogosítja a gyámoltja vagyonát, az elzálogosítást
fenn kell tartani, vagyis ha a pénzt a gyám a gyámolt javára kapja. Ugyanez a szabály
érvényes a kiskorú vagy elmebeteg személy gondnoka esetében is.
(3) Az biztos, hogy a hitelező jogosult a zálogjoggal kapcsolatos viszontkeresetre. Ezért, ha az
adós más tulajdonát képező vagyontárgyat ad át, vagy amely harmadik személynek vagy az
államnak van elzálogosítva, felelősséggel tartozik, bár a csalás bűncselekményét is elkövette.
Ez csak akkor áll fenn, ha a tényállással tisztában van, vagy akkor is, ha nem tudott róla? Ami
a bűncselekményt illeti, a tudatlanság elegendő mentség lesz; de az ellencselekményre
vonatkozóan Marcellus a Digest hatodik könyvében kijelenti, hogy a tudatlanság nem
mentesít. Ha a hitelező tudatosan olyan vagyontárgyat kap, amely másé, vagy másnak van
elzálogosítva, vagy amely megrongálódott, a viszontkereset nem áll fenn a javára.
(4) Még az örökös haszonbérlet alá tartozó földterület is zálogosítható, csakúgy, mint az,
amelynek csak a felszíne érintett; mivel jelenleg a méltányossági kereseteket azoknak a
feleknek ítélik oda, akiket a felszíni jogok megilletnek.
17. Marcianus, A hipotézisképletről.
Az isteni Severus és Antoninus azonban egy rezcriptumban kimondta, hogy a zálogjog a
földbérletet nem érintve lesz kötelező érvényű.
18. Paulus, Az ediktumról, XXIX. könyv.
Ha te és én megállapodtunk abban, hogy egy adósommal szembeni követelésemet neked kell
zálogba adni, akkor ezt a megállapodást a prétornak kell támogatnia, hogy megvédjen téged,
ha te pert indítasz a pénzért, és az adóst, ha én indítok ellene pert. Ezért, ha a kötelezettség
pénzbeli volt, akkor a követelésedet a beszedett pénzzel szemben kell beszámítanod; ha
azonban valamilyen konkrét vagyontárgyra vonatkozott, akkor zálogjog helyett megtartod azt,
amit kapsz.
(1) Ha a puszta tulajdonjogot elzálogosítják, a később keletkező haszonélvezeti jog is
beleszámít a zálogjogba, és ugyanez a szabály vonatkozik az alluviális lelőhelyekre is.
(2) Ha a zálogba adott ingatlant eladják, a zálog feltétele továbbra is fennmarad, mivel a föld
a hozzá kapcsolódó dologgal együtt száll át; mint például egy rabszolganőtől született
gyermek esetében, miután az eladás megtörtént.
(3) Ha egy fél úgy rendelkezett, hogy egy fát kell neki zálogba adni, Cassius szerint egy ebből
az anyagból épített hajó nem lehet zálogba adni ezzel a megállapodással, mert az anyag egy
dolog, a hajó pedig egy másik, és ezért a zálogba adáskor kifejezetten hozzá kell tenni:
"Bármi, ami ebből a fából készült vagy ebből a fából származik".
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(4) Ha egy rabszolga elzálogosítja a peculiumához tartozó vagyontárgyakat, az ügyletet akkor
kell fenntartani, ha a peculium szabad kezelésében van; mert az ilyen vagyontárgyakat is
elidegenítheti.
19. Marcianus, A hipotézisképletről.
Ugyanezeket a szabályokat kell értenünk az apai irányítás alatt álló fiúra is.
20. Paulus, Az ediktumról, XX. könyv.
Harmadik személy tulajdonát a tulajdonos beleegyezésével lehet zálogba adni; ha pedig a
tulajdonos tudta nélkül adják át, és ő megerősíti a cselekményt, a zálogjog érvényes.
(1) Ha a vagyontárgyat egyszerre több személynek adják zálogba, akkor mindannyian egyenlő
jogokkal rendelkeznek.
(2) Ha a hitelező hibájából nem fizetnek, akkor a zálogjog iránti kereset szabályosan
előterjeszthető.
(3) Néha még akkor is el kell utasítani a zálogjog iránti keresetet, ha a pénzt már kifizették;
például ha a hitelező a zálogjogot az adóstól vásárolta meg.
21. Ugyanaz, Rövidítések, VI. könyv.
Ha egy házat zálogba adnak, a telek is felelős, mivel az a ház része; másrészt a talajhoz való
jog az épületet követi.
(22) Ulpianus, Az ediktumról, XXX. könyv.
Ha egy zálogtárgyat elloptak, és a hitelező lopás miatt pert indít, Papinianus azon a
véleményen van, hogy a hitelezőnek mindent, amit visszaszerez, jóvá kell írnia a tartozásra;
és ez akkor is helyes, ha a lopást a hitelező gondatlansága miatt követték el. Sokkal inkább
így kell ezt tartani azzal kapcsolatban, amit a behajtási perben szerez meg. De vizsgáljuk meg,
hogy azt, amit az adós maga fizetett a hitelezőnek lopás vagy behajtás miatt indított per
keretében, jóvá kell-e írni a tartozásra; és valóban, gyakran megállapították és ítélkeztek úgy,
hogy nem köteles visszaadni neki azt, amit ő maga fizetett lopás miatt indított per keretében.
Papinianus ugyanezt mondja a Kérdések kilencedik könyvében.
1. Papinianus azt is mondja, hogy ha a hitelező félelemtől vezérelve visszaadta az adósnak a
zálogba adott rabszolgát, akit jóhiszeműen kapott erre a célra, ugyanez a szabály érvényes; ha
ugyanis azért indít eljárást, mert ezt kényszer hatására tette, és négyszeres kártérítést nyer,
akkor semmit sem ad vissza abból, amit kapott, és nem is írja jóvá az adósságra.
2. Ha a tolvaj zálogba adja a vagyont, akkor a zálogjog és a haszon miatt is indíthat pert, bár a
hasznot nem teheti magáévá; mert a tolvaj nemcsak a meglévő vagyon haszna miatt perelhető,
hanem az elhasznált vagyon értékének megtérítése miatt is; és ezért előnyére válik, hogy a
hitelező jóhiszemű birtokos volt.
3. Ha a zálogjog eladását követően az adós, aki az ingatlant engedéllyel szerezte meg, vagy
aki bérbe adta, nem mond le a birtoklásról, akkor viszontkeresetre kötelezhető.
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4. Ha a hitelező a zálogtárgy eladásakor kétszeres kártérítést ígért (mert ez a szokás, és miután
kilakoltatási perben perelték, ítéletet hoztak ellene), jogosult lenne-e zálogjogi
viszontkeresetre? Azt lehet mondani, hogy lenne ilyen joga, feltéve, hogy az eladást csalás
vagy gondatlanság nélkül hajtotta végre, és az üzletet úgy bonyolította le, ahogyan azt egy
gondos családfőnek tennie kell. Ha azonban az ilyen jellegű eladás semmiképpen sem volt
jövedelmező, hanem a fél annyiért adta el, amennyit akkor is megkaphatott volna, ha nem
adta volna az ígéretet, akkor nem élhet e keresettel.
23. Tryphoninus, Disputációk, VIII. könyv.
Ugyanis az adóstól nem fog tudni többet behajtani, mint amennyi a tartozás összege. Ha
azonban volt egy megállapodás a kamatra vonatkozóan, és például öt évvel azután, hogy a
hitelező a zálogtárgy árát megkapta, miután ügyét elvesztette, a vevőnek visszaadja, akkor a
közbenső időre járó kamatot is behajthatja az adóstól, mert nyilvánvaló, hogy semmi olyat
nem fizettek neki, amitől ne lehetne megfosztani. Ha azonban csak a kapott vételárat fizette
ki, akkor a csalásra alapított kivétel miatt el lesz zárva a kamatköveteléstől, mivel a vevőtől
kapott vételárat ő használhatta fel.
24. Ulpianus, Az ediktumról, XXX. könyv.
Szép kérdést tettek fel nekem; ha a hitelező a császártól rendeletet kapott, hogy a zálogtárgy
birtokába kerüljön, és egy jobb jogcímen megfosztották tőle, van-e joga zálogjogi
ellenkeresetet indítani? Nekem úgy tűnik, hogy a zálogjogból eredő kötelezettség megszűnt,
és a szerződéstől való elállás következik be; sőt, a vételből eredő méltányossági kereset,
amellyel élhet, éppúgy, mintha a vagyontárgyat fizetésképpen adták volna át neki, hogy
kielégítse a tartozás összegét vagy az ügyhöz fűződő érdekét; és a hitelezőt megilleti a
beszámítás joga, ha zálogjogi vagy bármely más alapon indított kereset indulna ellene.
2. Felmerül a kérdés, hogy aki a hitelezőnek hamis pénzben fizetett, az indíthat-e zálogjogi
keresetet, mert a pénzt már kifizették? Megállapítást nyert, hogy nem indíthat zálogjogi pert,
és nem is mentesül a tartozás alól, mert a hamis pénz nem mentesíti azt, aki azt kifizeti; sőt, a
pénzt vissza kell neki adni.
3. Ha a hitelező a zálogjogot az esedékesnél nagyobb összegért adja el, de a vevőtől még nem
kapta vissza az árat, perelhető-e zálogjogi perben a többlet megfizetése iránt? Vagy meg kell
várnia, amíg a vevő fizet, vagy át kell ruháznia rá a vevővel szembeni kereseti jogát? Én azon
a véleményen vagyok, hogy a hitelezőt nem szabad a fizetésre kényszeríteni, hanem az
adósnak kell várnia, vagy ha ezt nem teszi meg, akkor a vevővel szembeni kereseti jogokat
kell rá átruházni, de az eladó kockázatára. Ha azonban már megkapta a pénzt, a többletet ki
kell adnia.
4. Ha a hitelező rosszul bánt a zálogtárgyakkal, vagy megkárosította a rabszolgákat, ezt a
zálogjogi keresetnél figyelembe kell venni. Nyilvánvaló azonban, hogy ha rossz
magaviseletük miatt erőszakot alkalmazott ellenük, vagy láncra verte őket, vagy a prefektus
vagy a kormányzó elé vitte őket; azt kell mondani, hogy a hitelezőt nem terheli a zálogjogi
kereset, ezért ha egy rabszolganőt prostituált, vagy más helytelen cselekedetre kényszerített, e
rabszolga zálogjogát azonnal feloldják.
25. Ugyanő, Az ediktumról, XXXI. könyv.
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Ha a hitelező különböző szakmákban utasította a zálogkötelezett rabszolgákat, akkor a
viszontkereset akkor áll fenn, ha ezeken a területeken már ismereteket szereztek, vagy ha az
utasítást az adós beleegyezésével adták. Ha azonban egyik eset sem állt fenn, és a szakmák
szükségesek voltak, a viszontkereset megalapozott, de nem olyan mértékben, hogy az adós a
költségek összege miatt kénytelen lenne elveszíteni a rabszolgákat; mert ahogyan a
hitelezőnek sem szabad rosszindulatból és gondatlanságból elhanyagolnia a vagyont, úgy nem
szabad a zálogtárgyat olyan állapotba hoznia, hogy annak visszaszerzése az adós számára
megterhelő legyen; mint például, ha egy nagy földterületet olyan ember ad zálogba, aki azt
aligha tudja kiváltani, sőt megművelni sem tudja, te pedig, miután zálogba kaptad, úgy
műveled, hogy nagy értéket képviseljen; minthogy valójában nem igazságos, hogy arra
kényszerüljek, hogy más hitelezőt keressek, vagy hogy eladjam, amit vissza akartam szerezni,
vagy hogy a szegénység miatt a te kezedben hagyjam. Ezeket a kérdéseket a bírónak kell
mérlegelnie, akinek középutat kell választania, hogy ne hallgasson sem az adós jelentéktelen
kifogásaira, sem a hitelező elnyomó követeléseire.
26. Ugyanő, Disputációk, III. könyv.
Semmi meglepő nincs abban, hogy zálogjog akkor keletkezik, ha bármilyen okból egy bíró a
felet birtokba adja; mivel császárunk apjával együtt nagyon gyakran kijelentette a Rescriptsben, hogy a zálogjogot akarattal is létre lehet hozni.
2. Nem szabad megfeledkezni arról, hogy amennyiben a zálogjogot a bíró végzésével
alapítják, ez jogilag csak akkor történik meg, ha az ingatlan ténylegesen birtokba kerül.
27. Ugyanő, Vélemények, VI. könyv.
Abban az esetben, amikor egy hitelező kölcsönadott pénzt követelt, és az adós nem
rendelkezett a pénzzel, bizonyos aranytárgyakat adott neki, hogy azokat egy másik hitelezőnél
zálogba adja. Ha az a fél, aki az adós által átvette azokat, a fizetés által történő felszabadítás
után is birtokolja azokat, kötelezhető a bemutatásukra; ha azonban még mindig a hitelező
birtokában vannak, akkor a tulajdonos beleegyezésével tartják őket felelősnek; a megfelelő
keresetet azonban a tulajdonjog jogosultja indíthatja hitelezője ellen, hogy azok átadására
kényszerítse őket, amint felszabadultak.
28. Julianus, Digest, XI. könyv.
Ha a hitelező zálogjogot kapott, és miután elvesztette a birtokát, a Servian kereset útján fellép,
és kártérítést követel; és az adós ezt követően ugyanezért a vagyontárgyért pert indít, akkor a
hitelezőt kivételesen kizárják, kivéve, ha felajánlja neki azt, amit érte fizetett.
1. Ha egy rabszolga zálogjogot kap a peculiuma terhére, az adós zálogjogi keresetet indíthat a
gazdája ellen.
29. Ugyanez, Digest, XLIV. könyv.
Ha jóhiszeműen megvásárolod más tulajdonát, és zálogba adod nekem, és visszakérdezed,
hogy a visszaszolgáltatását tűrés alapján tartsam meg; és ezután az említett tulajdon
tulajdonosa engem jelöl ki örökösének, akkor a zálog megszűnik, és csupán a tűrés általi
követelés marad fenn; és ezért a haszonélvezeti jogod megszakad.
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(30) Paulus, Alfenus Verus Digestus Epitomái, V. könyv.
Egy fél, aki pénzt adott kölcsön egy csónak tulajdonosának, saját hatáskörben visszatartotta a
csónakot a folyóban, mivel a pénzt nem fizették ki a megbeszélt időpontban; a folyó ezután
megemelkedett és magával ragadta a csónakot. A vélemény az volt, hogy ha a hitelező a
tulajdonos beleegyezése ellenére tartotta vissza a csónakot, akkor a csónak az ő kockázatára
szolgált; ha azonban az adós önként beleegyezett, hogy visszatartsa, akkor csak gondatlanság
miatt kell kártérítést fizetnie, nem pedig felsőbb erőből.
31. Africanus, Kérdések, VIII. könyv.
Ha a zálogba adott rabszolga lopást követ el a hitelező ellen, az adósnak joga van lemondani a
rabszolgáról azáltal, hogy jóvátétel fejében átadja azt. Ha azonban zálogba adta nekem,
miközben tudta, hogy tolvaj, bár kész lenne jóvátétel fejében átadni nekem, mégis jogosult
leszek zálogjogi keresetre, hogy kártalanítsanak. Julianus azt mondja, hogy ugyanezeket a
szabályokat kell betartani, ha egy rabszolgát letétbe helyeznek vagy kölcsönadnak, és lopást
követ el.
32. Marcianus, Szabályok, IV. könyv.
A hitelező zálogjogi ellenkeresetet indíthat olyan adós ellen, aki más tulajdonát zálogba adta,
még akkor is, ha az adós fizetőképes.
33. Ugyanaz, a hipotézisformuláról.
Ha az adós a pénzt kifizette, akkor az anmcrhoiV-ban adott vagyontárgyak visszaszerzése
érdekében zálogjogi keresettel élhet, mivel mivel zálogjog áll fenn, élhet ezzel a kifejezéssel.
34. Marcellus, vélemények.
Ahol Titius pénzt adott kölcsön Semproniusnak, és zálogot kapott érte, és a hitelező el akarta
adni a zálogot, mert a pénzt nem fizették ki; az adós kérte, hogy bizonyos áron vegye meg a
földet, és amikor ezt megtette, írt egy levelet, amelyben jelezte, hogy az említett földet eladta
a hitelezőnek. Szeretném tudni, hogy az adós visszavonhatja-e ezt az adásvételt az esedékes
tőke és kamatok megfizetésével? Marcellus azt válaszolta, hogy a közölt tények szerint nem
vonhatja vissza.
35. Florentinus, Institutes, VIII. könyv.
Ha egy zálogjoggal biztosított pénzzel rendelkező félnek mind a tőke, mind a kamat
tekintetében van tartozása, akkor a zálogjog értékesítéséből származó összeget a kamatra kell
jóváírni, amelyről megállapították, hogy akkor esedékes, és ha marad valami, akkor azt a
tőkeösszegre kell jóváírni. Az adóst nem szabad meghallgatni, ha - miközben jól tudja, hogy
aligha fizetőképes - választani kíván, hogy melyik követelésre vonatkozóan kívánja a
zálogjog feloldását előnyben részesíteni.
1. A zálogjog csak a tulajdonjogot ruházza át a hitelezőre, az ingatlan tulajdonjoga azonban az
adósnál marad; ez utóbbi azonban használhatja a vagyontárgyait tűrés és bérlet alapján is.
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36. Ulpianus, Az ediktumról, XI. könyv.
Felmerül a kérdés, hogyan felelhet az a személy, aki arany helyett sárgarézzel ruházza fel
zálogjoggal a hitelezőt? Sabinus ebben az esetben a leghelyesebben azt állítja, hogy ha az
arany átadása esetén a fél rézzel helyettesíti, akkor lopásért felel; ha azonban az arany átadása
esetén rézzel helyettesíti, akkor aljas cselekményt követ el, de nem minősül tolvajnak. Én
azonban úgy gondolom, hogy ebben az esetben is a zálogtárgy keresete áll fenn, és
Pomponius is ugyanezt mondja. Sőt, csalás miatt bíróságilag is megbüntethető, amint azt a
rescriptiókban igen gyakran kifejtették.
(2) Ha valaki tudatosan és szándékosan olyan tulajdont ad nekem zálogba, amely másé, vagy
ha már másra terhelt tulajdont ad nekem, és erről nem tájékoztat engem, ugyanezért a
bűncselekményért büntethető. Nyilvánvaló, hogy ha a vagyon jelentős értékű, és csak csekély
összegért van elzálogosítva, akkor azt kell mondani, hogy a csalás bűncselekménye nem áll
fenn, és azt is, hogy a zálogjog és a csalás miatt indított perek nem állnak fenn, mert azt a
felet, aki a vagyont második zálogként kapta, semmilyen módon nem használták ki.
37. Paulus, Plautiusról, V. könyv.
Ha bérbe adok a tulajdonosnak egy nekem átadott zálogtárgyat, akkor a bérbeadással
megtartom annak birtokát, mert mielőtt az adós bérbe adta volna, nem volt birtokában, míg
nekem szándékomban áll megtartani azt, és annak, aki bérbe adja, nincs szándékában
megszerezni azt.
38. Modestinus, Különbségek, I. könyv.
A zálogjoggal terhelt vagyontárgyakat zálogba kapó gyámhatóságra a zálogjogi per veszélye
miatt van szükség.
(39) Ugyanő, Vélemények, IV. könyv.
Gaius Seius a földjét Lucius Titiusnak adta zálogba a kölcsönadott pénzért, és ezt követően
megállapodtak, hogy a hitelező egy bizonyos ideig a zálogtárgyat a hitelezőnek kell
birtokolnia, a pénzével szemben beszámításként. Mielőtt azonban az idő letelt volna, a
hitelező utolsó kívánságát kinyilvánítva végrendeletében úgy rendelkezett, hogy az említett
földterület az egyik fia birtokába kerüljön, és hozzátette: "amelyet Lucius Titiustól
vásároltam", holott valójában nem is vásárolta meg. Gaius Seius, aki az adós volt, másokkal
együtt aláírta ezt a végrendeletet. Kérdezem, hogy azzal, hogy aláírta azt, nem érte-e
valamilyen módon hátrányos helyzetbe saját magát, mivel nem mutattak be az adásvételt
igazoló okiratot, hanem csak azt a megállapodást, hogy a hitelező egy bizonyos ideig jogosult
a termésre? Herennius Modestinus azt válaszolta, hogy a zálogszerződés nem sérült, mivel az
adós aláírta a hitelező végrendeletét, amelyben kijelentette, hogy megvásárolta a zálogot.
40. Papinianus, Vélemények, III. könyv.
Az adós nem vásárolhatja meg jogszerűen a hitelezőnek adott zálogjogot, mert a saját
tulajdonának megvásárlása semmis; ha ugyanis a követelés összegénél kisebb összegért
megvásárolja azt, és követeli, vagy pert indít a tulajdonjogért, a hitelező nem köteles
visszaadni neki a birtokot, hacsak nem ajánlja fel a teljes tartozás megfizetését.
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(2) Az adós fia, aki apja irányítása alatt áll, nem szerezheti meg a hitelezőtől a zálogjogot a
saját peculiumához tartozó pénzzel; és ezért ha az adós patrónusa a végrendelet rendelkezései
ellenére jutott a hagyatéki vagyon birtokába, a tulajdonjog felét megszerzi; mert a zálogjogot
az a pénz oldja fel, amelyet a fiú az apjához tartozó vagyonból árként fizetett.
(3) Miután a pénzt kifizették, a hitelezőnek vissza kell adnia a zálogjogot, amely ténylegesen
a kezében volt; az adós nem kényszeríthető további fizetésre. Ezért, ha a hitelező időközben
maga adta biztosítékul a zálogot, és annak tulajdonosa kifizette a tartozását, a második
zálogjoggal kapcsolatban nem lehet keresetet indítani, és a visszatartási jog sem marad fenn.
41. Paulus, Kérdések, III. könyv.
Ön zálogba adta más tulajdonát, és ezt követően annak tulajdonosa lett; a hitelezőnek
zálogjoggal kapcsolatos méltányossági kereset jár. Ugyanez a szabály nem érvényesül, ha
Titius örököse leszek, aki a hozzájárulásom nélkül megterhelte a tulajdonomat; mert ilyen
körülmények között a zálogjog visszaszerzésének joga nem illeti meg a hitelezőt; és
semmiképpen sem elegendő ahhoz, hogy a méltányos zálogjogi kereset alkalmazható legyen,
hogy a tulajdonos ugyanaz a fél legyen, aki a pénzzel is tartozik. Ha azonban a zálogjog
tekintetében megállapodott, így a csalárdsága megállapítható, akkor nem tud megfelelően
ellenállni az ellene indított méltányossági keresetnek.
42. Ulpianus, Vélemények, III. könyv.
A hitelező a zálogjog megadásával kapcsolatban indított perben jogilag köteles a vételár
többletét a kamatokkal együtt visszaadni; és nem szabad őt meghallgatni, ha a vevőt kívánja
helyettesíteni, mivel a megállapodás alapján történő eladás során a hitelező a saját üzletét
bonyolítja le.
43. Scaevola, Digest, V. könyv.
Egy fél megterhelt egy üres földterületet egy hitelező biztosítékaként, és átadott neki egy
adásvételi okiratot. Amikor az említett telken építkezni kívánt, vita támadt a szomszéddal a
terület szélességével kapcsolatban, és mivel azt másképp nem tudta bizonyítani, kérte a
hitelezőt, hogy mutassa be az általa átadott tulajdoni lapot, és mivel ezt nem tette meg, egy
kisebb épületet emelt, és így kárt szenvedett. Felmerült a kérdés, hogy ha a hitelező a pénzt
követeli, vagy a zálogjog visszaszerzése iránt keresetet indít, és csalásra alapított kivételt
nyújtanak be, a bírónak figyelembe kell-e vennie ezt a kárt? A válasz az volt, hogy ha a
hitelezőnek nem állt szándékában az adósra hárítani azzal, hogy megfosztotta őt az okirat
bemutatásától, akkor az adós a pénz kifizetésekor zálogjog iránti keresetet indíthat; de ha ez
szándékosan történt, akkor a hitelező ellen a hitelezőnek a pénz kifizetése előtt, az adott
időpontban fennálló kamatai összegére vonatkozóan indítható kereset.
(5) Titius pénzt kapott kölcsön Gaius Seiustól bőrzsákok zálogba adásával; és amíg Seius
ezeket a zsákokat a magtárában tartotta, egy százados, akit a komisszárius hivatalából küldtek,
elvitte a zsákokat, hogy a közszolgálatban használják fel; és később Gaius Seius, a hitelező
kezdeményezésére visszaszerezték őket. Kérdezem, hogy Titius, az adós, vagy Seius, a
hitelező felel-e a használatukból eredő kopásért? A válasz az, hogy a megállapított tényállás
szerint a hitelező nem volt felelős a zsákok elhasználódásából eredő kárért.

607

XIV. könyv
1. A hajó tulajdonosa elleni keresetről.
2. A rhodoszi kirakási törvényről.
3. Az Institoriánus cselekvésről.
4. A tributoriai akcióról.
5. Olyan ügyletekre vonatkozóan, amelyekről azt állítják, hogy egy másik személy
ellenőrzése alatt álló személlyel történtek.
6. A makedón szenátusi rendeletről.

******************************************

1. cím. A hajó tulajdonosa elleni keresetről.
1. Ulpianus, Az ediktumról, XXVIII. könyv.
Senki sincs, aki nem ismeri ennek az ediktumnak a hasznát, mert néha úgy kötünk
megállapodásokat a hajók kapitányaival az utazás szükségleteiről, hogy nem vagyunk
tisztában a polgári jogállásukkal vagy jellegükkel; és csak az volt a helyes, hogy az a fél, aki a
hajó kapitányát kinevezte, felelős legyen, mint az, aki egy üzlet vagy vállalkozás vezetésével
megbízott egy ügynököt; mivel valójában nagyobb szükség van arra, hogy a szerződést a
hajóskapitánnyal kössék meg, mint egy közönséges ügynökkel, mivel a körülmények lehetővé
teszik, hogy bárki megvizsgálja az ügynök helyzetét, és ennek megfelelően szerződést kössön
vele; de ez nem így van a hajóskapitánnyal, mivel gyakran sem a hely, sem az idő nem teszi
lehetővé, hogy kielégítő döntés szülessen.
(1) A hajó parancsnoka alatt azt a személyt kell értenünk, akire az egész hajó irányítása van
bízva.
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(2) Ha azonban a szerződést az egyik matrózzal kötötték, a hajótulajdonos ellen nem lehet
keresetet indítani; bár a hajótulajdonos ellen a hajón tartózkodók egyike által elkövetett
bűncselekmény miatt igen; mert egy dolog a szerződésen alapuló keresetindítás, és más dolog
a bűncselekményből eredő keresetindítás; mivel az, aki a hajóparancsnokot kijelöli,
megengedi, hogy vele szerződéseket kössenek, de aki matrózokat alkalmaz, nem engedi meg,
hogy velük szerződéseket kössenek, hanem ügyelnie kell arra, hogy azok ne kövessenek el
gondatlanságot vagy csalást.
(3) A hajóparancsnokokat a hajók bérbeadása céljából nevezik ki, akár áru vagy utasok
szállítására, akár készletek vásárlása céljából, de ha a hajóparancsnokot áru vásárlása vagy
eladása céljából nevezik ki, akkor a hajótulajdonos ezen az alapon is felelősségre vonható.
(4) Teljesen mindegy, hogy az ilyen gazda polgári állapota milyen, hogy szabad-e vagy
rabszolga, és hogy ha rabszolga, akkor a tulajdonosé vagy másé, és az sem számít, hogy
milyen korú, mivel az, aki kinevezte, csak magát hibáztathatja.
(5) Mi a hajóparancsnoknak nemcsak azt tekintjük, akit a tulajdonos nevezett ki, hanem azt is,
akit egy hajóparancsnok nevezett ki; és Julianus, akit e kérdésben megkérdeztek, ezt a
véleményt olyan esetben adta, amikor a tulajdonos nem tudott a kinevezésről; ahol azonban
tud róla, és megengedi a kijelölt személynek, hogy a hajó parancsnoki teendőit ellássa, azt
úgy tekintjük, hogy ő maga nevezte ki. Ez a vélemény számomra ésszerűnek tűnik; mivel
annak, aki kinevezte, felelősséggel kell tartoznia a parancsnok minden cselekedetéért,
különben a szerződő felek megtévesztésre kerülnek; és ezt a közjó érdekében annál
könnyebben el kell ismerni a parancsnok esetében, mint más megbízott esetében. Hogyan
akkor, ha a tulajdonos úgy nevezte ki a mestert, hogy az nem nevezhet ki mást; meg kell-e
fontolni, hogy Julianus véleményét ebben az esetben el kell-e fogadnunk? Mert tegyük fel,
hogy kifejezetten megtiltotta neki a következőképpen: "Titiust ne alkalmazd gazdának". Azt
kell azonban mondanunk, hogy a hajókat használók jóléte megköveteli, hogy a szabályt ilyen
mértékben alkalmazzák.
(6) A "hajó" szó alatt a tengeren, folyókon vagy tavakon való hajózásra használt hajókat, sőt
tutajokat is kell értenünk.
(7) A praetor nem minden okból biztosít keresetindítási jogot a tulajdonos ellen, hanem csak
arra a bizonyos dologra való hivatkozással, amelyre a hajóparancsnokot kijelölték; vagyis ha
egy bizonyos fajta üzletre jelölték ki, például ha áruszállításra kötöttek szerződést; vagy ha a
hajó javítására kötöttek megállapodást vagy költöttek pénzt; vagy ha a matrózok a
szolgálataikért fizetést követelnek.
(8) Mi van akkor, ha a gazda kölcsönvesz egy összeget, ez is a hatáskörébe tartozik-e? A
Pegazus úgy gondolja, hogy ha a pénzt arra az ügyre való hivatkozással vette kölcsön,
amelyre kinevezték, akkor a keresetnek helyt kell adni, és ezt a véleményt helyesnek tartom;
de mi van akkor, ha a hajó felszerelése vagy felszerelése céljából, vagy matrózok alkalmazása
céljából vette kölcsön?
(9) Ezért kérdezte Ofilius, hogy ha a hajóparancsnok kölcsönveszi a pénzt a hajó javítására, és
azt saját használatára fordítja, akkor a tulajdonos ellen lehet-e keresetet indítani? Azt mondja,
hogy ha azzal a szándékkal kapta meg, hogy a hajóra fogja költeni, és azután meggondolta
magát, akkor a tulajdonos felel, és csak magát hibáztathatja, amiért ilyen személyt jelölt ki.
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Ha azonban kezdettől fogva az volt a szándéka, hogy a hitelezőt becsapja, és nem mondta ki
kifejezetten, hogy a pénzt a hajó számlájára kapta, akkor az ellenkező szabály érvényesül.
Pedius helyesli ezt a megkülönböztetést.
(10) Ha azonban a gazda a megvásárolt dolgok árával kapcsolatban csalást követ el, a
veszteséget a tulajdonosnak és nem a hitelezőnek kell elszenvednie.
(11) Továbbá, ha a kapitány pénzt vesz kölcsön egy másik féltől, és ezzel kielégíti annak a
követelését, aki a hajó javítására pénzt adott kölcsön neki; úgy gondolom, hogy az előbb
említett hitelezőnek ugyanúgy meg kell adni a keresetet, mintha ő adta volna kölcsön a pénzt,
hogy azt a hajóra költse.
(12) Ezért a kinevezés bizonyos feltételeket ír elő, amelyeket a szerződő feleknek be kell
tartaniuk; és ezért ha a tulajdonos csak a fuvardíj beszedése céljából nevezte ki a hajó
parancsnokát, és nem azért, hogy a hajót bérbe vehesse (bár lehet, hogy ténylegesen bérbe
adta), a tulajdonos nem lesz felelős, ha a parancsnok ezt tette; és ugyanez a szabály
vonatkozik arra az esetre is, ha úgy volt értelmezve, hogy a hajót csak bérbe adhatja, de a
fuvart nem szedheti be; vagy ha azzal a céllal nevezték ki, hogy az utasokkal szerződést
kössön, de nem azért, hogy a hajó használatát felajánlja az árufuvarozásra, vagy fordítva;
akkor, ha túllépi az utasításait, nem kötelezi a tulajdonost. Ha azonban a hajóparancsnokot
csak arra jelölték ki, hogy a hajót bizonyos áruk, például zöldségek vagy kender szállítására
bérbe adja, és a hajót márvány vagy más anyagok szállítására adná bérbe, akkor azt kell
megállapítani, hogy nem lesz kötelezett. Mert bizonyos hajók teherszállításra, mások pedig
(amint azt általában állítják) utasok szállítására szolgálnak, és tudom, hogy nagyon sok
tulajdonos utasítást ad arra, hogy ne szállítsanak utasokat, és arra is, hogy az üzletet csak
bizonyos vidékeken és bizonyos vizeken szabad lebonyolítani; vannak például olyan hajók,
amelyek utasokat szállítanak Brundisiumba Kassiopából vagy Dyrrachiumból, de nem
alkalmasak teherszállításra, és vannak olyanok is, amelyek folyami hajózásra alkalmasak, de
nem alkalmasak a tengerre.
(13) Ha több hajóparancsnokot neveznek ki, és feladataik nincsenek felosztva, akkor
bármelyikükkel kötött ügylet a tulajdonost köti; ha azonban külön feladatokat jelölnek ki,
például az egyikük a hajó bérbeadásáért felelős, a másikuk pedig a fuvardíj beszedésével
foglalkozik, akkor a tulajdonost bármelyikük cselekedete kötelezi, feltéve, hogy az a
kötelességét teljesíti.
(14) Ha azonban a felek úgy kötötték meg a megbízást, ahogyan ez gyakran előfordul, hogy
az egyikük a másik nélkül semmilyen üzletet nem köthet, akkor az, aki csak az egyikükkel köt
szerződést, csak magát okolhatja.
(15) Amikor a "végrehajtó" szót használjuk, azt a felet értjük alatta, akinek a kezébe minden
bevétel és kifizetés kerül, függetlenül attól, hogy ő a hajó tulajdonosa, vagy pedig a
tulajdonostól bérelte azt egy meghatározott összegért, egy bizonyos időre vagy állandó
jelleggel.
(16) Nem sokat számít, hogy a hajó feletti rendelkezést gyakorló fél férfi vagy nő, háztartásfő,
apai felügyelet alatt álló fiú vagy rabszolga; de ahhoz, hogy egy gyámolt rendelkezzen egy
hajó felett, a gyámja beleegyezését kell kérnünk.
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(17) Azt is választhatjuk, hogy a hajót irányító személyt vagy a hajó parancsnokát akarjuk-e
perelni.
(18) Másfelől azonban a praetor nem ígér keresetet azok ellen, akik a mesterrel szerződtek,
mert neki nem volt szüksége ugyanarra a segítségre; a bérleti szerződés alapján azonban
perelheti a mestert, ha az ellenszolgáltatás fejében bocsátja rendelkezésre a munkáját; vagy ha
ezt ingyenesen teszi, megbízási pert indíthat ellene. Nyilvánvaló, hogy a prefektusok az
ellátmányok igazgatása miatt, a tartományban pedig a kormányzók, akik rendkívüli
hatáskörök gyakorlásával szoktak segíteni nekik, megtehetik ezt, ha a hajók kapitányai által
kötött szerződésekről van szó.
(19) Ha az a fél, aki a hajó irányítását gyakorolja, egy másik fél hatalmában áll, és a hajó
irányítását az ő hozzájárulásával végzi, a hajóparancsnokkal kötött ügyletek miatt keresetnek
adnak helyt az ellen a fél ellen, akinek a hatalmában áll, aki a hajó irányítását gyakorolja.
(20) De bár a kereset megilleti azt a személyt, akinek az irányítása alatt áll az, aki a hajó
irányítását gyakorolja, mégis, ez csak akkor történik meg, ha az utóbbi beleegyezésével
cselekszik. Ezért az, aki az irányítást gyakorló fél irányítása alatt áll, beleegyezése miatt a
teljes összegért felel; mivel a hajók tulajdonjoga a közjó szempontjából a legnagyobb
jelentőségű kérdés. Az ügynökök alkalmazása nem ilyen előnyös, azon oknál fogva, hogy
azok, akik a tulajdonos tudtával, a peculiumhoz tartozó tőkével üzletet kötöttek, csak a
részesedésükre jogosultak a felosztásból. De ha a tulajdonos csak tudomással bírt, és nem adta
beleegyezését, amikor a szerződést a mesterrel kötötték, adjunk-e kereseti jogot az egész
összegre, mint abban az esetben, amikor a fél beleegyezett; vagy csak a tributorianus
keresethez hasonlót adjunk? Ezért, mivel a kérdés kétséges, jobb, ha szigorúan ragaszkodunk
az Ediktum szavaihoz, és az atya vagy a gazda puszta tudását a hajók esetében nem tekintjük
az elnyomás mentségének, sem pedig a peculium pénzén vásárolt áru esetében a puszta
beleegyezést nem terjesztjük ki úgy, hogy a teljes összegre vonatkozó kötelezettség
keletkezzen. Pomponius is jelezni látszik, hogy ragaszkodik ahhoz az elvhez, hogy
amennyiben egy személy egy másik személy irányítása alatt áll, és az ő beleegyezésével
folytat üzletet, akkor a teljes összegért felel, de ha nem, akkor csak a peculium összegéért.
(21) Az "irányítás alatt" kifejezést úgy kell értenünk, hogy az mindkét nemre vonatkozik,
fiakra és lányokra, valamint férfi és női rabszolgákra.
(22) Ha egy rabszolga, aki egy peculium része, egy hajó vezetőjeként jár el az apai irányítás
alatt álló fiú beleegyezésével, akinek a peculium része, vagy ha egy alrabszolga irányítja a
hajót az utóbbi beleegyezésével, az apa vagy a gazda, aki nem adta beleegyezését, csak a
peculium összegéért felel, de maga a fiú teljes mértékben felel. Egyértelmű, hogy ha a hajót a
gazda vagy az apa beleegyezésével kezeli, akkor a teljes összegért felel, sőt, a fiú, ha
beleegyezését adta, szintén teljes mértékben felel.
(23) De bár a praetor csak ott ígéri a keresetet, ahol az üzletet a hajó parancsnokával kötötték,
mégis (ahogy Julianus megállapította) az apa vagy a parancsnok teljes felelősséggel tartozik,
még akkor is, ha a szerződést magával a hajó vezetőjével kötötték.
(24) Ezt a keresetet a tulajdonos a hajó parancsnoka ellen nyújtja, és ezért ha bármelyikük
ellen indítottak pert, a másik ellen nem indítható; ha azonban a pénz egy részét kifizették, és
ezt a parancsnok tette, a kötelezettség a törvény erejénél fogva csökken. Ha azonban az
üzletvezető a saját nevében fizette ki, vagyis a tiszteletbeli kötelezettség miatt, vagy a gazda
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nevében fizették ki, a kötelezettség csökken; mivel ahol más fizet helyettem, ott felment a
tartozás alól.
(25) Ha több félnek közös tulajdonában van egy hajó, bármelyikük ellen a teljes összegre
vonatkozó per indítható;
2. Gaius, A tartományi ediktumról, IX. könyv.
Annak érdekében, hogy az egy szerződéssel rendelkező személy ne kényszerüljön arra, hogy
követelését több ellenfél között ossza fel,
3. Paulus, Az ediktumról, XXIX. könyv.
Az sem számít, hogy melyiküknek mekkora része van a hajóban, mivel az a fél, aki fizetett, a
társasági perben a többiekkel szemben behajtja a követelést.
(4) Ulpianus, Az ediktumról, XXIX. könyv.
Ha azonban egy hajó irányítását több személy egymás között gyakorolja, akkor a hajóban
való részesedésük arányában kell perelni őket, mivel nem tekinthetők egymás
parancsnokainak.
1. Ha egy hajó irányításával több személy közülük egyet jelöl ki kapitánynak, akkor a teljes
követelésért perelhetőek.
2. Ha egy több személyhez tartozó rabszolga az ő hozzájárulásukkal irányítja a hajót, ugyanaz
a szabály alkalmazandó, mint amikor több vezető van. Ugyanis egyértelmű, hogy ha
bármelyikük beleegyezésével cselekedett, akkor az utóbbiak teljes összegért felelnek; és ezért
úgy gondolom, hogy a fent említett esetben mindannyian teljes mértékben felelősek.
3. Ha egy rabszolgát, aki a tulajdonosa beleegyezésével irányította a hajót, elidegenítenek, az
őt elidegenítő fél mindazonáltal felelősséggel tartozik. Ennélfogva akkor is felelős lenne, ha a
rabszolga meghalna, mivel a hajó tulajdonosa a gazda halála után is felelős lesz.
4. Ezeket a kereseteket időbeli korlátozás nélkül nyújtják mind az örökösök javára, mind
ellenük. Ezért, ha egy rabszolga, aki urának beleegyezésével irányít egy hajót, meghal, e
keresetnek egy év elteltével helyt adnak, bár a De peculio keresetnek egy év elteltével nem
adnak helyt.
5. Paulus, Az ediktumról, XXIX. könyv.
Ha a hajójának parancsnoka olyan személy, aki az én irányításom alatt áll, akkor az én
javamra is perelhető lesz Ön ellen, ha bármilyen szerződést kötök vele. Ugyanez a szabály
vonatkozik arra az esetre is, ha ő közös tulajdonban van velünk. Ön azonban jogosult lesz
ellenem bérleti perre, mert bérbe vette rabszolgám szolgálatait, mivel, még ha mással kötött is
szerződést, akkor is eljárhatna ellenem, hogy elérje az én számlájára fennálló perbeli jogom
átruházását, éppúgy, mint ahogyan egy felszabadított emberrel szemben is eljárhatott volna,
ha alkalmazottja lett volna; de ha a szolgáltatás ingyenesen történt, akkor megbízás alapján
indíthat pert.
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(1) Továbbá, ha a rabszolgám irányít egy hajót, és én szerződést kötök a hajóparancsnokkal,
semmi sem akadályoz meg abban, hogy a hajóparancsnok ellen eljárást indítsak egy olyan
perrel, amelyet akár a polgári, akár a pretoriánus jog alapján indíthatok; mert ez az ediktum
nem akadályoz meg senkit abban, hogy a hajóparancsnokot perelje, mivel ez az ediktum nem
ruházza át a keresetet, hanem csak egyet ad hozzá.
(2) Ha egy hajó egyik tulajdonosa szerződést köt a hajó parancsnokával, akkor a többiek ellen
is indíthat keresetet.
6. Paulus, Rövidítések, VI. könyv.
Ha egy rabszolga a gazdája beleegyezése nélkül irányít egy hajót, és ha ennek tudatában van,
akkor tributorian keresetnek adnak helyt; ha azonban nem tud erről a tényről, akkor De
peculio keresetnek van helye. Ha egy közös tulajdonban lévő rabszolga az urak
beleegyezésével irányít egy hajót, akkor a teljes összegre vonatkozó kereset megilleti őket
külön-külön.
(7) Africanus, Kérdések, VIII. könyv.
Lucius Titius kinevezte Stichust egy hajó parancsnokává, aki, miután pénzt vett fel, azt
állította, hogy azt a hajó javítására kapta. Felmerült a kérdés, hogy Titius csak akkor felel-e
ezen az alapon, ha a hitelező bizonyítja, hogy a pénzt a hajó javítására költötték? A válasz az
volt, hogy a hitelező jogosan indíthatott keresetet, ha a pénz kölcsönzésekor a hajó olyan
állapotban volt, hogy javításra szorult; mert bár a hitelezőt nem lehet arra kényszeríteni, hogy
maga vállalja a hajó javítását, és a tulajdonos ügyeit intézze (ami minden bizonnyal így lenne,
ha neki kellene bizonyítania, hogy a pénzt a javításra költötték); mégis, meg kellene követelni
tőle, hogy tudja, hogy a kölcsönt arra a célra nyújtja, amelyre a hajóparancsnokot kijelölték;
és ez bizonyosan nem történhetne meg, ha nem tudná azt is, hogy a pénzre a javításokra volt
szükség. Ezért, még ha a hajó olyan állapotban is volt, hogy javításra szorult, mégis, ha sokkal
több pénzt adtak kölcsön, mint amennyi e célra szükséges volt, a teljes összegre vonatkozó
keresetnek nem szabadna helyt adni a hajó tulajdonosa ellen.
1. Néha meg kell vizsgálni, hogy a pénzt olyan helyen adták-e kölcsön, ahol azt, amiért azt
megelőlegezték, meg lehetett-e szerezni; mert, mint Africanus mondja, mi lenne, ha valaki
egy vitorla megvásárlására adna kölcsön pénzt egy olyan szigeten, amely olyan jellegű, hogy
ott semmilyen körülmények között nem lehet vitorlát szerezni? És általában véve a hitelező
köteles bizonyos gondossággal eljárni az ügylet során.
2. Majdnem ugyanez a szabály vonatkozik arra az esetre is, amikor a vizsgálat az institoriális
cselekményre vonatkozik; mert ebben az esetben is tudnia kell a hitelezőnek, hogy az áru
megvásárlása, amelyre a rabszolgát kijelölték, szükséges volt; és elegendő, ha a kölcsönt e
célból nyújtotta, de nem kell azt is megkövetelni, hogy ő maga vállalja annak megállapítását,
hogy a pénzt erre a célra költötték-e el. A közös haszonbérlet elve nemcsak a hajóra, hanem a
rakományra is kiterjed, hacsak másként nem rendelkezik; a hajóparancsnokot, mivel a
tulajdonosok bizalmas megbízottjának tekintik, hallgatólagosan felhatalmazzák arra, hogy a
tulajdonosok beleegyezése nélkül is kösse őket minden olyan kérdésben, amely a hajó
általános irányítására és navigálására vonatkozik; ez a szabály ismeretlen régiségű, de
nyilvánvalóan a kereskedelmi érintkezés legkorábbi korszakaiból származik. Személyesen
felel a szerződéseiért, amely felelősség alól azonban külön megállapodással felmentést
kaphat. Mint a résztulajdonosok esetében, eladhatja vagy zálogjoggal terhelheti a rakomány
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egészét vagy egy részét, valamint a hajót, ha hirtelen a többiekkel szemben, akiknek az áruját
megmentette, hogy a veszteség arányosan osztható legyen. Servius valóban azt válaszolta,
hogy a szállítási szerződés alapján a hajó parancsnoka ellen kell eljárniuk, hogy kötelezzék őt
a többiek árujának visszaszolgáltatására, amíg a veszteségből való részesedésüket ki nem
egyenlítik. Még ha a kapitány vissza is tartja az árut, a szállítási szerződés alapján
mindenképpen jogosult lesz az utasok ellen perelni.

2.cím A rhodosi jettójogról.
1. Paulus, Mondatok, II. könyv.
A rodoszi törvény előírja, hogy ha a hajó könnyítése céljából árut dobnak a fedélzetre, akkor a
mindenki javára elveszett árut mindenki hozzájárulásával kell pótolni.
2. Ugyanő, Az ediktumról, XXXIV. könyv.
Mi a teendő, ha vannak olyan utasok, akiknek nincs poggyászuk? Nyilvánvalóan
kényelmesebb lesz megtartani a poggyászukat, ha van; de ha nincs, és a fél az egész hajót
bérelte, akkor a szerződés alapján ugyanúgy perelhető, mint a hajón helyet bérlő utasok
esetében; mert teljesen jogos, hogy a veszteséget részben azok viseljék, akik mások
tulajdonának megsemmisítésével biztosították saját áruik megőrzését.
1. Ha az áru megmenekült, a hajó pedig megsérült, vagy felszerelésének egy részét
elvesztette, nem kell hozzájárulást fizetni, mert a hajó használatára szolgáló dolgok állapota
különbözik attól, ami miatt a fuvart megkapták; hiszen ha egy kovács eltörik egy üllőt vagy
egy kalapácsot, ezt nem fogják annak felszámolni, aki felbérelte a munkára. Ha azonban a kár
az utasok beleegyezésével vagy félelmük miatt következett be, azt meg kell téríteni.
2. Amikor több kereskedő különböző árukat gyűjt egy hajóban, és ezen kívül sok utas is
utazik rajta, rabszolgák és szabadok egyaránt, és nagy vihar támad, és a rakomány egy része
szükségszerűen a fedélzetre vetődik; a kérdés a következő pontra vonatkozott, nevezetesen
arra, hogy szükséges-e mindenkinek megtéríteni azt, amit a fedélzetre dobtak; és hogy ezt
azoknak is meg kell-e tenniük, akik olyan árut hoztak a fedélzetre, amely nem terhelte a hajót;
mint például drágakövek és gyöngyök, és ha ez a helyzet, akkor ezek mekkora részéhez kell
hozzájárulniuk; és hogy szükséges-e, hogy a szabadokért valamit fizessenek, és milyen peres
eljárást lehet indítani? Úgy ítélték meg, hogy mindazoknak, akiknek érdekében állt, hogy az
árut a fedélzetre dobják, hozzá kell járulniuk, mert ezt a hozzájárulást tulajdonuk megőrzése
miatt tartoznak, és ezért még a hajó tulajdonosa is köteles a maga részéért. A kár összegét a
vagyon értékének arányában kell felosztani; a szabadok személye nem értékelhető; és az
elveszett vagyon tulajdonosai jogosultak a szállítási szerződés alapján a tengerész, azaz a
hajóparancsnok ellen eljárni. Egyetértés merült fel abban a kérdésben is, hogy kell-e becslést
készíteni az egyes személyek ruházatáról és gyűrűiről, és úgy határoztak, hogy ezt meg kell
tenni, és hogy mindent figyelembe kell venni a hozzájáruláshoz, kivéve azt, amit fogyasztás
céljából hoztak a fedélzetre, amibe mindenféle élelmiszert bele kell számítani; és ez annál is
inkább indokolt, mert ha az út során bármikor hiányoznának ezek a tárgyak, mindenki
hozzájárul a közös készlethez, amije van.
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3. Ha a hajót a kalózoktól váltották ki Servius, Ofilius és Labeo szerint mindenkinek hozzá
kell járulnia; de ami azt illeti, amit a rablók elvittek, a veszteséget annak kell viselnie, akinek
a tulajdona volt, és nem kell hozzájárulnia annak, aki a tulajdonát kiváltotta.
4. A hozzájárulás általában a megmentett és az elveszett vagyon értékének megfelelően
történik; és nem számít, hogy az elveszett vagyontárgyat magasabb áron lehetett volna eladni,
mivel a hozzájárulás a veszteségre és nem a nyereségre vonatkozik. Azokra a dolgokra
vonatkozóan azonban, amelyek miatt hozzájárulást kell fizetni, a becslést nem arra kell
alapozni, amennyiért megvásárolták, hanem arra, amennyiért el lehetett volna adni.
5. A tengeren elveszett rabszolgák számát nem szabad megbecsülni, mint ahogyan azt sem, ha
a beteg rabszolgák a hajón halnak meg, vagy a fedélzetre vetik magukat.
6. Ha az utasok közül valaki fizetésképtelen, az ebből eredő veszteség nem a hajó
parancsnokát terheli, mivel a tengerész nem köteles mindenki anyagi helyzetét vizsgálni.
7. Ha a fedélzetre dobott vagyontárgyakat visszaszerzik, a hozzájárulás szükségessége
megszűnik; de ha már megtörtént, akkor azok, akik fizettek, a szállítási szerződés alapján
keresetet indíthatnak a gazda ellen, aki pedig a bérleti szerződés alapján járhat el, és
visszatérítheti a visszaszerzett összeget.
8. A fedélzetre dobott tárgyak a tulajdonos tulajdonát képezik, és nem válnak annak
tulajdonává, aki megszerzi őket, mivel nem tekinthetők elhagyottnak.
3. Papinianus, Vélemények, XIX. könyv.
Ha egy árbocot vagy a hajó felszerelésének bármely más részét a fedélzetre dobják a
mindenki számára közös veszély elhárítása céljából, hozzájárulásra van szükség.
4. Callistratus, Kérdések, II. könyv.
Ha egy túlterhelt hajó könnyítése céljából, mert az nem tudott a rakományával egy folyóba
behajózni vagy egy kikötőbe érni, az áru bizonyos részét egy csónakba helyezik, hogy a hajó
ne kerüljön veszélybe a folyón kívül, vagy a kikötő bejáratánál, vagy az utóbbiban, és a
csónak elsüllyed, számlát kell készíteni azok között, akiknek az áru a hajón maradt, és azok
között, akik a csónakban vesztették el az árujukat, ugyanúgy, mintha az utóbbiakat a vízbe
dobták volna. Sabinus is ezt a nézetet fogadja el a Vélemények második könyvében.
Másrészt, ha a hajó az áru egy részével együtt megmenekül, a hajó pedig elveszik, nem kell
elszámolni azokkal szemben, akik a hajóban vesztették el a tulajdonukat, mert a kidobás csak
akkor teszi szükségessé a hozzájárulást, ha a hajó megmenekül.
1. De ha egy hajó, amelyet egy viharban egy kereskedő árujának a fedélzetre dobásával
könnyítettek meg, egy másik helyen elsüllyed, és egyes kereskedők áruját búvárok
segítségével kártérítésért visszaszerzik; Sabinus azt is mondja, hogy számlát kell készíteni
azon fél között, akinek áruját az út során a hajó könnyítése céljából a fedélzetre dobták, és
azok között, akik később a búvárok segítségével visszaszerezték árujukat. Másfelől azonban
nem kell elszámolást bemutatnia annak a félnek, akinek áruját az út során a fedélzetre dobták,
azoknak, akiknek az áruját ezáltal nem sikerült megmenteni, ha valamennyit búvárok
segítségével találták meg; mert nem lehet azt állítani, hogy azt az elveszett hajó megmentése
céljából dobták a fedélzetre.
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2. Ha azonban a hajóról jetsam készül, és bárkinek a fedélzeten maradt árúja megsérül,
megfontolandó, hogy kötelezhető-e hozzájárulásra, mivel nem szabadna őt a hozzájárulás
kettős elvesztése és vagyonának romlása miatt elnyomni. Az a pont azonban fenntartható,
hogy a vagyonának jelenlegi értékével arányosan kell hozzájárulnia. Így például, ha két
személy áruja egyenként húsz aurei értékű volt, és az egyiküké csak tíz aurei értékűvé vált,
mert elázott; annak a félnek, akinek a tulajdona nem károsodott, húsz, a másiknak pedig tíz
aurei arányában kell hozzájárulnia. Ebben az esetben azonban véleményt lehet mondani, ha
különbséget teszünk a romlás okát illetően; vagyis, hogy a kár az áru tengerbe dobásából
eredő kitettség miatt keletkezett-e, vagy más okból; például, ha az áru valahol egy sarokban
feküdt, és a hullámok elérték. Ebben az esetben a tulajdonos kénytelen lesz hozzájárulni, de
az előbbi esetben nem kellene-e mentesülnie a hozzájárulás terhe alól, mert a jetsam őt is
megkárosította? Vagy pedig akkor is felelnie kellene, ha az áruját a fröccsenő víz miatt a
jetsam miatt megrongálta a víz? Még finomabb megkülönböztetést kell tenni, nevezetesen azt,
hogy a nagyobb kár a kár vagy a járulék miatt következett-e be; például, ha az áru húsz aurei
értékű, és a járulékot tíz aureira állapították meg, a kár azonban kettő, és ezt a kár miatt
levonták, kell-e a tulajdonosnak a maradékkal hozzájárulnia? Hogyan akkor, ha a kár több
volt, mint a hozzájárulás? Ha például a tulajdon tíz aurei értékben károsodott, a hozzájárulás
pedig kettőt tett ki, kétségtelen, hogy a félnek nem kell mindkét terhet viselnie. De itt nézzük
meg, hogy nem kellene-e hozzájárulást fizetni neki; mert mit számít, hogy elveszítem-e a
vagyonomat azáltal, hogy a fedélzetre dobják, vagy megrongálódik azáltal, hogy kiteszik?
Mert ahogyan a félnek a vagyonának elvesztése miatt jár a segély, ugyanúgy jár annak is,
akinek a vagyona a jetsam miatt romlott meg. Papirius Fronto is ezt állapította meg egy
véleményében.
5. Hermogeniamis, Epitomák a jogról, II. könyv.
Azok hozzájárulása, akik megmentették árujukat a hajótöréstől, senkit sem kárpótol a hajó
elvesztéséért; mert úgy tartják, hogy e hozzájárulás méltányossága csak akkor fogadható el,
ha a jetsam jogorvoslata révén a közös veszély alatt a többiek érdekét is figyelembe veszik, és
a hajót megmentik.
1. Ha az árbocot azért vágják le, hogy a hajó az árujával együtt megmeneküljön a veszélytől,
akkor méltányos hozzájárulási igényt lehet érvényesíteni.
(6) Julianus, Digest, LXXXVI. könyv.
Egy vihartól megvert hajót, amelynek kötélzetét, árbocát és vitorlázatát villámcsapás égette
meg, Hippóba vittek. Miután ott kapkodva és ideiglenesen felszerelték, Ostiába hajózott, és
sértetlenül kirakta rakományát. Feltették a kérdést, hogy azok, akiknek a rakománya volt,
kötelesek-e a veszteség arányában hozzájárulni a hajó parancsnokának? A válasz az volt,
hogy nem voltak kötelesek, mivel a költségeket inkább a hajó felszerelése, mintsem a
rakomány megóvása miatt kellett viselniük.
7. Paulus, Alfenus Digestus Epitomái, III. könyv.
Ha egy hajó elsüllyed vagy megfeneklik, az a vélemény alakult ki, hogy amit mindenki
megment a saját vagyonából, azt megtarthatja magának, akárcsak tűz esetén.
(8) Julianus, A Miniciusról, II. könyv.
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Azok, akik a hajó könnyítése céljából bármilyen vagyontárgyat a fedélzetre dobnak, nem
szándékoznak azt elhagyottnak tekinteni; hiszen ha megtalálják, el tudják vinni, és ha van
fogalmuk arról a helyről, ahová a tenger dobta, igényt tarthatnak rá; így ugyanolyan
helyzetben vannak, mint az, aki egy tehertől elnyomva az útra dobja azt, arra számítva, hogy
hamarosan másokkal együtt visszatér és elviszi.
9. Volusius Marcianus, A rodoszi törvényről.
Nikomédiai Eudaimon kérvénye Antoninus császárhoz: "Uram, Antoninus császár, miután
hajótörést szenvedtünk Icariában, a Kikládok szigetein lakó földművesek megfosztottak
bennünket a jövedelmünktől". Antoninus a következőképpen válaszolt Eudaimonnak: "Én
vagyok ugyan a világ ura, de a törvény a tenger ura; és ezt az ügyet a tengeri kérdésekben
elfogadott rodoszi törvénynek kell eldöntenie, feltéve, hogy a mi rendeletünk nem áll vele
ellentétben." Az isteni Augustus ugyanezt a szabályt állította fel.
(10) Labeo, Paulus valószínűségeinek epitomája, I. könyv.
Ha Ön rabszolgák szállítására kötött szerződést, a hajón meghalt rabszolga után nem jár
Önnek fuvardíj. Paulus szerint valójában az a kérdés, hogy miben állapodtak meg, hogy a
fuvardíjat azok után kell-e fizetni, akiket felrakodtak a hajóra, vagy csak azok után, akiket
elszállítottak a célállomásra? És ha ezt nem lehet megállapítani, akkor elég, ha a hajó gazdája
bizonyítja, hogy a rabszolgát a fedélzetre helyezték.
1. Ha Ön azzal a feltétellel bérelt egy hajót, hogy az Ön áruját a hajóval szállítják, és a hajó
parancsnoka anélkül, hogy erre kényszerítette volna, az Ön tulajdonát egy alacsonyabb rendű
hajóra helyezte, tudván, hogy Ön ezt nem kívánta; és az Ön áruja elveszett, azzal a hajóval
együtt, amelyen utoljára szállították, Ön jogosult lesz a bérleti és bérleti szerződés alapján az
első hajó parancsnoka ellen pert indítani. Paulus viszont azt mondja, hogy ez nem igaz,
feltéve, hogy mindkét hajó elveszett az út során, mivel ez a matrózok rosszindulata vagy
gondatlansága nélkül történt. Ugyanez a szabály érvényes akkor is, ha az első hajó kapitányát,
mivel közhatóság tartotta vissza, megakadályozták abban, hogy az árujával elhajózzon. Ez a
szabály akkor is alkalmazandó, ha azzal a feltétellel kötött szerződést önökkel, hogy bizonyos
kötbért fizet önöknek, ha nem rakodja ki az önök áruját a megbeszélt napra azon a helyen,
ahová a szállításról megállapodott, és nem őt terheli a vád, ha nem várja meg; még akkor sem,
ha a kötbért elengedik neki. Ugyanezt a szabályt kell betartanunk egy hasonló képzeletbeli
esetben is, amikor bebizonyosodik, hogy a hajóparancsnok betegség miatt akadályoztatva
volt, és nem tudott hajózni, ha hajója minden rosszindulatú szándék vagy gondatlanság nélkül
vált hajózásra alkalmatlanná.
2. Ha Ön egy kétezer befőttesüveg szállítására alkalmas hajót bérel, és befőttesüvegeket
helyez el a fedélzeten, akkor kétezer befőttesüveg fuvardíjáért felel. Paulus szerint az a
helyzet, hogy ha a hajó teljes kapacitását béreled, akkor kétezer korsó fuvardíja jár, de ha a
fuvardíjban a fedélzetre helyezett korsók száma szerint állapodtak meg, akkor az ellenkező
szabály érvényesül; mert annyi korsó szállításáért tartozol, ahány korsót a fedélzetre helyeztél.

3.cím Az Institorian Actionről.
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1. Ulpianus, Az ediktumról, XXVIII. könyv.
A prétor számára igazságosnak tűnt, hogy mivel a megbízottak cselekedeteiből előnyökre
teszünk szert, az általuk kötött szerződések is köteleznek bennünket, és perelhetőek vagyunk
az általuk kötött szerződések miatt. Nem rendelkezik azonban ugyanerről az ügynökké
kinevezett félre vonatkozóan, hogy ő is indíthasson pert. Ha ugyanis saját rabszolgáját
alkalmazza megbízottként, akkor biztonságban lehet, mivel a perjogot megszerezte magának;
ha azonban akár más rabszolgáját, akár valamely szabad embert alkalmaz, akkor nem lesz
jogosult perelni, hanem magát a megbízottat vagy annak urát perelheti akár a megbízás, akár a
lebonyolított üzlet alapján. Marcellus azonban azt mondja, hogy a keresetnek meg kell adni a
jogot annak, aki az ügynököt megbízta, azok ellen, akik vele szerződést kötöttek,
2. Gaius, A tartományi ediktumról, IX. könyv.
Ugyanabban a formában, amelyben az ügynök a szerződést megkötötte, feltéve, hogy nem
tudja magát más módon megvédeni.
3. Ulpianus, Az ediktumról, XXVIII. könyv.
Az ügynököt azért nevezik így, mert közreműködik az üzlet lebonyolításában, és nem sokat
számít, hogy üzletvezetésre vagy bármilyen más jellegű munkára nevezik ki:
4. Paulus, Az ediktumról, XXX. könyv.
Ahogyan néha árut visznek becsületes emberek házaiba, és ott eladják. A hely, ahol a dolgot
eladták vagy megvásárolták, nem változtatja meg a keresetindítási okot, mivel minden esetben
igaz, hogy a megbízott vásárolt vagy eladott.
5. Ulpianus, Az ediktumról, XXVIII. könyv.
Ezért függetlenül attól, hogy milyen ügylet lebonyolítására jelölték ki, megfelelően
ügynöknek kell nevezni.
(1) Mert Servius is azt mondja a Brutusról szóló első könyvében, hogy ha bármilyen üzletet
bonyolítanak le azzal, akinek a háza van, vagy valakivel, akit az építkezés felügyeletére vagy
a gabona beszerzésére jelöltek ki, akkor az illető a teljes összegért felel.
(2) Labeo azt is kimondta, hogy ha valaki megbízott valakit, hogy kamatra pénzt adjon
kölcsön, földet műveljen, kereskedelmet folytasson vagy szerződéseket kössön, akkor teljes
felelősséggel tartozik.
(3) Továbbá, ha valaki a rabszolgáját bízta meg a brókerasztal kezelésével, akkor az ő
számlájára felel.
(4) Az is rendezett, hogy azokat, akiket a ruhakereskedők vagy a vászonszövők bíznak meg
azzal, hogy a ruházat eladására járjanak, és akiket általában circitoresnek nevezünk, szintén
ügynököknek kell nevezni.
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(5) Bárki megfelelően nevezheti a muleteereket ügynököknek is,
(6) Valamint azok, akiket a ruhaköltők és szabók neveznek ki. Az istállóőröket szintén úgy
kell tekinteni, mint akik az ügynökök helyét foglalják el.
(7) Labeo azt is mondja, hogy ha egy boltos elküldi a rabszolgáját egy távolabbi helyre, hogy
ott árut vásároljon, és azt elküldje neki, akkor úgy kell tekinteni, hogy az egy ügynök helyét
foglalja el.
(8) Azt is mondja, hogy ha egy temetkezési vállalkozónak van egy rabszolgája, akinek az a
feladata, hogy előkészítse a holttesteket a temetésre, és ő kirabol egy holttestet; az
Institoriánus keresethez hasonló eljárásnak kell helyt adni ellene, bár a lopás és a sérelem
miatt indított per egyaránt megalapozott.
(9) Labeo azt is mondja, hogy ha egy péknek szokása volt szolgáját egy bizonyos helyre
küldeni kenyér eladása végett, és az, miután pénzt fogadott el azért, hogy minden nap
kenyeret szállítson bizonyos felek részére, elmulasztotta ezt megtenni; nem kétséges, hogy a
pék felelősségre vonható, ha megengedte, hogy a pénzt ilyen módon adják neki.
(10) Ha egy telkesítő, aki hosszú útra készült indulni, azt kérte, hogy utasításokat adjon
tanoncainak, akiknek alaposan felszerelve átadta üzletét; és távozása után egy tanonc ruhát
kapott és menekülőre fogta; a telkesítő nem lesz felelős, ha a rabszolgát közönséges
ügynökként hagyta, de ha ez úgy történt, hogy az üzlet vezetőjévé tette, akkor felelős lesz.
Nyilvánvaló, hogy ha kijelentette nekem, hogy megbízhatom a munkásait, akkor nem
Institorian Action, hanem egy bérleti szerződés alapján fog felelni.
(11) Nem minden, az üzletkötővel kötött ügylet köti azonban az őt megbízó felet, hanem csak
akkor, ha a szerződés arra az ügyre vonatkozott, amely miatt az üzletkötő megbízást kapott,
vagyis csak arra, amire a megbízást kapta.
(12) Ezért, ha valakit megbízok az áru eladásával, felelős leszek az ő számlájára a vételi
perben; és hasonlóképpen, ha történetesen én bíztam meg őt az áru megvásárlásával, felelős
leszek az eladási perben; de a fél nem lesz kötelezett, ha a megbízás vásárlásra történt, és ő
elad, sem ha eladásra bízták meg, és ő vásárol; és ezt a véleményt Cassius is jóváhagyja.
(13) De ha valaki pénzt kölcsönöz egy üzletkötőnek, akit áruvásárlásra rendeltek ki, akkor van
alapja az Institorian Actionnek, és ugyanígy, ha az üzlet bérleti díjának kifizetésére rendelték
ki; és úgy gondolom, hogy ez igaz, hacsak nem tiltották meg neki a kölcsönzést.
(14) Ha azonban az olaj kölcsönzése olyan félnek történik, akit én neveztem ki az olaj
megvásárlására és eladására, akkor azt kell mondani, hogy az Institoriánus keresetnek helye
van.
(15) Hasonlóképpen, ha egy ügynök, amikor olajat adott el, gyűrűt kapott zálogként, és azt
nem adta vissza, a gazdája felelős az Institoriánus keresetért; mivel a szerződés arra az üzletre
vonatkozik, amelynek lebonyolítására kijelölték, kivéve, ha arra kellett volna utasítani, hogy
készpénzért adjon el. Ezért, ha az ügynök pénz helyett zálogot fogadott volna el, az
Institoriánus keresetnek van helye.
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(16) Ezen túlmenően az Institoriánus keresetet az ügynök nevében közbelépő kezes is
benyújthatja, mivel ez az ügylet eredménye.
(17) Ha valaki megbízottat nevezett ki, és az, aki megbízta, meghal, és olyan örököst hagy
hátra, aki ugyanazt a megbízottat alkalmazza; kétségtelen, hogy felelősséggel tartozik.
Ismétlem, ha a hagyatékba vétel előtt szerződést kötöttek vele, akkor csak az a jogos, hogy az
Institoriánus keresetnek olyan személyt kell megilletnie, aki nem ismeri a tényeket.
(18) Ha azonban az én ügynököm, gyámom vagy gondnokom nevez ki egy üzletvezetőt,
akkor azt kell mondani, hogy az Institoriánus keresetnek ugyanúgy meg kell adni, mintha én
neveztem volna ki.
6. Paulus, Az ediktumról, XXX. könyv.
Az Institoriánus keresetnek magával az ügynökkel szemben is helyt kell adni, ha az ügynök
mindenféle ügylet lebonyolítására volt megbízva.
7. Ulpianus, Az ediktumról, XXVIII. könyv.
Sőt, ha valaki, aki az én ügyeimet intézi, kinevez egy megbízást, és én azt megerősítem,
ugyanez a szabály érvényes.
1. Nem számít, hogy ki az üzletkötő, legyen az férfi vagy nő, szabad vagy rabszolga, a saját
vagy más rabszolgája. Az sem számít, hogy ki jelölte ki; mert ha nő jelölte ki, akkor az
Institorian Action ugyanúgy megalapozott, mint az Exercitorian Action a hajó feletti irányítást
gyakorló fél ellen; ha pedig nőt jelöltek ki, akkor ő maga is felelős. Ha pedig egy szülői
felügyelet alatt álló nőt vagy egy rabszolganőt neveztek ki, az Institoriánus Pálya
megindítható.
2. Ha az üzletkötő kiskorú, akkor az Institoriánus kereset által kötelezi azt, aki őt kinevezte,
mivel saját magát kell hibáztatnia a kinevezéséért.
8. Gaius, A tartományi ediktumról, IX. könyv.
Sokan ugyanis fiúkat és lányokat neveznek ki az üzletek vezetésére.
(9) Ulpianus, Az ediktumról, XXVIII. könyv.
Ha azonban a kiskorú maga végzi a kinevezést, akkor felel, ha ez a gyámja beleegyezésével
történt, ellenkező esetben nem.
10. Gaius, A tartományi ediktumról, IX. könyv.
A keresetnek mindazonáltal helyt adnak ellene, amennyiben az ügyletből anyagi hasznot
húzott.
11. Ulpianus, Az ediktumról, XXVIII. könyv.
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Ha azonban a kiskorú örökösévé válik annak a félnek, aki a kinevezést adta, akkor teljesen
jogos, hogy a kiskorút mindaddig felelősség terheli, amíg a kinevezést megtartja; ugyanis a
gyámjának el kellett volna távolítania, ha nem volt hajlandó igénybe venni a szolgálatait.
1. Ha azonban a kinevezést végző személy huszonöt évnél fiatalabb volt, csak megfelelő
vizsgálatot követően igényelheti az életkora miatti mentességet.
2. Nem tekinthető úgy, hogy egy fél olyan pozíciót tölt be, mint akit megbízottként neveztek
ki, ha nyilvánosan közölték, hogy vele nem lehet szerződést kötni, mert nem szabad vele mint
megbízottal üzletet kötni, és aki nem akarja, hogy vele szerződéseket kössenek, az
megtilthatja azt; de az őt megbízó felet maga a megbízás köti.
3. A közhírré tétel alatt azt értjük, hogy a hirdetményt egyszerű betűkkel, a földről könnyen
olvashatóan kell elkészíteni, azaz az üzlet vagy a vállalkozás helye előtt, nem egy félreeső,
hanem egy feltűnő helyen kell elhelyezni. Görög vagy latin betűkkel kell-e a hirdetményt
elhelyezni? Véleményem szerint ez a hely jellegétől függ, így senki sem hivatkozhat arra,
hogy nem ismeri a betűket. Az biztos, hogy ha valaki arra hivatkozik, hogy nem tud olvasni,
vagy nem vette észre a hirdetményt, mivel sokan tudnak olvasni, és a hirdetményt feltűnően
kifüggesztették, nem fogják meghallgatni.
4. Lényeges, hogy a hirdetményt tartósan ki kell függeszteni; ha ugyanis a szerződés a
hirdetmény felállítása előtt jött létre, vagy azt eltitkolták, az intézményi kereset rendelkezésre
áll. Ezért, ha az áru tulajdonosa kifüggesztett egy hirdetményt, de valaki eltávolította azt, vagy
a kor, az eső vagy valami ilyesmi miatt az eredmény az lett, hogy nem volt hirdetmény, vagy
az nem jelent meg; azt kell mondani, hogy az a fél, aki a kijelölést tette, felelős lesz. Ha
azonban az ügynök maga távolította el azt megtévesztés céljából, akkor az ő rosszindulatú
cselekedete az őt kijelölő felet kell, hogy érintse, kivéve, ha az, aki a szerződést kötötte,
szintén részt vett a csalásban.
5. Figyelembe kell venni minden olyan feltételt is, amelytől a kinevezés függött, hiszen mit
kell tenni, ha a fél azt kívánta, hogy bizonyos feltételekkel, vagy egy bizonyos személy
közreműködésével, vagy zálogjoggal, vagy egy bizonyos ügyre való hivatkozással kössenek
vele üzletet? Teljesen jogos, hogy azt kell figyelembe venni, amire a fél megbízást kapott.
Hasonlóképpen, ha a megbízónak több megbízottja van, és azt kívánta, hogy mindegyikkel
egyszerre, vagy csak az egyikkel kössenek szerződést; és ha figyelmeztetett valakit, hogy ne
kössön vele szerződést, akkor nem lehet az Institoriánus kereset hatálya alá vonni, mert vagy
egy bizonyos személynek, vagy az emberek vagy kereskedők bizonyos osztályának
megtilthatjuk, hogy szerződést kössön, vagy megengedhetjük, hogy bizonyos személyek
szerződést kössenek. Ha azonban a megbízó megtiltotta, hogy hol az egyik emberrel, hol a
másikkal szerződést kössenek, és a változások folyamatosak voltak, a keresetnek
mindannyiuknak meg kell adni ellene, mivel a szerződést kötő feleket nem szabad
megtéveszteni.
6. Ha a megbízó abszolút megtiltotta, hogy vele bármilyen szerződést kössenek, akkor nem
tekinthető úgy, hogy az üzletkötés céljából kinevezett ügynök pozícióját tölti be, mivel inkább
a letéteményes, mint az ügynök pozícióját tölti be, és ezért nem adhat el árut, még a
legcsekélyebb árut sem, az üzleten kívül.
7. Amennyiben az intézményi kereset szabályszerűen került benyújtásra, a Tributorian kereset
a törvény erejénél fogva kizárt, mivel a Tributorian kereset a tulajdonos árujára való
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hivatkozással nem lesz elérhető. Ha azonban a fél nem a tulajdonos árujának kereskedelmi
képviselője volt, a Tributorian kereset fennmarad.
8. Ha a rabszolgádtól bérbe veszem a rabszolga szolgálatait, és őt teszem meg az áruim
kereskedelmi ügynökévé, és ő elad neked bármilyen árut, ez adásvételnek minősül; mert
amikor a gazda a rabszolgájától vásárol, az adásvételnek minősül, még akkor is, ha a gazda
nem felelős, amennyiben a gazda, mint vevő, birtokolhat és szerezhet tulajdont
haszonélvezettel.
12. Julianus, Digest, XI. könyv.
Ezért Institoriánus méltányossági pert indíthatsz ellenem; vagy másrészt perelhetlek akár az
üzletet vezető rabszolga peculiumáért, és a bérleti szerződés alapján is, ha ezt kívánom; vagy
az alrabszolga peculiumáért, mert utasítást adtam neki az áru eladására, és az ár, amelyen a
vásárlást végrehajtottad, úgy tekinthető, hogy az ügyeidre vonatkozik, amiért a saját
rabszolgádnak adósává váltál.
13. Ulpianus, Az ediktumról, XXVIII. könyv.
Egy bizonyos ember egy rabszolgát bízott meg egy olajüzlet vezetésével Kosban, és
felhatalmazta az említett rabszolgát, hogy pénzt vegyen fel, és ő ezt meg is tette. A hitelező,
feltételezve, hogy a pénzt az üzlet miatt vették fel, a most tárgyalt pert indította, de nem tudta
bizonyítani, hogy a rabszolga e célból kapta a pénzt. Bár a kereset joga megszűnt, és nem
járhatott el tovább, mint aki jogosult volt pénzkölcsönök felvételére, Julianus mégis azt
mondja, hogy méltányossági kereset indítható a javára.
1. Fontos megjegyezni, hogy a gazda csak akkor felel az Institoriánus keresetért, ha senki sem
újítja meg a kötelezettséget, akár az ügynök, akár más, a megújítás szándékával kikötött fél
teszi ezt.
2. Ha két vagy több személy üzletet vezet, és üzletkötőnek egy rabszolgát jelölnek ki, akinek
egyenlőtlen arányban tulajdonosaik, Julianus azt kérdezi, hogy a rabszolgában való
részesedésük arányában, vagy egyenlően, vagy az áruban való részesedésük arányában, vagy
pedig az egész összegért felelnek? Azt mondja, hogy a jobb véleménynek az tűnik, mint a
hajó feletti rendelkezést gyakorló felek esetében, valamint a De peculio kereset esetében,
hogy bármelyikük perelhető a teljes tartozásért, és hogy bármennyit is fizetett az, akit
perelnek, azt a társulati perben, vagy a közös tulajdonban lévő vagyontárgyak felosztása iránti
perben követelheti vissza. Ezt a véleményt fentebb jóváhagytuk.
14. Paulus, Plautiusról, IV. könyv.
Ugyanez a szabály érvényesül, ha egy másik tulajdonában lévő rabszolgát bíztak meg egy
közös tulajdonban lévő vállalkozás vezetésével; mivel a teljes összegre vonatkozó keresetet
bármelyik tulajdonos ellen meg kell adni, és amit bármelyikük fizetett, annak egy részét vagy
a társulásra vonatkozó kereset, vagy a közös tulajdonban lévő vagyon felosztására vonatkozó
kereset útján szerezheti vissza. Bizonyos, hogy ahol az élettársi vagy a közös vagyon
megosztására irányuló kereset nem áll fenn, ott megállapítást nyert, hogy mindkét fél ellen
csak a rá eső rész miatt lehet ítéletet hozni; mint például, ha az, akinek a rabszolgája pénzt
kölcsönzött, két örököst nevezett ki, és a rabszolgát szabadon engedte; mert mindkét örökös
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csak a rá eső rész miatt perelhető, mert a közös tulajdon megosztására irányuló kereset nem
indítható közöttük.
15. Ulpianus, Az ediktumról, XXVIII. könyv.
Végezetül nem szabad megfeledkezni arról, hogy ezeket a kereseteket időre való hivatkozás
nélkül, az örökösök javára és ellenében is meg lehet indítani.
(16) Paulus, Az ediktumról, XXIX. könyv.
Ha valakinek az intézőjével kötnek szerződést, nem lehet keresetet indítani az intéző gazdája
ellen, mivel az intézőt a bevételek beszedésére, nem pedig nyereségszerzésre nevezik ki. Ha
azonban van egy intézőm, akit szintén az áru eladására neveztek ki, nem igazságtalan, hogy az
institoriánushoz hasonló keresetre kötelezzenek.
17. Ugyanez, Az ediktumról, XXX. könyv.
Ha valakit rabszolgák, teherállatok vagy szarvasmarhák megvásárlására és eladására jelölnek
ki, nemcsak az őt kijelölő fél ellen indítható Institoriánus kereset, hanem a szerződés
felbontására irányuló kereset, valamint a teljes összegre vonatkozó kétszeres vagy egyszeri
kártérítésre vonatkozó kikötés alapján is meg kell adni ellene a keresetet.
(1) Ha Titius rabszolgáját tartod üzletvezetőnek, akkor e rendelet alapján eljárhatok ellened,
vagy Titius ellen a következőkben említett rendeletek alapján; de ha megtiltottad, hogy vele
bármilyen szerződést kössön, akkor csak Titius ellen indítható per.
(2) Ha egy serdülőkorú gyermek olyan apa örökösévé válik, akinek üzletkötői voltak, és
ezután velük szerződéseket kötnek; úgy kell tekinteni, hogy a gyermek ellen a rendes
kereskedelem előnyeiért kereset nyújtható; éppúgy, mint amikor egy olyan gyám halála után,
akinek beleegyezésével ügynököt neveztek ki, üzletet kötnek vele.
(3) Pomponius azt is kijelentette, hogy a hagyatékba lépés előtt kötött szerződés miatt
mindenképpen meg kell adni a keresetet, még akkor is, ha az örökös elmebeteggé válik; mert
nem hibáztatható az, aki a megbízó halálának tudatában szerződést köt az üzletet vezető
ügynökkel.
(4) Proculus azt mondja, hogy ha értesítem, hogy ne adjon kölcsönt az általam kijelölt
rabszolgának, akkor a kivétel: "Ha nem értesítette, hogy ne adjon kölcsönt annak a
rabszolgának", megadható. Ha azonban saját vagyona van, vagy a szerződésből származó
valamit az én üzletemben használták fel, és nem vagyok hajlandó kifizetni azt az összeget,
amennyire nekem anyagi hasznom származott, akkor rosszhiszeműségre alapított replikát kell
benyújtani, mert engem rosszhiszeműségben kell bűnösnek tartani azáltal, hogy megpróbálok
hasznot húzni más kárából.
(5) Igaz, hogy a személyes behajtási kereset ebben az esetben is rendelkezésre áll.
18. Ugyanaz, különböző szakaszok.
Az üzletkötő az, akit egy üzlet vagy egy vásárlási vagy eladási hely vezetésére neveznek ki,
vagy akit ilyen célra neveznek ki, anélkül, hogy egy helyet kijelölnének.
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19. Papinianus, Vélemények, III. könyv.
A praetoriánus keresetnek - az institoriánus keresethez hasonlóan - az olyan fél ellen adnak
helyt, aki megbízottat bízott meg pénzkölcsönzéssel; és ez a helyzet akkor is, ha a megbízott,
aki pénzt ígért a kikötést kötő félnek, fizetőképes.
1. Ha a gazda egy rabszolga üzletvezetője volt egy asztalnál, ahol pénzt fogadott, és miután
szabadságot adott neki, ugyanezt az üzletet a felszabadított embere folytatta, a felelősség
ténye nem szűnik meg a polgári állapot megváltozásával.
2. Ha egy fiú, akit apja bízott meg az üzlet vezetésével, pénzt vett kölcsön az üzlet céljaira, és
apja kezesévé vált; az apja ellen az intézőjogi kereset útján lehet eljárni, mivel a kezessé
válással a pénzkölcsön felvételét összekapcsolta az üzlet tevékenységével.
3. Egy rabszolga, akit kizárólag a pénz kamatra történő kölcsönzése céljából neveztek ki, nem
teszi gazdáját üzletvezetőként teljes körűen felelőssé a pretoriai jog szerint azáltal, hogy
kezesként tartozást vállal; de ami a másnak (a felelősség helyettesítésének fejében) kamatra
ígért pénzt illeti, a gazdája ellen jogszerűen lehet keresetet indítani a helyettesítést végző
félnek kölcsönadott pénz miatt.
(20) Scaevola, Digest, V. könyv.
Lucius Titius egy szabadosát bízta meg azzal, hogy vegye át az általa vezetett pénzkereskedő
asztalát; és az említett szabados a következő szavakkal kötelezte Gaius Seiust: "Octavius
Terminalis Octavius Felix ügyeit intézi Domitius Felisnek, üdvözlet. Ezer dénárral
rendelkezel patrónusom bankjában, amelyet május kalendája előtti napon kötelességem
kifizetni neked." Felmerült a kérdés, hogy mivel Lucius Titius örökös nélkül halt meg, és
vagyonát eladták, Terminalis jogosan perelhető-e e levél miatt? A válasz az volt, hogy ezek a
szavak jogilag nem kötelezik, és nincs olyan méltányossági alap, amely alapján perelhető
lenne; mivel ezt a levelet üzleti ügynöki kötelességének teljesítése során írta, a bank hitelének
fenntartása céljából.

4. cím. A tributoriai akcióról.
1. Ulpianus, Az ediktumról, XXIX. könyv.
Ennek az ediktumnak az előnye messze nem csekély jelentőségű, mivel a gazdát, aki
egyébként kiváltságot élvez a rabszolga által kötött szerződések esetében (mivel csak a
peculium összegéért felel, amelynek becslése a gazdának járó összeg levonása után történik),
ez az ediktum mégis arra szólítja fel, hogy járuljon hozzá, mint bármely más hitelező, ha
tudta, hogy a rabszolga a peculiumhoz tartozó vagyontárgyakkal üzletel.
1. Bár az "áru" kifejezés korlátozott jelentésű, és nem vonatkozik azokra a rabszolgákra, akik
szövők, szabók, szövők vagy rabszolgakereskedők, Pedius a Tizenötödik Könyvben mégis azt
mondja, hogy az Ediktumot úgy kell tekinteni, hogy az mindenfajta ügyletre kiterjed.
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2. A peculium áruját nem úgy értjük, hogy az ugyanazt jelenti, mint maga a peculium, mivel
ez utóbbi a maradékot jelöli, miután levonták a mesternek járó összeget; de a peculium áruját
a mester a Tributorian Actionnek teszi felelőssé, még akkor is, ha a peculiumban semmi sincs,
csak akkor, ha az üzletet az ő tudtával bonyolították le.
3. Ebben az esetben a "tudás" szót úgy értelmezzük, hogy azt jelenti, ami magában foglalja a
beleegyezést, de (szerintem) nem pusztán beleegyezést, hanem tűrést is, mert a mesternek
nem kell kívánnia, de nem is szabad, hogy nem akarja. Ezért, ha tisztában van a tényekkel, és
nem tiltakozik és nem tanúsít ellenkezést, akkor a Tributorian Action alapján felelősségre
vonható.
4. Az "ellenőrzés" fogalmát mindkét nemre ki kell terjeszteni, és minden olyan személyre, aki
mások hatalmának van alávetve.
5. A Tributorian Action nem csak a rabszolgákra vonatkozik, hanem azokra is, akik
jóhiszeműen szolgálnak minket, akár szabadon születettek, akár mások rabszolgái, akár
olyanok, akikre haszonélvezeti jogunk van,
(2) Paulus, Az ediktumról, XXX. könyv.
Feltéve, hogy a peculium pénzéből kezelt áru a miénk.
3. Ulpianus, Az ediktumról, XXIX. könyv.
Ha azonban a rabszolga közös tulajdonban van, és mindkét tulajdonos tudatában van ennek a
ténynek, a kereset bármelyikük ellen megilleti őket, de ha az egyikük tudja, a másik pedig
nem tud róla, a kereset annak a tulajdonosnak adható meg, aki tudja; és ami annak jár, aki
nem tudott róla, azt teljes egészében levonják. Ha azonban valaki a tudatlan tulajdonost
perelné, mivel a peculium miatt indult eljárás ellene, azt, ami annak a félnek jár, aki tudott,
levonják, mégpedig teljes egészében; mert ha őt magát perelnék a peculium miatt indított
perben, azt, ami neki jár, teljes egészében levonják. Ezt Julianus a Digestus tizenkettedik
könyvében állapította meg.
1. Ha egy gyámolt vagy egy elmebeteg rabszolgája gyámja vagy gondnoka tudtával a
peculium pénzeszközeit üzleti ügyletekre fordítja, úgy vélem, hogy a gyám vagy a gondnok
csalása nem sértheti a gyámoltat vagy az elmebeteget, és nem jelenthet számára nyereséget; és
ezért nem kellene, hogy a gyám csalása miatt a tributorian kereset alá tartozzon, csak
annyiban, amennyiben abból bármilyen előnye származhatott. Úgy vélem, hogy ugyanez a
szabály vonatkozik az elmebetegre is, bár Pomponius az Epistolák nyolcadik könyvében azt
állította, hogy ha a gyám fizetőképes, akkor gyámja a csalása miatt felel, és nyilvánvaló, hogy
olyan mértékben lesz felelős, hogy a gyámmal szemben fennálló keresetjogát át kell ruháznia.
2. Ha pedig a csalást maga a gyámolt követte el, és olyan korú, hogy képes volt rá, akkor ez
felelősségre vonja őt; bár lehet, hogy a tudása nem elegendő az ügylet lebonyolításához. Mi a
követendő eljárás? A gyám és a gondnok tudásának meg kell alapoznia ezt a keresetet, és
megmutattam, hogy a csalás milyen mértékben okozhat kárt.
4. Paulus, Az ediktumról, XXX. könyv.
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Ha a gyámolt, akinek gyámja a tényekről tudott, a serdülőkor elérése után, vagy az elmebeteg,
amikor már beszámíthatóvá válik, csalást követ el, akkor e rendelet értelmében felelősségre
vonhatók.
5. Ulpianus, Az ediktumról, XXIX. könyv.
Pomponius azonban nem kételkedik abban, és mi sem, hogy a megbízott tudása és
rosszindulatú szándéka sérti a megbízót.
1. Ha a rabszolgám alszolgája üzletet köt, és én tudom ezt a tényt, akkor a Tributorianus
keresetnek vagyok alávetve, de ha én nem tudok róla, a főrabszolga viszont igen, akkor
Pomponius a Hatvanadik könyvben azt mondja, hogy De peculio keresetnek kell helyt adni,
és hogy az alszolga peculiumából nem kell levonni semmit, amiért a főrabszolgának tartozik,
míg ami nekem jár, azt le kell vonni. Ha azonban mindketten tisztában lennénk a tényekkel,
azt mondja, hogy mind a tributorianus kereset, mind a peculiumra vonatkozó kereset
megalapozott lesz; a tributorianus kereset az alszolga miatt, a peculiumra vonatkozó pedig a
főszolga miatt; a felperesnek azonban el kell döntenie, hogy melyik kereset alapján kíván
inkább eljárni, de úgy, hogy mind az engem, mind a főszolgát megillető összeghez
hozzájáruljanak, míg ha ez utóbbi nem tudott a tényekről, akkor mindazt, ami az alszolgától
jár neki, teljes egészében le kell vonni.
2. Továbbá, ha egy női rabszolga üzletet köt, úgy véljük, hogy a tributorian kereset
megalapozott.
3. Ismétlem, nincs jelentősége annak, hogy a szerződést magával a rabszolgával vagy annak
üzletvezetőjével kötötték-e.
4. Az "üzlet miatt" kifejezést jó okkal tették hozzá, hogy megakadályozzák, hogy a vele
folytatott mindenféle ügylet alapot adjon a Tributorian keresetre.
5. E kereset révén megállapítást nyer, hogy minden, ami az áruval kapcsolatos, vagy ami az
áru számlájára érkezett, járulékköteles.
6. Azokat, akiknek rabszolgák vannak az irányításuk alatt, a vállalkozás hitelezőivel együtt
felszólítják a hozzájárulásra.
7. Felmerült azonban a kérdés, hogy a gazda csak az áru felosztásában jogosult-e részt venni
az áru miatt őt megillető összeg erejéig, vagy más dolgok miatt is? Labeo azt mondja, hogy ez
a helyzet akkor áll fenn, ha a pénz bármilyen okból tartozik neki; és hogy nagyon kevés
különbség van abban, hogy a rabszolga az üzletkötés előtt vagy után vált adósává, mert
elegendő, hogy elvesztette a levonás kiváltságát.
8. Mi lenne azonban a helyzet, ha azok, akik a rabszolgával szerződtek, zálogba kapnák magát
az árut? Azt hiszem, azt kellene mondani, hogy a zálogjog alapján előnyben részesülnek a
gazdával szemben.
9. Akár a gazdának, akár az irányítása alatt állóknak tartozik a tartozás, a hozzájárulást
minden esetben meg kell adni.
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10. Ha két vagy több gazda van, mindegyiküknek a tartozásuk arányában kell hozzájárulást
fizetni.
11. A teljes peculium azonban nem járulékköteles, hanem csak az, ami az üzlethez
kapcsolódik, függetlenül attól, hogy az áruból áll-e, vagy annak árát átvették és peculiumba
helyezték.
12. Ha a rabszolga olyan felektől kapott árucikkekért pénzt, akiknek a rabszolga szokott
eladni, akkor ez is a bevétel mértékéig járulékköteles.
13. Ha ez a rabszolga az árun kívül az üzletben a vállalkozáshoz tartozó használati tárgyakat
is tart, ezek is járulékkötelesek? Labeo azt mondja, hogy igen, és ez tökéletesen igaz, mivel
általában, sőt, valójában mindig a készletből származnak az ilyen eszközök. Más tárgyak
azonban, amelyek a peculiumban voltak nála, nem lesznek járulékkötelesek, mint például ha
ezüst vagy arany volt nála, kivéve, ha azokat a kereskedelemből szerzett pénzből szerezte.
14. Továbbá, ha a vállalkozásban olyan rabszolgákat alkalmazott, akiket a vállalkozás
bevételéből szerzett, akkor ezek is járulékkötelesek.
15. Ha a rabszolgának több hitelezője volt, de ezek közül néhányan bizonyos kereskedelmi
ágakban tevékenykedtek, akkor mindannyiukat be kell-e vonni, és fel kell-e szólítani őket a
hozzájárulásból való részesedésre; például ha kétféle üzletágban, például köpenygyártásban és
vászonszövésben tevékenykedett, és külön hitelezői voltak? Véleményem szerint külön-külön
kell őket felszólítani a hozzájárulásban való részesedésre, mivel mindegyikük inkább a
vállalkozásnak adott hitelt, mint magának a félnek.
16. Sőt, ha két üzlete van, amelyekben ugyanolyan üzletet folytat, és én például a
Bucinumban lévő üzletben vásároltam, valaki más pedig a Tiberis túloldalán lévőben vásárolt,
úgy gondolom, hogy teljesen igazságos lenne, ha a hozzájárulásokat külön-külön kellene
teljesíteni, hogy elkerüljük, hogy a hitelezők egyik csoportját a másik csoport vagyonából
kártalanítsák, és az utóbbi veszteséget szenvedjen.
17. Nyilvánvaló, hogy ha ugyanabban az üzletben árut kínálnak eladásra, még akkor is, ha az
ott lévő árut az egyik hitelező pénzéből szerezték be, akkor az mind járulékköteles lesz,
kivéve, ha azt a hitelezőnek zálogosították el.
18. Ha azonban eladásra átadtam az árumat, és az még mindig fennáll, gondoljuk meg, nem
lenne-e igazságtalan, hogy hozzájárulásra szólítsanak fel? Ha azonban csak követelésem van a
rabszolgával szemben, akkor lesz alapom a hozzájáruláshoz, de ha ez nem így van, azon oknál
fogva, hogy az eladott vagyon nem szűnik meg az enyém lenni, még akkor sem, ha én
rendelkeztem róla, ha a pénzt nem fizették ki, vagy nem nyújtottak kezességet, vagy nem
elégítették ki más módon; azt kell mondani, hogy behajtási pert indíthatok.
19. A hozzájárulás azonban az egyes hitelezőknek járó összeg arányában történik; és ezért ha
egy hitelező megjelenik, és hozzájárulást kér, akkor teljes egészében megkapja a részét, de
mivel előfordulhat, hogy a peculiummal folytatott vállalkozásnak van még egy vagy több
hitelezője, ennek a hitelezőnek biztosítékot kell nyújtania, hogy arányosan visszatéríti a pénzt,
ha más hitelezők is megjelennek.
6. Paulus, Az ediktumról, XXX. könyv.
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Ez a kereset ugyanis nem a peculiumra vonatkozó keresethez hasonlóan nem az előző igénylő
állapotát teszi jobbá, hanem mindannyiukét ugyanolyanná teszi, függetlenül attól, hogy mikor
nyújtják be igényüket.
7. Ulpianus, Az ediktumról, XXIX. könyv.
Biztosítékot kell nyújtania arra is, hogy ha kiderülne, hogy a gazdának még valami jár, azt
arányosan visszafizeti neki; mert tegyük fel, hogy egy feltételes tartozás esedékessé válik,
vagy van olyan, amelyet eltitkoltak; ezt is el kell ismerni, mert a gazdát nem érheti kár, még
akkor sem, ha a hozzájárulásból való részesedésre hívják.
1. Mit kell azonban tenni, ha a gazda nem hajlandó hozzájárulni, vagy ezt a fáradságot
vállalni, de kész átadni a peculiumot vagy az árut? Pedius azt mondja, hogy meg kell
hallgatni, és ez a vélemény méltányos; és általában a praetornak ki kell jelölnie egy
döntőbírót, akinek a közbenjárásával a peculiumhoz tartozó javakat fel lehet osztani.
2. Ha valaki rosszhiszeműségéből adódóan nem a megfelelő hozzájárulás történt, akkor a
Tributorian keresetnek adnak helyt az illető ellen, hogy kötelezzék arra, hogy megtérítse azt
az összeget, amellyel a hozzájárulás kevesebb, mint amennyit kellett volna. Ez a kereset a
gazda rosszindulatú szándékának visszatartására szolgál. Úgy tartják, hogy túl kevés a
hozzájárulás, ha semmi sem járul hozzá. Ha azonban a gazda, mivel nem tudta, hogy a
rabszolga mit fektetett be áruba, túl keveset fizet be, nem tekinthető úgy, hogy
rosszindulatúan cselekedett; ha azonban a tények megállapítása után elmulasztja a megfelelő
hozzájárulás teljesítését, akkor már nem mentesül a csalás alól. Ha tehát az áruból saját
magának szerez fizetést, akkor valójában úgy kell tekinteni, hogy csalárd módon túl keveset
tett hozzá.
3. Ha pedig hagyta, hogy a vagyontárgyat megsemmisítsék, vagy nem megfelelő célra
alakítsák át, vagy szándékosan túl alacsony áron adta el, vagy nem követelte meg a vevőtől a
fizetést, akkor azt is meg kell állapítani, hogy a Tributorian kereset alapján felelősséggel
tartozik, ha csalárd szándék állt fenn.
4. Továbbá, ha a gazda tagadja, hogy bárkinek bármi járna, meg kell vizsgálni, hogy van-e
alapja a Tributorian keresetnek. Labeo véleménye, miszerint ez a kereset megalapozott, a
jobbik; ellenkező esetben célszerű, hogy a mester a tagadást felállítsa.
5. Ez a kereset örökös és az örökös ellen is megilleti, de csak arra az összegre, amely a kezébe
kerül:
(8) Julianus, Digest, XI. könyv.
Mivel az eljárás nem csaláson alapul, hanem a követelés érvényesítését foglalja magában, és
ezért, még ha a rabszolga meg is halt, a gazdát, valamint az örökösét örökösként kell
felelősségre vonni az elhunyt cselekményéért; bár a kereset csak csalás esetén lesz
megalapozott.
(9) Ulpianus, Az ediktumról, XXIX. könyv.
Amit az örökössel kapcsolatban megállapítunk, az más jogutódokra is vonatkozik.
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1. A félnek meg kell választania, hogy milyen perrel kíván eljárni: a peculiumra vonatkozó
perrel vagy a tributorianus perrel, mivel tudja, hogy a másikhoz nem folyamodhat.
Nyilvánvaló, hogy ha valaki egy követelés miatt a Tributorian keresetét, egy másik követelés
miatt pedig a De peculio keresetét kívánja benyújtani, akkor meg kell hallgatni.
2. Labeo szerint, ha a peculiumot végrendelettel manumifikált rabszolgára hagyják, az örökös
nem vonható felelősségre a tributoriai kereset alapján, mivel semmit sem szerzett, sem csalást
nem követett el. Pomponius a Hatvanadik könyvben azt állítja, hogy az örökös a tributorianus
perben felel, hacsak nem gondoskodott arról, hogy a rabszolgától biztosítékot szerezzen
magának, vagy nem vonta le a peculiumból azt, amit hozzá kellett volna adnia. Ez a vélemény
nem alaptalan, hiszen aki úgy járt el, hogy elkerülje a hozzájárulást, maga is bűnös
rosszhiszemű cselszövésben. Ugyanis az örökös elleni keresetnek arra való hivatkozással, ami
a kezébe kerül, mi helyt adunk, amennyiben az elhunyt csalása miatt perelik, de nem, ha a
saját csalása miatt perelik.
10. Paulus, Az ediktumról, XXX. könyv.
A De peculio kereset a rabszolga vevője ellen is indítható; a Tributorian kereset azonban nem.
11. Gaius, A tartományi ediktumról, IX. könyv.
Néha célszerűbb, ha a felek a De peculio kereset útján indítanak pert, mint a Tributorian
kereset útján, mivel az általunk tárgyalt perben csak az képezi a megosztás tárgyát, ami az
üzlet tárgyát képező áru részét képezi, és ami az áru számlájára érkezett; a De peculio
keresetnél azonban a peculium teljes összegét (amelyben az áru is benne van) kell figyelembe
venni, és előfordulhat, hogy az üzletet talán a peculium felével, harmadával vagy még kisebb
részével folytatják; és az is előfordulhat, hogy a fél semmit sem tartozik az apjának vagy
tulajdonosának.
12. Julianus, Digest, XII. könyv.
Egy ember pert indít a gazda ellen a rabszolga miatt, csak a peculiumra, egy másik a
tributorian kereset alapján indít pert; felmerül a kérdés, hogy a gazdának le kell-e vonnia a
peculiumból azt, amit a tributorian kereset során a felperesnek kell majd megtérítenie? A
válasz az, hogy a Tributorian kereset alapján csak akkor indítható eljárás, ha a gazda az áru
értékének felosztásakor nem tartotta be a praetor ediktumában foglaltakat; vagyis ha a saját
adósságának nagyobb részét vonta le, mint amennyit a hitelezők között felosztott; például
amikor az áru értéke harminc aurei volt, amelyből ő maga tizenötöt kölcsönzött, két másik
hitelező pedig harmincat, akkor a teljes tizenötöt levonta, és a maradék tizenötöt a
hitelezőknek adta, holott csak tízet kellett volna levonnia, és mindegyik hitelezőnek tízet
kellett volna adnia. Ezért, amikor így járt el, nem szabad úgy érteni, hogy a rabszolgát
felmentette a vele szembeni felelősség alól, mert még mindig öt aurei-t kell fizetnie a
Tributorian-akcióban. Ezért, ha a peculiumra hivatkozva eljárást indít, (ha véletlenül más
peculium is lenne, mint az üzletbe befektetett), joga van öt aurei levonására, mivel még
mindig a rabszolga hitelezője.
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5. cím. Az olyan ügyletekről, amelyekről azt állítják, hogy egy másik
személy irányítása alatt álló személlyel történtek.
1. Gaius, A tartományi ediktumról, IX. könyv.
A prokonzul minden elővigyázatossági intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az a fél,
aki egy másik féllel kötött szerződést, amely egy harmadik személy ellenőrzése alatt áll, és
ahol a fent említett cselekmények (azaz az exercitorian, az institorian és a tributorian) nem
alkalmazhatóak, a méltányosság és az igazságosság alapján mégis megkaphassa a jogait,
amennyiben a körülmények ezt lehetővé teszik. Ha ugyanis az ügylet annak az utasítására
történt, akinek az irányítása alatt az illető személy áll, akkor erre való hivatkozással a teljes
összegre vonatkozó keresetet ígér; ha azonban ez nem az ő utasítására történt, de ő mégis
hasznot húzott belőle, akkor a prokonzul az erre való hivatkozással olyan mértékű keresetet
vezet be, ha pedig e feltételek egyike sem áll fenn, akkor a peculium összegére vonatkozó
keresetet indít.
2. Ulpianus, Az ediktumról, XXIX. könyv.
A praetor azt mondja: "Megfelelő okok bemutatása után megítélem a keresetet arra az
összegre, amelyet a fél képes megfizetni bárki ellen, aki emancipált vagy kitagadott, vagy aki
elutasította annak a személynek a vagyonát, akinek a felügyelete alatt állt az előbbi halálakor;
függetlenül attól, hogy az üzletet saját felelősségére vagy annak a félnek a beleegyezésével
bonyolította-e le, akinek a felügyelete alatt állt; és hogy ez a saját peculiumának javára
történt-e, vagy annak a vagyonának javára, akinek a felügyelete alatt állt".
1. Továbbá, ha emancipáció nélkül lett volna saját ura, vagy örökbefogadásban kapta, és
természetes apja később meghalt, továbbá, ha a hagyaték nagyon kis hányadának örökösévé
nevezték ki, akkor teljesen jogos, hogy a vizsgálatot követően az általa fizetni képes összeg
erejéig pert kell indítani ellene.
3. Ugyanő, Disputációk, III. könyv.
Meg kell-e vitatni ebben az esetben, hogy a másoknak járó összeget le kell-e vonni? És
valóban, ha azok a felek, akik vele szerződtek, amikor másnak az irányítása alatt állt,
hitelezők, akkor joggal lehet azt állítani, hogy az előbbi jogosult helyzete az előnyösebb;
kivéve, ha van egy kiváltságos hitelező, mert nem ok nélkül az ellenértéket ennek az előbbi
hitelezőnek kell megfizetni. Ha azonban vannak olyan hitelezők, akik azután szerződtek vele,
hogy ő maga lett a saját ura, úgy gondolom, hogy őket is figyelembe kell venni.
4. Ugyanő, Az ediktumról, XXIX. könyv.
Ha azonban a fiút a hagyaték nagyobb részének örökösévé nevezik ki, a hitelező választása
szerint dönthet, hogy a fiút a hagyaték őt megillető részéért vagy a követelés teljes összegéért
perli. Ebben az esetben is a bíró feladata eldönteni, hogy csak a fizetőképes összegért
perelhető-e be a fiú.
1. Néha azonban, ha a fiút kitagadják az örökségből vagy emancipálják, akkor a teljes
összegre pert lehet indítani ellene; például ha a vele kötött szerződés megkötésekor tagadta,
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hogy ő a háztartás feje; Marcellus ugyanis a Digest második könyvében kijelentette, hogy a
hazugság miatt akkor is lehet pert indítani ellene, ha nem képes fizetni.
2. Bár a szerződései alapján csak arra az összegre lehet ellene pert indítani, amelyet meg tud
fizetni, mégis a teljes összegre perelhető a jogsértései miatt.
3. A mentesség csak a fiúnak jár, és nem az örökösének is; Papinianus ugyanis a Kérdések
kilencedik könyvében azt állítja, hogy a teljes tartozásra vonatkozó keresetet a fiú örököse
ellen kell benyújtani.
4. De nem kellene-e figyelembe venni az idő múlását, hogy ha a fiú ellen késedelem nélkül
indítanak eljárást, akkor a keresetnek helyt adjanak, amennyit képes fizetni, de ha sok év telt
el, akkor ne engedjenek neki ilyen módon? Nekem úgy tűnik, hogy ezt figyelembe kell venni,
mert az ügy vizsgálata ezt is magában foglalja.
5. Ha a fél a peculium alapján indít pert, holott a kifejezetten felhatalmazás alapján is
indíthatott volna pert, akkor abban a helyzetben van, hogy később nem indíthat pert a
megadott különleges felhatalmazás alapján; és ez a Proculus véleménye. Ha azonban a
felperes, miután megtévesztették, De peculio keresetet indít, Celsus úgy véli, hogy jogosult a
jogorvoslatra, és ez a vélemény ésszerű.
5. Paulus, Az ediktumról, XXX. könyv.
Ha az apai felügyelet alatt álló fiút beperelik, és ellene még apja életében ítéletet hoznak, az
ítélet alapján a fizetési képességének mértékéig pert kell indítani ellene, ha később
emancipálták vagy kitagadták az örökségből.
1. Ha az apja vagyonát a szenátus trebelli rendelete alapján visszaszolgáltatták az örökösöktől
megfosztott fiúnak, akkor nem a fizetőképessége mértékéig, hanem a teljes összegre kell
ellene ítéletet hozni, mert valójában bizonyos tekintetben örökös.
2. Ha azonban erre kényszerülve a hagyaték átruházása céljából beavatkozott a hagyatékba,
ugyanolyan eljárást kell lefolytatni, mintha visszautasította volna azt.
(6) Ulpianus, Disputációk, II. könyv.
Marcellus azt állítja, hogy az a személy, aki családfőnek adja ki magát, és bárkinek az
utasítására megállapodást köt, felelősséggel tartozik a megbízási perben, még akkor is, ha
nem tudja megtéríteni az összeget; és valójában igaz, hogy felelősséggel tartozik, mert csalást
követett el. Ez minden jóhiszeműségen alapuló keresetre vonatkozóan is elmondható.
7. Scaevola, Vélemények, I. könyv.
Egy apa megengedte a fiának, hogy pénzt vegyen kölcsön, és levélben utasította a hitelezőt,
hogy adja kölcsön neki, és a fiú az apja örököse lett a hagyaték egy nagyon kis része erejéig.
Azt válaszoltam, hogy a hitelező eldöntheti, hogy inkább a fiút, akinek kölcsönadta a pénzt,
perli-e a teljes összegért, vagy az örökösöket, mindegyiket a rájuk eső rész arányában. Az
ítéletet a fiú ellen hozták a fizetési képességének mértékéig.
8. Paulus, Dekrétumok, I. könyv.
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Titianus Primus egy rabszolgát nevezett ki pénzkölcsönzésre és zálogkölcsönök felvételére; és
az említett rabszolgát arra is használták, hogy az árpával kereskedő személyek
kötelezettségeinek kifizetésére kötelezze magát. Miután a rabszolga megszökött, és az a fél,
akinek az árpa árának megfizetésére őt helyettesítették, beperelte urát az üzletvezető miatt, az
tagadta, hogy ezen az alapon perelhető lenne, mivel nem ezen üzlet lebonyolítására nevezték
ki. Mivel azonban bebizonyosodott, hogy ugyanaz a rabszolga más üzleteket is bonyolított,
magtárakat bérelt, és sok embernek fizetett pénzt, a megélhetési prefektus a gazda ellen hozott
határozatot. Megállapítottuk, hogy úgy tűnt, hogy egyfajta kezes volt, mivel másnak az
adósságát fizette, mert mások nevében vállalta a fizetést, de nem szokás, hogy ilyen okból a
gazda ellen pert indítsanak, és az sem derült ki, hogy a gazda erre utasította volna. Mivel
azonban úgy tűnt, hogy a rabszolga megbízta a rabszolgát, hogy a nevében járjon el minden
ilyen ügyletben, a császár megerősítette a határozatot.

6. cím. A makedón szenátusi rendeletről.
1. Ulpianus, Az ediktumról, XXIX. könyv.
A macedón szenátusi rendelet szövege a következő: "Mivel Macedo a természet adta bűnök
egyéb okaihoz a természet adta bűnösséghez az eladósodást is hozzáadta, és mivel az, aki
kétes biztosítékkal pénzt ad kölcsön (anélkül, hogy többet mondanék), gyakran szolgáltat
anyagot a rosszindulatú feleknek a rossz cselekedetekhez; ezennel elrendeljük, hogy senkinek
sem adható kereset vagy követelés, aki apai felügyelet alatt álló fiúnak pénzt adott kölcsön,
még annak a szülőnek a halála után sem, akinek a fennhatósága alá tartozott, hogy azok, akik
a kamatra történő pénzkölcsönzéssel rendkívül rossz példát mutatnak, megtanulják, hogy
egyetlen apai felügyelet alatt álló fiú kötelezettsége sem válhat érvényes követeléssé, ha
megvárja apja halálát."
(1) Ha a kérdés, hogy a fiú szülői felügyelet alatt áll-e, függőben van, például azért, mert apja
az ellenség kezén van, akkor a kérdés, hogy a szenátusi rendeletet megsértették-e, maga is
függőben van; mert ha ismét szülői felügyelet alá kerül, akkor a szenátusi rendelet hatályossá
válik, ha azonban nem, akkor nem alkalmazható; és ezért időközben a keresetet el kell
utasítani.
(2) Az biztos, hogy ha egy arrogáns fél pénzt vesz fel kölcsön, és utólag visszaköveteli, hogy
emancipálhassa magát, akkor a szenátusi rendelet rendelkezésre áll, hiszen apai felügyelet
alatt álló fiú volt.
(3) Bármilyen hivatal, amelyet a fiú apai irányítás alatt tölt be, nem eredményezi a makedón
szenátusi rendelet érvénytelenségét; mert még ha konzul is, vagy bármilyen más tisztséget tölt
be, a szenátusi rendelet akkor is érvényes, hacsak nem rendelkezik castrense peculiummal,
mert ebben az esetben a szenátusi rendelet nem lesz alkalmazható.
2. Ugyanő, Az ediktumról, LXIV. könyv.
Amennyiben ez a castrense peculiumra vonatkozik, mivel az apai irányítás alatt álló fiúk a
családfői funkciókat látják el, amennyiben a castrense peculiumról van szó.
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3. Ugyanő, Az ediktumról, XXIX. könyv.
Ha valaki úgy vélte, hogy egy egyén családfő, és nem hiú ostobaság vagy jogismeret
hiányában, hanem azért, mert a legtöbb ember nyilvánosan annak tartotta, és úgy cselekedett,
úgy kötött szerződéseket, és úgy látta el a tisztségeket, mint családfő, akkor a szenátusi
rendelet nem alkalmazható.
1. Ezért Julianus a Digestus tizenkettedik könyvében azt állítja, hogy a szenátus rendelete nem
alkalmazható olyan fél esetében, aki a közjövedelmekből gazdálkodni szokott, és ezt a császár
gyakran eldöntötte.
2. Ezért, ha valaki nem tudhatta, hogy egy másik személy apai felügyelet alatt álló fiú-e vagy
sem, Julianus a tizenkettedik könyvben azt mondja, hogy a szenátus rendelete nem lesz
alkalmazható; mint például egy gyámolt vagy egy huszonöt év alatti kiskorú esetében. Ami
azonban a kiskorút illeti, a prétornak vizsgálat után kell megadni a mentességet, a gyámolt
esetében azonban azt kell mondania, hogy a szenátusi rendelet más okból nem volt hatályos,
mégpedig azért, mert az a pénz, amelyet a gyámja felhatalmazása nélkül fizet ki a gyám, nem
válik kölcsönné; ahogyan maga Julianus is azt állítja a Digestum tizenkettedik könyvében,
hogy ha az apai felügyelet alatt álló fiú kölcsönt ad, a szenátusi rendelet nem alkalmazható,
mivel a pénz akkor sem válik kölcsönné, ha a peculium korlátlanul a kezében lenne. Az apa
ugyanis, amikor a peculium kezelését adta neki, nem adott neki engedélyt a pénz
elherdálására, és ezért azt mondja, hogy a pénz visszaszerzésére irányuló perindítás joga az
apánál marad.
3. A szenátus rendeletét azonban csak az sérti meg, aki apai felügyelet alatt álló fiának pénzt
adott kölcsön, az nem, aki másként szerződött, például aki eladott, bérbe adott vagy más
jellegű szerződést kötött, mert a pénz adását tartották veszélyesnek a szülőkre nézve. És ezért,
még ha az apai felügyelet alatt álló fiú hitelezőjévé váltam is, akár adásvétel, akár más
szerződés miatt, amelyben nem fizettem le pénzt, de amelyben kikötöttem valamit; bár az
ügylet kölcsönnek minősült, mégis, mivel pénzfizetésre nem került sor, a szenátusi rendelet
nem lesz alkalmazható. Ez azonban csak akkor mondható el, ha a Szenátus rendeletével
szemben nem áll szándékában csalás; tehát az a fél, aki nem tudott pénzt kölcsönadni, inkább
eladta neki, hogy kölcsön helyett az ingatlan árát kapja meg.
4. Ha egy apai felügyelet alatt álló fiúval kötöttem megállapodást, és kölcsönadtam neki
pénzt, miután ő lett a családfő, függetlenül attól, hogy polgári jogállásának megváltozása apja
halála miatt következett be, vagy más módon lett a saját ura, anélkül, hogy polgári jogait
érintette volna; azt kell megállapítani, hogy a szenátusi rendelet nem hatályos, mert a kölcsönt
olyasvalakinek adták, aki már családfő volt;
4. Scaevola, Kérdések, II. könyv.
Mert amit általában állítanak, nevezetesen, hogy apai felügyelet alatt álló fiúnak nem szabad
kölcsönt adni, az nem az ügylet feltételeire vonatkozik, hanem a pénz kifizetésére.
5. Paulus, Kérdések, III. könyv.
Ezért ebben az esetben az ítéletet a teljes összegre vonatkozóan hozzák meg ellene, nem pedig
arra, amit képes fizetni.
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6. Scaevola, Kérdések, II. könyv.
Másrészt nagyon helyesen állapították meg, hogy ha egy családfővel kötöttek egy
megállapodást, és utólag kölcsönadják neki a pénzt, amikor az apai felügyelet alatt álló fiúvá
vált, akkor a szenátusi rendelet hatalmát kell gyakorolni, mert a kötelezettség lényeges része a
pénz kifizetésével teljesült.
7. Ulpianus, Az ediktumról, XXIX. könyv.
Továbbá, ha az apai felügyelet alatt álló fiú kezessé válik, Neratius a Vélemények első és
második könyvében kijelenti, hogy a szenátus rendelete nem alkalmazható. Celsus ugyanezt
mondja a Negyedik Könyvben, de Julianus hozzáteszi, hogy ha ürügyet keresnek arra, hogy
az apai felügyelet alatt álló fiú, aki kölcsönt akart felvenni, kezessé váljon, miközben egy
másik fél jelenik meg főadósnak; a szenátusi rendelet ellen elkövetett csalás kárt okoz, és
hogy az apai felügyelet alatt álló fiúnak éppúgy kivételt kell tenni, mint a főadósnak, mivel a
fiú kezesének is könnyítés jár.
1. Azt is mondja, hogy ha két adóst fogadok el, egy apai felügyelet alatt álló fiút és Titiust,
amikor a pénznek az előbbi kezébe kellett volna kerülnie, de Titiust fogadom el főadósnak,
hogy mint kezes ne használhassa ki a szenátus rendeletét; e csalárd cselekedetre alapított
kivételt kell megadni.
2. Továbbá, ha egy apai felügyelet alatt álló fiú, amikor apja száműzetésben volt vagy hosszú
ideig távol volt, hozományt ígért lányának, és apja vagyonát adta zálogba; a szenátusi rendelet
nem lesz alkalmazandó, és az apa vagyona nem lesz felelős. Nyilvánvaló, hogy ha a fiú apja
örökösévé válik, és a zálogjog visszaszerzése érdekében keresetet indít, akkor a csalásra
alapított kivétel kizárja.
3. Meg kell vizsgálni, hogy vajon nem csak pénzfizetésnek kell-e tekinteni a kölcsönt, hanem
valójában mindannak az átadásának, ami kölcsönözhető. A szavak azonban úgy tűnik
számomra, hogy a kifizetett pénzre vonatkoznak, mert a szenátusi rendelet azt mondja: "pénzt
kölcsönzött". De ha a szenátusi rendelet ellen csalást követtek el, például ha gabonát, bort
vagy olajat adtak kölcsön, hogy ezeket a dolgokat eladva az azokból szerzett pénzt
felhasználhassák, akkor az apai felügyelet alatt álló fiúnak mentességet kell adni.
4. Ha a fiú a kölcsön nyújtásakor az egyik fél irányítása alatt állt, most pedig egy másik fél
irányítása alatt áll, a szenátusi rendelet szándéka fennmarad, és ezért kivételt kell tenni.
5. De ha nem az apa halála, hanem valami más történt vele, ami miatt megváltozott a polgári
jogállása, akkor azt kell mondani, hogy a szenátusi rendelet lesz hatályos.
6. A keresetet nemcsak a kölcsönadó félnek, hanem jogutódainak is meg kell tagadni.
7. Ha tehát az egyik személy fizette a pénzt, a másik pedig a kikötést tette, akkor a kivétel az
utóbbi személyt illeti meg, még akkor is, ha nem ő fizette a pénzt. Ha azonban egyikük vagy
másikuk nem tudta, hogy az apja irányítása alatt áll, akkor az a szigorú szabály alkalmazandó,
hogy mindkettőjük jogai sérülnek. Ez az eset áll fenn akkor is, ha két adós köt egyezséget.
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8. Továbbá, ha két apai felügyelet alatt álló fiút fogadtam el adósnak, de azt hittem, hogy
egyikük a családfő; nem mindegy, hogy melyikük kapta a pénzt, így ha tudtam, hogy az,
akinek a pénz jutott, apai felügyelet alatt álló fiú volt, kivételesen el leszek zárva; de ha nem
tudtam, hogy kinek a kezébe került, nem leszek elzárva.
9. A szenátusi rendelet alkalmazandó, függetlenül attól, hogy a pénzt kamatra vagy anélkül
adták-e kölcsön.
10. Bár a szenátus nem mondja meg, hogy kinek adja meg a kivételt, mégis, nem szabad
elfelejteni, hogy az apai felügyelet alatt álló fiú örököse, ha családfőként hal meg, és az apja,
ha apai felügyelet alatt hal meg, élhet a kivétellel.
11. Néha azonban, még ha van is alapja a szenátusi rendeletnek, mégis, egy harmadik fél ellen
meg lesz adva a kereset; mint például, ha egy apai felügyelet alatt álló fiú, aki üzletvezető,
pénzt vett kölcsön; Julianus ugyanis a Tizenkettedik Könyvben kijelenti, hogy maga az
üzletvezető élhet a szenátusi rendeleten alapuló kivétellel, ha ellene indítanak pert; de az
Institoriánus kereset az ellen a fél ellen indul, aki őt kinevezte. Azt mondja továbbá, hogy ha
maga az atya nevezte volna ki őt az üzletvezetésre, vagy engedélyezték volna neki, hogy a
saját peculiumát kezelje, a szenátusi rendelet nem lenne alkalmazható, mivel úgy kell
tekinteni, hogy az atya beleegyezésével kötött szerződést; mert ha az utóbbi tudott arról, hogy
üzletet köt, akkor úgy lehet tekinteni, hogy ezt is engedélyezte, ha nem tiltotta meg
kifejezetten.
12. Így ha pénzt vett kölcsön, és azt apja vállalkozásában használta fel, a szenátusi rendelet
nem lesz alkalmazható, mivel a pénzt apja számára vette kölcsön, nem pedig saját magának.
Ha azonban kezdetben nem erre a célra vette kölcsön, hanem később apja vállalkozásában
használta fel, Julianus a Digestum tizenkettedik könyvében azt mondja, hogy a szenátusi
rendelet nem alkalmazható, és úgy kell érteni, hogy eleve azzal a szándékkal vette fel, hogy
apja vállalkozásában használja fel. Nem tekinthető azonban úgy, hogy ilyen módon használta
fel, ha saját adósságának kiegyenlítésére fizet apjának pénzt, amelyet kölcsönvett; és ezért, ha
apja nem tudott róla, a szenátusi rendelet továbbra is hatályban marad.
13. Ahol az áll, hogy a szenátusi rendelet nem alkalmazható olyan személy esetében, aki
tanulmányai folytatása céljából távollétében pénzt vett kölcsön; akkor lesz alkalmazható, ha a
kölcsönfelvételkor nem lépett túl egy mérsékelt határt, vagy mindenesetre azt az összeget,
amellyel apja szokta ellátni.
14. Ha egy fiú pénzt vett fel kölcsön annak érdekében, hogy kielégítsen valakit, aki, ha pert
indítana, nem tudna elzárkózni a kivétel alól, akkor a szenátusi rendeletre alapított kivétel
nem áll rendelkezésre.
15. Ismétlem, a szenátusi rendelet nem lesz alkalmazandó, ha az apa elkezdi fizetni azt, amit a
fia kölcsönzött, mintha ő ratifikálta volna a cselekményt.
16. Ha a családfővé válás után kifizeti az adósság egy részét, a szenátusi rendelet nem lesz
alkalmazandó, és nem kaphatja vissza, amit fizetett.
8. Paulus, Az ediktumról, XXX. könyv.
Ha azonban a befizetés a gondnok tudatlansága miatt történt, az összeg behajtható.
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9. Ulpianus, Az ediktumról, XXIX. könyv.
Ha azonban, miután családfő lett, zálogba adja a vagyont, akkor azt kell mondani, hogy a
szenátusi rendeleten alapuló kivételt a zálog értékének erejéig meg kell tagadni tőle.
1. Ha a fiú a hitelezőnek olyan pénzt fizet, amelyet neki adtak, követelheti-e az apa az említett
pénzt, mint a saját tulajdonát, vagy személyes kereset útján behajthatja azt? Julianus azt
mondja, hogy ha a pénzt valójában azzal a feltétellel adták neki, hogy azt a hitelezőnek fizesse
ki, akkor úgy kell tekinteni, hogy az adományozótól azonnal a hitelezőre szállt, és annak
tulajdonába került, aki azt kapta, de ha csak adták neki, akkor a fiúnak nem volt joga
rendelkezni a pénz felett, és ezért, ha ő fizette ki, akkor annak visszaszerzése iránti kereset
mindenképpen az apa javára indul.
2. A szenátus e rendelete az apai felügyelet alatt álló leányokra is vonatkozik, és az sem
számít, hogy állítólag a pénzzel díszeket szereztek-e; mert az állam legelőkelőbb rendjének
rendeletével megtagadják a keresetet attól, aki pénzt adott kölcsön egy apai felügyelet alatt
álló fiúnak; és nincs különbség, hogy az érmék elfogytak-e, vagy még mindig a peculium
részeként léteznek. Sokkal inkább kell tehát a szenátusi rendelet szigorúsága miatt
helyteleníteni a szerződést annak, aki pénzt adott kölcsön egy leánynak, aki apai felügyelet
alatt áll.
3. A mentesség nemcsak az apai felügyelet alatt álló fiúnak és az apjának jár, hanem a
kezesének és annak a félnek is, akinek az irányítása alatt cselekedett, és akik maguk is
igénybe vehetik a megbízás alapján indított keresetet, kivéve, ha ajándékozási szándékkal
léptek közbe; mert akkor, mivel nem vehetik igénybe, a szenátusi rendelet nem lesz
alkalmazható. Ha azonban a felek nem az ajándékozás szándékával, hanem az apa
kívánságára léptek közbe, akkor az egész szerződést úgy kell tekinteni, hogy az utóbbi
jóváhagyta.
4. Azok is, akik az atyai felügyelet alatt álló fiú érdekében az apa beleegyezése nélkül léptek
közbe, nem kaphatják vissza a fizetést követően; mert ezt az isteni Hadrianus is elrendelte, és
azt lehet mondani, hogy nem fogják visszakapni a pénzüket. Mégis, egy örökös kivétel védi
őket, és magát a fiút is, de ő nem kapja vissza, azon oknál fogva, hogy csak azok nem
kaphatják vissza, amit befizettek, akiket a hitelezők büntetésből mentesítettek a kereset alól,
és nem azért, mert a törvény azt akarta, hogy teljesen mentesüljenek a felelősség alól.
5. Bár a fizetés után nem tudják behajtani,
(10) Paulus, Az ediktumról, Booh XXX.
mert a természetes kötelezettség megmarad;
11. Ulpianus, Az ediktumról, XXIX. könyv.
Mégis, ha nem hivatkoznak kivételre, és ellenük ítéletet hoznak, akkor a szenátus rendeletén
alapuló kivétellel élhetnek. Julianus ezt egy olyan fiú esetében állapította meg, aki maga is
atyai felügyelet alatt állt, akárcsak egy olyan nő esetében, aki kezessé válik.
12. Paulus, Az ediktumról, XXX. könyv.
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Ha a fiúnak az apja tudtával adnak kölcsön pénzt, akkor azt kell mondani, hogy a szenátusi
rendelet nem alkalmazható. Ha azonban az apa úgy rendelkezett, hogy a kölcsönt a fiúnak
adják, és utólag meggondolta magát anélkül, hogy a hitelező tudomást szerzett volna erről,
akkor nem lesz alapja a szenátusi rendeletnek, mivel a szerződés kezdetét kell figyelembe
venni.
13. Gaius, A tartományi ediktumról, IX. könyv.
Ha egy apai felügyelet alatt álló fiúval megállapodást kötünk egy harmadik személynek
megújítás céljából adott kölcsön kifizetésére, Julianus azt mondja, hogy a szenátus rendelete
nem lesz akadálya.
14. Julianus, Digest, XII. könyv.
Van egy fiam, és tőle egy unokám; az unokámnak az apja utasítására kölcsönt adtak, felmerült
a kérdés, hogy ez a szenátusi rendelet megsértésével történt-e? Kijelentettem, hogy bár a
fiakra is vonatkozik a szenátusi rendelet, mégis, ugyanazt a szabályt kell betartani az unoka
esetében is; de az apja utasítása nem akadályozza meg, hogy a pénz kölcsönzését a szenátusi
rendelet megsértésének tekintsék, mivel ő maga olyan helyzetben van, hogy nem vehet fel
pénzt, ha az apja nem akarja.
15. Marcianus, Institutes, XIV. könyv.
Nem számít, hogy ki adott kölcsönt az apai felügyelet alatt álló fiúnak, akár magánszemély,
akár város; mert az isteni Severus és Antoninus rescriptumban kimondta, hogy a szenátus
rendelete város esetében is hatályos.
(16) Paulus, Vélemények, IV. könyv.
Ha egy apai felügyelet alatt álló fiú apja távollétében pénzt vesz fel kölcsön, mintha apjától
kapott volna megbízást, és kötelezettséget vállal, és levelet küld apjának, hogy a pénzt egy
tartományban fizesse ki; apja, ha helyteleníti fia cselekedetét, azonnal küldjön egy
nyilatkozatot, amelyben kifejezi ellenkező kívánságát.
17. Ugyanaz, Mondatok, II. könyv.
Ha az apai felügyelet alatt álló fiú pénzt vesz kölcsön abból a célból, hogy azt a húgának
hozományként adja, az apja felelősséggel tartozik az ügyeiben alkalmazott vagyonért; ugyanis
joga van a hozomány visszaszerzésére, ha a lány a házasság alatt meghal.
18. Venuleius, Stipulations, II. könyv.
Julianus azt állítja, hogy az apai felügyelet alatt álló fiú hitelezője nem kaphat kezességet az
utóbbi halála után, mert nem marad fenn semmilyen polgári vagy természetes kötelezettség,
amellyel a kezesség összefügg; de nyilvánvaló, hogy a kezesség az apától a peculiumra
vonatkozó, ellene indítható per miatt rendesen megkapható.
(19) Pomponius, Különböző szakaszok, VII. könyv.
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Julianus azt állítja, hogy a makedón szenátusi rendeletre alapozott kivétel senki számára nem
jelent akadályt, kivéve annak a félnek, aki tudta, vagy tudhatta volna, hogy akinek a kölcsönt
nyújtotta, az apai felügyelet alatt álló fia.
20. Ugyanő, A szenátus rendeleteiről, V. könyv.
Ha egy személy, akinek pénzt kölcsönöztek, amíg az apja irányítása alatt állt, miután ő maga
lett a családfő, tudatlanságból úgy ígéretet tesz a pénzre, hogy új kötelezettség keletkezik, és a
kikötés alapján pert indítanak, a tényekre alapozott kivételt kell benyújtani.
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XV. könyv
1. A peculiumra gyakorolt hatásról.
2. Amikor a peculiumra vonatkozó intézkedés egy évre korlátozódik.
3. Az apa vagy a mester által szerzett előnyön alapuló cselekvésről (...)
4. Az apa vagy a mester felhatalmazásán alapuló kereset tekintetében.

****************************************************

1. cím. A peculiumra gyakorolt hatásról.
1. Ulpianus, Az ediktumról, XXIX. könyv.
A praetor úgy ítélte meg, hogy az a helyes út, ha először azokat a szerződéseket magyarázza
meg, amelyek másnak a fennhatósága alá vannak rendelve, és amelyek a teljes összegre
vonatkozóan keresetjogot biztosítanak, és csak azután tér rá a jelen esetre, ahol a peculiumra
vonatkozóan van keresetjog.
(1) Ez az ediktum ráadásul hármas, mert ebből következik egy peculiumra vonatkozó kereset,
egy más ügyeiben alkalmazott vagyonra vonatkozó kereset, és egy más megbízásán alapuló
kereset.
(2) Az ediktum szövege a következő: "Bármilyen üzletet bonyolítanak le azzal, aki másnak az
irányítása alatt áll".
(3) A férfi és nem a nő kerül említésre, azonban ez az ediktum a női nemhez tartozó személy
miatt mégis megadja a kereset lehetőségét.
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(4) Ha a szerződés az apai felügyelet alatt álló fiúval vagy a serdülőkort még el nem ért
rabszolgával jön létre, a peculiumra vonatkozó keresetnek akár a gazda, akár az apa ellen van
helye, ha bármelyikük peculiumának értéke megnövekedett.
(5) Az "irányítás" szó úgy értendő, hogy a fiúra és a rabszolgára egyaránt vonatkozik.
(6) A rabszolgák tulajdonjogát nem szabad nagyobb jelentőséget tulajdonítani, mint a
rabszolgák feletti hatalom gyakorlásának jogát; mert nemcsak a saját rabszolgáink miatt
perelhetünk, hanem azok miatt is, akiket közösen tartunk, valamint azok miatt is, akik
jóhiszeműen szolgálnak minket rabszolgaként, akár szabadok, akár mások rabszolgái.
2. Pomponius, Sabinusról, V. könyv.
A peculiumból eredő kereset és a többi praetoriánus kereset csak a haszonélvezeti vagy
használati jog jogosultja ellen adható, amennyiben a haszonélvezeti vagy használati joggal
terhelt rabszolga általában megszerezné, egyéb esetekben pedig a tulajdonosa ellen.
3. Ulpianus, Az ediktumról, XXIX. könyv.
Bár a praetor akkor ígéri ezt a keresetet, ha olyan féllel kötöttek üzletet, aki valakinek az
irányítása alatt áll, mégis, nem szabad elfelejteni, hogy a peculium iránti keresetet akkor is
meg lehet adni, ha senkinek sem áll az irányítása alatt; például, ha egy birtokhoz tartozó
rabszolgával kötöttek szerződést, mielőtt a birtokba lépett volna.
(1) Ezért Labeo azt mondja, hogy ha egy rabszolgát helyettesítenek a második vagy harmadik
fokon, és szerződést kötnek vele, miközben az első fokú örökösök tanácskoznak, és később,
amikor elutasítják a hagyatékot, ő maga szabad és örökös lesz, akkor azt lehet mondani, hogy
a peculium alapján ugyanúgy lehet ellene pert indítani, mint a más ügyeiben alkalmazott
tulajdon miatt.
(2) Nincs jelentősége annak, hogy a rabszolga férfi vagy nő tulajdonában van-e, mivel a nő is
perelhető a peculium alapján.
(3) Pedius azt állítja, hogy a peculium iránti perben még a serdülőkorú tulajdonosok is
perelhetők, mivel a szerződés nem magával a kiskorúval jön létre, és figyelembe kell venni a
gyámhatóság hatáskörét. Azt is mondja, hogy a gyámolt nem adhatja a peculiumát a
rabszolgának a gyámja felhatalmazása nélkül.
(4) Azt is mondjuk, hogy a peculium iránti keresetnek az elmebeteg gondnoka ellen is helyt
kell adni; mert még az utóbbi rabszolgája is rendelkezhet peculiummal, nem ott, ahol
elismerték, hogy rendelkeznie kell vele, hanem ott, ahol nem tiltották meg neki, hogy
rendelkezzen vele.
(5) Vita tárgyát képezte, hogy ha egy apai felügyelet alatt álló fiú vagy egy rabszolga
kezességet vállal bárkiért, vagy más módon felelősséget vállal, vagy megbízást ad, akkor a
peculium alapján perelhető-e? A jobbik vélemény az, hogy rabszolga esetében a
kezességvállalás vagy a megbízás okát kell figyelembe venni; és Celsus a Hatodik könyvben
ezt a véleményt helyesli a kezességet vállaló rabszolga esetében. Ha tehát a rabszolga
kezesként lép közbe, és nem a peculiumhoz tartozó vagyontárgyak kezelőjeként, akkor
gazdája nem lesz kötelezett a peculium miatt.
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(6) Julianus a Digestus tizenkettedik könyvében azt is kimondta, hogy ha egy rabszolga azt az
utasítást adja, hogy a hitelezőmnek fizessek, akkor meg kell vizsgálni, hogy milyen okból
adta ezt a megbízást. Ha arra utasította, hogy a fizetést a félnek mint saját hitelezőjének
teljesítse, akkor a gazda felel a peculiumért, de ha csak az önkéntes kezesség kötelességét
teljesítette, akkor a gazda nem felel a peculiumért.
(7) Amit ugyanez a Julianus mondott, megegyezik a következőkkel, nevezetesen: ha
kezességet fogadok el a fiamtól, bármit is kapok az említett kezességtől, kénytelen leszek
megtéríteni, de nem a javamra használt vagyon alapján, hanem a peculium összegének
megfelelő megbízási perben. Megértheted, hogy ugyanez a szabály vonatkozik a rabszolga
kezességvállalására is, és arra az esetre, ha más személy fizet nekem a fiam nevében, aki az
adósom. Azt is kijelentette, hogy ha a fiam nem az adósom, akkor a kezes jogosult lesz
csalásra hivatkozva kivétellel élni, és személyes keresetet indítani a behajtásért, ha ő fizetett.
(8) Ha egy rabszolga, aki feltételezi, hogy szabad ember, beleegyezik a
választottbíráskodásba, felmerül a kérdés, hogy a peculiumra vonatkozó keresetnek helyt kelle adni a bírói ítélet be nem tartása miatti büntetésért, mivel ez mintegy önkéntes ügynöki
tevékenység esete, éppúgy, mint ahogyan a tengeri kölcsön esetében is helyt adnak? Mind
Nerva, a fiú, mind pedig jómagam úgy látjuk, hogy a rabszolga által a választottbírósági
eljárásra való hivatkozásból eredő peculium iránti keresetnek nem szabad helyt adni, mivel a
rabszolga ellen nem adható kereset, ha a rabszolgát a bíróságon elítélik.
(9) Ha egy fiú kezességet vállal, vagy önként kötelezi magát bármilyen módon, felmerül a
kérdés, hogy apját felelősségre vonja-e a peculiumért? A helyes vélemény Sabinus és Cassius
véleménye, akik szerint az apa mindig felel a peculiumért, és a fiú ebben a tekintetben
különbözik a rabszolgától.
(10) Ezért az apa mindig felelősséggel tartozik, ha választottbírósági eljárásra hivatkoznak.
Papinianus is hasonlóan nyilatkozik a Kérdések kilencedik könyvében; és azt mondja, hogy
mindegy, hogy milyen kérdésben hivatkoztak a választottbíráskodásra, hogy olyan kérdésről
van-e szó, amelyben a fél a peculium alapján pert indíthatott volna az apa ellen, vagy
olyanról, amelyben ezt nem tehette volna meg, mivel a per az apa ellen a kikötés alapján
indul.
(11) Azt is mondja, hogy az apa a peculium erejéig felel az ítélet alapján indított perben, és
ezt a nézetet Marcellus is vallja, még olyan esetben is, amely miatt az apa nem lenne felelős a
peculium alapján indított perben; mert ahogyan a stipulációban szerződés jön létre a fiúval,
úgy a perben is szerződés jön létre; ezért nem az eljárás keletkezését kell a kötelezettség
forrásának tekinteni, hanem az ítélet alapján való felelősséget. Ezért ugyanezen a véleményen
van akkor is, amikor a fiú, aki másnak a védőjeként jár el, ellene hozott ítéletet.
(12) Megállapítást nyert, hogy az apai irányítás alatt álló fiú ellen személyes behajtási kereset
indítható lopás miatt. Felmerül azonban a kérdés, hogy a peculium iránti keresetnek az apa
vagy a gazda ellen kell-e helyt adni, és a jobb vélemény szerint a peculium iránti keresetet
arra az összegre kell megadni, amellyel a gazda az elkövetett lopásból vagyoni hasznot húzott.
Labeo helyesli ezt a véleményt, azon oknál fogva, hogy a legigazságtalanabb, ha a rabszolga
lopása által a gazda anélkül húz hasznot, hogy felelősségre vonható lenne. Ugyanis a
peculiumra vonatkozó kereset abban az esetben is megalapozott lesz, ha a vagyont elrabolták,
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és az atyai felügyelet alatt álló fiú számlájára az apa kezébe jutott összegre vonatkozóan
keresetet indítanak.
(13) Ha egy apai felügyelet alatt álló fiú, aki duumvir, nem gondoskodott arról, hogy
biztosítékot nyújtson a gyámolt vagyonának biztonsága érdekében, Papinianus a Kérdések
kilencedik könyvében azt mondja, hogy a De peculio kereset megalapozott. Nem hiszem,
hogy az a kérdés, hogy a fiú az apja beleegyezésével lett-e decurio, bármit is változtatna,
hiszen az apának kötelessége volt gondoskodni a közjóról.
4. Pomponius, Sabinusról, VII. könyv.
A peculium nem az, amiről a rabszolga a gazdájától elkülönülten számol el, hanem az, amit a
gazda maga tett félre, a rabszolga számlájától elkülönülten vezetve; mivel ugyanis a gazda a
peculium teljes összegét elveheti a rabszolgától, növelheti vagy csökkentheti azt, nem az a
kérdés, hogy mit tett a rabszolga, hanem az, hogy mit tett a gazda a rabszolga számára a
peculium létrehozása érdekében.
1. Ezt azonban igaznak tartom ott, ahol a gazda a rabszolgát el akarja engedni a tartozás alól,
tehát ha a gazda pusztán akaratából elengedte, amivel a rabszolga tartozott, akkor a rabszolga
megszűnik az adósa lenni, de ha a gazda úgy vezeti a könyvelését, hogy úgy tünteti fel magát,
mint aki tartozik a rabszolgának, holott valójában nem az adósa, akkor az ellenkező
véleményt tartom helyesnek, mert a peculiumot nem szavakkal, hanem üzleti ügyekkel kell
növelni.
2. Ezekből a szabályokból kitűnik, hogy nem az tartozik a peculiumhoz, amit a rabszolga a
gazdája tudta nélkül birtokol, hanem az, amit a gazdája beleegyezésével birtokol, különben
amit a rabszolga a gazdájától ellop, az a peculium részévé válik, ami nem igaz.
3. Gyakran előfordul azonban, hogy a rabszolga peculiuma a gazdája tudta nélkül csökken,
például ha a rabszolga megrongálja a tulajdonát, vagy lopást követ el.
4. Ha a rabszolgám segítségével lopást követsz el ellenem, akkor ezt le kell vonni a
peculiumból annyival, amennyivel az kevesebb, mint amennyit az ellopott vagyon miatt
vissza tudok szerezni.
5. Ha a rabszolga peculiumát kimerítik a gazdával szemben fennálló tartozások, a tulajdon
mindazonáltal a peculium állapotában marad; ha ugyanis a gazda a rabszolgának tartozást ad,
vagy ha a rabszolga nevében más fizet a gazdának, a peculium feltöltődik, és nem lesz
szükség a gazda újbóli adományozására.
6. Nemcsak az tartozik minden olyan rabszolga peculiumába, amelyről a gazdától elkülönítve
számot tartanak, hanem az is, amivel külön rendelkeznek annak a rabszolgának a vagyonától,
akinek a peculiumához tartoznak.
(5) Ulpianus, Az ediktumról, XXIX. könyv.
Az apa vagy a gazda csak a peculium mértékéig perelhető a letét miatt, és csak abban az
esetben, ha az ő bármilyen jogtalan magatartásukkal előnyhöz jutottak velem szemben.
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1. Ezenfelül az apa vagy a gazda csak a peculium összegéig felel, ha a vagyontárgyat apai
felügyelet alatt álló fiúnak, vagy szolgának adták át, akit csak kényszerűségből tartanak.
2. Ha az apai felügyelet alatt álló fiú esküt tett, és azt bevették, akkor a peculiumra vonatkozó
keresetnek helyt kell adni, mintha szerződés jött volna létre; de más a helyzet egy rabszolga
esetében.
3. A peculiumot azért nevezik így, mert csekély összegű pénz vagy csekély értékű
vagyontárgy.
4. Tubero azonban úgy határozza meg a peculiumot, hogy az (ahogyan Celsus a Digest
hatodik könyvében állítja) az, amivel a rabszolga a gazdája számláitól elkülönülten és annak
engedélyével rendelkezik, miután ebből levonta mindazt, ami a gazdáját illeti.
(6) Celsus, Digest, VI. könyv.
Labeo azt mondja, hogy a peculium definíciója, amelyet Tubero adott, nem foglalja magában
az alszolgák peculiumát, de ez nem helyes, mert maga a tény, hogy a gazda peculiumot adott
a rabszolgájának, úgy kell érteni, hogy azt az alszolgának is megadta.
7. Ulpianus, Az ediktumról, XXIX. könyv.
Maga Celsus is helyesli Tubero e véleményét.
1. És hozzáteszi, hogy az elmebeteg gyámja nem adhat peculiumot a szolgájának, de a
korábban (vagyis az elmebaj bekövetkezte előtt, vagy ha azt a gyámolt apja hozta létre) adott
peculiumot nem veszik el e feltételek. Ez a vélemény helyes, és megegyezik azzal, amit
Marcellus a Julianusról szóló jegyzetében hozzátett, nevezetesen: megtörténhet, hogy ha egy
rabszolgának két ura van, akkor az egyikre nézve peculiummal rendelkezhet, de a másikra
nézve nem; például, ha az egyik ura elmebeteg vagy gyámolt, ha, mint mondja, egyesek úgy
vélik, hogy a rabszolgának nem lehet peculiuma, ha azt nem az ura adta. Én azonban úgy
gondolom, hogy ahhoz, hogy a rabszolga peculiummal rendelkezzen, nem szükséges, hogy
azt az ura adja, hanem az, hogy azt ne lehessen elvenni. A peculium szabad kezelése más
kérdés, mert ezt kifejezetten meg kell adni.
2. Nyilvánvaló azonban, hogy nem szükséges, hogy a peculium minden részletét ismerje,
hanem hogy általánosságban tájékozott legyen velük kapcsolatban; és Pomponius hajlik erre a
véleményre.
3. Pedius a Tizenötödik könyvben azt állítja, hogy kiskorúnak, valamint fiúnak és
rabszolgának is lehet peculiuma, mivel azt mondja, hogy ebben az esetben minden a gazda
adományától függ, és ezért ha a rabszolga vagy a fiú elmebeteg lesz, akkor is megtartja a
peculiumot.
4. A peculiumba mindenféle vagyontárgy, ingóság és föld egyaránt beletartozhat; a félnek a
peculiumában lehetnek alszolgái is, valamint az utóbbiak peculiumában, és ezen kívül még az
adósaikkal szemben fennálló követeléseik is.
5. Sőt, ha a rabszolgának lopás vagy bármilyen más perben bármi jár, az a peculium részének
számít, és ahogy Labeo mondja, a hagyaték és a hagyaték is.
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6. Ismét a peculiumában lesz mindaz, amivel az ura tartozik neki, mert tegyük fel, hogy pénzt
költött az ura üzletére, és az utóbbi hajlandó az adósa maradni, vagy az ura pert indított az
egyik adósa ellen. Ezért például, ha a tulajdonos a rabszolga által történt vásárlás miatt a
kilakoltatásért járó kétszeres kártérítést behajtotta, az összeget a peculiumába kell forgatni,
kivéve, ha a gazdának történetesen az volt a szándéka, hogy ez ne képezze a rabszolga
peculiumának részét.
7. Hasonlóképpen, ha egy szolgatársa tartozik neki valamivel, az a peculiumhoz tartozik,
feltéve, hogy van peculiuma, vagy később szerez egyet.
8. Paulus, A Sabinusról, IV. könyv.
Bármely saját tulajdonát, amelyet a gazda a peculium tulajdonába kíván helyezni, nem
azonnal teszi azzá, hanem csak azután, hogy azt átadta, vagy ha a rabszolga birtokában volt,
akkor úgy kezelte, mintha átadta volna; mert a tulajdonhoz tényleges átadás szükséges.
Másfelől azonban, ha a rabszolga ellenszegüléséről tesz tanúbizonyságot, a rabszolga
tulajdona megszűnik peculiumnak lenni.
9. Ulpianus, Az ediktumról, XXIX. könyv.
Ha azonban a gazda kárt okoz a rabszolgájának, az nem írható jóvá a peculiumban, mint
ahogyan az sem, ha ellopta volna.
1. Nyilvánvaló, hogy ha egy rabszolgatárs a tulajdonban kárt tett, vagy azt a másiktól ellopta,
akkor ez a peculium részének tekintendő, és Pomponius a Tizenegyedik Könyvben ugyanezt a
véleményt vallja, mert ha a gazda vagy visszaszerzett, vagy visszaszerezhet valamit attól, aki
a peculiumból lopott, akkor ezt, mondja Neratius a Vélemények Második Könyvében, neki
kell beszámítani.
2. A peculiumot azonban a gazdának járó összeg levonása után kell kiszámítani, mivel
feltételezhető, hogy a gazda szorgalmasabb volt, és a rabszolgája ellen járt el.
3. Ehhez a magyarázathoz Servius hozzáteszi: "Mert senki sem kételkedik abban, hogy ez is a
gazdának jár.
4. Sőt, az is levonásra kerül, ami azoknak a személyeknek jár, akik a gazda vagy apa
gyámsága vagy gondozása alatt állnak, vagy akiknek az ügyeivel foglalkozik, feltéve, hogy
mentes a csalástól; mivel ha csalárd cselekedetekkel tönkreteszi vagy csökkenti a peculiumot,
felelősségre vonható; mert ha a gazda mindig vélelmezhetően szorgalmasabb és pereskedik,
miért ne lehetne azt mondani, hogy ebben az esetben is saját maga ellen járt el, amiért akár a
gyámság, akár a végzett üzlet, akár a méltányossági per alapján felel? Hiszen, amint Pedius
nagyon helyesen mondja, a peculium összegét csökkenti az, amivel a gazdának vagy az
apának tartozik, mert nem valószínű, hogy a gazda beleegyezne abba, hogy a rabszolga a
peculiumában legyen az, amivel neki tartozik. Sőt, mivel más esetekben azt mondjuk, hogy
aki másnak az ügyeit intézi, vagy aki gyámságot kezel, az pénzt követel magától, miért ne
követelhetné ebben a peculium-ügyben is azt, amit követelnie kellett volna? Ezért ezt a
véleményt meg lehet védeni, éppúgy, mintha az összeget saját magának fizette volna ki, ha
valaki megpróbál pert indítani a peculium miatt.

644
5. A gazdája örökösévé vált rabszolga hitelezője is levonja a peculiumból azt, amivel tartozik
neki, ha beperelik, függetlenül attól, hogy a rabszolga megkapta-e a szabadságát vagy sem.
Ugyanez a szabály érvényes, ha a rabszolgát abszolút módon hagyják örökül; ugyanis az ilyen
módon levonhatja azt, ami neki jár, mintha ő maga jelent volna meg és perelt volna, noha a
feltétel nélkül manumált vagy hagyott rabszolga tulajdonjoga soha nem volt az övé; és ezt
Julianus a Digestus tizenkettedik könyvében mondja ki. Julianus ugyanott, pozitívabban
fogalmazva, azt mondja, hogy bizonyos, hogy ha a rabszolga valamilyen feltétellel kapta meg
a szabadságát, az örökös levonhatja a levonást, mert ő lett az úr. Véleményének
megerősítésére Julianus azt is kijelenti, hogy ha én leszek az örökös, aki a rabszolga vagy a
fiú halála után egy éven belül perelhető lett volna a peculium miatt, akkor kétségtelen, hogy
levonhatom, ami jár nekem.
6. A gazda levonást fog végezni, függetlenül attól, hogy a rabszolga tartozik-e neki valamivel
szerződés alapján vagy kifizetetlen számlák miatt. És ha valamilyen bűncselekmény miatt
tartozik neki, például egy általa elkövetett lopás miatt, akkor is megtörténik a levonás. Kérdés
azonban, hogy magának a lopásnak az összegét, vagyis csak a gazdát ért veszteséget vonják-e
le, vagy valójában csak annyit, amennyit akkor lehetne követelni, ha más rabszolgája követte
volna el a bűncselekményt; vagyis a lopásért járó büntetésekkel együtt. Az előbbi vélemény a
helyesebb, nevezetesen, hogy csak magának a lopásnak az összege vonható le.
7. Ha egy rabszolga megsebesítette magát, a gazda nem vonhatja le ezt a kárt, mintha megölte
volna magát, vagy levetette volna magát egy szakadékba; mert még a rabszolgáknak is
természetes joga van ahhoz, hogy sérüléseket okozzanak a testüknek. Ha azonban a gazda
ápolta a saját maga által megsebesített rabszolgát, úgy gondolom, hogy a felmerült
költségekért tartozik gazdájának; bár ha betegsége idején ápolta volna, akkor inkább a saját
vagyonáról gondoskodott volna.
8. Továbbá, ha a gazda a rabszolga számlájára kötelezte magát, vagy miután ezt megtette,
fizetett, ezt le kell vonni a peculiumból; hasonlóképpen, ha a gazda utasítására pénzt adtak
kölcsön neki; Julianus ugyanis a Digestus tizenkettedik könyvében azt állítja, hogy ezt le kell
vonni. Úgy gondolom, hogy ez csak akkor igaz, ha az, amit kapott, nem a mester vagy az atya
kezébe került, különben ezt magára kell terhelni. Ha azonban a rabszolga biztosítékává válik,
Julianus azt állítja a Digest tizenkettedik könyvében, hogy ezt le kell vonni; Marcellus
azonban azt mondja, hogy mindkét esetben, ha a gazda még nem vesztett semmit, jobb, ha a
pénzt a hitelezőnek fizetik ki, feltéve, hogy biztosítékot ad a visszatérítésre, ha a gazdát emiatt
beperelik, és fizet valamit; mintha a levonást először is megtennék, hogy a hitelező időközben
a pénz kamataiból profitálhasson. Ha azonban a gazdát, miután beperelték, ítéletet hoznak
ellene, a peculiumra vonatkozó későbbi perben levonást kell tenni, mivel a gazda vagy apa az
ítélet alapján felelőssé vált; mert ha ugyanis, mivel nem hoztak ellene ítéletet, a hitelezőnek a
rabszolga számlájára bármit is fizetett volna, ezt is levonhatja.
10. Gaius, A tartományi ediktumról, IX. könyv.
Ha azonban a peculiumra vonatkozó első per még függőben van, és a későbbi perben ítéletet
hoznak, az első per semmiképpen sem vehető figyelembe a második per eldöntésénél; mert a
peculiumra vonatkozó perben az első hitelező helyzete a jobb, mert nem azt, aki először
csatlakozott a perhez, hanem azt, aki először kapott határozatot a bíróságtól, tekintik
jogosultnak az elsőbbségre.
11. Ulpianus, Az ediktumról, XXIX. könyv.
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Ha a kártérítési perben perbe fogott gazda megfizette a megállapított kártérítést, ezt le kell
vonni a peculiumból; de ha a rabszolgát jóvátételként átadta, akkor semmit sem kell levonni.
1. Továbbá, ha a gazda kötelezte magát, hogy fizet valamit a rabszolga számlájára, akkor ezt
le kell vonni; éppúgy, mintha a rabszolga megígérte volna, hogy adósként kötelezettséget
vállal a gazdájával szemben. Ugyanez a szabály vonatkozik arra az esetre is, ha a rabszolga a
szabadsága fejében kötelezettséget vállalt a gazdájával szemben, mivel bizonyos mértékig a
gazdája adósa lett, de csak abban az esetben, ha a per azután indul ellene, hogy a rabszolgát
felszabadították.
2. Ha azonban a rabszolga a gazdája adósától követelte a fizetséget, akkor felmerül a kérdés,
hogy ezzel adósává tette-e magát a gazdájának? Julianus a Digestus tizenkettedik könyvében
azt mondja, hogy a gazda nem lesz jogosult a levonásra, hacsak nem hagyta jóvá a pénz
beszedését, és ugyanezt kell mondani az apai felügyelet alatt álló fiú esetében is. Úgy
gondolom, hogy Julianus véleménye helyes, mert a peculiumból való levonásnál a
természetes adósságokat vesszük figyelembe; mert a természetes méltányosság megköveteli,
hogy a fiú vagy a rabszolga mentesüljön a felelősség alól, mert úgy tűnik, hogy olyasmit
követelt, ami nem járt neki.
3. Kérdés azonban, hogy amit a gazda egyszer levont, amikor perbe fogták, azt újra le kell-e
vonnia a peculiumból, ha per indítanak ellene; vagy ha egyszer már levonták, akkor úgy kell-e
tekinteni, hogy a gazda már kielégítette. Neratius és Nerva úgy gondolják, és Julianus is azt
állítja a Digestus tizenkettedik könyvében, hogy ha valóban eltávolította a peculiumból, akkor
nem kell levonni, de ha valójában ugyanabban az állapotban hagyta a peculiumot, akkor le
kell vonnia.
4. Azt mondja továbbá, hogy ha egy rabszolgának van a peculiumában egy öt aurei értékű
alszolgája, és ő tartozik a gazdának öt aureival, amiért a gazda levonta az alszolgát, és miután
ez utóbbi azután meghalt, a rabszolga vett egy másik, ugyanolyan értékűt; nem szűnik meg
adósa lenni a gazdának, mintha az alszolga veszteség lett volna a gazdának, kivéve, ha
történetesen azután halt meg, hogy a rabszolga elvette őt a rabszolgától és kifizette magát.
5. Ugyanez a szerző nagyon helyesen mondja, hogy ha amikor az alszolga tíz aurei volt, a
gazda, miután beperelték a peculiumra, öt aureit fizetett a rabszolga számlájára, mert öt a neki
járó, és azután az alszolga meghalt; a gazda levonhat tíz aureit egy másik felperessel szemben
a peculiumra, mert a rabszolgát az ő adósa lett a maga adósa arra az öt aureira is hivatkozva,
amelyet a számlájára fizetett. Ez a vélemény helyes, hacsak nem azért vitte el az alszolgát,
hogy saját magát kifizesse.
6. Amit azonban mondtunk, vagyis azt, hogy le kell vonni azt, ami annak jár, akit a peculium
miatt perelnek, úgy kell érteni, hogy ha ezt más módon nem tudná behajtani.
7. Julianus tehát azt mondja, hogy ha egy eladót, aki egy rabszolgát a peculiummal együtt
adott el, a peculium miatt perelnek be, akkor nem vonhatja le azt, ami neki jár, mert ezt a
peculium számlájából levonhatta volna; és most személyes keresetet indíthat annak
visszaszerzésére, mint ami nem járt, mivel ami a gazdának jár, nem számítandó bele a
peculiumba. Eladási pert is indíthat, ahogy ő mondja. Ez abban az esetben helyeselhető, ha az
eladáskor a peculiumban annyi volt, hogy a gazda ki tudta elégíteni a tartozását, de ha utólag
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a követeléséhez hozzáadtak valamit, és a tartozás feltétele teljesült, amelyet a gazda nem
elégített ki, akkor az ellenkező véleményt kell elfogadni.
8. Azt is kérdezi, hogy ha valaki olyan rabszolgát szerzett, aki miatt peculium iránti keresete
volt, levonhatja-e azt, amivel tartozik neki, mivel az eladóval szemben De peculio keresetre
jogosult? Nagyon helyesen mondja, hogy igen, mert bármely más személy ugyanúgy
választhat, hogy az eladó vagy a vevő ellen indít-e pert, és ez a fél ezért a per helyett a
levonást választja. Nem értem, hogy a hitelezőknek mi kifogásolni valójuk van, hiszen ők
maguk is perelhetik az eladót, ha úgy gondolják, hogy talán van valami a peculiumban.
9. De nemcsak azt kell levonni, ami a perbe fogott félnek jár, hanem azt is, ami a társának
járhat, és Julianus a Digest tizenkettedik könyvében ezt a véleményt képviseli; ugyanis
ugyanazon elv szerint, amely szerint bármelyikük a teljes összegre perelhető, jogában áll
levonni azt, ami a másiknak jár. Ezt a véleményt elfogadják:
12. Julianus, Digest, XII. könyv.
Azért, mert ebben az esetben az ellen lehet eljárást indítani, akivel szemben nincs peculium.
(13) Ulpianus, Az ediktumról, XXIX. könyv.
De hogy egyik fél sem vonhatja le azt, ami a másiknak jár, nem igaz a vevő és az eladó, a
haszonélvező és a puszta tulajdonos, valamint mások, akik nem társas vállalkozók, továbbá az
egyéni vállalkozó és a jóhiszemű vevő esetében; és ezt Julianus a Tizenkettedik könyvben
állítja.
14. Julianus, Digest, XII. könyv.
Továbbá, ha a végrendelet úgy rendelkezik, hogy a rabszolga azonnal szabaddá válik, a pert a
peculium miatt valamennyi örökös ellen kell indítani, és egyikük sem vonhat le többet, mint
amennyi neki jár.
(1) Ha pedig a rabszolga a gazdája életében halt meg, és a gazda még az év folyamán meghalt,
és több örököst hagyott hátra, akkor mind a peculiumra vonatkozó kereset, mind a levonási
jog megosztott.
15. Ulpianus, Az ediktumról, XXIX. könyv.
De ha két jóhiszemű birtokos van, akkor is azt kell mondani, hogy egyikük sem vonhat le
többet, mint amennyi jár neki; és ugyanez a szabály érvényes, ha két haszonélvező van, mert
nincs közöttük társulás. Ugyanez a szabály vonatkozik néha az élettársak esetére is, ha
történetesen külön peculiummal rendelkeznek egymás között, így egyikük nem perelhető a
másik peculiuma miatt. Ha azonban a peculium közös, akkor a teljes összegért perelhetők, és
le kell vonni azt, ami mindegyiküknek jár.
(16) Julianus, Digest, XII. könyv.
Mi lenne akkor az az eset, amikor egy közönséges rabszolga peculiuma egyedül az egyik urát
illeti meg? Először is, ha valaki eladja a rabszolga fele részét, és nem ad neki peculiumot,
aztán, ha valaki pénzt vagy bármilyen jellegű vagyontárgyat ad a közös tulajdonban lévő
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rabszolgának, oly módon, hogy az említett vagyon tulajdonjogát megtartja, de a rabszolgának
adja annak kezelését; Marcellus egy megjegyzésében azt mondja, hogy ez olyan eset, amikor
az egyik tulajdonos elvette a peculiumot, vagy amikor egy tulajdonos ténylegesen adott, de az
adomány az adósai kötelezettségeire vonatkozik.
17. Ulpianus, Az ediktumról, XXIX. könyv.
Ha a rendes rabszolgámnak vannak alrabszolgái, levonhatom-e a rendes rabszolgám
peculiumából azt, amivel az alrabszolgák tartoznak nekem? Az első kérdés pedig az, hogy az
ő peculiájuk beleszámít-e a rendes rabszolga peculiájába. Proculus és Atilicinus úgy
gondolják, hogy mivel az alszolgák a saját peculiumukkal együtt tartoznak a peculiumhoz, és
valóban, amit a tulajdonosuk (vagyis a közönséges rabszolga) nekem tartozik, azt le lehet
vonni az ő peculiumukból, azt azonban, amivel maguk az alszolgák tartoznak, csak a saját
peculiumukból lehet levonni. Sőt, ha nem nekem, hanem a rendes rabszolgának tartoznak,
akkor a tartozás összegét úgy vonják le a peculiumukból, mintha egy rabszolgatársnak
tartoznának. Azt azonban, amivel a rendes rabszolga tartozik nekik, nem vonják le az
előbbiek peculiumából, mert az ő peculiumuk benne van az övében. Servius ezen a
véleményen volt, én azonban úgy vélem, hogy a peculiumuk növekszik, mintha a gazda
tartozna a rabszolgájának.
18. Paulus, Kérdések, IV. könyv.
Ebből az következik, hogy ha a saját peculiumát Stichusra hagyják, és ő a végrendelet alapján
pert indít, nem lesz kénytelen átadni azt, amivel az alszolgája tartozik az örökhagyónak,
kivéve, ha az alszolga rendelkezik peculiummal.
19. Ulpianus, Az ediktumról, XXIX. könyv.
Ezért felmerül a kérdés, hogy ha a rendes rabszolga miatt indítanak pert egy peculium miatt,
akkor az alrabszolgára való hivatkozással is indítható-e eljárás, és úgy gondolom, hogy ez
nem lehetséges. Ha azonban az alszolga peculiumának terhére indítottak pert, akkor a rendes
rabszolga peculiumának terhére is indítható per.
1. Lehet, hogy kezemben két különböző jogcímen birtokolt peculium van; mint például, ha
van egy dotal rabszolga, lehet, hogy van egy peculiuma, amelyben én vagyok érdekelt, és
lehet, hogy van egy olyan is, amelyben a feleségem érdekelt, mert amit a férj üzletéből vagy
munkájával szerzett, az a férjé; és ezért, ha őt örökösnek nevezték ki, vagy a férjre való
hivatkozással örökséget hagytak rá, Pomponius azt mondja, hogy nem köteles lemondani róla.
Ha tehát egy olyan szerződés miatt indítanak ellenem pert, amelyben érdekelt vagyok,
levonhatom-e mindazt, ami nekem jár, akár a saját, akár a feleségem vállalkozásával
kapcsolatos? Vagy pedig a férj és a feleség ügyét a két peculium tekintetében különválasztjuk,
hogy a per tárgyát képező tartozás eredetét figyelembe lehessen venni; tehát ha valójában arra
a peculiumra hivatkozással indítanak eljárást, amelyben a feleség érintett, akkor levonhatom
azt, ami abból a szerződésből jár, ha pedig olyan szerződésből, amelyben érdekelt vagyok,
levonhatom azt, ami engem illet? Ez a kérdés a haszonélvező esetében világosabban
kezelhető, hogy a peculium miatt indítható-e ellene per csak az őt érintő szerződés miatt, vagy
bármely szerződés miatt indítható? Marcellus azt állítja, hogy a haszonélvező is felelős,
mégpedig bármely szerződés alapján, mivel az, aki a szerződést megköti, a rabszolga teljes
peculiumát saját tulajdonának tekinti. Azt mondja, hogy nyilvánvaló, hogy mindenesetre el
kell ismerni, hogy ha az érdekelt felet először perelték be, akkor az, aki nem szerzett semmit,
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a maradékért perelhető. Ez a vélemény az ésszerűbb, és Papinianus is helyesli. Két jóhiszemű
vevő esetében is ezt kell tartani. A férj esetében azonban jobb, ha egyszerűen azt mondjuk,
hogy ő felel a peculium iránti keresetért. Ha azonban a férj fizetett valamit egy ilyen
rabszolga miatt, levonhatja-e azt a hozománya miatt keresetet indító feleséggel szemben? És
azt mondja, hogy ha az, amit a hitelezőnek fizettek, mindkét fajta peculiumra vonatkozik,
akkor azt arányosan kell levonni mindkettő peculiumából, és ebből azt lehet megérteni, hogy
ha a szerződés valamelyik peculiumra vonatkozott, akkor egyrészt csak a feleségre
vonatkozóan lesz levonás, másrészt pedig nem lesz, ha a szerződés arra a peculiumra
vonatkozott, amely a férjnél maradt.
2. Néha a haszonélvezőnek magának a haszonélvezőnek a gazdával szemben van joga a
peculiumra vonatkozó kereset benyújtására; például ha a rabszolgának az előbbi tekintetében
van peculiuma, de az utóbbi tekintetében nincs, vagy kevesebb, mint ami a haszonélvezőt
megilleti. Fordított esetben ugyanez történik, bár két tulajdonos esetén elegendő a társas vagy
a közös vagyon felosztására irányuló kereset;
20. Paulus, Az ediktumról, XXX. könyv.
A partnerek ugyanis nem indíthatnak egymás ellen peculium iránti keresetet.
21. Ulpianus, Az ediktumról, XXIX. könyv.
A praetor a legjobb okokból is a peculiumra terhelte mindazt, amit a mester rosszindulatú
szándékkal tett, amivel a peculiumot csökkentette. Rosszindulatú szándék alatt azonban azt
kell értenünk, ahol a peculiumtól megfosztotta, és azt is, ahol megengedte neki, hogy a
hitelezők kárára a peculium ügyeit bevonja; Mela pedig azt írja, hogy ez rosszindulatú
szándékkal elkövetett cselekmény. Sőt, ha valakinek az a gondolata támad, hogy valamelyik
másik fél pert indít ellene, és a peculiumot másra ruházza át, az nem mentesül a csalástól. Ha
azonban kifizeti a tartozást egy harmadik személynek, nincs kétségem afelől, hogy nem
felelős, mivel egy hitelezőnek fizet, és a hitelezőnek törvényes, hogy szorgalmasan próbálja
visszaszerezni azt, ami az övé.
(1) Ha a cselekményt a gyám, az elmebeteg gondnok vagy megbízott csalásával követik el,
akkor meg kell vizsgálni, hogy a gyámot, az elmebeteget vagy a megbízót kell-e perelni a
peculium miatt? Úgy gondolom, hogy ha a gyám fizetőképes, a gyámnak kell megtérítenie
azt, amit csalása folytán elvesztett, és különösen akkor, ha valami a kezébe került; és így
mondja Pomponius az Episztolák nyolcadik könyvében. Ugyanezt kell mondani a gondnok
vagy ügynök esetében is.
(2) A vevő nem felel az eladó csalásáért, sem az örökös vagy más jogutód, kivéve, ha a
vagyon annak következtében került a kezébe.
(3) Függetlenül attól, hogy a csalást az ügyhöz való csatlakozás előtt vagy után követték el, az
a bíróság hatáskörébe tartozik.
(4) Ha a gazda vagy az apa megtagadja a választ a peculium iránti perben, akkor nem kell őt
meghallgatni, hanem arra kell kényszeríteni, hogy csatlakozzon a kérdéshez, mint bármely
más személyes kereset esetében.
22. Pomponius, Sabinusról, VII. könyv.
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Ha a gazda a peculium részét képező házra hivatkozva biztosítékot adott a fenyegető kár
ellen, ezt figyelembe kell venni, és ezért a biztosítékot annak a félnek kell nyújtania, aki a
peculium miatt pert indít.
23. Ugyanő, A Sabinusról, IX. könyv.
A félnek, aki a peculiumhoz tartozó házra hivatkozva biztosítékot ad a fenyegető kár ellen, azt
a teljes összegre kell nyújtania, ahogyan az alszolga miatt indított noxális perben is a teljes
összegre kell védekezni, mert a felperes, ha a védekezés nem megfelelően történik, elviszi az
ingatlant, vagy zálogként birtokában tartja.
24. Ulpianus, Sabinusról, XXVI. könyv.
Az elmebeteg gondnoka a peculium kezelését a rabszolgának, valamint az említett elmebeteg
fiának egyaránt adhatja és megtagadhatja.
25. Pomponius, Sabinusról, XXIII. könyv.
A peculiumhoz tartozik minden olyan ruhadarab, amelyet a gazda a rabszolga állandó
használatára adott, és azzal a kikötéssel adta át neki, hogy azt más nem használhatja, és hogy
azt a rabszolga e feltételek betartásával őrizze meg. Az a ruhanemű azonban, amelyet a gazda
a rabszolgának ideiglenes használatra adott, és csak azért, hogy bizonyos alkalmakkor
bizonyos célokra használja, például amikor a rabszolga őt kiszolgálja, vagy az asztalnál
várakozik, nem válik a peculium részévé.
(26) Paulus, Az ediktumról, XXX. könyv.
Ha a gazda egyszer egy ilyen esetben, vagyis ha csalásban vétkes volt, a perbe fogás után
megtérítette a peculium összegét; nem kötelezhető arra, hogy ugyanezen az alapon másoknak
bármit is fizessen. Sőt, ha a rabszolga annyival tartozik neki, amennyivel csalárd módon
csökkentette az összeget, nem szabad ellene ítéletet hozni. Az elmondottakból következik,
hogy abban az esetben is, ha a rabszolgát manumitálták vagy elidegenítették, akkor is
felelősséggel tartozik csalás miatt, egy éven belül.
27. Gaius, A tartományi ediktumról, IX. könyv.
A peculium iránti kereset mind a rabszolganők, mind az apai felügyelet alatt álló leányok
esetében megilleti őket, és különösen ott, ahol a nő szabónő vagy szövőnő, vagy bármilyen
közönséges kereskedelmet folytat, ez a kereset indítható ellene. Julianus azt mondja, hogy a
letéti és a használatra való kölcsönzés iránti keresetet is meg kell adni velük kapcsolatban, és
a járulékos keresetet is meg kell adni, ha az apa vagy a gazda tudtával a peculiumhoz tartozó
áruval üzletet kötöttek. Ez még biztosabb, ha a vagyont az apa vagy a gazda javára
használták, és a szerződés az ő irányítása alatt jött létre.
1. Megállapítást nyert, hogy a gazda örökösének le kell vonnia a hagyatékhoz tartozó olyan
vagyontárgyakat is, amelyeket a rabszolga, akinek a számlájára a peculium miatt pert
indítanak ellene, a hagyatékba való belépés előtt vagy elvitt, vagy elfogyasztott, vagy
megrongált.
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2. Ha egy rabszolgát elidegenítettek, bár a praetor egy éven belül pert ígér a peculiumra az őt
elidegenítő fél ellen, mégis, az új gazdával szemben is meg van adva a kereset; és nincs
különbség, hogy az egy másik peculiumot szerzett-e vele, vagy ugyanannak a rabszolgának
adta-e azt, amit annak idején vele együtt vásárolt vagy ajándékba kapott.
3. Az a döntés is megszületett (és Julianus ezt helyesli), hogy a hitelezőknek mindenképpen
meg kell engedni, hogy akár magánszemélyek ellen, akár bármelyik fél ellen a teljes összegre
vonatkozóan pert indíthassanak.
4. Julianus azonban nem gondolja, hogy a rabszolgát eladó félnek meg kellene engedni, hogy
a peculium alapján pert indítson a vevő ellen arra való hivatkozással, amit a rabszolgának az
eladás előtt kölcsönadott.
5. Sőt, ha kölcsönt adok egy másik rabszolgájának, és megveszem, majd eladom, akkor sem
gondolja, hogy a vevővel szemben keresetet kell indítanom.
6. Úgy véli azonban, hogy az eladó ellen nekem kell keresetet indítanom, de csak a vásárlás
napjától számított egy éven belül, arra az összegre, amelyet kölcsönadtam neki, amíg még
másé volt, és amelyet le kell vonni abból, ami a rabszolgának velem szemben peculiumként
jár.
7. De mivel Julianus nem gondolja, hogy ha elidegenítették, nekem a vevő ellen pert kellene
indítanom a saját rabszolgámnak kölcsönadott dologra való hivatkozással; így azt is tagadja,
hogy a vevő ellen pert indíthatnék a saját rabszolgámnak egy másik rabszolgámnak
kölcsönadott dologra való hivatkozással, ha az, akinek a kölcsönt adták, elidegenedett.
8. Ha valaki két vagy több személyhez tartozó rabszolgával kötött szerződést, meg kell
engedni neki, hogy a teljes összegre vonatkozóan bármelyik tulajdonos ellen, akivel akarja,
pert indíthasson; mert igazságtalan, hogy az, aki egy emberrel kötött szerződést, kénytelen
legyen több ellenféllel szemben felosztani a keresetét, és nemcsak azt a peculiumot kell
számba venni, amellyel az említett rabszolga rendelkezik azzal a féllel szemben, aki ellen a
pert megindították, hanem azt is, amelyben a másik tulajdonos vagy tulajdonosok érdekeltek.
Ebből azonban annak a félnek, aki ellen az ítéletet hozták, nem származik vesztesége, mivel ő
maga is behajthatja a társától vagy társaitól a társulati perben vagy a közös vagyon
megosztása iránti perben mindazt, amit a részén felül fizetett. Julianus azt mondja, hogy ez
akkor érvényesül, ha a másik tulajdonosnak bármilyen peculiumra joga volt, mert ebben az
esetben mindegyikük a fizetéssel úgy tekintendő, mint aki felmentette társát az adósság alól;
de ahol nincs olyan peculium, amelyben a másik érdekelt, ott az ellenkező szabály érvényesül,
mert nem úgy értendő, hogy őt bármilyen módon felmentette volna az adósság alól.
28. Julianus, Digest, XI. könyv.
Ezért, ha senki sem lett örököse vagy birtokosa az élettárs hagyatékának, annak, aki ellen a
keresetet indították, ítéletet kell hoznia ellene a neki járó peculium összegére vonatkozóan,
amennyit a hagyatékból szerezhet.
29. Gaius, A tartományi ediktumról, IX. könyv.
Ha valaki végrendeletében elrendelte, hogy egy rabszolga szabad legyen, és örökösként olyan
személyeket hagyott hátra, akik az említett rabszolgával szerződést kötöttek, az örökösök
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egymás ellen a De peculio perben eljárhatnak, mert mindegyikük felel a neki járó peculium
összegével mindenkinek, aki pert indít.
1. Még ha a gazda meg is tiltja, hogy a rabszolgával szerződést kössön, a peculium alapján
indítható per a rabszolga ellen.
30. Ulpianus, Az ediktumról, XXIX. könyv.
Felmerül a kérdés, hogy a peculium iránti kereset akkor is benyújtható-e, ha az eljárás
megindításakor a peculiumban semmi sincs, feltéve, hogy csak az ítélet meghozatalának
időpontjában van benne valami? Proculus és Pegasus azt állítják, hogy a kereset mégis
megalapozott, mivel a követelés szabályszerűen van előterjesztve, még akkor is, ha a
peculiumban esetleg semmi sincs. Megállapítást nyert, hogy ugyanaz a szabály vonatkozik az
előállítási keresetre és a dologi keresetre. Ezt a véleményt mi is jóváhagyjuk.
1. Ha a keresetet olyasvalaki ellen indítják, aki örököse az ura vagy apja hagyatékának egy
részének, akkor csak a perbe fogadott örököst megillető peculium összegének erejéig kell
ellene ítéletet hozni. Ugyanez a szabály vonatkozik arra az esetre is, ha a vagyont az ő javára,
arányosan használta fel, kivéve, ha valamit maga az örökös javára használt fel, és az örökös
sem perelhető úgy, mint a tulajdonostársak egyike, hanem csak a rá eső részre.
2. Ha azonban maga a rabszolga is örökösnek van kijelölve, a kereset ugyanígy megindítható
ellene is.
3. Ha azonban a fiút nevezik ki, bár csak egy részre, mégis a teljes összegért perelhető lesz, de
ha a fiú a társörökös arányos kötelezettségét akarja elérni, meg kell hallgatni; mert mi van
akkor, ha a vagyont az apa javára használták fel? Miért ne követelhetné vissza a fiú a
társörököstől azt, ami az apja hagyatékában szerepel? Ugyanez a szabály érvényes akkor is,
ha a peculium nagyon értékes.
4. Az, aki egyszer már pert indított a peculium miatt, újra pert indíthat a tartozás fennmaradó
része miatt, ha a peculiumot megemelték.
5. Ha a hitelezőt az eladó egy év elteltére alapított kivétel alapján verte meg, a vevővel
szemben mentesíteni kell; ha azonban ez más kivétel alapján történt, csak annyiban
mentesülhet, hogy amennyiben az eladótól megkapható összeget levonták, a fennmaradó
összeget a vevőtől követelheti vissza.
6. A csalás állítása esetén figyelembe kell venni az időt, mivel a prétor nem engedhetné meg,
hogy a csalásra való hivatkozás a csalás miatt indított kereset benyújtására nyitva álló határidő
lejárta után akadályba ütközzön, mivel e keresetnek a törvényben meghatározott határidő
lejárta után nem adnak helyt.
7. Az örökös esetében azonban a csalásra vonatkozó záradékot a kezébe került dologra
tekintettel kell megfogalmazni, és nem többre.
31. Paulus, Az ediktumról, XXX. könyv.
Ha azonban maga az örökös követett el csalást, akkor a teljes összeget ki kell egyenlítenie.
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(32) Ulpianus, Disputációk, II. könyv.
Ha egy olyan fél két vagy több örököse közül, akit egy éven belül perelhettek volna, az
egyiket perbe fogják, és a rabszolgát manumitálták, vagy erre utasították, vagy eladták, vagy
meghalt, valamennyi örökös mentesül a felelősség alól; még akkor is, ha a perbe fogott fél
ellen nem lehet nagyobb összegű ítéletet hozni, mint a kezében lévő peculium, és ezt Julianus
is megállapította. Ugyanez a szabály vonatkozik arra az esetre is, ha a vagyont bármelyik
örökös javára használták. Ha azonban több haszonélvező vagy jóhiszemű birtokos van, és az
egyiket beperelik, ő felmenti a többieket, bár nem hozhatnak ellene ítéletet a peculiumnak a
birtokában lévőnél nagyobb összegére vonatkozóan. De bár ez a törvény szigorú szabálya
szerint történik, a méltányosság mégis azt követeli, hogy azok ellen, akiket a törvény
véletlenül felszabadít, a keresetnek helyt adjanak, hogy inkább a behajtás, mint a perindítás
mentesítse őket; mert aki a rabszolgával szerződést köt, az a peculium teljes összegét, bárhol
is legyen az, mint tulajdonát tartja szem előtt.
1. De bár ebben a műveletben az előbbi visszaáll, mégis, mind a növekedést, mind a
csökkenést számba kell venni; és ezért, akár jelenleg semmi sincs a peculiumban, akár valami
gyarapodott hozzá, a peculium jelenlegi állapotát kell figyelembe venni. Ezért mind az eladó,
mind a vevő tekintetében ez tűnik számunkra a jobb véleménynek, nevezetesen, hogy a
vevőtől behajthatjuk azt, ami a peculiumhoz hozzáadódott, és a vevő követelése nem
tekinthető visszamenőleges hatályúnak, az eladó perbe fogadásának időpontjára, és
ugyanabba a jogi eljárásba tartozónak.
2. Ha a rabszolga eladója a peculiummal együtt adja el a rabszolgát, és a peculiumot is átadja,
még egy éven belül sem lehet ellene pert indítani; mert, amint Neratius megállapította, a
rabszolga ezen ára nem peculium.
(33) Javolenus, Cassiusról, XII. könyv.
Ha azonban valaki eladott egy rabszolgát azzal a megállapodással, hogy a peculium
ellenértékét megkapja, akkor a peculiumot annak a félnek a kezében kell tartani, akinek az
ellenértékét kifizették.
34. Pomponius, Különböző szakaszok, XII. könyv.
És nem annak a kezében, aki a peculiumot képező vagyontárgyat birtokolja.
35. Javolenus, Cassiusról, XII. könyv.
Ha azonban az örököst arra utasították, hogy a peculiumot egy bizonyos összeg átvételekor
adja át, a peculiumot nem tekintik az örökös kezében lévőnek.
36. Ulpianus, Disputációk, II. könyv.
A kérdés az, hogy a jóhiszeműen kötött szerződésekben az apa vagy a gazda csak a
peculiumért vagy az egész összegért felel-e; ahogyan a hozományi perben is vitatott volt,
amikor a fiúnak hozományt adnak, hogy az apa csak a peculium összegéért perelhető-e? Én
azonban úgy vélem, hogy a kereset nemcsak a peculium összegéért indítható, hanem abban a
mértékben is, amennyire a nőt az apa rosszhiszemű mesterkedése miatt becsapták és
becsapták; mert ha a vagyontárgyat birtokolja, és nem hajlandó azt kiadni, akkor csak az a
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jogos, hogy az értékének megfelelő összegért ítélkezzenek ellene; mert Pomponius azt
mondta, hogy amit kifejezetten egy olyan rabszolga esetében mondanak, akinek zálogba adták
a vagyont, azt úgy kell érteni, hogy más jóhiszemű keresetekre is vonatkozik. Ha ugyanis egy
rabszolgának zálogba adtak vagyont, a kereset nemcsak a peculiumért indítható, és azért, amit
a gazda vállalkozásában használtak, hanem van még ez a kiegészítő mondat is: "annyiban,
amennyiben a felperest a gazda rosszindulatú mesterkedése miatt megtévesztették és
becsapták". A mester akkor minősül csalárd módon eljárónak, ha nem hajlandó a kártérítésre,
amikor erre hatalma van.
(37) Julianus, Digest, XII. könyv.
Ha a fiad hitelezője téged nevez ki örökösnek, és te eladod a hagyatékot, akkor te felelsz a
peculiumért a kikötés e záradéka alapján, nevezetesen: "Bármilyen pénzösszeg, amely a
hagyatékból származik, és a kezedbe kerül."
1. Ha megengeded a rabszolgádnak, hogy nyolc aureiért vásároljon egy alszolgát, ő pedig
tízért veszi meg, és azt írja neked, hogy nyolcért vette, és te megengeded neki, hogy nyolcat
fizessen a pénzedből, ő pedig tizet fizet, akkor csak két aureit követelhetsz vissza ezen az
alapon, és ezeket csak a rabszolga peculiumának erejéig térítik meg az eladónak.
2. Eladtam Titiusnak egy rabszolgát, akit vagy vele, vagy Semproniusszal közösen tartottam.
Mielőtt De peculio pert indítottak volna ellenem az említett rabszolga miatt, felmerült a
kérdés, hogy a Titius vagy Sempronius ellen indított peculiumperben számon kell-e kérni a
kezemben lévő peculiumot? Kijelentettem, hogy ha a pert Sempronius ellen indítanák, akkor
semmilyen körülmények között nem kellene számon kérni a kezemben lévő peculiumot, mert
neki nem lenne olyan kereseti joga ellenem, amellyel visszaszerezhetné, amit fizetett. Sőt, ha
Titius ellen több mint egy évvel azután indítanának pert, hogy az adásvételt megtettem,
ugyanígy a kezemben lévő peculiumot sem kellene figyelembe venni, mert De peculio kereset
most nem indítható ellenem. Ha azonban a pert egy éven belül indítják meg, akkor ezt a
peculiumot is figyelembe kell venni, mert megállapították, hogy ha a rabszolgát
elidegenítették, a hitelezőnek meg kell engedni, hogy mind az eladó, mind a vevő ellen
eljárjon.
3. Ha a peculiumra vonatkozó keresetet olyan fél ellen indítottak, aki haszonélvezeti joggal
rendelkezik a rabszolgán, és a hitelező kevesebbet kapott vissza, mint amennyivel tartozik
neki, nem igazságtalan, hogy a teljes peculiumból megkapja azt, ami megilleti, függetlenül
attól, hogy az a haszonélvező vagy a tulajdonos kezében van-e. Ez az összeg a haszonélvező
vagy a tulajdonos kezében van. Nem számít, hogy a rabszolga a saját szolgáltatásait bérelte-e
a haszonélvezőtől, vagy tőle vett kölcsön pénzt. Ezért keresetet kell neki indítani az ingatlan
tulajdonosa ellen, és le kell vonni azt, ami a rabszolga peculiumaként a haszonélvezőre való
hivatkozással a haszonélvezőt illeti.
38. Africanus, Kérdések, VIII. könyv.
Tíz aurei-t letétbe helyeztem egy apai felügyelet alatt álló fiúnál, és a peculiumra letéti
keresetet indítok. Bár a fiú nem tartozik az apának semmivel, és birtokolja ezt a tíz aurei-t,
mégis úgy gondolta, hogy az apával szemben nem szabad ítéletet hozni, mintha ezen kívül
nem lenne peculium, mert mivel ez a pénz az enyém marad, nem tartozik a peculiumhoz. Azt
is mondja, hogy ha bárki más személy, bárki bárhogyan is perel a peculiumért, a legkevésbé
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sem lehet kétséges, hogy azt nem szabad kiszámítani. Ezért nekem kellene pert indítanom az
előállításért, és ha a vagyont előállították, akkor pert indítanom a visszaszerzéséért.
(1) Ha egy lány, aki egy apai felügyelet alatt álló fiúhoz készül feleségül menni, bizonyos
összeget ígér neki hozományként, és miután a válás megtörtént, az egész összegért pert indít
az apa ellen; fel kell-e őt menteni az egész ígéret alól, vagy le kell vonni azt, amivel a fiú
tartozik az apának? Azt válaszolta, hogy az egész ígéret alól mentesülnie kell, mivel ha az
ígéret alapján pert indítanának ellene, akkor a rosszhiszeműségen alapuló kivétellel biztosan
megvédhetné magát.
(2) Stichus peculiumában van Pamphilus, aki tíz aurei-t ér, és az említett Pamphilus öt aureival tartozik az úrnak. Ha a peculium miatt Stichus miatt indítanak pert, úgy ítélték meg, hogy
Pamphilus értékét kell megbecsülni, sőt, a teljes értéket, anélkül, hogy levonnák azt, amivel
Pamphilus a gazdának tartozik, mert senki sem tekinthető saját magának a saját
peculiumában; és ezért ebben az esetben a gazda veszteséget szenved, éppúgy, mintha
bármely más rabszolgájának adott volna kölcsönt, akinek nem volt peculiuma. Azt mondja,
hogy ez még nyilvánvalóbbnak fog tűnni, ha azt állítjuk, hogy a peculiumot Stichusra
hagyták, aki, ha a végrendelet alapján pert indít, biztosan nem lesz kénytelen elszenvedni a
levonást azért az összegért, amivel az alszolgája tartozik, hacsak ezt nem a saját peculiumából
veszik ki; különben az lesz az eredmény, hogy ha az alszolga ugyanannyival tartozik a
gazdának, és ő maga úgy értelmezhető, hogy a peculiumban nincs semmi, ami bizonyosan
abszurd.
(3) Pénzt adtam kölcsön egy rabszolgának, akit eladtam neked. Felmerült a kérdés, hogy a De
peculio keresetnek helyt kell-e adnom ellened, hogy a peculiumból levonják azt, ami a
kezemben maradt. Ez valójában a legcsekélyebb mértékben sem igaz, és az sem számít, hogy
az eladástól számított egy éven belül vagy azután indítok-e pert; mert valóban, az ellenem
indított kereset nem jár másnak, aki akkoriban kötött vele szerződést. Másfelől viszont, ha
azok, akik korábban szerződtek ezzel a rabszolgával, keresetet indítanak ellenem, nem
vonhatom le azt, amivel később kezdett tartozni nekem. Ebből kitűnik, hogy az én kezemben
maradt peculium tartozását semmilyen módon nem befolyásolják a később kötött szerződések.
39. Florentinus, Institutes, XI. könyv.
A peculium az is, amit valaki a saját takarékossága révén megtakarított, vagy amit valamilyen
szolgálat teljesítésével valakitől ajándékként kiérdemelt, amennyiben az ajándékozó azt
akarta, hogy a rabszolga ezt saját tulajdonaként kapja meg.
40. Marcianus, Szabályok, V. könyv.
A peculium létrejön, növekszik, csökken és meghal, és ezért Papirius Fronto nagyon helyesen
mondja, hogy a peculium hasonlít az emberhez.
1. Felmerült a kérdés, hogyan jön létre egy peculium. A régiek e tekintetben különbséget
tettek, mert ha a rabszolga olyasmit szerzett, amit a gazdája nem volt köteles biztosítani, az
peculium, de ha tunikát vagy bármi ilyesmit szerzett, amivel a gazdája köteles őt ellátni, az
nem peculium. A peculium tehát így keletkezik, növekszik, amikor gyarapodik, csökken,
amikor az alszolgák megszűnnek vagy a tulajdon megsemmisül, meghal, amikor elveszik.
41. Ulpianus, Sabinusról, XLIII. könyv.

655

Egy rabszolga nem tartozhat semmivel, és nem is lehet semmivel tartoznia egy rabszolgának;
de amikor visszaélünk ezzel a szóval, akkor inkább egy tényt jelölünk meg, minthogy a
kötelezettséget a polgári jogra vonatkoztatnánk. Ezért a gazda jogosan követelheti idegenektől
azt, amivel a rabszolgának tartozik, és arra nézve, amivel maga a rabszolga tartozik, a
peculiumra nézve a gazda ellen e tekintetben keresetnek van helye; valamint annyiban is,
amennyiben a vagyont a gazda ügyeiben használták fel.
42. Ugyanő, Az ediktumról, XII. könyv.
Egyes hatóságok nagyon helyesen úgy vélik, hogy a peculium iránti keresetet meg kell adni
az arrogator ellen; bár Sabinus és Cassius úgy gondolja, hogy a peculium iránti keresetet nem
szabad megadni a korábban lebonyolított ügyletek miatt.
43. Paulus, Az ediktumról, XXX. könyv.
Ha, miután én pert indítottam ellened a peculium miatt, és mielőtt az ügyben döntés születne,
eladtál egy rabszolgát; Labeo azt mondja, hogy ítéletet kell hozni ellened a peculiumra is
tekintettel, amelyet a vevő kezében szerzett, és nem szabad neked enyhítést adni; mert ez a te
hibádból történt, mivel eladtad a rabszolgát.
44. Ulpianus, Az ediktumról, LXIII. könyv.
Ha valaki apai felügyelet alatt álló fiával kötött szerződést, akkor két adósa van, a fiú a teljes
összeggel, az apa pedig csak a peculium összegével.
45. Paulus, Az ediktumról, LXI. könyv.
És ezért, ha az apa elvette a fiútól a peculiumot, a hitelezők ennek ellenére perelhetnek a fiú
ellen.
(46) Ugyanez, Az ediktumról, LX. könyv.
Az, aki a peculium kezelését megadja, úgy értendő, hogy általánosságban engedélyezi azt,
amit konkrétan is hajlandó lenne engedélyezni.
(47) Ugyanő, Plautiusról, IV. könyv.
Ha egy üzletben az alábbi hirdetményt helyeznek el: "Megtiltom, hogy rabszolgámmal,
Januariusszal bármilyen üzletet kössön", akkor megállapítható, hogy a gazda csak az
Institorian Action alapján kapott felmentést a felelősség alól, nem pedig a peculium alapján.
1. Sabinus azt a véleményt képviselte, hogy amennyiben egy rabszolga kezességet vállalt, a
De peculio keresetnek nem lehet helyt adni a gazda ellen, kivéve, ha a biztosítékot a gazda
üzletére vagy a peculiumhoz tartozó vagyontárgyakra vonatkozóan nyújtották.
2. Ha a De peculio keresetet egyszer már benyújtották, bár az ítélet meghozatalakor kiderül,
hogy a peculium kevesebb, mint amennyivel tartozik, mindazonáltal megállapítást nyert, hogy
a peculium jövőbeni növekedésére való hivatkozással nem áll fenn biztosíték nyújtásának
alapja, mivel ez a társasági perben történik, mivel a partner a teljes összeggel tartozik.
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3. Ha a rabszolga hitelezője a tartozás egy részét behajtotta a vevőtől, Proculus azt mondja,
hogy a fennmaradó részért méltányos keresetet lehet indítani az eladó ellen, de a felperesnek
kezdetben nem szabad megengedni, hogy a keresetet megossza, hogy egyszerre induljon a
vevő és az eladó ellen; mivel elég, ha csak ez az egy jár neki; így ha az egyik alperes
kiválasztása után a tartozásnál kevesebbet kap vissza, a másik alperes ellen is jár neki a
kereset, mivel az előző kereset elmarad. Ez a modern gyakorlat.
4. Nemcsak bármely hitelező, bárki, hanem maga a vevő is indíthat eljárást az eladó ellen a
korábban kötött ügyletek miatt, (és ezt a véleményt Julianus is vallotta), bár ő maga levonást
tehet egy másik felperessel szemben, feltéve, hogy figyelembe veszi azt, ami a kezében van.
5. Ha egy rabszolgát a peculium nélkül adnak el, az eredmény az, hogy az eladó élhet a
levonással; és ha az eladás után a rabszolga adósává válik az eladónak, ez nem csökkenti a
peculiumot, mert nem tartozik a gazdájának.
6. Amit a vevővel és az eladóval kapcsolatban megállapítottunk, az ugyanaz, mintha a
tulajdonjog más módon, például hagyaték vagy hozomány ajándékozása révén változna; mert
a rabszolga peculiumát, bárhol is legyen az, úgy kell érteni, hogy az a szabad ember
tulajdonához hasonlít.
48. Ugyanő, Plautiusról, XVII. könyv.
A peculium szabad kezelése nem marad fenn szökevény vagy ellopott rabszolga esetében, és
olyan rabszolga esetében sem, akiről nem tudni, hogy él-e vagy halott.
1. Bárki, akinek a peculium kezelését átadták, helyettesítheti a saját adósát.
49. Pomponius, Quintus Muciusról, IV. könyv.
Nemcsak az a peculium, amelyet a tulajdonos a rabszolgájának adott, hanem az is, amit a
tudta nélkül szerzett, de amit, ha tudott volna róla, megengedte volna, hogy a peculiumban
legyen.
1. Ha a rabszolgám a tudtom nélkül intézi az ügyeimet, akkor ugyanolyan mértékben lesz az
adósom, mint amilyen mértékben felelős lett volna, ha szabad emberként részt vett volna az
ügyintézésben.
2. Ahhoz, hogy a rabszolga a gazdának, illetve a gazda a rabszolgának adósnak minősüljön,
figyelemmel kell lenni a polgári jog szabályaira; és ezért, ha a gazda a számláján azt állította,
hogy tartozik a rabszolgájának, holott valójában sem pénzt nem vett kölcsön, sem más ok nem
állt fenn korábban az adósságra, a puszta számlakijelentés nem teszi őt adóssá.
50. Papinianus, Kérdések, IX. könyv.
Abban az időben, amikor a peculiumban semmi sincs, az apa elrejti magát, én, aki De peculio
pert készülök indítani ellene, nem kerülhetek a vagyonának birtokába annak megőrzése
céljából, mert az, aki jogosult lenne a felelősség alól mentesülni, ha a kibocsátáshoz
csatlakozott volna, nem csalás elkövetése céljából rejtőzködik. Az sem jelent különbséget, ha
esetleg ítélet születik ellene; mert ha a tartozás egy bizonyos időpontban vagy valamilyen
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feltétel mellett esedékes, a fél nem tekinthető csalás miatt rejtőzködőnek, bár a bíró jogtalanul
elítélheti. Julianus azonban úgy gondolja, hogy az olyan időpontban adott kezesség, amikor a
peculiumban semmi sincs, felelősséggel tartozik, mivel a kezességet egy jövőbeli
keresetjogért el lehet fogadni, ha így fogadják el.
1. Ha a hitelező olyan apát nevez ki örökösnek, aki a peculiumért felel, mivel a halál
időpontját a Lex Falcidia működése szempontjából kell figyelembe venni, az akkor fennálló
peculiumot kell figyelembe venni.
2. Még azután is, hogy az urat a peculium miatt beperelték, a rabszolga nevében kezességet
lehet vállalni; és ezért, ugyanabból az okból, amiért ha a rabszolga a pénzt azután fizeti meg,
hogy a kiadást perbe fogták, azt nem kaphatja vissza jobban, mintha a kiadást nem fogadták
volna el, a kezességet jogszerűen elfogadottnak kell tekinteni, mert a természetes
kötelezettséget, amelyet még a rabszolga is visel, nem teszik kérdéssé a vitában.
3. Egy máséhoz tartozó rabszolga, miközben jóhiszeműen szolgált nekem, fizetett nekem
Titiustól kölcsönkért pénzt, hogy manumitáljam, és én ezt meg is tettem; a hitelező
megkérdezte, kit perelhet be a peculiumért. Azt válaszoltam, hogy bár más esetekben a
hitelező választhat, de az említett esetben a gazdája ellen kell indítani a pert, és ő perelhet
ellenem a pénz előteremtése iránt, amelyet ő kapott, és amelyet nem idegenített el a rabszolga
polgári állapotára való hivatkozással állítólag megtörtént ügylet miatt; nem szabad elfogadni
azoknak a megkülönböztetését sem, akik úgy gondolják, hogy ha nem adom ki a rabszolgát, a
pénz az urát illeti meg, de ha a kiürítés megtörténik, a pénzt úgy kell tekinteni, mintha én
szereztem volna, mivel azt inkább az üzletem miatt kaptam volna, mint a tulajdonomból
származónak.
51. Scaevola, Kérdések, II. könyv.
Ami a rabszolgának idegenektől járó tartozását illeti, a gazdának semmiképpen sem szabad,
hogy a tartozás összegére nézve ítéletet hozzanak ellene, ha valaki pert indít a peculiumra;
mivel mind a perindítással járó költség, mind a végrehajtás eredménye bizonytalan lehet, és a
bírósági felelősségre vontaknak biztosított, vagy a vagyon eladásával elhasznált idő
késedelmét is figyelembe kell venni, ha ez a jobb megoldás; ezért, ha a fél kész a perbeli
jogait átengedni, mentesül. Amit akkor mondanak, ha több társ ellen indítanak pert,
nevezetesen: hogy a teljes peculiumot kell kiszámítani, mert a per a társ ellen folyik,
ugyanarra az eredményre vezet, ha a fél kész a perbeli jogait átengedni; és mindazok
esetében, akikről azt mondjuk, hogy e miatt felelősek, mivel perbeli joguk van, a helyettesítés
lép a törvényes fizetés helyébe.
52. Paulus, Kérdések, IV. könyv.
Egy tényleges esetre hivatkozva feltesznek egy kérdést, nevezetesen: ha egy gyámságot
szabad emberként kezelő felet rabszolgának nyilvánítanak, ha a gazdáját beperli az a gyám,
akinek követelését a rescriptben a rabszolga más hitelezőivel szemben elsőbbségben lévőnek
nyilvánították, le kell-e vonni a peculiumból azt, ami a gazdának jár. És ha úgy gondolja,
hogy levonható, akkor van-e különbség abban, hogy a rabszolga akkor adósodott-e a
gazdának, amikor még a szabadságát élvezte, vagy később; és a peculiumra vonatkozó kereset
megilleti-e egy olyan fiút, aki még nem érte el a serdülőkort? Azt válaszoltam, hogy
semmilyen kiváltságos követelés nem élvezhet elsőbbséget az apa vagy a gazda követelésével
szemben, ha a fiú vagy a rabszolga miatt perelik a peculium miatt. Nyilvánvaló, hogy más
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hitelezők esetében figyelembe kell venni a kiváltságos követeléseket, mert mi van akkor, ha a
fiú hozományt kapott vagy gyámságot kezelt? Ezt nagyon helyesen állapították meg egy
rescriptumban, egy gyámként eljáró rabszolgára hivatkozva, és mivel a szorgalmasabb
hitelező helyzete általában jobb, mint a többieké, ami őket illeti, a kereset elévül.
Nyilvánvaló, hogy ha pénzt adott kölcsön a gyámolt tulajdonából, vagy pénzt helyezett letétbe
egy ládában, akkor annak visszaszerzésére irányuló keresetnek ugyanúgy helyt adnak, mint az
adós elleni méltányossági keresetnek; vagyis ha a pénzt elhasználták, mivel nem volt hatalma
elidegeníteni azt. Ezt bármely gyám esetében is meg kell tartani. Nem hiszem, hogy az sem
számít, hogy amikor az úrnak tartozott, akkor a szabadsága birtokában volt-e, vagy ez később
történt; mert ha kölcsönadok kölcsönt Titius rabszolgájának, és azután az ura leszek, akkor
levonhatom azt, amit korábban kölcsönadtam neki, ha a peculium miatt pert indítanak
ellenem. Milyen utat kell akkor követni? Mivel a peculium alapján nem lehet pert indítani, a
gyámságon alapuló méltányossági pert kell indítani a gazda ellen, hogy amit ez a fél saját
tulajdonaként birtokolt, az az ő peculiumaként értelmezhető legyen.
1. Ha a hozományt az apai felügyelet alatt álló fiúnak adták, vagy ő kezelte a gyámságot, a
kiváltságos követelésekről a peculium iránti perben kell számot adni, és időközben, miután
más hitelezők perében haladékot adtak, vagy biztosítékot nyújtottak, ha azok, akiknek nincs
kiváltságuk, előbb indítanak eljárást, a kapott összeget vissza kell adni, ha a kiváltságos
követelés miatt később az apa ellen pert indítanak.
53. Ugyanaz, Kérdések, XI. könyv.
Ha Stichust nem fosztották meg a peculiumtól, amikor manumitálták, akkor azt megítéltnek
tekintik; nem perelheti azonban az adósokat, hacsak nem ruházták át rá a perjogot.
54. Scaevola, Vélemények, I. könyv.
Egy örökhagyó az egyik örökösére hagyott, a saját részén felül, bizonyos már berendezett
földeket, a rabszolgákkal együtt; ezek a rabszolgák a gazda adósai voltak. Felmerült a kérdés,
hogy a másik örökös javára a peculiumra vonatkozó kereset indítható-e ellene? A válasz az
volt, hogy nem.
55. Neratius, Vélemények, I. könyv.
Azt, akit a peculium miatt pereltem, önök erőszakkal vitték el; azt kell figyelembe venni,
hogy mi volt a peculium abban az időben, amikor önök erőszakkal elvitték.
(56) Paulus, Neratiusról, II. könyv.
Amit a rabszolgám megígért nekem az egyik adósomért, azt le kell vonni a peculiumból, és
mindazonáltal az adósnak jár. De nézzük meg, hogy annak a kötelezettsége, akinek az ígéretet
tették, nem kell-e a peculium részének tekinteni. Paulus azt mondja, hogy ha valaki a
peculiumra vonatkozó keresetet indít, és az úr ezt le akarja vonni, akkor kétségtelenül a
követelést a peculium részévé teszi.
57. Tryphoninus, Disputációk, VIII. könyv.
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Ha egy fiú vagy egy rabszolga, akivel szemben kizárólag a peculium alapján indítottak pert, a
per befejezése előtt meghal, akkor azt a peculiumot veszik figyelembe, amellyel a felek
bármelyike rendelkezett halálakor.
1. Julianus azt mondja, hogy ha valaki végrendeletében elrendeli, hogy rabszolgáját fel kell
szabadítani, és ráhagyja a peculiumát, úgy kell érteni, hogy azt akkor hagyja rá, amikor az
szabaddá válik; és ezért a peculium minden gyarapodása, bármilyen leírású, amelyet a
birtokba lépés előtt szerzett, a felszabadított rabszolgát illeti meg.
2. Ha azonban valaki a rabszolga peculiumát egy idegenre hagyja, a kérdés az örökhagyó
feltételezett szándéka; és a valószínűbb vélemény az, hogy mindaz, ami a peculiumban volt a
halála idején, az örökösre száll, azzal a kikötéssel, hogy a peculium vagyonához a hagyatékba
való belépéskor esetlegesen hozzáadódók, mint például a rabszolganő utódai és a nyájak
gyarapodása, tartoznak, de mindaz, amit a rabszolgának adtak, vagy amit saját munkájával
szerez, nem tartozik az örökhagyóhoz.
58. Scaevola, Digest, V. könyv.
Egy fél az egyik örökösére hagyott bizonyos földeket, ahogy azok felszerelve voltak, a
rabszolgákkal és más vagyontárgyakkal együtt, és ami ott volt. Ezek a rabszolgák tartoztak a
gazdának a havi elszámolásra való hivatkozással, valamint más okokból is. Felmerült a
kérdés, hogy a peculiumra vonatkozó kereset a többi örökös javára indulhat-e ellene az általuk
fizetendő pénz miatt? A válasz az volt, hogy nem.

2. cím. Amikor a peculiumra vonatkozó intézkedés egy évre korlátozódik.
(1) Ulpianus, Az ediktumról, XXIX. könyv.
A praetor azt mondja: "Annak halála után, aki másnak a felügyelete alatt állt, vagy miután
emancipálták, manumitálták vagy elidegenítették, csak a peculium összegére adok helyt a
keresetnek, attól az időponttól számított egy éven belül, amikor az ügyre való hivatkozással
először lehetett volna eljárást indítani, ha annak rosszindulatú szándékából történt valami,
akinek a felügyelete alatt a fél állt, ami miatt a peculium értéke csökkent".
1. Amíg a rabszolga vagy a fiú irányítás alatt áll, a peculiumra vonatkozó kereset nem
korlátozott időben, de halála után, vagy miután emancipálták, manumitálták vagy
elidegenítették, időben korlátozottá válik, azaz egy évre.
2. Az évet azonban a rendelkezésre álló év mértékéig kell számítani, és ezért Julianus azt
mondja, hogy ha a kötelezettség feltételes, az évet nem attól az időponttól kell számítani,
amikor a fél felszabadult, hanem attól az időponttól, amikor a feltétel teljesülése esetén a per
megindítható lenne.
3. A praetor ebben az esetben jó okkal tette a keresetet ideiglenessé, mivel a peculium halál
vagy elidegenítés esetén megszűnik, elegendő, ha a kötelezettséget egy évre
meghosszabbítják.
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4. Az elidegenítés és a felszabadítás azonban a rabszolgákra vonatkozik, nem pedig a fiakra, a
halál viszont a rabszolgákra és a fiakra is vonatkozik, a felszabadítás viszont csak a fiakra.
Sőt, ha más módon, emancipáció nélkül is megszűnik az uralom alatt állni, a kereset csak egy
év időtartamra szól. Akkor is, ha a fiú az apja halála vagy elhurcolása miatt válik saját urává,
az apja örököse vagy a kincstár egy éven belül felel a peculiumra vonatkozó keresetért.
5. Elidegenítés esetén kétségtelenül az eladó is ide tartozik, aki egy éven belül perelhető a
peculiumra.
6. De akkor is, ha elajándékozta a rabszolgát, vagy elcserélte, vagy hozományként
adományozta, ugyanabban a helyzetben van.
7. Ugyanígy az örökös is, aki a rabszolgát hagyta, de nem a peculiummal együtt; mert ha a
rabszolgát a peculiummal együtt hagyta volna, vagy a szabadságra utasította volna, kérdés
merülhetne fel; és nekem az tűnik a jobb véleménynek, hogy a De peculio kereset nem adható
meg a manumált rabszolga ellen, sem az ellen, akire a peculiumot hagyta. Felelős lesz-e ekkor
az örökös? Caecilius azt mondja, hogy felelősséggel tartozik, mivel a peculium annak a
kezében van, aki az örökhagyónak való átadással felmentette magát a kötelezettség alól.
Pegasus azonban azt mondja, hogy biztosítékot kell nyújtania az örökösnek annak, akire a
peculiumot hagyatékba adták, mert a hitelezők hozzá fordulnak, és ezért ha biztosíték nélkül
adja át azt, akkor pert lehet indítani ellene.
8. Ha az örököst arra kérik, hogy adja át a birtokot, a rabszolgát és a peculiumot fenntartva, és
a peculium miatt keresetet indítanak ellene, nem hivatkozhat a trebelli kivétellel; amint azt
Marcellus, amikor ezt a pontot tárgyalja, elismeri. Az azonban, akinek a birtokot átadják, nem
felelős, ahogy Scaevola mondja, mivel nem rendelkezik a peculiummal, és nem követett el
csalárd cselekedetet annak elkerülése érdekében, hogy ne legyen az övé.
9. Pomponius is azt mondja a Hatvanegyedik könyvben, hogy ha a haszonélvezet megszűnik,
a keresetet egy éven belül a haszonélvező ellen kell megindítani.
10. Labeo felvetette a kérdést, hogy ha Ön a halottnak hitt fiú életében pert indítana, és az év
elteltével, mivel egy év eltelt, kivételesen alulmaradna; megengedhető-e, hogy a tévedés
felfedezése után újra pert indítson? Azt mondja, hogy ezt csak a peculium összegére
vonatkozóan kellene megengedni, de nem arra vonatkozóan, amit a másik fél vagyonának
javára használtak fel; mert az előbbi esetben a kereset minden olyan előnyre való
hivatkozással, amelyet annak felhasználásával szereztek, szabályosan indult, mert az egy év
elteltére alapított kivétel a peculiumra vonatkozik, és nem arra, amit a vagyon javára
használtak fel.
2. Paulus, Az ediktumról, XXX. könyv.
Mivel az apai felügyelet alatt álló fiú halála után az apával szemben egy évre korlátozott
kereset indítható, ahogyan a fiú életében örökös kereset is indítható; ezért, ha De peculio
keresetet indítanak a szerződés felbontására vonatkozó ügyben, annak a fiú halálát követő hat
hónapon belül kell megtörténnie; és ugyanezt kell mondani minden más, ideiglenes jellegű
keresetre vonatkozóan is.
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1. Ha egy rabszolga, akinek pénzt adtak kölcsön, az ellenség kezében van, a peculium iránti
kereset a gazdával szemben nem korlátozódik egy évre, amíg a rabszolga a postliminium joga
alapján visszatérhet.
3. Pomponius, Quintus Muciusról, IV. könyv.
A peculium kifejezést néha akkor is alkalmazni kell, ha a rabszolga a természetben megszűnt
létezni, és a praetor egy éven belül pert indít a peculium ellen; mert ebben az esetben is a
növekedést és a csökkenést egyaránt a peculiumhoz tartozónak kell tekinteni, bár az mint
ilyen a rabszolga halála vagy a rabszolga felszabadítása miatt megszűnt létezni; így lehet,
hogy a peculiumhoz, mint a peculiumhoz, hozzáadás történik a termés, vagy a nyájak hozama,
vagy a rabszolganők utódai által, és csökkenés, mint például, ha egy állat elpusztult, vagy más
módon elveszett.

3. cím. Az atya vagy a gazda által a vagyonával kapcsolatban szerzett
előnyön alapuló keresetről.
1. Ulpianus, Az ediktumról, XXIX. könyv.
Ha azok, akik más ellenőrzése alatt állnak, nem rendelkeznek semmivel a peculiumból, vagy
rendelkeznek valamivel, de nem a teljes összeggel; az őket ellenőrzésük alatt tartó személyek
felelősek, ha a kapott összeget az ő tulajdonuk javára használták fel, a szerződést inkább
velük kötötték.
1. Nem tűnik úgy, hogy a kereset, amely a vagyon más ügyeiben való alkalmazására
vonatkozik, hatástalannak ígérkezett volna, mivel a peculiumra vonatkozó kereset elegendő
lenne; mert Labeo nagyon helyesen mondja, hogy a vagyon így alkalmazható, és a peculiumra
vonatkozó kereset nem alkalmazható; mert mit kellene tenni, ha a tulajdonos rosszindulatú
szándék nélkül vette volna el a peculiumot? Mi van akkor, ha a peculiumnak a rabszolga
halála vet véget, és az az év, amelyben a pert megindíthatják, már eltelt? Mert a per, amely a
tulajdon más ügyeiben való alkalmazására vonatkozik, örökös, és akár a fél rosszindulatú
szándék nélkül vette el a peculiumot, akár a peculiumra vonatkozó per az év eltelte miatt
szűnik meg.
2. Sőt, ha többen indítanak pert a peculiumra, annak kell előnyben részesülnie, akinek a
pénzét a gazda vállalkozásában foglalkoztatták, így neki lesz a jövedelmezőbb a per. Ha
valaki előállt és a peculiumra alapított pert indított, mindenképpen meg kell fontolni, hogy a
vagyon más javára történő foglalkoztatásán alapuló kereset nem lesz-e megalapozott.
Pomponius azt állítja, hogy Julianus azon a véleményen van, hogy a tulajdon más javára
történő foglalkoztatására alapított keresetet a peculiumra alapított kereset megsemmisíti, mert
amit a gazda javára foglalkoztatott és a rabszolga számlájára fizetett, azt a peculiumba
bevásárolták, mintha azt a gazda magának a rabszolgának fizette volna, de csak annyiban,
amennyiben a gazda a peculiumra alapított kereset során azt fizette meg, amit a rabszolga a
saját ügyeiben használt fel; ellenkező esetben, ha nem fizette ki, a vagyon foglalkoztatásán
alapuló kereset megmarad.
2. Javolenus, Cassiusról, XII. könyv.
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A tulajdon más javára történő felhasználásán alapuló kereset nem indítható azzal szemben, aki
a rabszolgát a kapott pénz ellenében felszabadította; mivel a rabszolga szabadságának
megadásával nem gazdagodott a pénzzel.
3. Ulpianus, Az ediktumról, XXIX. könyv.
Ha azonban a rabszolga egy bizonyos pénzösszeget fizet a gazdájának, amelyet kölcsönvett
tőlem, hogy manumitálhassa, akkor az említett pénzösszeget nem úgy kell kiszámítani, mint
ami a peculium részét képezi, hanem úgy kell tekinteni, hogy a rabszolga értékét meghaladó
összeg, amelyet a rabszolga fizetett, a gazda vállalkozásában került felhasználásra.
1. A tulajdon akkor tekinthető a gazda vállalkozásában felhasználtnak, ha a rabszolga a
gazdája vállalkozásában használja fel azt a dolgot, amelyet kapott; mint például (ha búzát
kapott, és azt a gazdája rabszolgáinak élelmezésére használta fel), vagy ha a gazdája egyik
hitelezőjének fizeti ki azt a pénzt, amelyet egy másik hitelezőtől kért kölcsön. Ha azonban a
fizetéskor tévedett, és olyan felet vélt hitelezőnek, aki nem az, Pomponius a Hatvanegyedik
Könyvben azt mondja, hogy ez is a gazdája javára használt vagyon, amennyiben ez utóbbi
azon jogát illeti, hogy azt mint nem járó összeget behajtsa; vagy ha a rabszolga a gazdája
ügyeinek lebonyolítása vagy intézése érdekében végzett valamilyen cselekményt (például ha
pénzt vett kölcsön, hogy gabonát vásároljon a rabszolgái eltartására, vagy hogy felruházza
őket), vagy ha a peculiumért felvett kölcsön utána a pénzt a gazdája javára használja fel;
ugyanis a jelenleg hatályos törvény úgy rendelkezik, hogy a más javára használt vagyon miatt
akkor is lehet perelni, ha azt először a peculium javára, majd az ura vállalkozásában használja
fel.
2. Általános szabályként megállapítjuk, hogy a vagyon más vállalkozásában való
foglalkoztatására alapított keresetnek helye van azokban az esetekben, amelyekben egy
megbízott jogosult lenne a megbízás alapján történő keresetindításra, vagy egy olyan személy,
aki anélkül folytatott üzletet, hogy erre felhatalmazást kapott volna, az önkéntes megbízás
alapján keresetet indíthatna; és minden olyan esetben, amikor a rabszolga bármit elfogyasztott
annak érdekében, hogy a tulajdonos vagyona javuljon, vagy ne romoljon.
3. Ha tehát egy rabszolga pénzt szerzett, hogy gazdája szokása szerint eltartsa, táplálja és
felöltöztesse magát, vagyis olyan mértékben, amilyen mértékben gazdája szokta őt ellátni
ezekkel a szükségletekkel; Labeo szerint úgy kell tekinteni, hogy a pénzt gazdája javára
használta fel, és ezért ez a fiára való hivatkozással is így lesz.
4. De ha valaki, miután pénzt kölcsönzött, gazdája házát stukkókkal és bizonyos más
dolgokkal díszíti, amelyek inkább az élvezet, mint a hasznosság célját szolgálják, nem
tekinthető úgy, hogy a pénzt ilyen módon használta fel; azon oknál fogva, hogy egy ügynök
nem számolhatta volna fel ezt, hacsak történetesen nem rendelkezik a gazda parancsával vagy
beleegyezésével, és a gazdát sem kellene terhelni azzal, amit ő maga nem tett volna meg.
Milyen utat kellene tehát követni? A gazdának engedélyeznie kell, hogy a hitelező eltávolítsa
ezeket a dolgokat ? természetesen a ház sérelme nélkül ?, nehogy a tulajdonos kénytelen
legyen eladni azt, hogy megtérítse azt az összeget, amellyel a ház értéke megnövekedett.
5. Labeo azt is mondja, hogy ha egy rabszolga, miután pénzt kölcsönzött tőlem, azt másnak
kölcsönadja, a tulajdonos a más javára használt vagyonon alapuló perben felelős, mert
kötelezettséget szerzett; és ezt a véleményt Pomponius is helyesli, amennyiben a
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kötelezettséget nem a peculium kötelezettségévé teszi, hanem úgy kezeli, mintha azt a gazdája
számlájára szerezte volna. Mely okból a gazda annyiban lesz kötelezett, hogy ha nem tartotta
volna előnyösnek a maga számára, hogy az adós kötelezettségét tartsa, akkor a perbeli jogokat
hitelezőjére ruházhatta volna át, és őt tette volna meg megbízottjává.
6. Labeo azt mondja, hogy az is a tulajdonnak a gazda ügyeire való felhasználásának példája,
amikor a rabszolga, miután pénzt kölcsönzött, azt gazdája beleegyezésével luxuscikkek,
például kenőcsök vagy bármi más, amit esetleg kedvtelésből vagy valamilyen becstelen célra
szerzett, megvásárlására használja; mert nem azt vizsgáljuk, hogy amit elfogyasztott, az a
gazda javára történt-e, hanem azt, hogy az ő ügyeire fordították-e. A rabszolga nem a gazda
ügyeire fordította-e a pénzt.
7. Ezért nagyon helyesen mondják azt is, hogy ha egy rabszolga a gazdája rabszolgáinak
élelmezésére gabonát szerzett, és azt a gazdája magtárában helyezte el, és az megsemmisült,
megromlott vagy elégett, akkor úgy tekintik, hogy azt a gazdája ügyeiben használta fel.
8. Továbbá, ha vásárolt egy szükséges rabszolgát a gazdája számára, és a rabszolga meghalt,
vagy ha egy épületet támasztott meg, és az összedőlt; azt kell mondanom, hogy a más javára
használt vagyontárgyakra vonatkozó kereset megalapozott.
9. Ha azonban azzal a céllal kapta meg, hogy azt gazdája ügyeiben használja fel, de nem így
tett, és megtévesztette a hitelezőt; nem tekinthető így felhasználtnak, és a gazda sem felelős,
nehogy a hitelező hiszékenysége károsítsa a gazdát, vagy a rabszolga ravaszsága megkárosítsa
őt. Mi lenne azonban a helyzet, ha a rabszolga olyan ember lenne, aki a kapott összeget a
gazdája ügyeiben szokta felhasználni? Még ebben az esetben sem gondolom, hogy ez a gazdát
károsítja, ha a rabszolga más szándékkal kapja, vagy ha ezzel a szándékkal kapta, de később
más célra használta fel; hiszen a hitelezőnek gondosan meg kell győződnie arról, hogy milyen
módon használta fel.
10. Ha a rabszolga ruhavásárlás céljából vett fel kölcsönt, és a pénz elveszik, ki indíthat pert a
más javára használt vagyonért, a hitelező vagy az eladó? Úgy gondolom azonban, hogy ha az
árat kifizették, a hitelezőt megilleti a más javára felhasznált vagyonra alapított kereset, még
akkor is, ha a ruházat megsemmisült; ha azonban az árat nem fizették ki, de a pénzt azért
adták, hogy ruhát vásároljanak, és a pénz elveszett, de a ruhát felosztották a rabszolgák
között, a hitelezőt kétségtelenül megilleti a más javára felhasznált pénzre alapított kereset. De
vajon az eladónak nincs-e szintén kereseti joga, mert a tulajdonát az úr ügyeiben használták
fel? Az észszerűség azt követeli, hogy felelősséggel tartozik, ezért az eredmény az, hogy a
gazda két féllel szemben felel egy ügylet miatt. Ezért, még ha a pénz és a ruházat meg is
semmisült, azt kell mondani, hogy a gazda mindkettővel szemben felelősséggel tartozik,
mivel mindkettőnek az volt a szándéka, hogy a tárgyakat az ő ügyeiben használja fel.
4. Gaius, A tartományi ediktumról, IX. könyv.
De azt kell mondani, hogy a szorgalmasabb fél helyzete a jobb, mert igazságtalan, hogy a
gazda ellen mindkettő javára ítéletet hozzanak a javára történő vagyonhasznosítás miatt.
5. Ulpianus, Az ediktumról, XXIX. könyv.

664
Ha egy rabszolga olyan tárgyakat vásárol, amelyek nem szükségesek, mintha a gazdájának
szüksége lenne rájuk, mint például rabszolgákat; Pomponius azt mondja, hogy a rabszolgák
valódi értékének mértékéig úgy kell tekinteni, hogy a rabszolga dolgaihoz használták őket; de
ha olyan tárgyakat vásárol, amelyek valóban szükségesek, akkor a gazdát a teljes összegért,
amelyért eladta őket, felelősségre kell vonni.
(1) Azt is mondja, hogy függetlenül attól, hogy a gazda megerősíti-e a rabszolga szerződését
vagy sem, a kereset a javára alkalmazott tulajdon miatt megalapozott.
(2) A parancsára alapított kereset indítható azért, amit a rabszolga a gazdája számára vásárolt,
ha azt a saját kívánságára tette, de ha nem a saját kívánságára vásárolt, hanem a gazda
valóban megerősítette a cselekményét; vagy másrészt, ha olyasmit vásárolt, ami szükséges
vagy hasznos volt a gazdának, akkor a javára használt vagyontárgyakra vonatkozó kereset
lesz indítható; de ha e feltételek egyike sem áll fenn, akkor a peculiumra vonatkozó kereset
lesz indítható.
(3) Megállapítást nyert, hogy nem csak az a pénz, amely a hitelezőtől azonnal az úrhoz kerül,
hanem az is, amely a peculiumban volt, az utóbbi javára kerül felhasználásra. Ez azonban
minden olyan esetben igaz, amikor a gazdája ügyeit intéző rabszolga a peculium pénzével
gazdagabbá teszi a gazdáját. Ellenkező esetben, ha a gazda megfosztja a rabszolgát a
peculiumtól, vagy eladja vele együtt, vagy elidegeníti a peculiumhoz tartozó vagyontárgyakat,
és beszedi azok árát, ezt nem tekintik a gazda üzletében való foglalkoztatásnak.
6. Tryphoninus, Disputációk, I. könyv.
Ha ugyanis ez igaz lenne, akkor a javára használt vagyonért már azelőtt is felelősséggel
tartozna a perben, hogy eladta volna azt, ami a peculiumot alkotja; mert éppen azáltal, hogy a
rabszolga a peculiumban lévő vagyonnal rendelkezett, gazdagabbá válna, ami nyilvánvalóan
hamis.
7. Ulpianus, Az ediktumról, XXIX. könyv.
És ezért, ha a rabszolga a peculium részét képező dolgokat ad a gazdájának, akkor az ő
ügyeiben használt vagyontárgyakra vonatkozó kereset nem lesz megalapozott; és ez igaz.
1. Nyilvánvaló, hogy ha a rabszolga pénzt vesz fel kölcsön, és azt a gazdájának azzal a
szándékkal fizeti ki, hogy azt neki adja; feltéve, hogy nem akarja őt a peculium adósaivá
tenni, akkor a gazda ügyeiben alkalmazott vagyonért kereset indítható.
2. Amit Mela mond, az nem igaz, nevezetesen, hogy ha ezüstöt adsz a rabszolgámnak, hogy
az bármilyen ezüstből, amit akar, csészéket készítsen, és a csészék elkészítése után a
rabszolga meghal, akkor jogosult leszel a más javára használt vagyonért indított perre
ellenem, mivel a csészék visszaszerzése iránt keresetet indíthatok.
3. Amit Labeo mond, az teljesen igaz, vagyis ha a rabszolga parfümöket és kenőcsöket
vásárol, és azokat egy olyan temetésen használja, amely a gazdáját érinti, akkor úgy fogják
tekinteni, hogy azokat a gazdája üzletében használta fel.
4. Azt is mondja, hogy ha a rabszolgádtól megveszek egy birtokot, amely az enyém volt, és
pénzt fizetek a hitelezőknek, majd te megfosztasz az említett birtoktól, akkor azt
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visszaszerezhetem a vételi per útján; mert úgy fogják tekinteni, hogy azt az ügyeidben
használtad fel. Továbbá, ha egy rabszolgától megvásárolok egy birtokot, hogy
beszámíthassam azt, ami az említett rabszolgától nekem jár, még ha nem is fizettem semmit,
akkor is visszaszerezhetem egy adásvételi perben azt, ami a gazda kezébe került. Én azonban
nem gondolom, hogy a vevő jogosult lenne a más vállalkozásában használt vagyonra
vonatkozó keresetre, kivéve, ha a rabszolgának az volt a szándéka, hogy azt a gazdája
ügyeiben használja fel.
5. Ha egy apai felügyelet alatt álló fiú, miután pénzt vett fel, azt hozományként adja lányának,
akkor úgy tekintik, hogy azt apja ügyleteihez annyiban használta fel, hogy a nagyapa a
hozományt az unokáért akarta adni. Ez a vélemény számomra csak abban az esetben tűnik
helyesnek, ha a pénzt az apja ügyleteinek lebonyolításának szándékával adta.
8. Paulus, Az ediktumról, XXX. könyv.
Pomponius pedig azt mondja, hogy mindegy, hogy a lányának, vagy a nővérének, vagy egy
unokájának, egy másik fiú utódjának adja. Ugyanezt fogjuk tehát mondani ott is, ahol egy
rabszolga pénzt vett kölcsön, és azt hozományként adta, gazdája lánya miatt.
9. Javolenus, Cassiusról, XII. könyv.
Ha az apa valóban nem akart hozományt adni, akkor nem tekinthető úgy, hogy azt a
vállalkozásában használta volna fel.
(10) Ulpianus, Az ediktumról, XXIX. könyv.
Ha egy fiú kezességet vállalt apja helyett, és kifizette a hitelezőt, akkor úgy tekintik, hogy a
pénzt apja ügyeiben használta fel, mivel felmentette apját a felelősség alól.
1. Amit Papinianus a Kérdések kilencedik könyvében állít, az egy ehhez hasonló eset,
nevezetesen: ha egy fiú önként vállalta egy ügy vezetését apja önkéntes védőjeként, és ellene
született ítélet, akkor az apja felelősséggel tartozik a nevében felhasznált vagyonért, mert a fiú
a védelem vállalásával felmentette őt a felelősség alól.
2. Papinianus azt az esetet is tárgyalja, amikor megegyeztem a fiúval arról, amit az apa
kénytelen volt fizetni, és aztán pert indítottam a fiú ellen; mert ebben az esetben is perelhető a
más javára felhasznált pénz, hacsak a fiú, amikor kötelezte magát, nem akart ajándékot tenni
az apjának.
3. Ezért azt lehet mondani, hogy ha a peculiumra vonatkozó perben apja védőjeként jelenik
meg, akkor ez utóbbi a peculium erejéig felel a perben a javára felhasznált vagyonért; és az
ebből a véleményből levezethető előny az lesz, hogy ha a De peculio per megszűnik, akkor a
javára felhasznált pénzért perelhető a perben. Úgy vélem, hogy az apa a javára alkalmazott
pénzért indított perben felelősséggel tartozik, még az elutasító határozat meghozatala előtt is,
miután a kérdés az apa nevében felmerült.
4. A vagyontárgyat az apa ügyeiben felhasználtnak tekintik, amennyiben azt bármilyen
módon használják; és ezért ha egy részét felhasználták, akkor erre a részre keresetet lehet
indítani.
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5. De vajon csak a tőkéért vagy a kamatokért is felel a gazda? És valóban, ha a rabszolga
kamatot ígért, Marcellus a Digestus ötödik könyvében azt állítja, hogy a gazdának meg kell
fizetnie, de ha nem ígérte meg, akkor bizonyosan nem jár, mert nem szerepelt a
megállapodásban. Nyilvánvaló, hogy ha én, a gazdát szem előtt tartva, pénzt fizettem egy
rabszolgának, aki nem a gazdája ügyeit intézte, hanem én magam intézem azokat, akkor az
önkéntes ügynöki tevékenységen alapuló kereset útján a kamatok behajtására is eljárást
indíthatok.
6. Úgy értelmezzük, hogy a vagyont a gazda üzletében foglalkoztatottnak tekintjük, ha azt
továbbra is így foglalkoztatják; és ezért az ügyeiben foglalkoztatott vagyonra alapított kereset
csak akkor lesz megalapozott, ha a gazda nem fizette ki a rabszolgát vagy a fiút. Ha azonban
ez a hitelező kárára történt, vagyis ha a pénzt a rabszolgának vagy a fiúnak fizették ki, akit az
elveszíthet, mivel a kifizetés óta a pénz megszűnik e célra alkalmazottnak lenni; de teljesen
jogos, hogy a rosszhiszeműségre alapított kereset akár az apa, akár a gazda ellen induljon;
mert a peculium adósa sem mentesül a felelősség alól, ha csalárd módon kifizeti a
rabszolgának azt, amivel tartozott neki.
7. Ahol a rabszolga a gazdájának adósa, és miután pénzt vett kölcsön egy másiktól, fizet neki;
azt nem az utóbbi vállalkozásában használja fel, amennyivel tartozik neki, hanem a felesleg
erejéig. Ha tehát, amikor harminc aurei tartozott az urának, miután negyven aureit
kölcsönvett, az összeget kifizette hitelezőjének, vagy a rabszolgákra költötte; azt kell
mondani, hogy a pénznek a másik vállalkozásában való felhasználása miatt tíz aurei erejéig
perelhető; de ha az egész összeggel tartozik, akkor nem tekinthető, hogy azt ilyen módon
felhasználta volna; mert (ahogy Pomponius mondja), úgy tartják, hogy a mentesség az úr
haszna ellenében jár, és ezért, ha az úrnak tartozott, amikor a vagyontárgyat az ő ügyeiben
használta, úgy tartják, hogy semmi sem volt erre a célra felhasználva, de ha azután adósává
vált neki, akkor megszűnik az erre a célra való felhasználás; és ugyanez a szabály érvényesül,
ha fizetnie kellene neki. Továbbá azt mondja, hogy ha az úr megajándékozza őt egy olyan
összeggel, amely megegyezik azzal, amelyet a hitelezőnek fizetett ki a nevében, és ezt azzal a
szándékkal tette, hogy őt díjazza, akkor a pénzt nem fogják úgy tekinteni, hogy az ő javára
használták fel. Ha azonban más módon adta neki, a pénz e célra való felhasználása továbbra is
fennáll.
8. A következő kérdést is felveti. Ha tíz aurei-t foglalkoztatott gazdája ügyeiben, és utána
ugyanekkora összeget kölcsönvett tőle, és ezen felül még tíz aurei peculiummal is
rendelkezik, úgy kell-e tekinteni, hogy a pénznek a gazdája ügyeiben való foglalkoztatása
megszűnt? Vagy pedig valóban ne vegyük el a kereset jogát az ő ügyeiben foglalkoztatott
vagyonért, mivel van peculium, amelyből a tartozás kifizethető; vagy pedig lehetőleg
mindegyikből arányosan vonjuk le a levonást? Úgy vélem azonban, hogy az úr javára
alkalmazott pénzre vonatkozó kereset megszűnt, mivel az úr adósa lett az úrnak.
9. Azt is kérdezi, hogy ha ő pénzt alkalmazott az Ön ügyeiben, és az Ön adósa lett, majd az
Ön hitelezője ugyanabban az összegben, amellyel tartozott Önnek, akkor a pénz más javára
történő alkalmazásán alapuló kereset újból felelevenedik-e, vagy visszamenőlegesen nem
állítható vissza? Az utóbbi vélemény a helyes.
10. Kitér arra is, hogy a fiú alkalmazhat-e tulajdont az apja ügyeiben, aszerint, hogy mi
történhet; például, ha az apa és a fiú adóstársak, és a fiú, miután pénzt vett fel, a saját nevében
fizeti azt; vagy ha az apa utasítására pénzt adott kölcsön a fiának, és a fiú kifizette a tartozást.
Nekem úgy tűnik, hogy ha a pénz ténylegesen az apa kezébe került, akkor úgy kell tekinteni,
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hogy azt az ő vállalkozásában használták fel; de ha ez nem így volt, és a fiú a saját ügyei
intézése közben fizetett, akkor a más vállalkozásában használt vagyonra alapított keresetnek
nem lesz helye.
11. Paulus, Az ediktumról, XXX. könyv.
Amit a rabszolga e célból, azaz a saját hitelezőjének való kifizetés céljából kölcsönvett, azt
nem fogja a gazdája vállalkozásában felhasználni, bár ez utóbbi mentesül a peculium iránti
felelősség alól.
(12) Gaius, A tartományi ediktumról, IX. könyv.
Ha egy apai felügyelet alatt álló fiú vagy rabszolga földet vásárol apja vagy gazdája számára,
akkor azt úgy fogják tekinteni, hogy azt az ő ügyeiben használták fel; de úgy, hogy ha
kevesebbet ér, mint amennyiért megvásárolták, akkor azt úgy fogják tekinteni, hogy az ő
ügyeiben használták fel az értékének megfelelő összeg erejéig; ha azonban többet ér, akkor
nem fogják úgy tekinteni, hogy nagyobb összeget használtak fel erre a célra, mint amennyiért
megvásárolták.
13. Ulpianus, Az ediktumról, XXIX. könyv.
Ha a vagyontárgyat két úr közül az egyik vállalkozásában használták fel, felmerül a kérdés,
hogy csak az perelhető-e, akinek a javára azt felhasználták, vagy a társa is? Julianus azt
mondja, hogy csak az perelhető, akinek az ügyeiben a pénzt felhasználták, mint ahogyan
abban az esetben is, ha csak ő irányította a szerződés megkötését; és ezt a véleményt
helyesnek tartom.
14. Julianus, Digest, XI. könyv. ?Markellus jegyzete.
Néha az egyik tulajdonostárs ellen is lehet keresetet indítani egy másik tulajdonostárs
ügyeiben alkalmazott vagyonért, mivel a vagyon ilyen alkalmazása megtörtént, és ő, miután
beperelték, behajthatja társától azt az összeget, amelyről ellene ítéletet hoztak. Mit mondjunk
azonban, ha a rabszolgát az egyik tulajdonos megfosztotta a peculiumtól? Paulus azt mondja,
hogy ez a kérdés csak akkor merül fel, ha a peculiumra vonatkozó kereset nem áll fenn.
15. Ulpianus, Disputációk, II. könyv.
Amennyiben az apai felügyelet alatt álló fiú beleegyezett abba, hogy kifizeti azt, amivel apja
tartozott, meg kell vizsgálni, hogy meg kell-e adni a keresetet a vagyon más ügyeiben való
foglalkoztatására. A fiú azonban nem mentesítette apját, mert aki ilyen megállapodást köt, az
valóban kötelezi magát, de nem mentesíti apját a felelősség alól. Nyilvánvaló, hogy ha a
megállapodás megkötése után fizet, bár úgy lehet tekinteni, hogy ezt a saját nevében tette,
vagyis a megállapodás megkötése miatt, mégis helyesen mondható, hogy a vagyont az apja
ügyeiben alkalmazta.
(16) Alfenus, Digest, II. könyv.
Egy bizonyos fél bérbe adott egy földterületet a rabszolgájának művelésre, és ökröket adott
neki, és mivel ezek az ökrök alkalmatlanok voltak a munkára, elrendelte, hogy adják el őket,
és a kapott pénzből szerezzenek másikat. A rabszolga eladta az ökröket, és vett másokat, de a
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pénzt nem fizette ki az eladónak, és később anyagi nehézségekbe került. Az, aki az ökröket
eladta, pert indított a gazda ellen a peculium miatt, valamint a vállalkozásában felhasznált
pénzért, mivel az ökrök, amelyek miatt a pénzt követelték, a gazda birtokában voltak. A
válasz az volt, hogy a peculiumot nem tartották létezőnek, kivéve azt, ami megmaradt azután,
hogy levonták azt, amivel a rabszolga a gazdának tartozott, és hogy úgy tűnt, hogy az ökröket
valójában a gazda ügyeiben használták fel, de ő ennek fejében kifizette azt az összeget, amiért
az első ökröket eladták; és hogy az utolsó ökrök értékét meghaladó összegért ítéletet kell
hozni a gazda ellen.
17. Africanus, Kérdések, VIII. könyv.
Egy rabszolga, aki pénzt vett kölcsön gazdája üzletéhez, azt gondatlanság nélkül elvesztette; a
bíróság úgy ítélte meg, hogy ennek ellenére a más üzletében felhasznált pénzért a gazdája
ellen kereset indítható. Ugyanígy, ha az ügynököm, aki az én üzletemre készült pénzt költeni,
és miután kölcsönkért pénzt gondatlanság nélkül elvesztette azt, szabályosan indíthat ellenem
keresetet a megbízás vagy az üzletkötés miatt.
1. Szerződést kötöttem Stichusszal, a te rabszolgád, Pamphilus alszolgájával; a peculiumra és
a más ügyeiben alkalmazott vagyonra vonatkozó keresetet úgy kellene megadni, hogy
mindaz, amit a te ügyeidben vagy Pamphilus peculiumára való hivatkozással alkalmaztak,
beletartozzon; vagyis még akkor is, ha azt Stichus halála után indították, vagy elidegenítették.
Ha azonban Pamphilus halála után indítok pert, a jobb vélemény az, hogy még ha Stichus él
is, a Pamphilus peculiumának javára felhasznált dolgokra való hivatkozással a keresetnek
nem adható helyt, hacsak nem a halálától számított egy éven belül; mert akkor úgy kell
tekinteni, hogy mintegy Pamphilus peculiumára való hivatkozással indítok pert, éppúgy, mint
amikor az ő utasítására kölcsönadott dolgok miatt indítok pert. Az nem tartozik ránk, hogy
Stichus, akinek a peculiumára a pert indítjuk, él, mivel ez a vagyon nem lehet az ő
peculiumában, hacsak Pamphilusé nem marad meg. Ugyanez az elv kényszerít bennünket
arra, hogy megállapítsuk, hogy amit Pamphilus peculiumának javára használtak fel, azt úgy
kell megtéríteni, hogy amit Pamphilus tartozik neked, azt először le kell vonni, de amit
ténylegesen a te vállalkozásodban használtak fel, azt akkor is meg kell téríteni, ha azt, amivel
Pamphilus tartozik neked, nem vonták volna le.
(18) Neratius, Pergamenek, VII. könyv.
Bár ön kezesévé vált rabszolgámnak egy olyan szerződésben, amelyet az én üzletemre való
hivatkozással kötöttek, például, ha ott, ahol egy rabszolga gabonát vásárolt az egész
rabszolgatest eltartására, ön biztosítékot adott a gabona eladójának; mégis, a jobb vélemény
az, hogy a De peculio keresetet ezen az alapon indíthatja, de nem indíthat olyan keresetet,
amely a vagyon más ügyeiben való alkalmazásán alapul; így az utóbbi alapon indított kereset
bármely szerződésben kizárólag annak a személynek a javára fog állni, aki éppen azt a
vagyont kölcsönadta, amelyet az ügyekben felhasználtak.
19. Paulus, Kérdések, IV. könyv.
Egy apai felügyelet alatt álló fiú vásárolt egy tógát, majd miután meghalt, apja, mivel nem
tudott róla, és azt hitte, hogy az övé, a temetésén használta. Neratius a Vélemények Második
Könyvében azt állítja, hogy ezt az apa ügyeiben a tulajdon foglalkoztatásának tekintik, de a
peculium iránti perben csak egy esetben kell kiszámítani azt, ami nem létezik, vagyis ha ez
annak a rosszindulatú csalása miatt következik be, aki ellen a pert indítják. Ha azonban az apa
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köteles volt a fiának tógát vásárolni, akkor azt az apa ügyeiben foglalkoztatta, nem most,
amikor a temetésen használták, hanem akkor, amikor megvásárolta, mert a fiú temetése az apa
tartozása. Neratius is, aki úgy vélte, hogy az apa a vállalkozásában használt vagyon miatt
felelős, kifejti, hogy ez az ügylet (vagyis a fiú temetése és temetése) az apa és nem a fiú
adósságát képezi. Ő tehát, miután adósává vált a peculiumnak, bár a vagyon nem létezik, a
peculium alapján is perelhető; és ebbe a keresetbe beletartozik az is, amit az ügyeiben
felhasznált; ez a kiegészítés azonban a fiú halálától számított egy év elteltével szükséges.
20. Scaevola, Vélemények, I. könyv.
Egy apa hozományt ígért a lányának, és vállalta, hogy eltartja; mivel azonban nem tartotta be
az ígéretét, a lány pénzt kért kölcsön a férjétől, és a házasság alatt meghalt. Véleményem
szerint, ha a kölcsönadott összeget olyasmire költötték, ami nélkül a lány nem tudta volna
eltartani magát, vagy nem tudta volna eltartani apja rabszolgáit, akkor méltányossági
keresetnek kell helyt adni az apa vállalkozásában használt vagyon alapján.
(1) Egy közügyek miatt távol lévő fél rabszolgája pénzt adott kölcsön egy gyámolt
rabszolgájának, a gyám aláírta a megállapodást, amely szerint a szerződésért az utóbbi felel.
Felmerült a kérdés, hogy a gyámolt ellen indítható-e kereset? Azt válaszoltam, hogy
amennyiben a vagyontárgyat a gyámolt üzletére adták, azt e célra használták; és bár a gyám a
rabszolgákra vonatkozó szerződés jobb megerősítése érdekében a gyám ígéretet tett, mégis azt
kell mondani, hogy a más üzletében használt vagyonért a gyámolt ellen lehet keresetet
indítani.
21. Ugyanaz, Digest, V. könyv.
Egy férfi feleségül vett egy lányt, aki apai felügyelet alatt állt, az apa hozományt ígért, és a
felek megállapodtak abban, hogy vagy az apa, vagy a lány maga fedezi a lány eltartásának
költségeit. A férj kölcsönadta a lánynak a pénzt, mivel nagyon helyesen gondolta, hogy az apa
olyan összegű juttatást fog adni neki, amekkorát a lányának ajánlott. Az asszony ezt a pénzt a
maga és a vele tartott rabszolgák szükséges céljaira használta fel, és mivel a háztartási ügyek
intézését is rá bízták, a férje pénzének egy bizonyos részét ugyanerre a célra használta fel.
Ezután, mielőtt az apa kifizette volna a juttatást, a lány meghalt, az apa megtagadta a kiadások
kifizetését, a férj pedig megtartotta a felesége vagyonát. Kérdezem, hogy az apával szemben
van-e helye keresetnek a javára felhasznált pénzösszegek miatt? A válasz az volt, hogy ha a
kölcsönadott összeget olyan cikkekre költötték, amelyek nélkül az asszony nem tudta volna
eltartani magát, vagy eltartani az apja rabszolgáit, akkor méltányossági keresetnek kell helyt
adni a más javára felhasznált vagyonért.

4. cím. Az apa vagy a gazda felhatalmazásán alapuló keresetről.
(1) Ulpianus, Az ediktumról, XXIX. könyv.
A mester ellen a teljes összegre vonatkozóan nagyon helyesen lehet keresetet indítani azon az
alapon, hogy a mester engedélyezte a szerződést; mivel bizonyos mértékig a szerződés azzal a
féllel jön létre, aki a szerződés megkötését elrendelte.
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1. A felhatalmazást azonban úgy kell érteni, hogy akár tanú jelenlétében, akár levélben, akár
szóban, akár küldönc által adja valaki, akár meghatározott szerződésben, akár általánosságban
adta a felhatalmazást; és ezért, ha egy fél a következőképpen nyilatkozott: "Végezzétek el,
amit csak akartok, a rabszolgámmal, Stichusszal, az én felelősségemre", akkor úgy tekintik,
mint aki mindenre utasítást adott, kivéve, ha valamit külön megállapodás tilt.
2. Kérdezem azonban, hogy visszavonhatja-e ezt a szankciót az adósság keletkezése előtt.
Úgy gondolom, hogy ezt megteheti, mintha megbízást adott volna, és utólag, miután
meggondolta magát, mielőtt a szerződés létrejönne, visszavonta volna a megbízást, és
értesített volna engem.
3. Ha egy apa vagy egy mester adott megbízást, akkor is úgy tekintik, hogy ő adta át a
hatalmat.
4. Sőt, ha a gazda aláírta a rabszolga írásbeli szerződését, akkor a fent említett eljárás során
felelősséggel tartozik.
5. De mi van akkor, ha ő lesz a rabszolga kezese? Marcellus azt mondja, hogy nem felel ezért
a keresetért, mert idegenként lépett közbe; és ezt nem azért mondja, mert a gazda a biztosíték
miatt felel, hanem azért, mert egy dolog felhatalmazást adni, és más dolog kezessé válni; és
azt mondja továbbá, hogy még ha a biztosíték értéktelen is, nem felel azért, mert
felhatalmazást adott; és ez a helyesebb vélemény.
6. Ha valaki megerősíti a rabszolgája vagy a fia által kötött ügyletet, akkor ezen az alapon pert
indítanak ellene.
7. Ha a gyám, aki a tulajdonos, meghatalmazást ad, kétségtelenül nem felelős, kivéve, ha ezt a
gyámja beleegyezésével tette.
8. Ha a szerződést a haszonélvező felhatalmazása alapján kötik a rabszolgával, vagy azzal,
akit jóhiszeműen szolgaként szolgál; Marcellus úgy véli, hogy a keresetnek helyt kell adni
ellene, és én is helyeslem ezt a véleményt.
9. Ha a szerződést egy rabszolgával egy kiskorú, vagy egy elmebeteg, vagy egy tékozló
személy gondnokának felhatalmazása alapján kötik; Labeo úgy véli, hogy a keresetnek az
ellen a fél ellen kell helyt adni, akinek a rabszolgája volt, és ugyanez vonatkozik a valódi
ügynökre is. Ha azonban ez utóbbi nem valódi ügynök, Labeo szerint a keresetnek lehetőleg
maga ellen a fél ellen kell helyt adni.
(2) Paulus, Az ediktumról, XXX. könyv.
Ha a gyámja jóváhagyásával kölcsönt nyújtanak egy gyámolt rabszolgájának, ha a kölcsön a
gyámolt javára történt, úgy gondolom, hogy a gyám jóváhagyására alapított keresetnek helyt
kell adni a gyámmal szemben.
1. Ha a kölcsön a rabszolganő gazdájának vagy a lány apjának felhatalmazása alapján
történik, akkor a rabszolga ellen ezen az alapon keresetnek kell helyt adni.
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2. Ha egy másik személy rabszolgájával az én felhatalmazásom alapján szerződést kötnek, és
én később megvásárolom a rabszolgát, nem leszek felelős ezért a keresetért; nehogy egy olyan
eljárás, amely kezdetben nem volt hatályos, a bekövetkezett esemény által érvényessé váljon.
3. Ulpianus, Vélemények, II. könyv.
Az a gazda, aki elrendelte, hogy rabszolgájának hatszázalékos kamatra pénzt adjanak kölcsön,
az általa engedélyezett összegért felel; a zálogkötelezettség pedig nem érinti azokat a földeket,
amelyeket a rabszolga a gazdája beleegyezése nélkül megterhelt.
4. Ugyanő, Az ediktumról, X. könyv.
Ha egy városhoz tartozó rabszolgával az ügyeinek intézésére kinevezett tisztviselő
felhatalmazása alapján bármilyen üzletet kötnek, Pomponius szerint ezen az alapon per
indítható ellene.
5. Paulus, Plautiusról, IV. könyv.
Ha egy gazda vagy apa, aki pénzkölcsönben részesül, úgy rendelkezik, hogy azt a
rabszolgájának vagy a fiának fizessék ki, kétségtelen, hogy a személyes behajtás iránti per
maga ellen indítható; és bizonyos, hogy ebben az esetben a jelen kereset nem lesz
megalapozott.
1. Ha egy rabszolga egyik gazdája utasította, hogy vele szerződést kössenek, akkor egyedül ő
felel; ha azonban ketten utasították ezt, akkor bármelyikük ellen a teljes összegre vonatkozóan
kereset indítható, mert két félhez hasonlítanak, akik megbízást adtak.
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XVI. könyv
1. A szenátus vellei rendeletéről.
2. A beszámítással kapcsolatban.
3. A letétre vonatkozó közvetlen és ellentétes intézkedésekről.

*********************************************

1. cím. A szenátus vellei rendeletéről.
2. Paulus, Az ediktumról, XXX. könyv.
A szenátus vellei rendelete nagyon pontosan előírja, hogy a nők nem lehetnek kezesek
senkiért.
(7) Mert mivel szokásaink szerint a nőket megfosztják a polgári hivataltól, és nagyon sok
dolog, amit tesznek, pusztán a törvény erejénél fogva semmis, még inkább meg kell fosztani
őket egy olyan cselekmény elvégzésének jogától, amelyben nemcsak a szolgálataik és azok
puszta alkalmazása, hanem egész magánvagyonuk kockáztatása is benne van.
(8) Igazságosnak tűnik, hogy egy nő javára ilyen módon járjon el, hogy egy régi adós ellen,
vagy egy olyan fél ellen, aki egy nőt felelőssé tett a nevében, keresetnek adjanak helyt, amiért
ő, és nem a hitelező használta ki a nőt.
3. Ulpianus, Az ediktumról, XXIX. könyv.
Először is, az isteni Augustus, majd Claudius uralkodása idején császári rendeletek tiltották,
hogy a nők kezesek legyenek a férjükért.
1. Ezt követően a szenátus rendeletet hozott, amely a legtökéletesebb módon minden nő
számára megkönnyebbülést biztosított. A szenátus e rendeletének feltételei a következők:
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"Mivel Marcus Silanus és Velleius Tutor konzulok nyilatkozatokat tettek a más személyek
adósságaiért felelőssé vált nők kötelezettségeiről, és tanácsot adtak e tárgyban, hogy mit kell
tenni; és mivel ez a kérdés a biztosítékokra és a kölcsönök nyújtására vonatkozik, amelyeket
mások nevében nyújtottak, akikért a nők kötelezettséget vállaltak, és bár úgy tűnik, hogy a
törvény korábban úgy döntött, hogy emiatt nem lehet őket követelni, és nem lehet ellenük pert
indítani, amikor a férfiak kötelességeit teljesítették, és mivel nem igazságos, hogy ilyen
jellegű kötelezettségekkel tartoznak; ezért a Szenátus úgy rendelkezett, hogy azok, akikhez a
bíróságon kérelmet nyújtanak be, kötelesek megfelelően és a bevett eljárási módnak
megfelelően eljárni, és úgy törekedni, hogy a Szenátusnak az e kérdéssel kapcsolatos akaratát
tiszteletben tartsák."
2. Vizsgáljuk meg tehát a szenátus e rendeletének feltételeit, miután előzőleg méltattuk e
legkiválóbb férfiúi testület előrelátását, amely a nőknek nemük gyengesége miatt számos
feltételezett és tényleges esetben is megkönnyebbülést hozott.
3. Segítséget azonban csak akkor kapnak, ha nem voltak bűnösök a csalásban, és ezt az isteni
Pius és Severus egy rezcriptumban kijelentette, mert a segítség azoknak adatik meg, akiket
becsaptak, de nem azoknak, akik csalásban vétkesek; és ezt Severus görög nyelven írt
rezcriptuma is kifejti, amely azt mondja, hogy a szenátus e rendelete nem a csalásban vétkes
nők megsegítésére szolgál, mert a nők gyarlósága és nem ravaszsága az, ami segítséget
érdemel.
4. A szenátus vellei rendeletébe mindenféle kötelezettség beletartozik, függetlenül attól, hogy
a nők szóban, vagyon átadásával vagy bármilyen más szerződéssel vállaltak-e kötelezettséget.
5. Ha egy nő akár önként is megjelenik valaki védelmében, nem kétséges, hogy az illető
javára kötelezi magát, hiszen másnak a kötelezettségét vállalja, hiszen kiteszi magát annak,
hogy ilyen ügyben ítéletet hozzanak ellene. Ezért egy nő nem vállalhatja férje, gyermeke vagy
apja védelmét.
(3) Paulus, Az ediktumról, XXX. könyv.
Ha azonban egy nő egy olyan fél védelmében jelenik meg, aki, ha ellene ítéletet hoznak,
akkor őt fogja perelni (mint például, ha egy olyan ingatlan eladójának védelmében jelenik
meg, amelyet neki vagy egy kezesének adott el), akkor nem tekinthető úgy, hogy a nő kötötte
magát az eladó nevében.
5. Ulpianus, Az ediktumról, XXIX. könyv.
Ha azonban kezdetben szerződést kötök, amikor nem tudom, hogy kinek a javára kívánja ezt,
a szenátus rendelete kétségtelenül nem lesz érvényes; és ezt az isteni Pius és a mi jelenlegi
császárunk egy rescriptumban kimondta.
7. Ha tehát, amikor Titiusnak akart ajándékozni, kölcsönkért tőlem egy összeget, és azt
Titiusnak adta, a szenátus rendelete nem lesz érvényes; ha azonban neked akarta adni, és a
pénzt hiteleződnek fizeti ki, nem kötelezi magát, mert a szenátus a magát kötelező nőt akarta
mentesíteni, nem pedig azt, aki adományozott; és ezt azért tette, mert egy nő könnyebben
vállal kötelezettséget, mint adományt.
(6) Gaius, A tartományi ediktumról, IX. könyv.
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Nem számít, hogy a nő a tartozás kiegyenlítése céljából fizette-e ki a pénzt, vagy pedig
bármilyen vagyontárgyát adta fizetségül, mert még ha el is adta volna a vagyonát, és az érte
kapott árat vagy más nevében fizette volna ki, vagy a vevőt egy másik hitelezőnek
helyettesítette volna, nem hiszem, hogy a szenátusi rendelet hatályosulna, amennyiben egy
másik fél hitelezőjét érinti.
6. Ulpianus, Az ediktumról, XXIX. könyv.
Amikor személyek kezesként kötelezik magukat egy távollévő fiú védelmezője nevében, az
anyja utasítására; felmerül a kérdés, hogy a szenátus e rendelete alapján nekik is biztosítanake könnyítést? Papinianus a Kérdések kilencedik könyvében azt mondja, hogy kivétellel
élhetnek, és az sem sokat számít, hogy a védőért kezességet vállaltak, mivel ezt az anya
utasítását szem előtt tartva tették. Azt mondja, hogy nyilvánvaló, hogy ha az említett
biztosítékokat elfogadó fél nem tudta, hogy az anya utasította őket a kötelezettség vállalására,
akkor a szenátusi rendeletre alapított kivételre a csalásra hivatkozva lehet válaszolni.
(7) Papinianus, Kérdések, IX. könyv.
Ezért, bár a kezes, aki a csalásra hivatkozva megtámadta a keresetet, elveszíti a kivételen
alapuló védekezést, a nővel szemben nem jogosult megtámadni a keresetet, mivel nem
hivatkozhat a tények ismeretlenségére. Nem lenne azonban igazságtalan, ha a megtett ügyletre
alapított keresetnek a védő ellen helyt adnának; mert a szenátusi rendelet megállapítja, hogy a
megbízás alapján indított eljárás semmis, és a kezes a pénz megfizetésével mentesül.
8. Ulpianus, Az ediktumról, XXIX. könyv.
Noha a zálogba adás kötelezettséget keletkeztet, Julianus a Digestum tizenkettedik könyvében
mégis azt állítja, hogy a zálogba adás visszaállítása nem minősül biztosíték nyújtásának, ha a
hitelező nő az adósnak kiadja a zálogba kapott vagyontárgyat.
8. Ahol egy asszony megjelenik fia gyámjai előtt, hogy megakadályozza őket abban, hogy
eladják a földjét, és megígéri, hogy kártalanítja őket; Papinianus a Kérdések kilencedik
könyvében nem gondolja, hogy kezesként kötötte magát, mert nem fogadta el sem a régi, sem
az új kötelezettséget másra való hivatkozással, hanem ő maga vállalta ezt a kötelezettséget.
9. Amikor egy nő elkötelezi magát Primusnak Secundus nevében, és utána Primus nevében
annak hitelezőjének; Julianus a Digestus tizenkettedik könyvében azt állítja, hogy a nő kétszer
kötötte magát, egyszer Primus nevében Secundusnak, és másodszor Primus nevében annak
hitelezőjének, és ezért egyszerre kötött kötelezettséget Primusért és ellene. Marcellus azonban
megjegyzi, hogy itt különbség van, mégpedig az, hogy azt kell-e érteni, hogy a nő kezdetben
más helyett lépett be, és vállalta annak az adósnak a terhét, akitől a hitelező a kötelezettség
átruházását kívánta; vagy pedig őt mint adóst helyettesítették, úgyhogy ha ez volt a helyzet,
akkor csak egy biztosítéknyújtásról van szó. Ezért e megkülönböztetésnek megfelelően,
amely első látásra ott állt fenn, ahol őt, úgymond, mint adóst helyettesítették, Marcellus nem
ad neki a szenátus rendeletére alapított kivételt. Miután azonban ellene ítéletet hoztak, vagy
még mielőtt erre sor kerülne, minden bizonnyal jogosult lesz személyes keresetre azzal
szemben, akinek a helyébe lépett.
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10. Néha behajtási per indul a biztosítékot nyújtó nő javára, hogy visszakapja, amit fizetett,
vagy ha még nem fizetett semmit, hogy felmentést kapjon a felelősség alól, például ha a
szenátus rendeletének megsértésével kötelezte magát, és adósa helyébe lép; mivel ebben az
esetben személyes behajtási per indul a nő javára hitelezője ellen, mintha az általa fizetett
pénzért indítana pert, mert aki adóst helyettesít, az fizet.
11. Ha azonban az, akit a nő helyettesít, nem tartozik neki, akkor élhet a szenátus rendeletén
alapuló kivétellel, mint ahogy akkor is élhetett volna, ha ő lett volna a nő kezese.
12. Nyilvánvaló, hogy ha egy nő, aki éppen kötni akarja magát, az adóst helyettesíti, a
szenátusi rendelet nem lesz alkalmazható, mert hiába fizette ki a pénzt, az nem lesz
alkalmazható; mert a nőnek a szenátusi rendelet által könnyítés jár, de az elveszett vagyont
nem szolgáltatja vissza.
13. Ha azonban olyasvalaki helyettesítette, aki nem volt az adósa, akkor a szenátus rendelete
ellen elkövetett csalásról van szó, és ezért kivételt kell tenni.
14. Ha egy nő kötelezetté válik az adós helyett, a korábbi keresetnek helyt adnak vele
szemben, még akkor is, ha a nő kötelezettsége alól felmentéssel mentesült, mielőtt a nő
kötelezte volna magát.
15. Ha a hitelező megállapodott az adósával, hogy az adós gondoskodik valakiről helyette, és
miután ezt az ajánlatot elfogadták, ezután felszabadul, és ezután egy nőt ad kezességül, aki a
szenátus rendeletéhez folyamodhat segítségért, személyi per indítható ellene, mintha nem
adott volna kezességet; mert mi különbség van aközött, hogy nem adott kezességet, és
aközött, hogy ilyen kezességet adott? Ezért nem lesz szükség praetoriánus keresetre, mivel
személyes behajtási keresetnek van helye.
16. Marcellus azt is kimondja, hogy ha a hitelező elengedi a nőt, miután az kezessé vált, a
visszaszolgáltatás iránti keresetet ennek ellenére a hitelezőnek kell megadni, mivel olyan
kötelezettséget engedett el, amely semmis.
17. Ha egy nő, miután kezessé vált, úgy fizet, hogy nem tud behajtani, a korábbi adós nagyon
helyesen megtagadhatja az ellene indított per védelmét; de mivel a főadós fel van mentve, és a
nő úgy fizet, hogy nem tud behajtani, a férfi sem tud behajtani rajta, ha fizetne, és a
hitelezőnek ugyanígy fel kellene őt mentenie.
18. Bár a keresetet visszaállítják mindazokkal szemben, akiket felmentettek, ez azonban nem
történik meg minden hitelező javára; például, ha két hitelező köt egy megállapodást, és egy nő
az egyikük kezesévé válik, a kötelezettséget csak annak a hitelezőnek állítják vissza, akinek a
nő kezesévé vált.
19. Amennyiben a hitelező egy ilyen kötelezettséget vállaló nő örökösévé válik, meg kell
vizsgálni, hogy nem áll-e rendelkezésre a visszaszolgáltatási kereset. Julianus a Tizenkettedik
Könyvben azt mondja, hogy ennek ellenére jogosult a restitúciós keresetre, és ez nem
alaptalan, mivel valójában egy jogilag nem kötelezett nő örököse lett, és ezért ezt a tartozást
nem veszik figyelembe a Lex Falcidia igazgatása során.
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20. Nyilvánvaló, hogy ha egy olyan nő esetét javasolja nekem, aki egy eredeti adós örököse,
akkor azt kell mondanom, hogy őt ugyanúgy be lehet perelni visszaszolgáltatási perben, mint
közvetlen perben, mivel egyáltalán nem mindegy, hogy melyik perben indítanak eljárást.
21. Ha, amikor szerződést készülök kötni önnel, megjelenik egy nő, és én inkább vele kötnék
szerződést, akkor úgy tekintik, hogy ő kezesként kötötte magát, és ebben az esetben ön ellen
keresetnek adnak helyt, amelynek hatása inkább a kötelezettség keletkezése, mint
helyreállítása; így következésképpen önt ugyanolyan jellegű kötelezettség fogja kötni, mint
amilyen a nőt köti; például, ha a nőt egy kikötés köti, ön is perelhető, mint egy kikötés
alapján.
22. Meg kell vizsgálni, hogy ha egy nő felajánlja magát kezességvállalásra egy olyan fél
számára, aki nem volt kötelezett, amikor vele szerződést kötöttek, akkor az illető felelősséggel
tartozik-e e keresetért; mint például, ha egy nő a gyámja jóváhagyása nélkül kezességet vállalt
egy gyámoltért. Úgy vélem, hogy a gyámoltat nem kötelezné, kivéve, ha a szerződésből
anyagi haszna származna. Sőt, az, akinek a nő kezesévé vált, ha még nem töltötte be a
huszonötödik életévét, követelheti a teljes visszatérítést, vagy ha apai felügyelet alatt álló
fiúként a szenátusi rendelet megsértésével kötött szerződést, ugyanez a kiváltság megilleti.
9. Paulus, Szabályok, VI. könyv.
Ha egy nő kezessé válik egy másik rabszolga helyett, a kereset a gazda ellen ugyanúgy
visszaáll, mint ahogyan a családfő mint főadós ellen is visszaállt volna.
10. Ulpianus, Az ediktumról, XXIX. könyv.
Ezek a keresetek, amelyeket azok ellen, akiknek a nevében egy nő kezességet vállalt, és
örököseik ellen indítanak, örökösek; mivel a vagyon visszaszerzését célozzák, és a
praetorianus utódok javára is megítélik őket, valamint ellenük is.
11. Paulus, Az ediktumról, XXX. könyv.
Ha egy nő pénzt kölcsönöz azzal az ürüggyel, hogy saját céljaira használja, de valójában azzal
a szándékkal, hogy másnak adja kölcsön; nincs alapja a szenátusi rendelet alkalmazásának,
különben senki sem kötne szerződést nőkkel, mert nem tudná, hogy mi a szándékuk.
12. Ugyanaz, Rövidítések, VI. könyv.
A szenátusi rendelet azonban minden bizonnyal akkor lesz hatályos, amikor a hitelező
tudomást szerez arról, hogy a nő kezessé vált.
13. Gaius, A tartományi ediktumról, IX. könyv.
Néha, bár egy nő más nevében vállalt kötelezettséget, a szenátus e rendelete nem segíti őt,
ami akkor történik, ha egy nő olyan kötelezettséget vállal, amely első látásra valóban másnak
tűnik, de valójában a sajátja; mint például, amikor egy rabszolganő a szabadságával
kapcsolatos megállapodás alapján egy másik adóst látott el, és a felszabadítása után éppen azt
a kötelezettséget vállalja, amellyel az adós tartozik; vagy amikor egy nő megvásárol egy
birtokot, és maga vállalja a birtok tartozásait, vagy amikor saját kezesévé válik.
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10. A hitelezőnek nincs szüksége új keresetre a korábbi adós zálogjogára hivatkozással, mivel
a Servian kereset (amelyet zálogjogi keresetnek is neveznek) ilyen esetekben rendelkezésre
áll; mivel igaz, hogy a zálogjogra hivatkozással megállapodás jött létre, és a pénzt nem
fizették ki.
11. Ha egy nő egy másik félért kezesként jelenik meg egy bizonyos feltétel alatt, vagy egy
bizonyos időre való hivatkozással; amíg a feltétel fennáll, a hitelezőnek a korábbi adós ellen,
ha akarja, meg kell adni a visszatérítési pert; mert mi előnye lesz megvárni a feltétel
teljesülését vagy az idő leteltét, hiszen a korábbi adós olyan helyzetben van, hogy
mindenképpen meg kell védenie az ellene indított pert?
14. Julianus, Digest, XII. könyv.
Ha egy nő a szenátus rendeletét megsértve kezessé vált másért, akkor csak az a helyes, ha a
hitelező javára a keresetet nemcsak az eredeti adós, hanem a kezesei ellen is visszaállítják;
mert ha a szenátus rendelete miatt a nő felelősségét elvették a hitelezőtől, akkor a korábbi
kereseti jogalapot sértetlenül vissza kell állítani.
(15) Ugyanaz, Digest, XV. könyv.
Ha egy nőnek kifizetem, amivel tartozom, és kikötöm vele, hogy megerősíti a cselekményét,
és ön ezt nem teszi meg; a kikötés alapján eljárást indíthatok, és a szenátusnak a nők
kötelezettségeire hivatkozva hozott rendeletén alapuló kivétel nem lesz előnyös számára; mert
nem lehet úgy tekinteni, hogy megtagadja más kötelezettségének átvállalását, amikor én
továbbra is kötelezett maradok a tartozásért, és ő maga is hasznot húz az ügyletből; és inkább
úgy lehet tekinteni, hogy visszaadta azt, ami nem járt neki, mint hogy más nevében fizette
volna ki azt.
16. Ugyanő, Az Urseius Feroxról, IV. könyv.
Ha egy nő a szenátus velleiánus rendeletét megszegve kezes lett értem Titiusnak, és Titius
beperli őt a pénzért, amelyet én fizettem neki, nem hivatkozhat a szenátus rendeletén alapuló
kivételre, mert nem fenyegette veszély, hogy elveszíti a pénzt, hiszen az már a birtokában
van.
(2) Ha olyan nőért vállaltam kezességet, aki a szenátus rendeletét megszegve kötötte meg
magát, Gaius Cassius azt válaszolta, hogy az említett kezesség alól csak annyiban kell kivételt
tenni, amennyiben a nő azt kérte, hogy vállaljon érte felelősséget. Julianus azonban nagyon
helyesen gondolja, hogy a kezesnek kivételt kell adni, még akkor is, ha nem jogosult a nő
ellen megbízás alapján perelni; azon oknál fogva, hogy a szenátus a teljes kötelezettséget
helyteleníti, és a korábbi adós felelősségét a hitelezővel szemben a praetor újra megállapítja.
17. Africanus, Kérdések, IV. könyv.
Egy férj, aki meg akarta ajándékozni a feleségét, nagyon alacsony áron eladta az ingatlanát, és
ezen az áron az egyik hitelezőjének adta át. A válasz az volt, hogy az adásvételnek sem ereje,
sem hatása nem volt, és ha a hitelező beperelte az asszonyt a pénzért, akkor kivételre van
lehetőség, még akkor is, ha a hitelező úgy gondolta, hogy az asszony a férje adósa. Ez nem
tűnik ellentétesnek azzal a bevett elvvel, amely szerint, ha egy nő azért vett fel pénzt, hogy azt
férjének kölcsönadja, nem lehet kivételt tenni, ha a hitelező nem tudta, milyen szándékkal
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vette fel a pénzt; mivel valóban nagy különbség, hogy valaki elsősorban a nővel köt
szerződést, vagy más kötelezettségét ruházza át rá, mert akkor a hitelezőnek gondosabban kell
eljárnia.
(1) Ha egy nő azt mondja, hogy bizonyos vagyontárgyakat zálogba kapott, hogy biztosítsa a
hozományát, valamint egy pénzösszeg megfizetését, és egy hitelező, aki ugyanezt a
vagyontárgyat zálogba akarta venni, látja, hogy a hozományt kifizették, és mivel birtokában
van, ellene szegül, amikor a nő a szervi pert indítja, azzal az indokkal, hogy a zálogot nem az
ő beleegyezésével adták; a szenátusi rendeletre alapított replikáció nem lesz előnyös a nő
számára, hacsak a hitelező nem tudta, hogy a hozományon kívül más pénz is jár neki.
(2) Egy nő és Titius pénzt vettek kölcsön azzal a céllal, hogy azt a közös tulajdonukban lévő
ingatlanra költsék, és az említett pénzzel egyetemlegesen adósok lettek. Azt mondtam, hogy a
nő semmiképpen sem tekinthető úgy, hogy biztosítékot adott volna társa részéért; mert ha
olyan célra vettek volna kölcsön pénzt, amelyre a hitelező nem adta kölcsön, a nő viselné a
nagyobb veszteséget (mint például, ha egy közös tulajdonukban lévő házat nem támasztanak
alá, vagy ha egy közös tulajdonban lévő földterületet elkoboznak), és inkább úgy kell
tekinteni, hogy a szenátusi rendelet alkalmazásának nincs alapja. Ha azonban a kölcsönvett
pénzt valamilyen vásárlásra szerezték, akkor úgy kell tekinteni, hogy az asszony kezessé vált
a saját részéért, és ezért a hitelező csak a pénz egy részét szedhette be tőle; mert ha az egész
összeget követelte volna, akkor egy részre való hivatkozással a kivétel kizárta volna.
18. Paulus, Plautiusról, VIII. könyv.
Ugyanez a szabály vonatkozik arra az esetre is, amikor Titius és az asszony kezesek lesznek,
mint két adós, az adósomért.
19. Africanus, Kérdések, IV. könyv.
Egy gyámja meghalt, miután Titiust jelölte ki örökösének. Ez utóbbi habozott elfogadni a
hagyatékot, mert a gyámság feltételezhetően rosszul volt kezelve, és miután a gyámolt anyja
rábeszélte Titiust, hogy az ő kockázatára lépjen be a hagyatékba, ő így tett, és megállapodást
kötött vele, hogy a nő kártalanítja őt az esetlegesen felmerülő veszteségekért. Ha Titius
kénytelen lenne bármit is fizetni a gyámoltnak a hagyaték miatt, és beperelné az anyát,
tagadták, hogy a szenátus rendeletén alapuló kivételre lenne lehetőség, mivel aligha
feltételezhető, hogy bármely nő kezességet vállalna egy félért a jelenlétében.
1. Egy, a fent említetttől nem eltérő javaslatot javasoltak, nevezetesen: Egy bizonyos praetori
rangú férfi meghalt, és két fiút hagyott hátra, akik közül az egyik még nem érte el a
serdülőkort, a másik pedig az első törvényes gyámja volt. Az előbbi vissza akarta utasítani
apja hagyatékát, de az elhunyt felesége, aki a gyámolt anyja volt, rábírta, hogy fogadja el,
mivel az utóbbi visszautasította azt. Julianus azt mondja, hogy ő is hasonló véleményt
nyilvánított volna, ha a gyám ellene hozott volna ítéletet a gyám által emiatt indított perben;
és hogy a szenátus rendelete nem akadályozta volna meg abban, hogy kártérítést követeljen az
asszonytól.
2. Ebben az összefüggésben a következő pontot kell megvitatni, hogy ha az, aki a nő
utasítására lépett be a hagyatékba, veszteséget szenved, mert a hagyaték adósai
fizetésképtelenek, alkalmazható-e a szenátusi rendelet, mivel a nő bizonyos mértékig
átvállalta a kötelezettségeiket? A jobb vélemény azonban az, hogy a szenátusi rendelet ezen
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az alapon nem lenne alkalmazható, mivel a nő nem akart kezessé válni értük, hanem az volt a
szándéka, hogy a gyámot a gyámoltal szemben, és esetleg a hagyatékot más hitelezőkkel
szemben biztosítsa.
3. Végül, ha feltételezzük, hogy az asszonyt a hagyaték megvásárlása miatt bizonyos
veszteség érte, mert annak adósai nem voltak fizetőképesek; nem hiszem, hogy kétséges lehet,
hogy a szenátusi rendelet nem alkalmazható, még akkor sem, ha az asszony köteles volt egy
bizonyos összeget fizetni a hitelezőknek.
4. De mi van akkor, ha Titius habozik a birtokba lépni, mert az adósok kötelezettségei
kétséges értékűnek tűnnek; és az asszony megígérte, hogy ő maga fogja megtéríteni mindazt,
amit nem sikerül behajtania az említett adósok bármelyikétől? Valószínű, hogy ebben az
esetben ő vált felelőssé.
5. Titius az adósod, és az asszony kezes kíván lenni érte, te pedig a szenátus rendelete miatt
nem fogadtad el őt; mire ő hozzám fordult, hogy pénzt kérjen kölcsön, amivel fizetni tudna
neked, én pedig, mivel nem tudtam, hogy mi az oka a kölcsönadásnak, ígéretet tett nekem,
hogy kifizetem, és utasított, hogy fizessem ki neked a pénzt. Ezután, mivel nem volt nálam az
összeg, köteleztem magam, hogy kifizetem önnek. Felmerült a kérdés, hogy behajthatom-e ezt
a pénzt a nőtől, vagy a szenátus rendeletére alapított kivételre hivatkozhat-e hatékonyan? A
válasz az volt, hogy meg kell fontolni, hogy nem lehet-e ésszerűen azt állítani, hogy a nő
kezességévé vált fél helyett engem lehet felelősségre vonni, és hogy, ahogyan a hitelezővel
szemben is adnak kivételt, bár nem tudja, hogy a nő kezességévé vált, nehogy a nő ellen
megbízás alapján perelhető legyen, úgy Ön ellen is adható érvényes kivétel, és a nő elleni
perindítást megtagadják tőlem, mivel ez a kötelezettség az ő kockázatára történne. Ez annál
könnyebben megállapítható, ha mielőtt a pénzt neked kifizettem volna, felfedezem, hogy a nő
lett a kezes; ha azonban már korábban kifizettem volna neked, meg kell fontolni, hogy vajon a
nőnek mégis megadatik-e a kivétel velem szemben, és a pénz visszaszerzésére személyes
keresetet indíthatok-e ellened; vagy pedig azt kell-e valójában megállapítani, hogy kezdetben
én adtam kölcsön a pénzt a nőnek, és utána te adtál kölcsön nekem. Valóban ezt tartották a
jobb véleménynek, így a szenátusi rendeletnek nem volt alapja, mint ahogyan ott sem, ahol
egy nő helyettesíti az adóst, nincs alapja ezt biztosítéknak tekinteni. A hatóság szerint e két
példát nem lehet helyesen összehasonlítani egymással, mivel a tartozás helyettesítésénél a nő
nem kötelezett, de az említett esetben másnak a kötelezettségét ruházza át magára, amit a
szenátus bizonyára nem kívánt.
20. Ugyanaz, Kérdések, VIII. könyv.
Ha egy nő kezessé válik az egyik adósért, ha kettő van, a kereset mindkettővel szemben a
hitelezőre száll vissza.
21. Callistratus, Institutes, III. könyv.
Ha egy nő egy másik fél kezesévé válik, és a kifizetett összeget az ő javára használják fel, a
szenátusi rendeletre alapított kivétel nem alkalmazható, mivel őt nem érte veszteség.
1. Hasonlóképpen nem védi meg a szenátus rendelete a nőt, ha nagylelkű cselekedetet
követett el; mint például, ha apja számára kötelezi magát, hogy megakadályozza, hogy az
ellene hozott ítélet kifizetése miatt bosszankodjon, mert a szenátus enyhíti az ilyen személyek
terheit.
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(22) Paulus, Szabályok, VI. könyv.
Ha pénzt adok egy nőnek, hogy ő fizesse ki a hitelezőmet, vagy megígéri, hogy kifizeti a
tartozást; Pomponius azt állítja, hogy ha ilyen ígéretet tesz, a szenátus rendelete nem lesz
alkalmazható, mert a nő megbízás alapján felelősségre vonhatóvá tette magát, és úgy tekintik,
hogy saját ügyeire való hivatkozással kötelezte magát.
23. Ugyanő, A szenátus vellei rendeletéről.
Ha egy bíróság előtt kihallgatott nő azt válaszolta, hogy ő az örökös, és ezt jól tudta, hogy
nem ő az örökös; semmiképpen sem lehet úgy tekinteni, hogy máshoz kötötte magát, mert
megtévesztésben volt bűnös; de ha azt hitte, hogy ő az örökös, és mivel e tekintetben
megtévesztették, így válaszolt; számos hatóság azon a véleményen van, hogy a keresetnek
helyt adnak ellene, de a szenátus rendeletén alapuló kivételre hivatkozhat.
24. Ugyanez, ami a nők által másokért vállalt kötelezettségeket illeti.
Ha egy nő, akit a hitelező helyettesítette adósnak, ígéretet tett annak a félnek a nevében,
akinek a helyébe lépett, nem hivatkozhat a kivételre,
1. Ha azonban pénzt ígért, hogy elkerülje a helyettesítést, akkor úgy tekintik, hogy
kötelezettséget vállalt, és ezt meg is teheti.
2. Abban az esetben, ha a szenátusi rendelet kedvezménye igénybe vehető, felmerül a kérdés,
hogy a korábbi adós ellen akkor indulhat-e kereset, amikor a nő kötelezte magát, vagy az
utóbbi indíthat-e pert a kifizetett összeg visszaszerzése iránt? Úgy gondolom, hogy ez azonnal
megtehető, és nem szükséges megvárni a kifizetést.
3. Ha egy nő egy olyan fél helyett kötelezi magát, aki időbeli korlátozás alá eső keresetre
kötelezett volt, ez az ideiglenes kereset a hitelezőre visszaszáll, így az idő az előző
körülményekből eredő kereset visszaállításának időpontjától kezdődik, noha a hitelező már
abban a pillanatban élhetett volna vele, amikor a nő kezessé vált.
26. Modestinus, A vállalkozásokról.
Ha egy nő elrendeli, hogy hitelt adjanak a rabszolgájának, akkor praetoriánus eljárás alá
vonható.
(1) Ha biztosítékot adott érte, és pert indítottak ellene, a szenátus vellei rendelete szerinti
kivétellel védekezhet, kivéve, ha ezt valamilyen saját ügye miatt tette.
26. Ulpianus, Az ediktumról, XXXVII. könyv.
Ha egy nő azzal a szándékkal, hogy másnak kötelezze magát, a bíróság előtt kijelenti, hogy
valaki másnak a rabszolgája az övé, akkor a szenátus rendeletének segítségét veheti igénybe
arra hivatkozva, hogy másnak kötelezte magát. Nyilvánvaló, hogy ha ezt a választ egy olyan
személyre hivatkozva adta, aki jóhiszeműen szolgálja őt rabszolgaként, akkor nem tekinthető
úgy, hogy másért kötelezte magát.
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27. Papinianus, Vélemények, III. könyv.
Ha egy fél, aki jóhiszeműen kötött szerződést egy nővel, azért lép fel ellene, mert az általa
kölcsönvett pénzt a férj és feleség közötti ügyletekre fordította; nem zárja ki a szenátusi
rendeletre alapított kivétel.
1. Ha a rabszolgák, akiket üzletkötésre rendeltek ki, mással szerződést kötve, pert indítanak
egy olyan nő ellen, akinek kötelezettségét érvényesnek tartják, a szenátus rendeletére alapított
kivétel kizárja tulajdonosukat; ez utóbbi helyzetét sem lehet úgy tekinteni, hogy a rabszolga
cselekménye hátrányosan érintené, mivel a tulajdonos semmit sem szerzett, éppúgy, mint
amikor a rabszolga peres földet vásárol, vagy egy szabad ember.
2. Egy feleség egy másik nőt helyettesítette a férjének adósaként, és a férj kifizette a pénzt a
hitelezőjének. Ha az asszony kezességet vállalt a férje helyébe lépett nő fizetőképességéért,
akkor a szenátusi rendeleten alapuló kivétel nem lesz alkalmazható, mivel az asszony a saját
vállalkozását bonyolítja le.
28. Scaevola, Vélemények, I. könyv.
Seia vett néhány rabszolgát, és miután a férje kezességvállalásával pénzt vett fel, kifizette az
eladót. Férje később fizetésképtelenül meghalt, és hitelezőjének becsapása céljából
végrendeletében kijelentette, hogy a teljes összeggel tartozik; és felmerült a kérdés, hogy
vajon az asszony kötelezhette-e magát más nevében? Azt válaszoltam, hogy a megállapított
tények alapján a nő nem kötelezte magát. Egy férj, bérleti jog biztosítása érdekében,
elzálogosított Semproniusnak egy, a feleségéhez tartozó földterületet. Miután az asszony ezt
követően saját számlájára pénzt vett kölcsön Numeriustól, ugyanannak a földterületnek a
terhére, azonnal kifizette Semproniust a férje helyett. Felmerült a kérdés, hogy a szenátus
rendeletének megsértésével vállalta-e ezt a kötelezettséget. Azt válaszoltam, hogy ha
Numerius tudott arról, hogy más helyett kötelezte magát, akkor a szenátus rendelete a jelzett
esetben alkalmazandó.
29. Paulus, Vélemények, XVI. könyv.
Egy bizonyos ember szerződést akart kötni Lucius Titius örököseivel, és pénzt akart
kölcsönadni nekik, de mivel gyanította, hogy nem fizetőképesek, inkább az örökhagyó
özvegyének adta volna kölcsön, és zálogot vett volna fel érte. Az asszony ugyanezt a pénzt
kölcsönadta az örökösöknek, és zálogot vett tőlük. Kérdezem, vajon úgy tekintik-e, hogy a nő
kötelezettséget vállalt más helyett, és hogy az általa felvett zálogjogok a hitelezővel szemben
felelősséggel tartoznak-e? Paulus azt válaszolja, hogy ha a hitelező, aki Lucius Titius
örököseivel kívánt szerződést kötni, elkerülte, hogy ezt velük tegye, és inkább az özvegyet
választotta adósául, akkor a szenátus rendelete, amelyet a nők által mások számára vállalt
kötelezettségekről hoztak, alkalmazható lesz vele szemben, és az általa adott zálogok nem
lesznek felelősek. Az a vagyon, amelyet a nő zálogba kapott azoktól, akiknek a nevében
kötelezettséget vállalt, a nő hitelezőjének fog felelni, és a praetor nem jár el indokolatlanul, ha
a nő felelősség alóli mentesítése céljából a főhitelezők ellen, valamint az általuk a nőre terhelt
vagyon ellen is pert indít.
1. Paulus kijelenti, hogy minden, ami bizonyíthatóan a nők másokért vállalt kötelezettségeire
hivatkozva hozott szenátusi rendelet rendelkezéseinek kijátszására irányul, nem tekinthető
érvényesnek.
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30. Ugyanaz, Mondatok, II. könyv.
Ha egy nő megtévesztés szándékával, vagy amikor tudta, hogy nem vonható felelősségre,
kezességet vállal másért, a szenátusi rendeletre alapított kivétel nem jár neki; mert a szenátus
legnemesebb rendelete nem zárja ki a nő által elkövetett csalás miatt indítható keresetet.
1. Ha egy ügynök egy nő utasítására kötelezi magát más helyett, akkor a szenátus vellei
rendeletén alapuló kivételre hivatkozhat, nehogy ellenkező esetben a keresetjog megszűnjön.
(31) Ugyanő, Neratiusról, I. könyv.
Paulus azt mondja, hogy ha egy nő nem akarja visszakövetelni azt, amit azért fizetett, mert
mással szemben kötelezetté vált, hanem inkább megbízás alapján indít pert, és megtéríti az
adós kártalanítását, akkor meg kell hallgatni.
32. Pomponius, A szenátus rendeletei, I. könyv.
Ha egy nő azért lép be valakinek a vagyonába, hogy átvállalja a vagyonból eredő tartozások
megfizetését, nehéz lesz számára a mentesítés, kivéve, ha ezt a hitelezők csalárdsága miatt
tervelték ki; mert egy nőt nem szabad úgy tekinteni, mint aki minden tekintetben egy
huszonöt év alatti kiskorút képvisel, akit átvertek.
(1) Ha egy nő vissza akarja kapni az általa zálogba adott vagyont, amikor másért kezességet
vállalt, akkor a rabszolgák termését és utódait is meg kell kapnia, és ha a vagyon megromlott,
akkor nagyobb összeget kell fizetni érte. Ha azonban a hitelező, aki a zálogot a kötelezettség
biztosítására kapta, azt harmadik személynek eladta, akkor az a valódi vélemény, amely
szerint a jóhiszemű vevővel szemben is meg kell adni neki a keresetet; mert a vevő helyzete
nem lehet jobb, mint az eladóé.
(2) Hasonlóképpen, ha egy nő elad egy földterületet a férje hitelezőjének, és azt azzal a
feltétellel adja át, hogy a vevő a kapott pénzt a férje tartozásának kifizetésére fordítja, és a nő
pert indít az említett földterület visszaszerzése érdekében, akkor az eladott és átadott
tulajdonra hivatkozva kivételt lehet tenni ellene; de válaszolhat, hogy az eladás a szenátusi
rendelet rendelkezései ellenére történt. Ezt megteheti akár maga a hitelező vásárolja meg az
ingatlant, akár mást bízott meg ezzel, hogy a nőt ily módon megfosszák tőle. Ugyanez a
szabály vonatkozik arra az esetre is, ha a nő nem a férje, hanem valamely más adós nevében
ruházta át a vagyonát.
(3) Ha egy nő, hogy elkerülje, hogy másnak kösse magát, egy harmadik személyt utasít, hogy
ezt megtegye helyette, vonatkozik-e a szenátusi rendelet erre a személyre, aki a nő kérésére
járt el? A szenátusi rendelet egész tartalma magával a nővel szembeni kereset megtagadására
vonatkozik, és úgy gondolom, hogy itt különbséget kell tenni; mint például abban az esetben,
ha egy hitelező, akinek a nő utasítására kötöttem meg magam, ezt a tervet a szenátusi rendelet
megkerülése céljából találta ki, mivel úgy tűnik, hogy a nő nem magát kötötte meg a rendelet
megsértésével, hanem valaki mást ajánlott fel; a szenátusi rendelet ellen elkövetett csaláson
alapuló kivételnek kellene kizárnia. Ha azonban ő nem ismeri a tényeket, én viszont tudomást
szerzek róluk, akkor, ha megbízás alapján keresetet indítok a nő ellen, el leszek zárva, de a
hitelezővel szemben továbbra is felelős leszek.
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(4) Ha egy nő kész csatlakozni annak a félnek a nevében, akinek a javára kötelezettséget
vállalt, annak érdekében, hogy az első adós ellen ne lehessen pert indítani, mivel a szenátus
rendeletén alapuló kivételre hivatkozhat, biztosítékot kell adnia, hogy nem fog élni a
kivétellel, és ezután a tárgyaláson kell eljárnia.
(5) A nő akkor is kötelezi magát másért, ha ezt olyasvalakiért teszi, akit nem lehet kötelezni;
mint például, ha egy máséhoz tartozó rabszolgáért kötelezi magát, de kötelezettsége
megszűnik, ha a rabszolga gazdája ellen a keresetet vissza kell állítani.

2. cím. A beszámításról.
1. Modestinus, Pandects, VI. könyv.
A beszámítás a tartozás és a hitel között létrejött hozzájárulás.
2. Julianus, Digest, XC. könyv.
Bárki eltilthatja hitelezőjét, aki egyben az adósa is, amikor az ellene pert indít, ha kész
beszámítani a követelését.
3. Pomponius, Sabinusról, XXV. könyv.
A beszámításra tehát azért van szükség, mert jobban érdekel bennünket, hogy ne fizessünk,
mint hogy a kifizetett összeg behajtására irányuló keresetet indítsunk.
(4) Paulus, A Sabinusról, III. könyv.
Neratius véleménye, amelyet Pomponius is vall, helyes, nevezetesen: amiért a főadós
beszámításként visszatarthatja, azért a kezes a törvény erejénél fogva minden szerződésben
mentesül a felelősség alól; éppúgy, mintha, amikor az adós ellen a teljes összegért pert
indítok, nem megfelelően járok el, és így a kezes a szigorú jog szerint nem felel nagyobb
összegért, mint amennyinek megfizetésére a főadós ítéletként kötelezhető.
5. Gaius, A tartományi ediktumról, IX. könyv.
Ha a kezestől követelést követelnek, akkor teljesen jogosan dönti el, hogy a kezes a saját vagy
a főadósnak járó követelését számolja-e el. Meg kell hallgatni őt is, ha mindkét fél
követelésével szemben kíván beszámítani,
6. Ulpianus, Sabinusról, XXX. könyv.
Ami természetes kötelezettségből adódóan esedékes, az szintén beszámítás tárgyát képezheti.
(7) Ugyanő, Az ediktumról, XXVIII. könyv.
Ami egy bizonyos időpontban esedékes, az nem számolható el az időpont elérkezése előtt,
még akkor sem, ha annak kifizetésére szükség lehet.
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1. Ha a bíró nem veszi figyelembe a beszámítást, a hitelezőt megilleti a keresetindítás joga,
mivel a meghozott határozatra alapított kivételt nem lehet benyújtani. Úgy vélem, hogy az
eset más, ha a bíró a tartozás hiányára hivatkozva tagadta meg a beszámítás
figyelembevételét; mert akkor a meghozott határozaton alapuló kivétel az én ügyemet sérti.
8. Gaius, A tartományi ediktumról, IX. könyv.
Ezt is tartalmazza az a beszámítás, amelynek behajtására a felperessel szemben már indítottak
pert, annak érdekében, hogy a szorgalmasabb fél helyzete ne romoljon, ha a beszámítást
megtagadják tőle.
9. Paulus, Az ediktumról, XXXII. könyv.
Ha az atyai felügyelet alatt álló fiúval vagy rabszolgával kötöttek élettársi szerződést, és az
apa vagy a gazda pert indít, a beszámításba az egész összeget beszámítjuk; bár ha pert
indítanánk, csak azt kell megtéríteni, ami a peculiumra vonatkozik.
1. Ha azonban a pert az apai felügyelet alatt álló fiú ellen indítják, felmerül a kérdés, hogy a
fiú beszámítással követelheti-e azt, ami az apának jár? Helyesebb azt állítani, hogy igen, mert
csak egy szerződés van, de ezt azzal a feltétellel kell megtennie, hogy biztosítékot ad arra,
hogy az apja ratifikálja a cselekményét, azaz, hogy a jövőben nem fogja követelni azt, amit a
fia beszámított.
10. Ulpianus, Az ediktumról, LXIII. könyv.
Ha két partnerünk, akik partnerek vagyunk, ugyanazt a gondatlanságot követte el a
partnerséget érintő ügyekben, akkor azt kell mondanunk, hogy megszűnik a kötelékünk
egymás felé, a gondatlanság beszámítása ebben az esetben a törvény erejénél fogva történik.
Hasonlóképpen megállapítást nyert, hogy ha az egyik partner eltulajdonított valamit, ami a
közös vagyonhoz tartozik, és a másik partner olyan gondatlanságot követett el, hogy az
ugyanolyan összegre becsülhető, akkor a beszámítás megtörténtnek tekintendő, valamint a
törvény erejénél fogva mindkét fél mentesül egymás felelősségének alól.
1. Ezért, ha valaki, aki beszámításra képes, fizet, akkor pert indíthat a pénz visszaszerzése
érdekében, mintha azt akkor fizették volna meg, amikor az nem volt esedékes.
2. Ha a keresetindítás joga a törvény megsértéséből ered, például lopásból és más
bűncselekményekből, ha csak pénzbeli kereset indult, akkor a beszámítás elfogadható.
Ugyanez a szabály vonatkozik arra az esetre is, ha lopott vagyontárgyak visszaszerzése iránt
indítanak keresetet. Ha azonban a felet noxuális perben perelik, akkor beszámításra tarthat
igényt.
3. A beszámításra olyan kikötésekben is sor kerülhet, amelyek bizonyos keresetformákhoz,
azaz a praetoriánusokhoz hasonlítanak; Julianus szerint pedig a beszámítás magára a
kikötésre, illetve az azon alapuló keresetre való hivatkozással is követelhető.
11. Ugyanő, Az ediktumról, XXXII. könyv.
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Amikor az egyik fél kamat nélkül tartozik a másiknak egy pénzösszeggel, az utóbbi pedig
kamatozó összeggel tartozik a másiknak; az isteni Severus úgy rendelkezett, hogy a két fél
által egymásnak fizetett összegek után nem jár kamat.
12. Ugyanő, Az ediktumról, LXIV. könyv.
Ez a törvény nemcsak a magánszemélyek, hanem a kincstárral kapcsolatban álló személyek
ügyeire is vonatkozik. Ha azonban a felek által egymástól kölcsönvett pénz kamatozik, de a
kamatok különböző mértékűek, a feleknek járó összegek tekintetében mégis sor kerülhet
beszámításra.
(13) Ugyanő, Az ediktumról, LXVI. könyv.
Labeo szerint, és nem alaptalanul, ha a beszámítás kifejezetten egy bizonyos követeléssel
szemben történik, nem lehet ellenvetést tenni annak más követelésekre való alkalmazása
ellen.
(14) Javolenus, Cassiusról, XV. könyv.
Bármely olyan követelés, amely valamely kivétel által megsemmisíthető, nem vonható be a
beszámításba.
15. Ugyanaz, Episztolák, II. könyv.
Megállapodtam egy bizonyos pénzösszeg kifizetéséről Titius által egy bizonyos helyen, ő
követel tőlem egy pénzösszeget, amellyel tartozom neki; kérdezem, hogy a beszámításba bele
kell-e számítani azt az érdekemet, hogy az összeget a fent említett módon egy bizonyos
helyen fizessék ki nekem? A válasz az volt, hogy ha Titius követel, akkor a beszámításba bele
kell venni azt az összeget is, amelyet egy bizonyos helyen ígért kifizetni; de ezt az ő esetére is
tekintettel kell tenni, vagyis figyelembe kell venni azt az érdeket, amelyet Titiusnak az iránt
érzett, hogy a neki járó pénzösszeget egy megbeszélt helyen fizessék ki.
16. Papinianus, Kérdések, III. könyv.
Ha egy katonának két örököse van, akik közül az egyik örökli a peculium castrense-t, a másik
pedig a vagyonának maradékát, akkor az egyik örökösnek adósa, aki a másik örököstől a neki
járó összeget kívánja beszámítani, nem hallgatható meg.
2. Ha az a fél, aki ellen Titius javára született ítélet, az ítélet végrehajtására biztosított
határidőn belül ugyanezen Titius ellen indít pert, aki ellen korábban a másik fél javára
született ítélet, a beszámítás elfogadható; mert egy dolog, hogy a kötelezettség napja nem
érkezik el, és egy másik dolog, hogy emberiességi okokból időt adnak a fizetésre.
17. Ugyanaz, Vélemények, I. könyv.
Az az aedilis, aki ellen azért hoztak ítéletet, mert hivatali ideje alatt kisebb mennyiségű
élelmiszert osztott szét, mint amennyit kellett volna, nem tekinthető adósnak a gabonára
költött pénzért; ezért beszámításra lesz jogosult.
18. Ugyanaz, Vélemények, III. könyv.
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Ha egy ügynököt arra jelölnek ki, hogy a bíróság előtt a saját ügyét intézze, és a kérdés
felvetése után pert indítanak ellene egy kölcsön miatt, akkor jogosan jogosult beszámításra.
4. A hitelező nem köteles beszámítani azt, amivel az adósán kívül másnak tartozik, még akkor
sem, ha annak a hitelezője, akinek a nevében a fél a saját tartozása miatt perel, esetleg
beszámítással kíván élni.
19. Ugyanő, Vélemények, XI. könyv.
Ha az adós, aki adót fizetett egy közszolgának, de azoknak a beleegyezése nélkül, akiknek a
tartozást szabályosan meg kellett volna fizetnie, a korábbi kötelezettség továbbra is érvényben
marad; de a közszolga birtokában lévő peculium erejéig beszámítás jár.
20. Ugyanő, Vélemények, XIII. könyv.
Ha egy expedícióban részt vevő csapatok ellátásával megbízott személy ellen emiatt ítéletet
hoznak, a Bíróság úgy ítéli meg, hogy a pénzt nem tarthatja vissza a beszámítás joga alapján,
mivel az nem tartozik a beszámítás hatálya alá.
21. Paulus, Kérdések, I. könyv.
Mivel általánosságban úgy tartják, hogy amivel személyek egymásnak tartoznak, az pusztán a
törvény erejénél fogva beszámítható, ha egy távollévő személy megbízottját beperelik, nem
kell biztosítékot adnia, hogy cselekményét megerősítik, mert semmit sem lehet beszámítani,
hanem kezdetben egy kisebb összeget lehet tőle követelni.
22. Scaevola, Kérdések, II. könyv.
Ha valakinek tízezer szesztercével vagy egy rabszolgával tartozol, bármelyiket is választja, a
tartozás beszámítása megengedett, ha nyíltan megmondja, melyiket részesíti előnyben.
23. Paulus, Vélemények, IX. könyv.
Ha a gyám a gyámoltja nevében követeli a gyámnak járó összeget, az adós nem kérheti, hogy
tartozását beszámítsák egy olyan tartozásba, amellyel maga a gyám tartozik neki.
24. Ugyanez, Dekrétumok, III. könyv.
A császár elrendelte, hogy hallgassák meg azt a felet, aki bizonyítani kívánja, hogy a
kincstárból neki olyan összeggel tartozik, amely megegyezik azzal az összeggel, amelyért őt
magát beperelték.

3. cím. A letétbe helyezéssel kapcsolatos közvetlen és ellentétes
cselekményekről.
(1) Ulpianus, Az ediktumról, XXX. könyv.
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A letét az, amit másnak adnak át megőrzésre. A szó a ponere, elhelyezni szóból származik, és
a de prepozíció növeli a kifejezés jelentését, és jelzi, hogy minden, ami a szóban forgó tárgy
biztonságos megőrzésével kapcsolatos, a fél jóhiszeműségére van bízva.
1. A praetor azt mondja: "Ahol a vagyont letétbe helyezték, ott egyszerű kártérítési pernek
adok helyt, bármilyen más okból, mint a tumultus, a tűz, az épület pusztulása vagy a
hajótörés. A fent említett esetekben a letéteményes ellen kétszeres kártérítési pert
engedélyezek. Egy egyszerű kártérítési pert engedélyezek annak örököse ellen, aki állítólag
rosszhiszeműen járt el a letétbe helyezett vagyontárgyakkal kapcsolatban, és kétszeres
kártérítési pert engedélyezek, ha maga az örökös csalást követett el.".
2. A praetor nagyon helyesen helyezte maguk közé azokat a letéti eseteket, amelyek a véletlen
körülményekből eredő szükségszerűségből erednek, és amelyek nem függnek a letevő fél
akaratától.
3. Úgy értendő, hogy valaki akkor tett letétet egy tumultus, vagy tűzvész, vagy egyéb okok
miatt, ha nincs más oka a letét megtételére, mint a fent említett katasztrófákból eredő
közvetlen veszély.
4. Az okok ilyen megkülönböztetése ésszerű, mivel ha valaki a letéteményes hitében bízik, és
a letétet nem adják vissza, akkor meg kell elégednie a puszta vagyon vagy annak értéke
visszaszerzésére irányuló keresettel. Ha azonban kényszerűségből teszi a letétet, a hűtlenség
bűntette súlyosabbá válik, és a közjó megtorlást követel, mert a bizalom megsértése ilyen
esetekben káros.
5. A letétbe helyezett vagyontárgyak tartozékai nem tartoznak ide; például, ha egy
felöltöztetett rabszolgát letétbe helyeznek, ez nem vonatkozik a ruházatára, és a lóval együtt
letétbe helyezett kantár sem, mivel csak a ló tartozik a letétbe.
6. Ha abban állapodnak meg, hogy a fél a kaucióval kapcsolatos gondatlanságért felel, a
megállapodás érvényes, mert a szerződési jog a megállapodástól függ.
7. Nem lehet kimondani, hogy a csalásból eredő kárt nem kell megtéríteni, még akkor sem, ha
ebben állapodnak meg; mivel az ilyen jellegű szerződés ellentétes a jóhiszeműséggel és a jó
erkölcsökkel, és ezért nem szabad betartani.
8. Ha a fürdő őrének gondozásra átadott ruhanemű elveszik, ha a gondozásért nem kapott
ellenszolgáltatást, akkor véleményem szerint csak akkor felel a letétért, ha rosszhiszeműen
járt el; ha azonban ellenszolgáltatásban részesült, akkor bérbeadás miatt lehet ellene pert
indítani.
9. Ha valaki arra kényszeríti a rábízott rabszolgát, hogy egy malomban dolgozzon, és az
őrzéséért bármilyen díjazásban részesül, úgy gondolom, hogy a molnár ellen bérbeadás miatt
indítható kereset. Ha azonban én magam kaptam fizetést a rabszolgáért, akit a molnár a
malomba vitt, akkor a bérbeadás miatt per indítható ellenem. Amennyiben a rabszolga
munkáját beszámították az őrizetéért járó ellenszolgáltatásba, akkor egyfajta bérbeadás és
bérbeadás keletkezik, de mivel pénzt nem fizettek, a szerződés feltételei alapján keresetnek
adnak helyt. Ha azonban a fél a rabszolgának az élelmen kívül mást nem adott, és a

688
munkájára vonatkozóan nem született megállapodás, akkor a letétbe helyezés alapján
perelhető.
10. Bérbeadás és bérbeadás esetén, valamint olyan ügyekben, amelyekben a szerződés
feltételei alapján kell keresetet benyújtani, a rabszolgát átvevő felek csalásért és
gondatlanságért felelnek; de ha csak élelemmel látták el, akkor csak csalásért felelnek, mivel
(ahogy Pomponius mondja), azt kell követni, amit előírtak vagy megbeszéltek, feltéve, hogy
tudjuk, mi az; ha pedig valamit előírtak, akkor a rabszolgát átvevő felek csak a letétbe
helyezéssel járó csalásért felelnek.
11. Ha megkérlek, hogy vidd el valamelyik tárgyamat Titiushoz, hogy ő gondoskodjék róla,
Pomponius azt kérdezi, hogy milyen intézkedéssel indíthatok eljárást ellened? Úgy gondolja,
hogy ellened megbízási pert indíthatnék, de letéti pert az ellen, aki a dolgot átvette; ha
azonban a te nevedben vette át, akkor te és ő nekem megbízási perben, ő pedig neked letéti
perben felel, és ezt a perjogot rám ruházhatod, amikor megbízási perben beperellek.
12. Ha bármilyen vagyontárgyat azzal a feltétellel adtam neked, hogy gondoskodsz róla, ha
Titius nem hajlandó átvenni, és ő nem veszi át, akkor meg kell vizsgálni, hogy pusztán letétbe
helyezés vagy megbízás alapján is lehet-e keresetet indítani. Pomponiusnak kétségei vannak e
kérdésben, de én úgy gondolom, hogy a megbízáson alapuló kereset megalapozott, mivel a
megbízásnak nagyobb a hatálya a biztonságos megőrzés feltételére való hivatkozással.
13. Pomponius azt is kérdezi, hogy ha arra utasítalak, hogy a nevemben biztonságban tartsd a
mástól kapott vagyontárgyakat, és te ezt megteszed, akkor a megbízás vagy a letétbe helyezés
miatt leszel felelős? Ő inkább úgy véli, hogy a megbízás alapján kell keresetet indítani, mivel
ez az első szerződés.
14. Pomponius azt is megkérdezi, hogy ha hajlandó vagy arra, hogy letétet tegyek nálad, és te
azt a te szabadosodnál rendeled el, vajon perelhetek-e ellened letéti perrel? Azt mondja, hogy
ha a vagyont a te nevedben helyeztem volna letétbe, vagyis azzal az egyetértéssel, hogy te
fogod azt gondozni, akkor letéti keresetem lesz ellened, de ha meggyőzöl arról, hogy inkább a
szabadosnál helyezzem el a letétet, akkor nem lehet ellened keresetet indítani, mivel a letéti
keresetet ellene kell indítani; vagy pedig megbízás alapján felelsz, mert én a saját ügyeimet
bonyolítottam le? De ha ön arra utasított, hogy az ön kockázatára a szabadúszónál helyezzem
el a letétet, nem értem, miért ne lehetne megbízási pert indítani. Labeo szerint nyilvánvaló,
hogy ha biztosítékot adtál, a kezes mindenképpen felelősséggel tartozik, nemcsak akkor, ha
az, aki a letétet kapta, csalást követett el, hanem még ha nem is, a vagyon akkor is az ő
kezében van; mert mi van akkor, ha az, akinél a letétet letétbe helyezték, elmebeteggé vagy
gyámság alá kerül, vagy meghal anélkül, hogy örököst, birtokost vagy jogutódot hagyna
hátra? Ezért a letétbe helyezéssel kapcsolatos perben szokásos módon kártalanítási
kötelezettséggel tartozik.
15. Felmerül a kérdés, hogy lehet-e letéti keresetnek helyt adni olyan gyámolt ellen, akinél a
letétet a gyámja felhatalmazása nélkül helyezték el? Meg kell állapítani, hogy a gyámolt
csalás miatt indíthat keresetet, ha a letétet nála helyezték el, amikor már elég idős volt ahhoz,
hogy a bűncselekményt elkövesse, mivel a keresetnek helyt adnak ellene azon összeg
tekintetében, amellyel vagyoni előnyhöz jutott volna, ha nem követett volna el csalást.
16. Ha a letétbe helyezett vagyontárgyat megromlott állapotban adják vissza, a letétre
vonatkozó kereset ugyanúgy megtehető, mintha egyáltalán nem adták volna vissza; ugyanis
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ha a vagyontárgyat rosszabb állapotban adják vissza, mint amilyenben eredetileg volt, akkor
azt lehet mondani, hogy csalás miatt egyáltalán nem adták vissza.
17. Ha a rabszolgám letétbe helyezett, akkor is jogosult leszek a letéti keresetre.
18. Ha letétbe helyezek egy rabszolgát, és pereskedem ellene, miután manumitálták,
Marcellus azt mondja, hogy a kereset nem lesz helytálló; noha azt szoktuk mondani, hogy
bárki felelősségre vonható a szolgaságban elkövetett csalásért is, mert mind a bűncselekmény,
mind a kár a bűnös személyét követi, és ezért ebben az esetben más keresetekhez kell
folyamodni, amelyeket be lehet nyújtani.
19. Ez a kereset a birtokos és más birtokosok javára, valamint annak javára indul, akinek a
szenátus trebelli rendelete alapján visszaadják a birtokot.
20. A letétbe helyezési perben nem csak a korábban elkövetett csalás, hanem a később, azaz a
kibocsátás után elkövetett csalás is szerepel.
21. Ezért Neratius azt állítja, hogy ha a letétbe helyezett vagyontárgyak csalárd mesterkedés
nélkül vesznek el, és a kérdés egyesítése után kerülnek vissza, az alperesnek mindazonáltal
szabályosan vissza kell szolgáltatnia, és csak akkor szabadulhat fel a felelősség alól, ha ezt
megteszi. Neratius azt is mondja, hogy még ha a letétbe helyezési per olyan időpontban indult
is ellened, amikor nem volt jogod a visszaszolgáltatásra, mint például amikor a raktárakat
bezárták; mégis, ha volt jogod a visszaszolgáltatásra, mielőtt ellened ítéletet hoztak, el kell
ítélni, ha nem teszed meg, mert a vagyon a kezedben van; mert akkor azt kell vizsgálni, hogy
rosszhiszeműen cselekedtél-e, mivel nem volt a birtokodban a vagyon.
22. Julianus a Digest tizenharmadik könyvében azt állítja, hogy aki letétbe helyezi a vagyont,
azonnal keresetet indíthat a letétbe helyezés miatt, mivel az, aki azt megkapta,
rosszhiszeműségben vétkes, mert nem adja vissza, amikor követelik. Marcellus azonban
kijelentette, hogy aki nem adja vissza annak, aki követeli, nem mindig lehet azt csalárdsággal
vádolni; mert mi van akkor, ha a vagyontárgy a tartományban vagy olyan raktárban volt,
amelyet az ítélethozatal idején nem lehetett kinyitni, vagy ha nem teljesült az a feltétel,
amelytől a letét függött?
23. Kétségtelen, hogy ez a kereset jóhiszemű.
24. És ezért a termést, minden tartozékot és a nyájak hozamát is bele kell foglalni ebbe a
keresetbe, nehogy csak maga a puszta cikk kerüljön bele.
25. Ha Ön eladta a letétbe helyezett ingatlant, és azt később a letét terhére vásárolta meg, még
akkor is, ha az utólag az Ön rosszhiszeműsége nélkül megsemmisül, akkor is felel a letétért,
mert Ön egyszer csalárd módon járt el, amikor az ingatlant eladta.
26. A letétbe helyezési perben is bírósági esküt tesznek az ingatlan értékére vonatkozóan.
27. Tökéletesen igazságosnak tűnik, hogy ezt a keresetet nemcsak akkor kapjam meg, ha a
rabszolgám, hanem akkor is, ha valaki, aki jóhiszeműen rabszolgaként szolgál nekem, letétbe
helyezte a vagyont, ha úgy helyezte letétbe, mintha az az enyém lenne.
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28. Hasonlóképpen indíthatom ezt a keresetet, ha haszonélvezettel rendelkezem egy rabszolga
felett, és amit letétbe helyezett, az az ő peculiumának része volt, amely engem illetett, vagy az
én tulajdonom volt.
29. Sőt, ha egy birtokhoz tartozó rabszolga letétbe helyez valamit, az örökös, aki később belép
a birtokra, perelhet.
30. Ha a rabszolga letétbe helyezi a pénzt, akár él, akár meghal, a gazda szabályosan indíthat
ilyen keresetet; ha azonban a rabszolgát manumitálják, nem indíthat ilyen keresetet. Ha
azonban a rabszolgát elidegenítik, akkor is megmarad a keresetindítás joga annak, aki a
letétbe helyezés időpontjában a rabszolga tulajdonosa volt, mivel a szerződés kezdetét kell
figyelembe venni.
31. Ha egy két félhez tartozó rabszolga letétet helyez letétbe, mindkét gazdája indíthat letéti
pert a saját részének megtérítése iránt.
32. Ha visszaadod Titiusnak azt a vagyontárgyat, amelyet egy rabszolga helyezett letétbe
nálad, akiről azt hitted, hogy Titius a gazdája, holott nem volt az; nem leszel felelős a letétbe
helyezési perben, mondja Celsus, mert nem történt csalás a részedről; de a rabszolga gazdája
perelhet Titius ellen, akinek a vagyontárgyat átadták. Ha előállítja a vagyont, akkor peres úton
visszaszerezhető, de ha elhasználta, miközben tudta, hogy az másé, akkor ítéletet kell hozni
ellene, mert csalárd módon járt el, hogy ne maradjon a birtokában.
33. A következő kérdést nagyon találóan Julianus tette fel. Ha egy szolga pénzt helyezett el
nálam azzal a céllal, hogy azt kifizessem a gazdájának a szabadságáért, és én kifizettem a
pénzt, akkor felelősséggel tartozom-e a letétbe helyezésért? A Digestum tizenharmadik
könyvében azt állítja, hogy ha ilyen módon fizetem ki a pénzt, amelyet mintegy letétbe
helyeztek nálam e célból, és erről a tényről értesítem, akkor nem lesz jogosult letéti keresetre,
mert a tény ismeretében kapta meg a pénzt, és ezért nem követtem el csalást; de ha a pénzt,
mintha az enyém lenne, a rabszolga szabadságának megszerzése céljából fizetem ki, akkor
felelősséggel tartozom. Ez a vélemény számomra helyesnek tűnik; mert ebben az esetben a
letéteményes nemcsak hogy nem adta vissza a vagyont rosszhiszeműség nélkül, hanem
egyáltalán nem adta vissza, mert más dolog visszaadni, és más dolog kifizetni, mintha a
sajátja lenne.
34. Ha a pénzt azzal a kikötéssel helyezték el Önnél, hogy azt Ön felhasználhatja, ha úgy
gondolja, hogy az a legjobb, akkor Önt a letétbe helyezéssel kapcsolatos kereset fogja
terhelni, mielőtt felhasználná azt.
35. Gyakran előfordul, hogy a letétbe helyezett vagyont vagy pénzt annak a félnek a
kockázatára hagyják, akire rábízták, például ha a felek ebben külön megállapodtak. Julianus
azonban azt állítja, hogy ha valaki felajánlotta magát letéteményesnek, akkor ő biztosítja a
letét kockázatát, így nemcsak a csalásért, hanem a gondatlanságért és a biztonságos
megőrzésért is felelnie kell, de a balesetért nem.
36. Ha a pénzt egy lezárt zsákban helyezik letétbe, és a letétbe helyező személy egyik örököse
megjelenik, és követeli azt; meg kell vizsgálni, hogy a letéteményesnek milyen módon kell őt
kielégítenie. A pénzt vagy a prétor, vagy tekintélyes személyek jelenlétében kell kivenni a
zsákból, és az igénylőnek a hagyatékból való részesedése arányában kell kifizetni. Ha
azonban a letéteményes feltöri a pecsétet, ez nem ellentétes a letétbe helyezés szándékával,
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mivel az a prétor felhatalmazásával vagy tiszteletreméltó személyek jelenlétében történt. Ami
pedig azt illeti, ami a kezében marad, ha meg akarja tartani, miután új pecséteket helyeztek rá
akár a prétor, akár azok, akiknek jelenlétében a többi pecsétet feltörték, megteheti; vagy ha
nem hajlandó megtartani, letétbe helyezheti egy templomban. Ha azonban a vagyon olyan,
hogy nem lehet megosztani, a letéteményesnek az egészet át kell adnia a jogosultnak, miután
az megfelelő biztosítékot adott arra, hogy a saját részén felüli mindenért felelősséget vállal; ha
azonban biztosítékot nem nyújtanak, a letéteményesnek a vagyont egy templomban kell
elhelyeznie, és mentesül minden felelősség alól.
37. Egy másik példát Julianus ad a Digest tizenharmadik könyvében. Azt mondja, hogy ha a
letéteményes meghal, és két személy jelenik meg, akik egymással vitatkoznak, és
mindegyikük azt állítja, hogy ő az egyedüli örökös, akkor a vagyont annak kell átadni, aki
kész megvédeni azt a másik igénylővel szemben, vagyis annak, aki a letétet megkapta. Ha
azonban egyikük sem vállalja ezt a felelősséget, azt mondja, hogy a legcélszerűbb, ha a
praetor nem kényszeríti őt a védelem vállalására. Ezért szükséges, hogy a vagyont valamilyen
templomban letétbe helyezzék, amíg a vagyonhoz való jogról bírósági döntés nem születik.
38. Ha valaki több személy jelenlétében felolvassa a nála letétbe helyezett végrendeletet,
Labeo szerint a végrendelet miatt szabályosan lehet ellene letéti pert indítani; én azonban azon
a véleményen vagyok, hogy kártérítési pert is lehet indítani, ha a végrendelet tartalmát e felek
jelenlétében olvasták fel azzal a szándékkal, hogy az örökhagyó által tett titkos
rendelkezéseket elhallgattassák.
39. Ha egy fosztogató vagy egy tolvaj letétet helyez el, Marcellus a Digest hatodik könyvében
kijelenti, hogy bármelyikük jogszerűen jogosult lesz a letétre vonatkozó keresetre; mert az ő
érdeke, hogy az megvan, mert felelősségre vonható.
40. Ha valaki arany vagy ezüst letétbe helyezését kéri, csak az árucikket kell-e megjelölni,
vagy a súlyt is fel kell tüntetni? A jobb vélemény az, hogy mindkettőnek szerepelnie kell;
például meg kell említeni a tálat, a csészét vagy a tálat, és hozzá kell adni az anyagot és a
súlyt. Ha azonban a tárgy nem használt lila színű, vagy gyapjú, a súlyt ugyanígy hozzá kell
adni; kivéve, ha bizonytalanság áll fenn a súly összegét illetően, és esküre van szükség.
41. Ha egy lezárt ládát helyeznek letétbe, de csak a ládára tartanak igényt, annak tartalmát is
bele kell-e számítani? Trebatius azt mondja, hogy a láda követelhető, és a letét egyes
tárgyaiért nem kell keresetet indítani; de ha a vagyontárgyat először kiállítják, majd letétbe
helyezik, akkor a ruházat leírását is hozzá kell adni. Labeo viszont azt mondja, hogy az a fél,
aki a ládát letétbe helyezte, úgy tekintendő, hogy a benne lévő különálló tárgyakat is letétbe
helyezte, és ezért a vagyontárgyakért kell pert indítani. Mi van akkor, ha a letétbe helyező fél
nem tudott arról, hogy a vagyontárgy ott van? Ez nem sok különbséget jelent, mivel ő kapta
meg a letétet; és úgy gondolom, hogy a letétet képező vagyontárgyakért akkor is lehet pert
indítani, ha a láda le volt zárva, amikor a letéteményes kezébe került.
42. Megállapítást nyert, hogy az apai felügyelet alatt álló fiú felel a letétért, mert más
keresetekért is felelős; de az apja ellen is lehet pert indítani, de csak a fiú peculiumára való
hivatkozással. Ugyanez a szabály vonatkozik a rabszolgára is, mert ő is perelhető az urával
együtt. Nyilvánvaló, ahogy Julianus megállapította, és ahogy nekünk is úgy tűnik, hogy ha
olyan személyek miatt indítanak pert, akik valakinek a fennhatósága alatt állnak, az ügyet
meg lehet tárgyalni; így ha bármilyen csalást vagy csalást követett el az, akinek a
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fennhatósága alatt állnak, vagy azok a felek, akikkel a szerződést kötötték, akkor kiderülhet a
rosszhiszeműségük.
43. Ha a vagyont két személynél helyezik letétbe, bármelyikük ellen is indítható per, és
egyikük sem mentesül, ha a másik ellen indítanak pert, mivel nem a letéteményes választása,
hanem a fizetés által mentesülnek a felelősség alól. Ezért, ha mindketten csalásban vétkesek,
és egyikük kifizeti a követelés összegét, a másik nem perelhető; ugyanúgy, mint két gyám
esetében. Ha azonban egyikük vagy semmit sem tud fizetni, vagy a követelésnél kisebb
összeget, akkor a másik ellen lehet folyamodni. Ugyanez a szabály vonatkozik arra az esetre
is, ha egyikük nem volt bűnös csalásban, és ezért mentesült, mert ebben az esetben a
másikhoz lehet fordulni.
44. Ha azonban két fél letétet helyezett el, és mindketten keresetet indítanak, ha valóban azzal
a megállapodással helyezték el a letétet, hogy az egyik fél az egészet kiveheti, akkor a teljes
összegre vonatkozóan indíthat keresetet; ha azonban a megállapodás úgy szólt, hogy csak azt
a részt veheti ki, amelyben mindegyikük érdekelt, akkor azt kell mondani, hogy a
letéteményes ellen kell ítéletet hozni a mindegyikükre eső részre vonatkozóan.
45. Ha letétet helyezek el Önnél azzal a kikötéssel, hogy azt halála után visszaadják, letéti pert
indíthatok Ön és örököse ellen, mert meggondolhatom magam, és még halála előtt
követelhetem a letétet.
46. Ha tehát letétet helyezek el Önnél, amelyet halálom után vissza kell adni, akkor mind én,
mind az örökösöm keresetet indíthat a letét ellen, ha meggondoltam magam.
47. Mivel ebben az eljárásban csak a rosszhiszeműségről van szó, felmerült a kérdés, hogy ha
az örökös az örökhagyónál letétbe helyezett vagy használatra kölcsönadott vagyontárgyat
eladta, és nem tudott arról, hogy az említett vagyontárgyat letétbe helyezték vagy
kölcsönadták, akkor felelősséggel tartozik-e érte. Azon oknál fogva, hogy nem
rosszhiszeműen járt el, nem lesz felelős a vagyonért. Felelősséggel tartozik-e mindazonáltal
legalább a kezébe kerülő vagyontárgy áráért? A jobbik vélemény az, hogy felelősséggel
tartozik, mivel rosszhiszeműen járt el, amikor nem adta át azt, ami a kezébe került.
2. Paulus, Az ediktumról, XXXI. könyv.
De mi van akkor, ha még nem szedte be a vételárat, vagy kisebb összegért adta el az ingatlant,
mint amennyit kellett volna? Akkor csak a kereseti jogait kell átruháznia.
3. Ulpianus, Az ediktumról, XXXI. könyv.
Nyilvánvaló, hogy ha visszavásárolhatná a tulajdont, és visszaadhatná, de nem akarja ezt
megtenni, nem mentesül a gondatlanság alól; ugyanúgy, mintha nem akarná visszaadni, ha
visszavásárolták volna, vagy más módon került volna a birtokába, mentségként azt hozva fel,
hogy egyszer eladta, miközben nem volt tisztában a tényekkel.
(4) Paulus, Plautiusról, V. könyv.
Még ha az illető nem is örökös, de azt hiszi, hogy az, és eladja az ingatlant, a megszerzett
hasznot ugyanúgy el kell tőle vonni.
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5. Ulpianus, Az ediktumról, XXX. könyv.
A letéti ellenkérelmet annak a félnek a javára nyújtják be, akinél a letétet állítólag letétbe
helyezték, és ebben a perben nem szükséges esküt tenni az összegre vonatkozóan; mivel az
eljárás nem hűtlen kezelés miatt indul, hanem azért, hogy a letétet átvevő fél kártalanítást
kapjon.
1. A letétbe helyezett vagyonkezelővel szemben kereset indítható, ha azonban a letétbe
helyezett vagyontárgyak meghatározott helyen történő bemutatására vonatkozó megállapodást
kötöttek vele, és ő ezt nem teszi meg, egyértelmű, hogy felelősségre vonható. Ha azonban a
megállapodás több helyre vonatkozott, akkor az ő belátása szerint dönthet, hogy melyik
helyen mutatja be a vagyont, de ha nem született megállapodás, akkor értesíteni kell, hogy a
prétor előtt mutassa be a vagyont.
2. Ha a vagyonkezelő le kíván mondani hivataláról, milyen eljárást kell követnie? Pomponius
azt mondja, hogy meg kell jelennie a praetor előtt, és miután annak beleegyezésével értesítette
az őt választó feleket, vissza kell adnia a vagyont annak, aki megjelent. Nem hiszem azonban,
hogy ez mindig helyes, mert gyakran nem szabad megengedni, hogy lemondjon egy egyszer
már vállalt hivataláról, ami ellentétes lenne azzal a megegyezéssel, amellyel a letétbe helyezés
történt, hacsak nem merül fel valami nagyon jogos ok; és ha ez megengedett, a vagyont
nagyon ritkán kell visszaadni annak, aki megjelent, hanem a bíróság döntésének megfelelően
valamelyik templomban kell letétbe helyezni.
6. Paulus, Az ediktumról, II. könyv.
A letéti letétet szabályosan egy letéteményesnél helyezik el, amelyet több személy teljes
egészében átad, hogy biztonságban tartsák, és bizonyos feltételekkel visszaadják.
7. Ulpianus, Az ediktumról, XXX. könyv.
Amikor egy rabszolgát egy lefoglalónál helyeznek letétbe, hogy kínvallatásnak vessék alá, és
mivel meg volt láncolva vagy kényelmetlen helyen volt bezárva, ő szánalomra indítva
elengedte őt; azon a véleményen vagyok, hogy ez a cselekedet nagyon hasonlít a csaláshoz,
mivel, mivel tudta, hogy a rabszolga milyen célra volt szánva, nem megfelelő időben mutatta
ki szánalmát, mivel inkább nem vállalta volna ezt a feladatot, minthogy csalást kövessen el.
2. A letéti keresetnek az elhunyt rosszhiszeműsége miatt az örökös ellen a teljes összegre
vonatkozóan adnak helyt, mert bár általában nem vagyunk felelősek az elhunyt személy
csalárd cselekedetéért, kivéve a hagyaték azon részét illetően, amely a kezünkbe kerül; mégis,
ebben az esetben a rosszhiszeműség olyan szerződésből származik, amely a vagyon
visszaszerzésére irányuló keresetre ad okot, és ezért egyetlen örökös felel az egész összegért,
de ha több örökös van, mindegyik a saját részéért felel.
3. Amikor a bankárok csődbe mennek, elsősorban a betétesek számláit kell figyelembe venni,
vagyis azoknak a betéteseknek a számláit, akiknek olyan pénzük van, amelyet nem helyeztek
el kamatra az említett bankároknál, vagy nem hagytak náluk, hogy felhasználják. Ezért, ha a
bankárok vagyonát eladják, a betétesek a kiváltságos hitelezők előtt jogosultak lesznek a
pénzükre; de ez csak akkor történik meg, ha a felek utólag nem kaptak kamatot, mivel úgy
kell tekinteni, hogy lemondtak a betétjeikről.
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4. Felmerül az a kérdés is, hogy a felek befizetéseinek sorrendjét kell-e figyelembe venni,
vagy az összes befizetést együttesen kell figyelembe venni. És megállapítást nyert, hogy
mindannyian azonos alapon voltak, mert ezt egy császári rescriptum rendezte.
8. Papinianus, Kérdések, IX. könyv.
A letéteményes nem csak a betétnek a bankár vagyona között fellelhető maradványa
tekintetében gyakorolhatja kiváltságát, hanem a csalásban vétkes bankár minden más
vagyonára vonatkozóan is; és ezt a szabályt közhasznúságra hivatkozva fogadták el.
Nyilvánvaló, hogy a szükségszerűen felmerülő költségek mindig előnyben részesített
követelések, mivel ezek levonása után a vagyon felbecslését szokás elvégezni.
9. Paulus, Az ediktumról, VII. könyv.
Ha a letéti perben több örökös egyike ellen indítanak pert az elhunyt valamely cselekménye
miatt, akkor a hagyatékból való részesedéséért kell perelnem; ha azonban az általa elkövetett
bűncselekmény miatt nem perelem őt részesedésért, ez ésszerű, mert a kártérítés mértéke arra
a rosszhiszemű cselekményre vonatkozik, amelyet maga az örökös követett el.
10. Julianus, A Miniciusról, II. könyv.
A letéti kereset nem nyújtható be olyan társörökösökkel szemben, akik nem vétkesek
csalásban.
11. Ulpianus, Sabinusról, XLI. könyv.
Ha egy rabszolga letétbe helyez valamit, az a fél, akinél azt letétbe helyezték,
jóhiszeműségből és a legigazságosabban jogosult arra, hogy a tulajdonát visszaadja a
rabszolgának; mert nem felel meg a jóhiszeműségnek, ha valaki megtagadja annak átadását,
amit kapott, hanem azt vissza kell adni annak, akitől azt kapta, és ezt úgy kell megtenni, hogy
minden rosszhiszeműség nélkül visszaadják, vagyis hogy még a gondatlanság gyanúja se
merülhessen fel. Sabinus ezt tovább magyarázza, hozzátéve, hogy a letéteményesnek nem
szabad okának azt gondolnia, hogy a gazda nem akarta, hogy a vagyontárgyat a rabszolga
visszakapja; és ez helyes, hacsak nem befolyásolta őt valami jó ok a rabszolga gyanújára, de
elegendő, ha jóhiszeműséget tanúsított. Ha azonban a rabszolga korábban lopást követett el,
és az a fél, akinél a letétbe helyezés történt, nem tudott erről a tényről, vagy azt hitte, hogy a
gazda nem volt hajlandó a vagyontárgy átadására, mentesül a felelősség alól, mert mindig
jóhiszeműség szükséges. Nemcsak akkor mentesül a letéteményes, ha a vagyontárgyat
visszaadja a rabszolgának, ha az szolgaságban maradt, hanem akkor is, ha manumitálták vagy
elidegenítették, feltéve, hogy ezt jó és elégséges okból tette; például ha úgy adta vissza, hogy
nem tudta, hogy a rabszolgát manumitálták vagy elidegenítették. Pomponius azt állítja, hogy
ugyanezt a szabályt kell betartani minden adós esetében.
12. Pomponius, Sabinusról, XXII. könyv.
Ha Ázsiában letétet helyeztek el, amelyet Rómában kell visszaadni, akkor úgy ítélték meg,
hogy a szándék az volt, hogy ez annak a félnek a költségére történjen, aki a letétet elhelyezte,
és nem annak a költségére, akinél azt elhelyezték.
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1. A letétet vissza kell adni arra a helyre, ahol azt megtalálták, anélkül, hogy az a fél, akinél a
vagyont letétbe helyezték, csalárd módon cselekedne. Valójában nincs jelentősége annak,
hogy hol történt a letétbe helyezés. Ugyanezek az elvek általában minden jóhiszemű keresetre
vonatkoznak. Meg kell azonban mondani, hogy ha a felperes azt kívánja, hogy a
vagyontárgyat az ő költségén és kockázatára szállítsák Rómába, akkor meg kell hallgatni;
mert ez az előállítási perben is megtörténik.
2. A letétbe helyezés iránti kereset szabályszerűen indítható a lefoglaló ellen, és az örököse
ellen is megilleti.
3. Ugyanúgy, mint amikor a kikötés vagy végrendelet feltételeinek megfelelően átadandó
vagyontárgyak a kérdés egyesítése után megsemmisülnek; ugyanígy a letét a letétbe helyezés
napjától kezdve annak a félnek a kockázatára száll, akinek a kezébe került, ha a kérdés
egyesítésének időpontjában az alperes visszaadhatta volna, de nem tette meg.
(13) Paulus, Sabinusról, XXXI. könyv.
Ha valaki nem a tulajdonosnak, hanem annak, aki azt követeli, és akiről nem gondolja, hogy a
letétbe helyező személy valódi megbízottja vagy örököse, nem követ el rosszhiszeműséget, ha
nem hajlandó visszaadni a vagyontárgyat. Ha azonban utólag megtudja, hogy az igénylőnek
volt meghatalmazása, akkor perelhető ellene, mivel most már rosszhiszeműséggel kezd vétkes
lenni, ha megtagadja a vagyontárgy visszaadását.
1. A letétbe helyezett vagyontárgyak miatt is van helye személyes behajtási keresetnek, de
csak akkor, ha csalást követtek el; ugyanis senki nem vonható személyes behajtási kereset alá
pusztán azért, mert a letétet megkapta, hanem csak akkor, ha csalást követett el.
14. Gaius, A tartományi ediktumról, IX. könyv.
Ha a letétet letevő félnek több örököse van, akkor úgy ítélik meg, hogy ha a többségük
megjelenik, a vagyontárgyat a jelenlévőknek kell visszaadni. A többség alatt nem a nagyobb
számú személyt, hanem a hagyaték nagyobb részét kell érteni, és megfelelő biztosítékot kell
nyújtani.
6. Akár az ellen indult a per, akinél a vagyont letétbe helyezték, akár az örököse ellen, és a
vagyon természetes módon elpusztult, mielőtt a döntés megszületett volna, például ha egy
rabszolga, akinek a tulajdonjoga vitatott, meghal; Sabinus és Cassius azt mondják, hogy azt a
felet, aki ellen a pert indították, fel kell menteni, mert csak az a jogos, hogy a vagyon
természetes elvesztését a felperes viselje, mivel az akkor is elpusztult volna, ha visszaadják
neki.
15. Julianus, Digest, III. könyv.
Aki saját tulajdonát nála letétbe helyezi, vagy engedélyt kér annak használatára, nem felel a
letétbe helyezés vagy a használatra kölcsönzés miatt indított perben, csakúgy, mint az, aki
saját tulajdonát bérli, vagy kéri, hogy a birtokában tarthassa, mert egyik esetben sem felel.
16. Africanus, Kérdések, VII. könyv.
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Ha az, akinél Ön vagyontárgyat helyez letétbe, azt másnál helyezi letétbe, és ez utóbbi csalást
követ el; az, akinél Ön a vagyont letétbe helyezte, felelős lesz annak a rosszhiszeműségéért,
akinél azt később letétbe helyezte, olyan mértékben, hogy neki kell engedményeznie a
keresetjogát.
(17) Florentinus, Institutes, VII. könyv.
A letétbe helyezés több személy számára éppúgy jogszerű, mint egy személy számára;
mindazonáltal csak több személy teheti meg a letétbe helyezést a vagyonfelügyelőnél, mivel
ez akkor történik, ha a vagyon vitás, és ezért ebben az esetben mindegyiküknek úgy kell
tekinteni, hogy a letétet teljes egészében letétbe helyezték. Más a helyzet akkor, ha több
tulajdonostárs közös tulajdonban lévő vagyontárgyakat helyez letétbe.
11. A letétbe helyezett dolog tulajdonjoga és birtoklása a letéteményesnél marad, kivéve, ha a
letétbe helyezés egy vagyonkezelőnél történik; ekkor ugyanis az utóbbi birtokolja azt; a
letétbe helyezéssel ugyanis az a szándék áll fenn, hogy a letétben tartás ideje alatt egyikük
sem birtokolhatja azt.
18. Neratius, Pergamenek, II. könyv.
Ha a letétet egy tumultus, tűzvész, ház pusztulása vagy hajótörés miatt helyezik letétbe, az
örökös ellen az elhunyt csalása miatt indított kereset a hagyatékból való részesedésére és
egyszerű kártérítésre vonatkozik, és azt is egy éven belül kell megindítani; de ha maga az
örökös ellen indítják, akkor a teljes összegre, kétszeres kártérítésre és időre való hivatkozás
nélkül.
(19) Ulpianus, Az ediktumról, XVII. könyv.
Julianus és Marcellus azon a véleményen van, hogy az apai felügyelet alatt álló fiú
megfelelően indíthat letéti keresetet.
20. Paulus, Az ediktumról, XVIII. könyv.
Ha Ön - anélkül, hogy csalást követett volna el - elveszítette az Önnél letétbe helyezett
vagyontárgyat, nem tartozik felelősséggel a letétbe helyezési perben, és nem kell biztosítékot
adnia a vagyontárgy visszaszolgáltatására, ha az ismét birtokába kerül. Ha azonban a
vagyontárgy másodszor is az Ön kezébe kerül, akkor Önt letéti kereset fogja terhelni.
21. Ugyanez, Az ediktumról, LX. könyv.
Ha a vagyontárgyat a fiúnál helyezték letétbe, aki apai felügyelet alatt áll, és azt az
emancipáció után is megtartja, az apát egy éven belül nem lehet a peculium miatt perelni, de a
fiút igen.
1. Trebatius még ennél is tovább megy, mert úgy véli, hogy ha a letét a rabszolgánál lett
letétbe helyezve, és ő, miután manumitálták, megtartja a vagyont, akkor ellene kell keresetet
indítani, és nem a gazdája ellen; bár más esetekben a manumitált személy ellen ? nem
indítható kereset.
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(22) Marcellus, Digest, V. könyv.
Ha két örökös csalárd módon beavatkozik az elhunytnál letétbe helyezett vagyonba, bizonyos
esetekben csak annak egy részéért felelnek, mert ha az elhunytnál letétbe helyezett tízezer
aurei-t felosztják, és abból ötezer aurei-t tévesen eltulajdonítanak, és mindketten
fizetőképesek, akkor mindketten fele-fele arányban felelnek, mert a felperesnek nincs további
érdeke. Ha azonban tányért olvasztottak el, vagy megengedték, hogy ezt valaki más tegye
meg, vagy másfajta csalást követtek el, akkor az egész összegért perelhetők, mintha ők maguk
lettek volna megbízva a vagyon megőrzésével; mert bizonyos, hogy mindegyikük bűnös a
csalásban, és hacsak nem felelnének az egész összegért, a vagyon helyreállítására nem
kerülhetne sor. Az sem tűnik abszurdnak, ha valaki azt gondolja, hogy hacsak nem történik
meg a teljes vagyon visszaszolgáltatása, az, aki ellen a pert indították, nem szabadulhat fel,
hanem ítéletet kell hozni ellene, ha a vagyont nem állították vissza a vagyon azon részének
arányában, amelynek ő volt az örököse.
23. Modestinus, Különbségek, II. könyv.
Ha valakit letéti perben perelnek, akkor a rabszolgának biztosított élelmiszer miatt
szabályosan eljárást indíthat ugyanannál a bírónál.
24. Papinianus, Kérdések, IX. könyv.
Lucius Titius Semproniusnak Üdvözlet: "E saját kezűleg írt levéllel értesítelek, hogy a száz
pénzdarab, amelyet a mai napon kölcsönadtál nekem, és amelyet megbízód, Stichus rabszolga
számolt meg, a kezemben van, és hogy kérésedre ki fogom fizetni neked, amikor és ahol te ezt
kívánod." A levélben a következő szöveg áll: "A pénz, amelyet a mai napon kölcsönadtál
nekem, a kezemben van, és a kezemben van." Felmerül a kérdés, vajon figyelembe kell-e
venni bármilyen kamatos emelést? Azt válaszoltam, hogy letétbe helyezési keresetnek lesz
helye, hiszen mi más lenne valaminek használatra történő kölcsönadása, mint letétbe
helyezése? Ez akkor igaz, ha a szándék az volt, hogy ugyanazokat az érméket kell visszaadni,
mert ha úgy volt értendő, hogy csak az összeget kell kifizetni, akkor a megállapodás túllépi a
letét határait. Ha az előadott esetben a letéti kereset nem lesz megalapozott, mivel csak
ugyanannak az összegnek a kifizetéséről állapodtak meg, nem pedig az azonos érmékről,
akkor nem könnyű eldönteni, hogy a kamatok elszámolását meg kell-e tenni. Megállapítást
nyert ugyanis, hogy a jóhiszemű keresetekben a bíró kötelessége eldönteni, hogy a kamatok
tekintetében csak olyan kamat fizethető, amilyenről a kikötés rendelkezik. De a
jóhiszeműséggel és a letét jellegével ellentétes, hogy a kamatot azelőtt kell követelni, hogy az
a fél, aki a szívességet a pénz átvételével megadta, késedelmesen visszaadja azt. Ha azonban a
megállapodás úgy szólt, hogy a kamatot kezdettől fogva meg kell fizetni, akkor a
szerződésben foglalt feltételt be kell tartani.
(25) Ugyanaz, Vélemények, III. könyv.
Ha az apa az eljegyzés napján vagy azt követően megkapta a lányának, aki a saját szeretője
volt, adott ajándékokat, az örököse jogszerűen perelhető a letéti perben, hogy kötelezze őt a
vagyontárgyak bemutatására.
1. Aki a saját használatára átváltja a nála letétbe helyezett, de le nem zárt pénzt, azzal a
megállapodással, hogy ugyanezt az összeget vissza kell adnia, és ellene a letéti perben ítéletet
kell hozni a késedelembe esés időpontjától számított kamatok miatt.
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26. Paulus, Vélemények, IV. könyv.
Publia Maevia, amikor el akart indulni, hogy meglátogassa a férjét, Gaia Seiára bízott egy zárt
dobozt, amely ruhákat és írásos dokumentumokat tartalmazott, és a következőképpen fordult
hozzá: "Ha épségben és egészségesen visszatérek, akkor ezt visszaadod nekem, de ha bármi
történne velem, add oda a fiamnak, akit az első férjemtől kaptam." Mivel az asszony
végrendeletileg meghalt, szeretném tudni, kinek kell átadni a vagyont, amit a másikra bízott, a
fiának vagy a férjének? Paulus azt válaszolta, hogy a fiának.
(2) Lucius Titius a következő nyilatkozatot tette: "Megkaptam, és letétként kezemben tartom
tízezer dénár ezüstöt, és ígérem és kötelezem magam, hogy az említett összeget teljes
egészében visszafizetem, a köztünk kötött megállapodás szerint; és a megkötött szerződés
értelmében minden hónapban négy obolit fizetek neked minden font után kamatostul, amíg a
teljes összeg kifizetése meg nem történik."" Kérdezem, hogy lehet-e kamatot követelni?
Paulus azt válaszolja, hogy a szerződés, amelyre hivatkoztunk, meghaladja a pénz letétbe
helyezésének határát, és ezért a megállapodás értelmében a kamatot letéti perben lehet
követelni.
(3) Titus, Sempronius családjának tagjait üdvözlöm: "Kaptam tőletek körülbelül tíz arany
súlyát, két korongot és egy lepecsételt zsákot, amelyen tíz arannyal tartoztok nekem, amelyet
Titiusnál helyeztetek letétbe, és tízzel tartozol Trophimasznak is, és tízzel tartozol apád
számlájára is, és még valamivel többel." Ez a levél a következő. Kérdezem, hogy keletkezik-e
bármilyen kötelezettség egy ilyen írásos papírból, és különösen olyasmi, ami erre a pénzre
vonatkozik? A válasz az volt, hogy a vizsgálat tárgyát képező levélből, úgy tűnik, valójában
semmiféle kötelezettség nem származik, hanem az csak arra szolgálhat, hogy bizonyítsa, hogy
vagyon letétbe helyezése történt. A bírónak kell eldöntenie, hogy az a fél, aki ugyanebben a
levélben tíz aranyra kötelezte magát, tudja-e bizonyítani, amit írt.
27. Ugyanő, Vélemények, VII. könyv.
Lucius Titiusnak volt egy Seia nevű lánya, akit feleségül adott egy Pamphilus nevű
rabszolgához, aki nem tartozott hozzá, és ez utóbbinak adta a hozományt, elismerve tőle, hogy
azt csak letétbe helyezésként hagyta a kezében; majd mivel a rabszolga gazdáját nem
értesítették az említett letétbe helyezésről, az apa meghalt, és nem sokkal később Pamphilus, a
rabszolga is. Kérdezem, milyen kereset útján szerezheti vissza Seia a pénzt, mivel ő volt az
apja örököse? Paulus azt válaszolta, hogy mivel a hozományt ténylegesen nem képezték, a
pénzt De peculio kereset útján lehet visszaszerezni a letét alapján.
(28) Scaevola, Vélemények, I. könyv.
Quintus Caecilius Candidus levelet írt Paccius Rogatianusnak a következőkben: "Caecilius
Candidus barátjának, Paccius Rogatianusnak, üdvözlet. E levéllel értesítelek, hogy
megkaptam és számadáskönyvembe bejegyeztem annak a huszonöt pénznek a bevételét,
amelyet átutaltál nekem, és az első adandó alkalommal gondoskodom arról, hogy ez a pénz ne
maradjon tétlen, vagyis hogy kamatot kapj rá." A levélben a következő levelet írtam.
Felmerült a kérdés, hogy e levél alapján is lehet-e kamatot szedni. Azt válaszoltam, hogy
jóhiszemű kereset esetén jár a kamat, ha a fél beszedte, vagy saját céljaira használta fel a
pénzt.
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29. Paulus, Mondatok, II. könyv.
Ha ezüstöt helyezek letétbe egy zacskóban vagy lepecsételve, és az a személy, akinél letétbe
helyeztem, a hozzájárulásom nélkül használja azt, akkor jogosult leszek a letétre vonatkozó
keresetre, valamint a vele szemben lopásért indított keresetre.
(1) Ha az, akinél a betétet elhelyezték, azt az engedélyemmel használja fel, akkor köteles lesz
kamatot fizetni nekem erre a számlára, ugyanúgy, mint más jóhiszemű cselekmények esetén.
30. Neratius, Vélemények, I. könyv.
Ha az Ön kezese ellen az Önnél letétbe helyezett vagyontárgyak miatt kártérítési ítéletet
hoznak, az említett vagyontárgyak az Ön tulajdonába kerülnek.
31. Tryphoninus, Disputációk, IX. könyv.
A szerződésekben megkövetelt jóhiszeműség a méltányosság legnagyobb fokát követeli meg;
de vajon a méltányosságot a nemzetek törvénye vagy a polgári és praetoriánus előírások
alapján kell-e megítélnünk? Ha például egy főbenjáró bűnnel vádolt fél száz aurei-t helyezett
letétbe nálad, száműzték, és elkobozták a vagyonát. Vissza kell-e adni neki ezt a letétbe
helyezett pénzt, vagy a közkincstárba kell helyezni? Ha csak a természet és a nemzetek
törvényét vesszük figyelembe, akkor annak kell visszaadni, aki adta; ha azonban a polgári
törvényt és a törvényi rendelkezések rendelkezéseit vesszük figyelembe, akkor a
Közkincstárba kell átadni, mert aki rosszat érdemelt a néptől, azt nyomorral kell sújtani, hogy
másoknak példaként szolgáljon a bűnmegelőzésre.
1. Itt egy másik kérdés is felmerül, mégpedig az, hogy a jóhiszeműséget az egymással
szerződő felekre kell-e korlátozni, anélkül, hogy figyelmet fordítanánk más, a szóban forgó
ügyben érdekelt személyekre. Például, ha egy tolvaj letétbe helyezett Seiusnál, aki nem volt
tudatában a bűnösségének, némi zsákmányt, amelyet tőlem vett el, vajon Seiusnak kell-e
visszaadnia a vagyont a tolvajnak, vagy nekem? Ha csak az adományozót és az átvevőt
vesszük figyelembe, a jóhiszeműség azt követeli, hogy az kapja meg a vagyont, aki másnak a
javára adta; de ha az ügy méltányosságát nézzük, amely az ügyletben érintett összes személyt
megilleti, akkor azt kell visszaadni nekem, amitől egy igen gonosz cselekedettel
megfosztottak. Én azt tartom igazságosságnak, amely mindenkinek megadja a sajátját,
mégpedig úgy, hogy senki, akinek jobb igénye van rá, ne fosztható meg tőle. Ezért, ha nem
jelenik meg, hogy igényt tartok a tulajdonra, azt mégis vissza kell adni annak, aki letétbe
helyezte, még akkor is, ha ezt azután tette, hogy jogtalanul szerezte meg. Marcellus ugyanezt
állítja a fosztogatóra és a tolvajra hivatkozva. Ha azonban a tolvaj, nem tudván, hogy ki az
apja vagy gazdája annak a fiúnak vagy rabszolgának, akitől a vagyont elvitte, bármelyiküknél
letétbe helyezi azt, mivel ők a tényekről nem tudnak, ez a Nemzetek Törvénye szerint nem
minősül letétnek; mert a letét jellege olyan, hogy az ember saját tulajdonát más tulajdonaként,
biztonságos megőrzésre át kell adni valakinek, aki nem a tulajdonosa. Ha egy tolvaj letétbe
helyezi nálam a saját tulajdonomat, amelyet tudtom nélkül elvett, mivel én nem tudok a
bűncselekményéről, akkor joggal állapítható meg, hogy nem történt letétbe helyezés; mert
nem felel meg a jóhiszeműségnek, ha a tulajdonos kénytelen a saját tulajdonát egy tolvajnak
átadni. Ha azonban egy ilyen esetben a letétbe helyezett vagyontárgyat a tulajdonos, aki nem
volt tudatában a tényeknek, feladja, akkor a nem járó dolog visszaszerzésére irányuló
személyes keresetnek van helye.
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32. Celsus, Digest, XI. könyv.
Noha Nerva kijelentését, miszerint a súlyos gondatlanság csalás, Proculus nem fogadja el,
számomra tökéletesen igaznak tűnik. Mert még ha valaki nem is olyan szorgalmas, mint
amilyet az emberi természet megkövetel, akkor sem mentesül a csalástól, ha nem tanúsít
olyan gondosságot egy letét tekintetében, mint amilyet szokott; mert a jóhiszeműség nem
marad fenn, ha az említett letét tekintetében kevesebb szorgalmat tanúsít, mint a saját
vagyonával kapcsolatban.
33. Labeo, Javolenus utolsó epitomái, VI. könyv.
A rabszolgád letétbe helyezett egy bizonyos pénzösszeget Attiusnál, Maevius házában, azzal a
feltétellel, hogy azt neked adják át, ha bebizonyítod, hogy a tiéd, de ha nem, akkor Attiusnak
adják át. Kijelentettem, hogy meghatározatlan összegért pert lehet indítani az ellen, akinél a
pénzt letétbe helyezték, vagyis annak előteremtéséért, és miután előállították, pert lehet
indítani annak visszaszerzésére, mert a te rabszolgád a letétbe helyezéssel nem sérthette a te
jogaidat.
(34) Ugyanez, Valószínűségek, II. könyv.
Ön letéti pert indíthat bárki ellen, aki nem hajlandó visszaadni a letétet más feltételekkel, mint
hogy Ön pénzt fizet neki, még akkor is, ha hajlandó lenne visszaadni azt, ezen a feltételen,
késedelem nélkül és sértetlenül.
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XVII. könyv
1. A megbízás és az ellenlépés tekintetében.
2. A partnerségre vonatkozó fellépés tekintetében.

*************************************************

1. cím. A megbízási keresetről és az ellenkérelemről.
3. Paulus, Az ediktumról, XXXII. könyv.
A megbízási kötelezettség a szerződő felek egyetértésén alapul.
(9) A megbízás tehát küldönc útján is átvehető, csakúgy, mint levélben.
(10) Továbbá, a megbízás alapján történő kereset akkor is megalapozott, ha a fél azt mondja,
hogy kérem, kívánom vagy utasítom, vagy ha ezt bármilyen más nyelven írásba adja.
(11) A megbízási kötelezettséget úgy is meg lehet kötni, hogy az egy bizonyos időpontban és
egy bizonyos feltétel mellett lépjen hatályba.
(12) A megbízás semmis, hacsak nem ingyenes, mivel a megbízás a kötelességből és a
barátságból ered, ezért a kártérítés ellentétes a kötelességgel; mivel ha pénzről van szó, az
ügylet inkább a bérletre és a bérbeadásra vonatkozik.
4. Gaius, Napló vagy Aranyügyek, II. könyv.
A megbízás kötelezettsége közöttünk jön létre, akár csak az én üzletemmel bízlak meg, akár
csak egy másik fél üzletével bízlak meg, akár az övével az enyémmel együtt, akár az én és a
te üzleteddel, akár a tiéddel és egy másik fél üzletével együtt. Ha arra utasítom, hogy olyan
ügyet intézzen, amely csak Önt érinti, a megbízás felesleges, és semmiféle kötelezettség nem
keletkezik belőle.
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6. A megbízás csak az én ügyemre vonatkozik, amikor például arra utasítom, hogy intézze az
ügyeimet, vagy vásároljon nekem egy földterületet, vagy legyen a kezesem.
7. Ez csak akkor vonatkozik más ügyeire, ha például arra utasítalak, hogy intézd el Titius
ügyeit, vagy vegyél neki egy földterületet, vagy legyél a kezese.
8. Ez az én és egy másik ember ügyeire vonatkozik, amikor például arra utasítalak, hogy
intézd el Titius és az én ügyeimet, vagy vásárolj egy földterületet magamnak és Titiusnak,
vagy legyél kezes érte.
9. Ez az Ön és az én ügyeimre vonatkozik, amikor például utasítom Önt, hogy adjon kölcsön
pénzt kamatra valakinek, aki az én számlámra tárgyal egy kölcsönről.
10. Ez az Ön és egy másik személy ügyeire vonatkozik, amikor például utasítom Önt, hogy
kamatra adjon kölcsön pénzt Titiusnak, de ha utasítom, hogy kamat nélkül adja kölcsön neki,
akkor a megbízási kötelezettség csak egy harmadik személy javára jön létre.
11. A megbízási kötelezettség csak akkor jön létre az Ön javára, ha például arra utasítom Önt,
hogy inkább költse a pénzét földvásárlásra, mint hogy kamatra kölcsönadja; vagy másrészt,
hogy inkább kamatra kölcsönadja, mint hogy földbe fektesse. Az ilyen jellegű megbízás,
helyesen szólva, inkább tanács, mint megbízás, és emiatt nem kötelező, azon oknál fogva,
hogy senkit sem kötelez a tanács, még akkor sem, ha az esetleg nem előnyös annak, akinek
adják; mert mindenki szabadon vizsgálhatja meg, hogy a tanács előnyös lesz-e számára vagy
sem.
(4) Paulus, Az ediktumról, XXXII. könyv.
Ráadásul a megbízás esetében előfordul, hogy a megbízást adó fél állapota néha nem javul,
néha pedig javul, de soha nem romolhat.
1. Valójában, ha arra utasítottam, hogy vásároljon nekem valamit, és nem mondtam semmit az
árról, és ön megvásárolja a cikket, akkor mindkét félnek joga van a keresetindításhoz.
2. Ha én állapítottam meg az árat, és ön ennél többért vette meg a terméket, bizonyos
hatóságok tagadják, hogy önnek joga lenne a megbízási perre, még akkor is, ha kész lenne
kifizetni a többlet összegét; mert igazságtalan, hogy nekem lenne perem ön ellen, ha ön nem
hajlandó fizetni, de önnek lenne pere ellenem, ha hajlandó fizetni.
4. Gaius, Napló vagy Aranyügyek, II. könyv.
Proculus azonban úgy gondolja, hogy a megállapított ár összegének megfelelő összegre
indíthat keresetet; és ez a vélemény valóban az elnézőbb.
(7) Paulus, Az ediktumról, XXXII. könyv.
Ezért a megbízás korlátait gondosan be kell tartani, mert az a fél, aki túllépi azokat, úgy
tekintik, hogy mást tett, mint amire utasították.
7. És ha nem hajtja végre, amit vállalt, akkor felelősségre vonható.
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8. Ha tehát azt az utasítást adom neked, hogy vedd meg Seius házát száz aureiért, te pedig
Titius házát sokkal nagyobb összegért, vagy száz aureiért, vagy még kisebb összegért veszed
meg, nem fogják úgy tekinteni, hogy teljesítetted a megbízást.
9. Ha pedig utasítom, hogy száz aureiért adja el a földemet, és ön kilencvenért adja el, és én
keresetet indítok a föld visszaszerzése érdekében, akkor nem fogok elzárkózni a kivételtől,
hacsak nem fizeti ki nekem a megbízásból hiányzó összeget, és nem kártalanít minden
veszteségért.
10. Továbbá, ha a gazda arra utasítja a rabszolgáját, hogy egy bizonyos összegért adja el a
tulajdonát, és az kevesebbért adja el, a gazda szintén indíthat keresetet a visszaszerzés
érdekében; és a kivétel sem zárja ki, kivéve, ha kártalanítják.
11. A mandátor helyzete javulhat például, ha arra utasítalak, hogy tíz aureiért vedd meg
Stichust, és te kevesebbért veszed meg, vagy ugyanannyiért, és kapsz némi kiegészítést a
rabszolgához; mivel mindkét esetben nem a megbeszélt árnál többért, hanem azon az áron
belül vásároltál.
(8) Ulpianus, Az ediktumról, XXXI. könyv.
Ha a kitüntetést díjazás formájában adományozzák, akkor megbízás alapján kell keresetet
benyújtani.
1. Ha valakit utasítottak, hogy bizonyos ügyleteket bonyolítson le, akkor ezzel a keresettel
perelhető, és az önkéntes megbízás alapján nem lehet ellene eljárást indítani, mivel csak
annyiban kötelezett, amennyiben az ügyletet lebonyolította; ebben az esetben azonban, mivel
elfogadta a megbízást, akkor is felelős lesz, ha az ügyletet nem ő bonyolította le.
2. Amennyiben megengedtem, hogy valaki kezesemmé váljon, vagy más módon
közreműködjön a javamra, megbízás alapján felelősséggel tartozom. És hacsak egy fél nem
kötötte magát másért, aki nem akarta, hogy ezt tegye, vagy azzal a szándékkal, hogy
megajándékozza őt, vagy üzletet kössön vele, akkor a megbízási kereset megalapozott.
3. Nem lehet megbízás tisztességtelen ügyletre, és ezért a jelen keresettel nem lehet eljárást
indítani.
4. Ha arra utasítalak, hogy olyasmit intézz, amihez nekem semmi közöm, például, hogy
kezességet vállalj Seiusért, vagy hogy adj kölcsönt Titiusnak, akkor a megbízás alapján jogom
lesz perelni, ahogyan Celsus a Digestum hetedik könyvében írja, és én leszek felelős neked.
5. Nyilvánvaló, hogy ha utasítom Önt, hogy tegyen meg valamit, amiben Ön érdekelt, akkor a
megbízási kereset csak akkor áll fenn, ha nekem is érdekem fűződik az ügyhöz; vagy ha Ön
nem végezte volna el az ügyet, ha nem utasítottam volna erre, akkor is, ha nekem nem fűződik
érdekem hozzá, a megbízási kereset mégis rendelkezésre áll.
6. A kérdést Julianus teszi fel a Digestus tizenharmadik könyvében, hogy ha egy megbízó
utasítja ügynökét, hogy vegyen fel egy bizonyos pénzösszeget, és azt kamatra kölcsönadja az
ő kockázatára, feltéve, hogy az említett megbízónak bizonyos kamatot fizet, és az ügynök
magasabb kamatra kölcsönadhatja, akkor ő maga jogosult lesz-e a nyereségre; mert, mint
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Julianus mondja, úgy tekintik, hogy a pénzt kölcsönként kapta. Nyilvánvaló azonban, hogy ha
az egész üzlet igazgatásával bíznák meg, akkor ő is felelős lenne a megbízási perben, ahogyan
az adós, aki a hitelezője üzletét bonyolítja, általában felelős a megbízási perben.
7. Egy bizonyos Marius Paulus kezességet vállalt egy Daphnis nevű félért, és megállapodtak,
hogy ezért kártérítést kap. Azt is kikötötték, hogy a per kedvező befejezése esetén egy
bizonyos pénzösszeget más néven ki kell fizetni neki. Claudius Saturninus prétor a fent
említett összegnél jóval nagyobb összeg megfizetésére kötelezte, és ugyanez a Saturninus
megtiltotta neki, hogy ügyvédként megjelenjen a bíróságon. Nekem úgy tűnt, hogy
biztosítékot adott az ítélet kifizetésére, és hogy a per vevőjeként jelent meg, és Marius Paulus
mintha azt kívánta volna, hogy Daphnis ellen megbízás alapján indítsanak pert arra az
összegre, amelyről ítéletet hoztak ellene. Az Isteni Testvérek azonban a leghelyesebben egy
rescriptumban kijelentették, hogy csalárd magatartása miatt nem jogosult perre, mivel
pénzbeli ellenszolgáltatásért vállalta a felelősséget. Másrészt Marcellus a pénz ellenében
ígéretet tevő féllel kapcsolatban azt mondja, hogy ha valójában az volt a szándéka, hogy saját
kockázatára kötelezze magát, akkor nem indíthat keresetet, de ha nem ez volt a szándéka,
akkor helyesebb a praetoriánus kereset. Ez a vélemény úgy tűnik, hogy megfelel a közjónak.
7. Papinianus, Vélemények, II. könyv.
Ha egy ügy lefolytatására kinevezett ügyvéd nagyobb díjat követel, meg kell vizsgálni, hogy
az ügyfele kívánta-e őt díjazni a szolgálataiért, és ebben az esetben be kell tartania a
megállapodásban foglaltakat; vagy az ügyvéd azzal a várakozással vásárolta-e meg a perjogot,
hogy nagyobb összeget kap, ami ellentétes a jó erkölcsökkel.
10. Ulpianus, Az ediktumról, XXXI. könyv.
Ha megbízok egy ügyvédet, és ő nem adja vissza nekem az ügyre vonatkozó iratokat, akkor
milyen eljárás keretében lesz felelős velem szemben? Labeo úgy véli, hogy megbízási perben
fog felelni, és hogy azok véleménye, akik szerint ezen az alapon letéti per indítható, nem
helyes; mert minden szerződés keletkezését és okát mindig figyelembe kell venni.
1. Ha azonban az ügyvéd ellenfele összejátszás útján szabadul fel, akkor az ügyvéd megbízás
alapján perelhető; ha azonban az ügyvéd nem fizetőképes, akkor azt mondja, hogy csalás
miatt kell keresetet indítani az ellen, aki összejátszás útján szabadult fel.
2. Megállapítást nyert, hogy ha egy ügyvéd nem folytatja le azt az ügyet, amelynek
lefolytatására kötelezettséget vállalt, akkor megbízás alapján perelhető.
3. Ha egy személy egy másikat utasít, hogy annak ügyeit intézze, aki maga bízta meg őt,
akkor jogosult lesz a megbízási perre, mert ő maga is felelős; mert bár általában azt mondják,
hogy az egyik ügyvéd nem bízhat meg egy másikat, mielőtt a kérdéshez csatlakozna, a
megbízási per mégis megindítható, mert ezt csak az ügy lefolytatása érdekében teheti meg.
4. Ha egyes gyámok utasítják gyámtársukat, hogy vásároljon rabszolgát a gyámjuk számára,
és ő ezt nem teszi meg, van-e lehetőség megbízási kereset benyújtására? És csak a megbízás
alapján indítható-e, vagy a gyámság alapján is indítható? Julianus itt különbséget tesz, mivel
azt mondja, hogy azt kell figyelembe venni, hogy milyen rabszolga megvásárlására utasították
a gyámok egyiküket, mert ha a rabszolga felesleges, sőt terhes volt, akkor a gyám csak
megbízás alapján indítható per, gyámság alapján nem. Ha azonban a rabszolga szükséges volt,
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akkor gyámsági perben felel, és nemcsak ő maga, hanem a többiek is; ha ugyanis nem
utasították őt a vásárlásra, akkor gyámsági perben felelnek azért, mert nem vásároltak olyan
rabszolgát, aki szükséges volt a gyámjuk számára; nem mentesülnek tehát azért, mert
gyámtársukat bízták meg a vásárlással, mert a vásárlást maguknak kellett volna elvégezniük.
Nyilvánvaló, hogy mindazonáltal jogosultak lesznek a megbízási perre, mivel a megbízást
nem teljesítették. Julianus azt is mondja, hogy másrészt az a gyám, aki vásárlást hajt végre,
jogosult lesz megbízási perre a gyámtársakkal szemben.
5. Ha egy szabad ember, aki jóhiszeműen szolga, utasítja Titiust, hogy vegye meg őt, és erre a
célra pénzt ad neki a peculiumából, akkor a peculiumnak követnie kell őt, és a jóhiszemű
vevő kezében kell maradnia; és Titius az ár kifizetése után manumitálta a szabad embert,
akiről később bírósági úton megállapították, hogy szabadnak született; Julianus azt mondja,
hogy jogosult lesz megbízási perre azzal a féllel szemben, akit a megvételére utasított; de e
megbízási perben csak annyit érhet el, hogy a felet arra kényszeríti, hogy átruházza rá azokat
a perbeli jogokat, amelyekkel azzal szemben rendelkezik, akitől a rabszolgát vásárolta.
Nyilvánvaló, hogy ha a jóhiszemű vevőhöz tartozó peculiumból származó pénzt adott neki,
akkor nem ruházhat át rá semmiféle kereseti jogot (így Julianus), mert neki nincs, mivel a
vevő adta neki a pénzt; és azt mondja továbbá, hogy az adásvétel miatt kötelezett, és ez a
kereset hatástalan, azon oknál fogva, hogy bármit is kapott vissza, azt az adásvételi perben
kellene megtérítenie.
6. A megbízás alapján indított kereset akkor lesz megalapozott, ha a megbízást adó személy
érdeke kezd fennállni, de ha nincs érdeke, a kereset nem lesz hatályos, mert csak az érdeke
mértékéig lesz hatályos; mint például, ha arra utasítottam Önt, hogy vásároljon nekem egy
földterületet, mivel, ha érdekem fűződik a vásárláshoz, Önt felelősség terheli, de ha én magam
vásároltam meg ugyanazt a földet, vagy más személy tette ezt meg helyettem, mivel nincs
érdekem, a megbízás alapján indított kereset nem lesz hatályos. Megparancsoltam, hogy az én
üzletemet bonyolítsa le, de ha senki sem bonyolította le, ha nem keletkezett kár, akkor a
kereset nem áll fenn, de ha valaki más bonyolította le az üzletet szabályosan, akkor a
megbízási kereset nem áll rendelkezésre. Ugyanez a szabály hasonló esetekben is
alkalmazható.
7. Ha a kezesek, akik nem tudtak arról, hogy az adósuk fizetett, vagy átvételi elismervénnyel
vagy megállapodás alapján felmentették őket, ismét kifizették az adóssal szemben fennálló
követelést, nem tartoznak felelősséggel a megbízás alapján indított perben.
8. Ez vonatkozik a kezest megillető keresetre is, amely az Isteni Testvérek egyik, Catullus
Julianushoz intézett, Catullus Julianushoz intézett rescriptumából a következőképpen
állapítható meg: "Ha a te kezeseiddé vált felek ellen a követelt tartozásnál nagyobb összegű
ítéletet hoznak, és ha ők, mivel értelmesek és tájékozottak voltak a tényekről, elmulasztották a
fellebbezést, megvédheted magadat azzal, hogy a bíróság méltányosságához folyamodsz, ha
megbízás alapján keresetet nyújtanak be." Ezért, ha nem voltak tisztában a tényekkel,
tudatlanságuk megbocsátható, de ha tisztában voltak velük, akkor kötelességük lett volna
fellebbezést benyújtani, és rosszhiszeműséggel vétkeztek, amikor ezt nem tették meg. De mi
van akkor, ha a szegénység akadályozta meg őket? Akkor a nélkülözésük lenne a mentségük,
de ha tanúk jelenlétében megegyeztek a főadósukkal, hogy fellebbezést nyújtanak be, ha azt
tanácsosnak tartja, akkor véleményem szerint helyesen jártak el.
9. Rosszhiszeműnek minősül az, aki nem adja vissza azt, aminek a visszaállítására hatalma
van.
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10. Ezért, ha arra utasítottalak, hogy vegyél egy rabszolgát, és te ezt megtetted, akkor felelős
leszel a kiszolgáltatásáért. De ha csalárd módon elmulasztottad megvenni őt (vagy esetleg,
miután pénzt kaptál erre a célra, odaadtad másnak, hogy az megtehesse a vásárlást), vagy ha
súlyos mulasztást követtél el (például, ha szívességből engedted meg másnak, hogy megvegye
őt), akkor felelős leszel. Ha azonban a rabszolga, akit megvásároltál, megszökik, akkor te
leszel felelős, ha ez a te rosszhiszeműséged miatt következett be. Ha azonban sem
rosszhiszeműség, sem gondatlanság nem állt fenn, akkor nem felelsz, kivéve, ha biztosítékot
kell nyújtanod a rabszolga átadására, ha az a hatalmadba kerülne. Ha azonban átadná, akkor
nekem kell átadnia a birtokát; és ha biztosítékot nyújtanak a kilakoltatással való
visszaszerzése ellen, vagy jogában áll kérni, hogy a biztosítékot önnek nyújtsák, úgy
gondolom, hogy elegendő lesz, ha ezt a kereseti jogot rám ruházza, így kinevezhet engem
megbízottjának, hogy saját ügyeimben eljárjak, és ön nem lesz köteles többet megtéríteni,
mint amennyit ténylegesen kapni fog.
9. Paulus, Az ediktumról, XXXII. könyv.
A cselekményekre való hivatkozással biztosítékot is kell nyújtania.
13. Ulpianus, Az ediktumról, XXXI. könyv.
Ugyanez a szabály vonatkozik az ingatlanokra is, amikor az ügynök földterületet vásárol; az
őt megbízó fél ugyanis csak a jóhiszeműségért felel.
1. Ha azonban az ügynöknek biztosítékot adnak a rabszolga egészségi állapotára való
hivatkozással, vagy ilyen biztosíték adható, vagy ha ez más hiányosságokra való
hivatkozással történik, ugyanez a szabály alkalmazandó; vagy a fél ellen ítéletet kell hozni, ha
hanyagságból nem nyújt biztosítékot.
2. Ha olyan földterületről szedik a termést, amelyet az ügynököm vásárolt nekem, a bíró
kötelessége, hogy ezeket is kötelezze a kárpótlásra.
3. Ha az ügynököm kezében az én tulajdonomat képező pénz van, akkor attól a naptól kezdve,
hogy nem fizette ki a pénzt, kamatokkal tartozik nekem. Ha azonban pénzt adott kölcsön
kamatra, és a kamatot beszedte, akkor következésképpen úgy véljük, hogy köteles megtéríteni
minden hasznot, amelyet ebből szerzett; függetlenül attól, hogy én utasítottam-e őt a pénz
kölcsönadására vagy sem, mert a jóhiszeműség megköveteli, hogy ne szerezzen hasznot más
tulajdonából. Ha azonban nem használta fel a pénzt, hanem saját használatára sajátította ki,
akkor az adott körzetben szokásos törvényes kamatláb szerinti kamatra perelhető. Végül
Papinianus azt mondja, hogy még ha a megbízott kamatot szed is, és azt saját használatára
sajátítja ki, akkor is meg kell térítenie azt.
4. Ha valaki arra utasítaná Titiust, hogy azoktól, akik őt alkalmazzák, pénzt vegyen kölcsön,
nem lehet ellene megbízás alapján pert indítani (ahogy Papinianus állítja a Vélemények
harmadik könyvében), mert ő felel a kölcsönért, és ezért nem lehet őt kamatra perelni mintegy
megbízás alapján, ha ez nem szerepel kifejezetten a kikötésben.
5. Papinianus ugyanebben a könyvben azt is mondja, hogy ha egy kezes, aki azért vállalt
felelősséget, mert megbízója megbízottként utasította őt a pénz kölcsönvételére, ellene ítéletet
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hoznak; az institoriális eljárás természetű méltányossági keresetnek kell helyt adni, mert
úgyszólván úgy lehet tekinteni, hogy ő jelölte ki őt a kölcsön nyújtására.
6. Ha valakit arra utasítok, hogy Titiustól egy összeget követeljen, akkor megbízás alapján
pert indíthatok az ellen, akit erre utasítottam, hogy kötelezzem őt arra, hogy engedje el, ha ezt
kívánom; vagy, ha úgy tetszik, pert indíthatok arra, hogy kötelezzem őt arra, hogy nekem
vagy bárki másnak, akinek kívánom, helyettesítést adjon. Papinianus ugyanebben a könyvben
azt állítja, hogy ha egy anya hozományt ad a lánya nevében, és aztán a lánya utasítására abban
az időben vagy akár utólag is kikötést tesz; megbízási perrel felelősségre vonható, bár ő maga
az, aki a hozományt adta.
7. Ha valaki azt állítja, hogy az ügylet, amelynek lebonyolítására megbízott ügynökét és
rabszolgáját utasította, csak akkor lesz ratifikálva, ha Sempronius jelen van, amikor ez
megtörténik, és rossz tartozás keletkezik, akkor Sempronius, aki nem volt bűnös csalásban,
nem lesz felelős; és az is igaz, hogy aki más ügyeit ügynöki szándék nélkül, hanem kizárólag
szeretetből és baráti indítékból, azzal a céllal intézi, hogy ügynökeinek és intézőinek tanácsot
adjon, és tanácsával irányítsa őket, nem felel a megbízási perben; de ha rosszhiszeműségben
vétkes, nem a megbízási perben, hanem csalás miatt felel.
8. Ha utasítom az ügynökömet, hogy kamat nélkül adja kölcsön a pénzemet Titiusnak, és ő
nem adja kölcsön kamat nélkül, akkor vizsgáljuk meg, hogy vissza kell-e térítenie nekem a
kamatot? Labeo azt állítja, hogy akkor is vissza kell térítenie, ha én utasítottam, hogy kamat
nélkül adja kölcsön a pénzt; bár ha saját kockázatára adta kölcsön a pénzt, Labeo azt mondja,
hogy a kamatok behajtása iránti kereset nem jár.
9. Labeo azt is mondja, és ez helyes, hogy ez a kereset is lehetővé teszi a megtérítést, és mivel
az ügynökként eljáró fél köteles a terményt leszállítani, levonhatja a begyűjtés során felmerült
költségeit is; de ha a földeken való átutazás során a szállításra fordított valamit, úgy
gondolom, hogy ezt a költséget is meg kell téríteni neki, kivéve, ha fizetéssel foglalkoztatták,
és abban állapodtak meg, hogy az ilyen jellegű utak költségeit maga fizeti, vagyis a
fizetéséből kell kifizetnie.
10. Azt is mondja, hogy ha egy ügynök kedvtelésből, megbízatásán kívül bármilyen költséget
visel, megbízójának engedélyeznie kell, hogy a költséget okozó tárgyat eltávolítsa, ha ez a
megbízó sérelme nélkül megtehető, kivéve, ha a megbízó azt kívánja, hogy az említett
költségért felelősségre vonható legyen.
11. A kezesek és a megbízottak akkor is jogosultak a megbízási kereset benyújtására, ha a
fizetést bírósági eljárás megindítása nélkül teljesítették.
12. Julianus azt mondja, hogy általában véve, ha a kezes elmulasztotta, hogy közbeiktasson
egy olyan személyes kivételt, amellyel a főkötelezett nem tudott élni, akkor is jogosult lesz a
megbízás alapján történő keresetindításra; ha a kivételt valóban nem lehetett volna
tisztességesen alkalmazni. Ha ezt tudatosan tette egy olyan ügyben, amelyben a főkötelezett
élhetett volna az eljárással, nem lesz jogosult a megbízási perre, feltéve, hogy volt lehetősége
az ügyet rendezni, és megkérdezni a felet, hogy a saját nevében vagy ügyvéd útján kívánja-e
vállalni az ügy védelmét.
13. Ha a hitelező az átvételi elismervényt ajándékozás útján adja a kezesnek, úgy gondolom,
hogy ha a hitelező a kezest meg akarja fizetni, akkor ez utóbbi jogosult lenne a megbízás
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alapján történő keresetindításra; és ez még inkább így lenne, ha a hitelező az átvételi
elismervényt halála miatt adná neki, vagy felmentést hagyna rá.
11. Pomponius, Plautiusról, III. könyv.
Ha később olyan fél örökösévé válnék, akinek javára biztosíték miatt ellenem ítéletet hoztak,
jogosult leszek a megbízás alapján történő keresetindításra.
15. Ulpianus, Az ediktumról, XXXI. könyv.
Ha azonban a hitelező nem díjazás fejében, hanem főként ajándékozásból utasítja el a
kezessel szembeni pert, akkor ez utóbbi nem jogosult az adóssal szembeni keresetindításra.
(1) A Marcellus azonban úgy véli, hogy ha valaki azzal a szándékkal, hogy ajándékot adjon a
kezesnek, fizet a hitelezőnek a nevében, a kezes jogosult lesz a megbízási perre.
(2) Nyilvánvaló - mondja -, hogy ha egy apai felügyelet alatt álló fiú vagy egy rabszolga a
kezes, és én fizetek érte, akkor ajándékot adok neki; és sem az apa, sem a gazda nem indíthat
pert megbízás alapján. Ez azért van így, mert az a fél, aki a fizetést teljesítette, nem akart
ajándékot tenni az apának.
(3) Egyértelmű, hogy ha a kezesnek minősülő szolga fizet a hitelezőnek, akkor a gazdája
jogosult lesz a megbízás alapján történő pereskedésre.
(4) Marcellus ugyanezen a helyen azt is mondja, hogy ha az apai felügyelet alatt álló fiú az
apja felhatalmazása nélkül vált biztosítékká, akkor a megbízási kereset nem áll fenn, ha a
peculiumban nincs semmi; de ha az apja utasítására vált biztosítékká, vagy a fizetés a
peculiumból történt, akkor még több ok van arra, hogy az apja jogosult legyen a megbízási
keresetre.
(5) Ha egy apai felügyelet alatt álló fiamat utasítanám, hogy fizessen helyettem, Neratius azt
mondja, hogy az apja jogosult lenne a megbízási perre, akár ő maga fizet, akár a fia a
peculiumból, és ez ésszerű, mert nekem mindegy, hogy ki fizeti az adósságomat.
(6) Ha utasítom az apai felügyelet alatt álló fiamat, hogy fizessen helyettem, és ő ezt az
emancipáció után teszi meg, akkor igaz, hogy a fiúnak ténybeli keresetet kell indítani, de az
apát az önkéntes képviselet alapján megilleti a kereset, ha a fia emancipációja után fizet.
(7) Azok járnak el az ellenintézkedésekkel, akik elfogadták a megbízást; mint például azok,
akik elvállalták az ügyek általános ügyeinek vagy egy-egy ügyletnek az intézését.
(8) Ezért Papinianus azt kérdezi, hogy ha egy patrónus, aki egy földterületet vásárolt, és a
vételár kétharmadát kifizette, és elrendelte, hogy az említett földet adják át a szabadosának,
hogy a maradékot ő fizesse ki, és miután ez megtörtént, és a szabados beleegyezett, hogy a
földet a patrónus eladja, a szabados visszakérheti-e a vételár harmadát? Azt mondja, hogy ha
a szabados kezdetben elfogadta a megbízást, akkor nem kapott ajándékot, és a vételár
egyharmadát az időközben beszedett haszon levonása után ellenkérelem útján
visszakövetelheti; de ha a patrónus ezt ajándékként adományozta a szabadosnak, akkor ez
utóbbi úgy tekintendő, mintha utólag ajándékozta volna azt a patrónusnak.
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(9) Ha Ön arra utasított, hogy vásároljak Önnek valamit, és én azt a saját pénzemen vásárolom
meg, akkor jogosult leszek az Ön ellen indított keresetre, hogy visszaköveteljem az árát; de ha
az Ön pénzéből fizetem ki, és még mindig van valamilyen jóhiszeműen fennálló, a termék
megvásárlásával kapcsolatos egyenleg, vagy ha Ön megtagadja annak átvételét a megvásárlást
követően, akkor a megbízás alapján indított ellenkező irányú keresetnek van helye. Hasonló
lesz az eset, ha ön utasít engem, hogy bármi mást tegyek, és nekem ebből a célból költségem
keletkezik; mert nemcsak a kifizetett összeget, hanem annak kamatát is visszakövetelhetem. A
kamatnak egyébként nemcsak a késedelembe esés időpontjától kell kezdődnie, hanem a
bírónak a költséget is meg kell becsülnie, ha egy fél követeli a fizetést az adósától, és az fizet,
ha nagyon magas kamatot kap (mert teljesen jogos, hogy az ilyen ügyekben az ésszerűséget
figyelembe kell venni), vagy ha az adós maga vett fel pénzt magas kamatra, és azt fizeti. Ha
azonban a megbízott nem mentette fel a főadósát a kamatfizetés alól, de maga a kamat
elveszett; vagy ha alacsony kamatláb alól mentette fel, és a megbízás teljesítése érdekében
magasabb kamatlábat kapott; nincs kétségem afelől, hogy a kamatot megbízási per útján
visszakövetelheti, és (amint már megállapítottuk) a bírónak mindezt a méltányosság és a
jóhiszeműség elvei szerint kell eldöntenie.
(10) Azért adtam neked pénzt, hogy kifizesd a hitelezőmet, te ezt nem tetted meg, és ezért
kamatokkal tartozol nekem; ebben az esetben a hitelezőm kamatokkal együtt behajthatja
tőlem az esedékes pénzt, ahogyan azt Severus császár egy Hadrianus Demonstratushoz
intézett rescriptumában megállapította.
(11) Ha egy kicsapongó fiatalember utasít téged, hogy egy szajha biztosítékává válj, és te,
ismerve a nő jellemét, vállalod a megbízás teljesítését, nem leszel jogosult a megbízási perre;
mert az eset hasonló ahhoz, amikor pénzt adsz kölcsön valakinek, jól tudva, hogy az el fogja
veszíteni azt. De ha még tovább közvetlenül megbízza Önt, hogy kölcsönözzön pénzt egy
paráznának, akkor a megbízás nem kötelezheti Önt, mivel azt a jóhiszeműség ellenére adta.
(12) Ahol egy bizonyos ember a következőképpen írt levelet a barátjának: "Arra kérlek, hogy
tekintsd Sextilius Crescens-t, barátomat, neked ajánlottnak", akkor nem vonható felelősségre
a megbízás miatt, mert a levelet inkább azért írta, hogy az embert ajánlja, mint a megbízás
miatt.
(13) Ha az egyik fél utasítja a másikat, hogy adjon kölcsön pénzt az apai felügyelet alatt álló
fiának, akkor ez utóbbi nem tekintendő úgy, hogy a szenátusi rendelet megsértésével vette azt
kölcsön; de mivel az apa akár a peculium, akár a saját javára elköltött pénzért, akár a
parancsára végrehajtott cselekmény miatt felelősséggel tartozik, a megbízás érvényes lesz.
Azt mondom továbbá, hogy ha kétségem támadna afelől, hogy a szenátusi rendelet ellenében
fogadta-e el a kölcsönt, vagy sem, és én a szenátusi rendelet ellenében megtagadnám tőle a
kölcsönadást, és ekkor megjelenne valaki, aki azt állítja, hogy ez nem így van, és azt is
mondja a hitelezőnek: "Adj kölcsön az én kockázatomra, jó kölcsönt fogsz adni". Úgy
gondolom, hogy van alapja a megbízásnak, és a fél felelősséggel tartozik a keresetért.
(14) Ha utasítom a hitelezőt, hogy adjon kölcsönt, miután a pénzt már kölcsönadták;
Papinianus nagyon helyesen azt mondja, hogy nincs megbízás. Nyilvánvaló, hogy ha
utasítom, hogy adjon haladékot az adósnak, hogy várjon, és ne sürgesse őt a fizetésre, és
kijelentem, hogy a pénz az én kockázatomra lesz; azt hiszem, igaz, hogy a követelés teljes
kockázatát a megbízást adó félnek kell viselnie.
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(15) Azt is mondja, hogy ha egy gyám utasítja, hogy egy általa vállalt kötelezettséget
fogadjanak el vagy hagyjanak jóvá, akkor megbízási perrel, azaz azzal szemben, aki a gyámja
volt, vagy a gondnokával szemben felel.
(16) Ha pénzbehajtásra utasítok, majd meggondolom magam, indítható-e ellenem vagy az
örökösöm ellen megbízási per? Marcellus azt mondja, hogy a megbízás alapján benyújtott
keresetnek nincs helye, mert a megbízás a szándékváltozással megszűnik. Ha azonban
elrendeled a pénz behajtását, majd megtiltod, és a pénzt mégis behajtják, az adós mentesül.
(17) Marcellus azt is kimondja, hogy ha valaki halála után emlékművet állíttat magának,
akkor örököse megbízási perben járhat el. Ha azonban az, aki a megbízást kapta, az
emlékművet saját pénzén állíttatta, úgy gondolom, hogy akkor is indíthat megbízási pert, ha
nem őt bízták meg az emlékmű saját pénzén való felállításával; mert a per az ő javára indulhat
az ellen is, aki arra utasította, hogy saját pénzét az emlékmű felállítására fordítsa, és
különösen akkor, ha már korábban előkészületeket tett erre a célra.
13. Gaius, A tartományi ediktumról, X. könyv.
Ugyanez a szabály érvényes akkor is, ha arra utasítottam, hogy halálom után vásároljon meg
egy földterületet az örököseimtől.
(14) Ulpianus, Az ediktumról, XXXI. könyv.
Kétségtelen, hogy a kezes örököse jogosult a megbízási perre, ha fizetést teljesített. Ha
azonban eladta a hagyatékot, és a vevő fizetett, felmerül a kérdés, hogy jogosult-e a megbízási
perre? Julianus a Tizenharmadik Könyvben azt mondja, hogy az örökös indíthat ilyen
keresetet, mert a vétel miatt perelhető, hogy kötelezze őt a vételi jog átruházására, és ezért a
vételi kereset megalapozott lesz, mivel erre megvan a hatalma.
1. Ha egy kezes két örököst hagy hátra, és egyikük megvásárolja a hagyatékot a társörököstől,
majd kifizeti a kikötött összeget a kikötőnek mindazt, amiért az elhunyt kezességet vállalt,
akkor a társörököst akár a kikötés, akár a vásárlás alapján felelősségre vonhatja. Ezért jogosult
lesz a megbízási perre.
(15) Paulus, A Sabinusról, II. könyv.
Ha utasítom Önt, hogy vásároljon egy földterületet, és utána azt írom Önnek, hogy ne tegye
meg, és Ön már megtette a vásárlást, mielőtt megtudta volna, hogy én visszavontam azt;
felelősséggel tartozom Önnek a megbízás alapján indított perben, mert az, aki a megbízás
teljesítésére vállalkozott, nem szenvedhet kárt.
16. Ulpianus, Az ediktumról, XXXI. könyv.
Ha valaki arra utasítana, hogy a saját tulajdonomat terhelő kiadásokat vállaljak, és én ezt
megteszem, felmerül a kérdés, hogy a megbízás alapján indítanak-e keresetet. Celsus a Digest
hetedik könyvében azt mondja, hogy a következő véleményt adta, amikor Aurelius Quietus
állítólag utasított egy orvost, akinél lakott, hogy saját költségén építsen teniszpályát, meleg
fürdőt és más, az egészségét szolgáló épületeket a Ravennában lévő kertjében, ahová minden
évben szokott járni. Celsus ezért úgy ítélte meg, hogy miután levonta mindazt, ami az
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építményeit értékesebbé tette, megbízási per indítható ellene a fennmaradó összeg
behajtására.
17. Paulus, A Sabinusról, VII. könyv.
Ha utasítalak, hogy szedj be tíz aurei-t Titiustól, és mielőtt beszednéd, megbízás alapján pert
indítok ellened, és te ? az összeget beszededed, mielőtt az ügy eldőlne; megállapítást nyer,
hogy ítéletet kell hozni ellened.
18. Ulpianus, Sabinusról, XL. könyv.
Ha valaki hagyja, hogy valaki más utasítsa, hogy adjon neki pénzt kölcsön, akkor úgy
tekintik, hogy megbízást kapott.
19. Ugyanő, A Sabinusról, XLIII. könyv.
Ha a rabszolgám utasít valakit, hogy megvásárolja őt, hogy váltságdíjat kapjon érte;
Pomponius nagyon találóan tárgyalja azt a kérdést, hogy az, aki önként váltotta ki a
rabszolgát, indíthat-e keresetet az eladó ellen, hogy kényszerítse őt arra, hogy visszavegye őt;
mivel a megbízás cselekvése kölcsönös. Pomponius azonban azt mondja, hogy a
legigazságtalanabb dolog arra kötelezni engem, hogy visszavegyek egy rabszolgát az említett
rabszolga cselekedete miatt, akitől véglegesen meg akarok szabadulni; és ebben az esetben
sem lehetek megbízási perrel perelhető, mintha eladtam volna neked.
22. Paulus, A Sabinusról, XI. könyv.
Az, aki vállalta, hogy teljesíti a megbízást, semmilyen mértékben nem profitálhat belőle; mint
ahogyan nem szenvedhet veszteséget, ha nem tudja felvenni a kamatra kölcsönzött pénzt.
2. A kezes akkor is indíthat keresetet az üzletkötés miatt, ha a távollévő fél helyett kötötte
magát, mivel a megbízás alapján indított kereset nem áll fenn, ha a megbízás nem előzte meg
azt.
(21) Ulpianus, Sabinusról, XLVII. könyv.
Ha más utasítására kezességet vállalok önért, nem indíthatok ön ellen megbízási pert, ahogyan
az is történik, ha valaki más megbízását szem előtt tartva tesz ígéretet. Ha azonban ezt nem
egy, hanem két személy megbízására hivatkozva teszem, akkor szintén jogosult leszek
megbízási keresetre Ön ellen, mint ahogyan, ha két fél utasított arra, hogy kölcsönadjak
Önnek pénzt, akkor mindkettőjük ellen jogosult lennék a keresetre.
24. Paulus, Az ediktumról, XXXII. könyv.
Ha utasítom, hogy egy bizonyos időre vállaljon kezességet értem, és ön ezt feltétlenül
megteszi, és fizet; a megfelelő válasz az lesz, hogy az idő lejártáig nem jogosult a megbízás
alapján történő pereskedésre.
1. Arról is szó esett, hogy ha Ön az utasításom alapján egy bizonyos időre biztosítékot vállal
egy összegre, amellyel ez idő alatt tartoztam, és Ön azt az idő lejárta előtt kifizeti, akkor
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jogosult lesz-e azonnal megbízási perre? Egyes hatóságok úgy vélik, hogy a keresetindítási
jog azonnal megszületik, de kevesebb összegben, mint amekkora érdekem fűződik ahhoz,
hogy a fizetés az esedékesség napján megtörténjen. Jobb azonban azt mondani, hogy
időközben a megbízási per ezen összegre nem indítható, ha nem alkalmas számomra, hogy azt
a kitűzött időpont előtt kifizessem.
2. Néha előfordul, hogy ha a saját ügyeimet intézem, akkor is jogosult leszek a megbízási
perre; például, ha az adósom saját kockázatára a saját emberét helyettesíti helyettem, vagy ha
a kezes kérésére eljárást indítok a főadós ellen; mert bár a saját tartozásomat hajtom be, mégis
az ő ügyét intézem, és ezért amit nem sikerül behajtanom, azt megbízási perrel behajthatom.
3. Ha olyan személyek, akiknek a tulajdonát zálogba adták és eladták, csalárd vevőket
mutatnak be, és utasítják őket, hogy vegyék meg a tulajdont, a megbízást úgy értelmezik,
hogy a megbízás megtörtént, noha ilyen körülmények között nem létezik megbízás; mert ha
valaki a saját tulajdonát vásárolja meg, az ilyen vásárlás semmis.
4. Julianus azt mondta, hogy a megbízási kötelezettség annak a tulajdonára is vonatkozik, aki
a teljesítést vállalta, és emiatt mindenképpen bizonyítani kell; mert ha több örökös közül, akik
adásvételt hajtanak végre, egyet utasítok, hogy a hagyatékból való tulajdont vásárolja meg
nekem, akkor az említett örökös a megbízási perben a hagyatékból őt megillető részért felel,
és a kötelezettség kölcsönös lesz; ugyanis, ha ő emiatt (vagyis azért, mert vállalta a megbízás
teljesítését) nem adja át a vagyont más licitálónak, a jóhiszeműség megköveteli, hogy azt az
árat fizesse meg neki, amennyiért az eladható. Másrészt, ha a vevő nem azért volt jelen az
eladáson, hogy megvásárolja az ingatlant, amelyre szüksége volt, mivel megbízta az örököst,
hogy megvásárolja azt számára; teljesen jogos lesz, hogy megbízáson alapuló keresetet
indítson, hogy kártalanítsa magát az ingatlan megvásárlásához fűződő érdeke miatt.
5. Az a személy, akinek a tulajdonát elkobozták, bárkit utasíthat annak megvásárlására, és ha
ezt megteszi, a megbízás alapján méltányossági keresetnek van helye, ha nem tartja meg a
hitét. Ezt a szabályt azért állapították meg, mert ha a vagyont elkobozták, és bármit utólag
szereznek meg, az nem kerül a kincstárba.
6. Ha valaki olyan megbízás végrehajtására vállalkozott, amely arra utasítja, hogy raboljon ki
egy templomot, vagy sebesítsen meg vagy öljön meg egy embert, a megbízás gyalázatos
jellege miatt a megbízás alapján indított perben semmit sem követelhet.
7. Ha száz aurei-t adok neked, hogy odaadd Titiusnak, és te nem így teszel, hanem magad
használod fel, Proculus azt mondja, hogy mind megbízás, mind lopás miatt felelősségre
vonható vagy; de ha úgy adom neked, hogy bárkinek átadhatod, akinek akarod, akkor csak
megbízás alapján lehet perelni.
8. Ha utasítom a rabszolgádat, hogy az én számlámra fizessen ki egy pénzösszeget, amellyel
tartozom neked; Neratius azt mondja, hogy bár a rabszolga kölcsönkérhette a pénzt, és a
fizetést úgy könyvelhette be a könyvelésedbe, mintha tőlem kapta volna, mégis, ha nem a
hitelezőtől kapta, hogy az én hitelemre tegye, nem szabadulok fel, és nem indíthatsz ellenem
megbízás alapján pert; ha azonban azzal a szándékkal vette kölcsön, hogy azt az én
számlámra fizeti ki, akkor viszont mindkét körülmény bekövetkezik; mert nincs különbség,
hogy más rabszolga vagy ugyanaz a rabszolga kapta-e a pénzt, hogy az én számlámra fizesse
ki az ön nevében, és ez annál is inkább helyes, mert valahányszor a hitelező a saját pénzét
kapja, az adós felmentése nem következik be.
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9. Egy szökött rabszolgám, miközben egy tolvaj kezében volt, némi pénzhez jutott, és más
rabszolgákat vásárolt rajta, akiket Titius az eladótól átadással kapott. Mela azt mondja, hogy
megbízási perrel kötelezhetem Titiust, hogy szolgáltassa vissza nekem, mert a rabszolgámat
úgy tekintik, mint aki utasította Titiust, hogy a rabszolgákat átadással vegye át, feltéve, hogy
ezt a rabszolga kérésére tette. Ha azonban az eladó az ő beleegyezése nélkül adta át a
rabszolgákat Titiusnak, akkor adásvételi pert indíthatok annak érdekében, hogy az eladót
kötelezzem a rabszolgák nekem történő átadására, és az eladónak személyes kártérítési
keresete lesz Titius ellen olyan rabszolgák átadásáért, amelyekkel nem tartozott neki, bár azt
hitte, hogy tartozott.
10. Ha a vagyonfelügyelő eladást tart, de az abból származó bevételt nem fizeti ki a
hitelezőknek, Trebatius, Ofilius és Labeo azon a véleményen vannak, hogy a megbízás
alapján indítható ellene kereset a megjelent hitelezők javára, és hogy az üzletkötés miatt a
távollévő hitelezők is indíthatnak keresetet; de ha a jelenlévők megbízását teljesítve folytatja
az értékesítést, akkor a távollévő hitelezők nem indíthatnak keresetet az elvégzett ügyletek
miatt, kivéve talán azok ellen, akik a vagyonkezelőt az ingatlan értékesítésére utasították,
mintha ők végezték volna az előbbiek ügyleteit. Ha azonban erre utasították őt, abban a
hiszemben, hogy ők az egyedüli hitelezők, akkor a távollévő hitelezők javára kell keresetet
indítani azok ellen, akik a megbízást adták.
11. Ugyanakkor, ahogyan az ember szabadon nem fogadhat el egy megbízást, úgy ha
elfogadja, akkor azt végre kell hajtani, hacsak vissza nem vonják. Sőt, a visszavonás történhet
úgy is, hogy a megbízó félnek fennmaradjon a joga, hogy az ügyet akár maga, akár más által
kényelmesen elintézze; vagy ha a megbízás teljesítését vállaló személyt kihasználhatják. Ha
pedig az a fél, akinek a megbízást adták, hogy vásároljon meg valamit, nem teszi meg, és nem
nyilatkozik arról, hogy nem fogja megvásárolni, akkor a saját gondatlanságáért felel, nem
pedig másnak a gondatlanságáért; és eldőlt, hogy a megbízás alapján perelhető. Még akkor is
felelősséggel tartozik (amint azt Mela is mondta), ha csalárd módon visszavonja a megbízást
egy olyan időpontban, amikor nem tudta volna megfelelően elvégezni a vásárlást.
23. Hermogenianus, Epitoméi a jogról, II. könyv.
Ha azonban a megbízott a megbízás teljesítésének elmulasztására betegségre vagy ellenfele
halálos ellenségeskedésére hivatkozik.
24. Paulus, Mondatok, II. könyv.
Vagy hogy az adós ellen indított kereseteknek nem lesz erejük vagy hatásuk.
(25) Hermogenianus, Epitoméi a jogról, II. könyv.
Vagy bármilyen más jogos okból, meg kell hallgatni.
27. Paulus, Az ediktumról, XXXII. könyv.
A megbízó személy halála is a megbízás teljesítésének elmulasztására okot adó okok között
szerepel, mivel a megbízás halálával megszűnik. Ha azonban a meghatalmazást olyan fél
hajtja végre, aki nem tud erről a tényről, akkor úgy ítélik meg, hogy a kereset a kényszerűség
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kedvéért megalapozott. Julianus azt is megállapította, hogy a megbízás megszűnik annak a
félnek a halálával, aki azt adta, de az abból eredő kötelezettség néha továbbra is fennáll.
28. Ha egy fél utasította az adóst, hogy fizesse ki helyette Titiusnak, és az adós a pénzt Titius
halála után fizette ki; bár erről a tényről nem tudott, fel kell őt menteni.
29. A pénzt a kezes elveszettnek tekinti, ha a hitelező javára egy adóst helyettesített, még
akkor is, ha az nem volt fizetőképes; mert az a hitelező, aki elfogadja a helyettesített adóst, a
biztosítékot jóváteszi.
30. Ha a kezesnek ajándékozni kívánó fél felmenti hitelezőjét, aki a saját adósának minősül, a
kezes azonnal pert indíthat megbízás alapján, mivel nincs különbség, hogy a pénzt a
hitelezőnek fizette-e ki, vagy a hitelezőt mentesítette kötelezettsége alól.
31. Azt is szem előtt kell tartani, hogy a kezes a megbízás alapján indított perben nem
követelhet többet, mint amennyit fizetett.
32. Az ön utasítására kezesévé váltam tíz aurei összegéért, és kifizettem a hitelező ügynökét.
Ha ez utóbbi volt a valódi megbízott, azonnal jogosult vagyok a megbízási perre, ha azonban
nem volt az, akkor behajtási pert indíthatok ellene.
33. A megbízó nem számolhat el minden olyan költséggel, amely őt terhelte; mint például, ha
azért, mert tolvajok kirabolták, vagy mert hajótörés következtében elvesztette vagyonát, vagy
őt vagy családtagjait betegség támadta meg, kénytelen volt kiadásokat viselni; mert ezeket a
dolgokat inkább a balesetnek, mint a megbízásnak kell tulajdonítani.
34. Ha azonban egy rabszolga ellopja tőled azt, amit az én utasításomra vásároltál, Neratius
azt mondja, hogy megbízás alapján pert indíthatsz, hogy a rabszolgát kárpótlásul kötelezd a
számodra történő átadásra, ha ez a te hibád nélkül történt; ha azonban tudtam, hogy a
rabszolga becstelen, és nem figyelmeztettelek, hogy gondoskodhass ellene, akkor a kamatod
összegét nekem kell megtérítenem neked.
35. Egy munkás egy barátja utasítására tíz aureiért vett egy rabszolgát, és megtanította a
mesterségére; ezután eladta húsz aureiért, amit egy megbízás alapján indított perben kellett
kifizetnie. Ezt követően ítéletet hoztak ellene a vevő javára, azzal az indokkal, hogy a
rabszolga nem volt egészséges. Mela azt mondja, hogy a megbízó nem köteles megtéríteni
neki azt, amit fizetett, kivéve, ha a rabszolga a vétel után, anélkül, hogy rosszhiszemű lett
volna a részéről, egészségtelenné vált. Ha azonban a mandátor megbízásából utasításokat
adott neki, akkor ennek az ellenkezője lenne a helyzet, mert akkor visszakövetelhetné, amit
elköltött, valamint azt is, amit a rabszolga tartására fizetett, kivéve, ha arra kérték, hogy
ingyenesen utasítsa őt.
27. Gaius, A tartományi ediktumról, IX. könyv.
Ha valaki azt írja egy másiknak, hogy engedje el az adósát, és ő maga fizeti ki neki a pénzt,
amivel tartozik neki, akkor megbízás alapján perelhető.
1. Ha azzal a megállapodással adtam át neked egy rabszolgát, hogy halálom után szabadon
bocsátod, akkor a kötelezettség létrejön. Ezenfelül én magam is jogosult leszek arra, hogy
pereljek Ön ellen, ha meggondoltam magam, és vissza akarom szerezni a rabszolgát.
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2. Ha egy fél vállalta a megbízás teljesítését, és azt végre is tudja hajtani, nem szabad
elmulasztania, amit ígért, különben a megbízó kamatainak összegében ítélet születik ellene.
Ha azonban tisztában van azzal, hogy nem tudja teljesíteni a szolgáltatást, akkor erről a
tényről a lehető leghamarabb értesítenie kell a megbízót, hogy az előbbi másvalakit
alkalmazhasson, ha erre igényt tartana. Ha elmulasztotta értesíteni, amikor megtehette volna,
akkor a megbízó kamatainak összegéért felel, de ha valamilyen okból nem tudta értesíteni,
akkor biztonságban van.
3. A megbízás megszűnik annak a félnek a halálával, akinek a megbízást adták, ha az anélkül
halt meg, hogy a megbízásnak bármilyen módon eleget tett volna; és örököse, még ha a
megbízást teljesítette is, emiatt nem lesz jogosult a megbízási perre.
4. A megbízás teljesítése során felmerült költségeket, ha azok jóhiszeműen merültek fel,
mindenképpen meg kell fizetni; és nem számít, hogy a megbízó kevesebbet fizetett volna, ha
maga bonyolította volna le az üzletet.
5. Ha az én utasításomra kölcsönt nyújtasz Titiusnak, és megbízási pert indítasz ellenem, nem
hozhatok ellenem ítéletet, hacsak nem engedményezed rám a Titius ellen fennálló perbeli
jogaidat. Ha azonban Titiust perelnétek, én magam nem mentesülök, hanem csak annyiban
tartozom nektek, amennyiben nem tudtatok Titiustól behajtani.
28. Ulpianus, Az ediktumról, XIV. könyv.
Papinianus a Kérdések harmadik könyvében azt mondja, hogy a fizető adós megbízottja a
törvény erejénél fogva nem szabadítja fel a főadósát; mert ő a saját nevében, saját megbízása
alapján fizet, és ezért úgy gondolja, hogy a főadós elleni peres jogokat a megbízottra kell
ruházni.
29. Ugyanő, Disputációk, VII. könyv.
Ha a kezes ellen pert indítottak, és ő, nem tudván, hogy a pénzt ténylegesen nem adták át az
adósnak, a kezességvállalása miatt fizet; felmerül a kérdés, hogy a kezes az általa kifizetett
összeget visszaszerezheti-e megbízás alapján? És ha valóban, a tények ismeretében
elmulasztja, hogy csalásra hivatkozva vagy a pénz kifizetésének elmaradása miatt kivételt
tegyen, akkor úgy kell tekinteni, hogy részt vett a csalásban, mivel a súlyos gondatlanság
nagyon hasonlít a csaláshoz. Ha azonban nem volt tudatában a tényeknek, nem terhelheti
felelősség. Ugyanezen elv alapján, ha az adós jogosult kivételre, például egy megállapodás
alapján vagy más okból, és ő, mivel nem tudott erről, nem él ezzel a kivétellel, azt kell
mondani, hogy jogosult lesz a megbízási perre, mivel a főadós figyelmeztethette volna
kezesét, és ezt meg is kellett volna tennie, hogy megakadályozza, hogy az tudatlanul fizesse
meg azt, ami nem volt esedékes.
31. Vita tárgyát képezi, hogy ha egy kezes, aki nem tudja, hogy jogellenesen kötelezte magát,
és fizet, vajon lesz-e perelhető a megbízás? Ha valóban nem volt tisztában a tényekkel, akkor
a tudatlansága mentséget jelent, de ha nem volt tisztában a joggal, akkor az ellenkező
véleményt kell képviselni.
32. Ha a kezes, nem tudván, hogy az adós fizetett, maga teljesíti a fizetést, úgy vélem, hogy
jogosult lesz a megbízási keresetre; ugyanis felmentést kellene kapnia, ha nem tudta volna
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meg, hogy az adós fizetett, mivel az adósnak a fizetés után azonnal értesítenie kellene a
kezesét, hogy a hitelező ne tudja őt túllicitálni, és tudatlanságát kihasználva megszerezni tőle
azt az összeget, amelyért kezességet vállalt.
33. Ezt is meg kell vitatni a kezessel kapcsolatban, nevezetesen: ha a fizetéskor nem
értesítette a főkötelezettet, és ez utóbbi ezután teljesítette a kötelezettséget, amit nem kellett
volna megtennie. Úgy gondolom, hogy ha értesíthette volna, de nem tette meg, ha a kezes
megbízás alapján pert indít, akkor el kell zárni; mert ha nem értesítette az adóst a fizetés
teljesítése után, akkor csaláshoz hasonló cselekményt követett el. Ezenfelül a főadósnak át
kell engedményeznie keresetjogát a kezesre, hogy a hitelező ne kapjon kétszeres fizetést.
34. Még ha a kezes bizonyos cselekményeket elmulaszt is, akkor sem bűnös csalásban; mint
például, ha elmulaszt élni a képviseleten alapuló kivétellel, akár tudott, akár nem tudott a
jogáról. Ebben az esetben ugyanis a jóhiszeműségről van szó, és azzal nem egyeztethető
össze, hogy a jog szép megkülönböztetésein civakodjunk, hanem csak azt kell megállapítani,
hogy a fél adós-e vagy sem.
35. A fent említett példák mindegyikében, amikor a hitelező olyan pénzt kapott, amelyet
valójában nem az adósnak adott kölcsön, vagy amelyet másodszor is kifizettek, a behajtási
keresetnek helye van ellene, kivéve, ha a pénzt ítélet alapján fizették ki neki; mert ebben az
esetben a behajtási keresetnek nem az ítélet felhatalmazása miatt van helye, hanem ő maga, a
kétszínűség miatt, csalás bűntette miatt kell büntetni.
36. Ha egy kezes, akit az elévülés miatt felmentettek, ennek ellenére kifizeti a hitelezőt,
jogilag jogosult lesz a főadós elleni keresetre; mivel, bár már felmentették a hiteltartozás
miatt, ő felmentette az adóst. Ezért, ha kész a főadós védelmére a hitelezőjével szemben,
teljesen jogszerű, hogy megbízási per útján visszakapja azt, amit fizetett. És ezt a véleményt
Julianus is vallotta.
30. Julianus, Digest, XIII. könyv.
Ha én adok neked egy rabszolgát azzal a megállapodással, hogy te megszabadítod a
rabszolgaságtól, és azután az ügynököm megtiltja neked, hogy megszabadítsd a
rabszolgaságtól, indíthatok-e pert megbízás alapján, ha te megadod neki a szabadságát?
(1) Azt válaszoltam, hogy ha az ügynöknek jó oka volt arra, hogy megakadályozza a
rabszolga manumifikálását, akit kizárólag azért kaptam, hogy manumifikáljam; például ha
utólag kiderült volna, hogy a rabszolga számlákat hamisított, vagy hogy korábbi gazdája élete
ellen szervezkedett, akkor én leszek a felelős, ha nem fordítok figyelmet az ügynök
értesítésére. Ha azonban az ügynök az értesítést minden alapos ok nélkül adta, hanem pusztán
azért, hogy megakadályozza a rabszolga manumifikálását, akkor nem indítható ellenem
kereset, még akkor sem, ha én adom meg neki a szabadságát.
31. Ugyanez, Digest, XIV. könyv.
Ha üzletem lebonyolítását olyan félre bízom, aki (egy éven belül) négyszeres kártérítési
perben felel velem szemben, az év elteltével pedig csak egyszerű kártérítésért; még ha az év
elteltével megbízás alapján indítok is ellene pert, ő köteles lesz nekem négyszeres kártérítést
fizetni; mert az a fél, aki más üzletének vezetését vállalja, köteles neki azt megfizetni, amit
másnak kellett volna fizetnie.
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(32) Ugyanő, Az Urseius Feroxról, III. könyv.
Ha nem lennék hajlandó belépni egy ingatlanba, hacsak nem nyújtanak biztosítékot arra, hogy
minden veszteségért kártérítést kapok, és ilyen körülmények között megbízást adnak; úgy
gondolom, hogy a megbízás alapján benyújtott kereset megalapozott. Ha azonban egy fél
utasított egy másikat, hogy ne utasítsa vissza a hagyatékot, az eset egészen más; mert ha a
hagyatékot megszerzik, az nem okozhat kárt annak, aki azt megkapja, de a hagyaték
elfogadása néha kárt okoz. Egyszóval, valahányszor ilyen szerződéseket kötnek, és
valahányszor a felek nevében kezes kötelezi magát, úgy gondolom, hogy a megbízási
kötelezettség létrejön; mert nem sokat számít, hogy ki az az egyén, aki kihallgatás után kezes
lett, vagy hogy valaki, aki nincs jelen, utasítja-e ezt. Ezen túlmenően helyénvaló megjegyezni,
hogy gyakori eset, hogy fizetésképtelennek vélt vagyonokat a hitelezők utasítására vesznek
birtokba; és nem kétséges, hogy ez a megbízás alapján történő perindítással szemben
kötelezettséget keletkeztet.
33. Ugyanő, A Miniciusról, IV. könyv.
Ha egy felet arra kérnek, hogy kezes legyen, és kisebb összegre kötelezi magát, akkor jogilag
felelős; ha azonban nagyobb összegre kötelezi magát, Julianus nagyon helyesen gondolja ?és
ez több hatóság véleménye is ?, hogy nem felel a megbízási perben nagyobb összegért, mint
amennyiért kezességvállalásra felkérték, hanem csak a kérésben szereplő összegért; mert azt
tette, amire utasították; mivel úgy tartják, hogy az őt felkérő fél jóhiszeműségére bízott abban
a mértékben, amilyen mértékben felelősségre kérték.
34. Africanus, Kérdések, VIII. könyv.
Egy férfi Lucius Titius ügynöke volt, aki Lucius Titius ügyeit intézte, és miután az előbbi
adósaitól pénzt szedett be, levelet küldött neki, amelyben közölte, hogy egy bizonyos összeg,
amely az ő ügyeinek intézéséből származott, az ő kezében maradt, és hogy ő maga
kölcsönvette azt, és hat százalékos kamattal tartozott neki. Felmerült a kérdés, hogy ilyen
körülmények között perelhető-e ez a kölcsönadott pénz, és behajtható-e a kamat? A válasz az
volt, hogy a pénzt nem adták kölcsön, különben azt lehetne állítani, hogy a pénzt minden
olyan szerződésben kölcsönadottnak kell tekinteni, ahol nincs ellenszolgáltatás. Ez az eset
nem hasonlít ahhoz az esethez, amikor olyan megállapodás születik, hogy kölcsönként
megkapod a nálad letétbe helyezett pénzt, és azt kölcsönadják, mert akkor a pénz, ami az
enyém volt, a tiéd lesz. Sőt, ha én utasítalak, hogy adósomtól pénzt vegyél kölcsön, akkor is
kölcsön lesz belőle, mert ez az elnéző értelmezés; és ennek bizonyítéka az, hogy ha az a fél,
aki pénzt akar kölcsönadni egy másiknak, ezüstöt ad neki eladásra, nem indíthat jogszerűen
pert a kölcsönadott pénzért, és mégis, az ezüstért kapott pénz annak a félnek a kockázatára
lesz, aki az ezüstöt kapta. Az említett esetben tehát azt kell megállapítani, hogy a megbízottat
megbízási perben felelősség terheli, így, bár a pénz az ő kockázatára volt, mégis meg kell
fizetnie a megállapított kamatot.
1. Utasítottam Önt, mint egy birtokrész örökösét, hogy meghatározott áron vásároljon meg
nekem egy, az említett birtokhoz tartozó földterületet, és Ön ezt meg is tette. Kétségtelen,
hogy a többi társörökös részesedéseivel kapcsolatban megbízási per indítható közöttünk. Ami
azonban az ön részét illeti, kétség merülhet fel, hogy vételi vagy megbízási per indítható-e,
mivel nem alaptalan azt hinni, hogy az adásvétel e rész tekintetében feltételesen történt; mert
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valójában nagyon fontos kérdés, hogy ha én az alku megkötése előtt meghalnék, és ön, tudva
halálomról, a megbízásomra hivatkozva megtagadná az eladást másnak, az örökösöm
felelősséggel tartozna-e önnek emiatt? És másrészt, ha Ön másnak adná el az árut, akkor is
felelős lenne-e az örökösömmel szemben? Mert ha az adásvételt feltételesnek minősítenék,
ugyanúgy lehet eljárást indítani, mintha bármely más feltételnek halála után eleget tettek
volna. Ha azonban az eljárás megbízás alapján indult volna, például ha másnak a tulajdonát
képező földterület megvásárlását rendeltem volna el, és bekövetkezett a halál, mivel ön tudott
erről a tényről, és a megbízás megszűnt, az ön javára nem lehetne keresetet indítani az
örökösömmel szemben; ha azonban a megbízás alapján történt volna az eljárás, az eljárás
menete ugyanaz lenne, mint a vásárlás esetében.
(35) Neratius, Pergamenek, V. könyv.
Ha arra utasítottam, hogy vásároljon meg nekem egy olyan földterületet, amelyben önnek is
van részesedése, akkor igaz, hogy e megbízásnak megfelelően önnek is át kell adnia nekem a
részesedését, miután a többi részesedést is megvásárolták. Ha azonban arra utasítanám, hogy
az említett részvényeket egy bizonyos áron vásárolja meg, és Ön néhányat bármilyen áron
megvásárolt, az Ön részesedése a bevételből úgy csökken, hogy a teljes összeg nem
haladhatja meg azt az összeget, amelyért az ingatlan megvásárlására utasítottam. Ha azonban
arra utasítottam, hogy a vásárlást bármilyen ár meghatározása nélkül hajtsa végre, és a többi
fél részvényeit más áron vásárolja meg, akkor a maga részvényeit is olyan összegért kell
eladnia, amelyet egy jó polgár ítélőképessége jóváhagyna.
36. Javolenus, Cassiusról, VII. könyv.
Egy ilyen személynek össze kell gyűjtenie az összes összeget, kicsiket és nagyokat, és így kell
megállapítania, hogy a megbízást kapó félnek mekkora részt kell fizetnie. Számos hatóság
elfogadja ezt a szabályt.
1. Hasonlóképpen, a következő esetben, ha arra utasítottalak, hogy vásárolj meg nekem
valamit egy bizonyos áron, és te a többi tulajdonostársra való hivatkozással nyereségesen
bonyolítottad le az üzletet, és a vásárlást alacsony áron hajtottad végre, akkor a te részedre jut
az érdekeltséged összege, feltéve, hogy az a megbízásban szereplő összegen belül van; de mi
van akkor, ha azok, akik a földet veled együtt birtokolták, kénytelenek voltak alacsony áron
eladni azt, akár a rossz állapotuk miatt, akár más okból? Ön nem hozhatná meg ugyanezt az
áldozatot, és ebből a körülményből sem származhatna haszna, mivel a megbízásnak
ingyenesen kellene történnie, és emiatt nem lenne szabad megakadályoznia az eladást, mert
tudta, hogy a vevő jobban vágyik a birtok megszerzésére, mint abban az időben, amikor
megbízta Önt a vásárlásra.
2. Ha utasítanám, hogy vásároljon meg nekem egy földterületet, amelyet bizonyos felek
értékesítenek, oly módon azonban, hogy a megbízás nem köt engem, hacsak nem vásárolja
meg az egész területet, és nem tudja megvásárolni az egészet; a megvásárolt részekkel
kapcsolatban a saját üzletét fogja lebonyolítani, függetlenül attól, hogy van-e érdekeltsége a
földben vagy sem. Ennek az lesz az eredménye az is, hogy az, akinek ilyen megbízást adtak,
időközben saját kockázatára fogja megvásárolni a különböző részvényeket, és ha nem
vásárolja meg mindet, akkor azok a kezében maradnak, még akkor is, ha nem akarja őket.
Valószínűbb, hogy mivel a fél vállalhatja az ilyen kellemetlenségekkel járó megbízás
végrehajtását, és ezt önként tette, a különböző részvények megvásárlásával teljesítse
kötelességét, ahogyan azt az összes részvény együttes megvásárlásával is tennie kellene.
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3. Ha utasítom Önt, hogy vásároljon meg nekem egy földterületet, és nem teszem hozzá, hogy
a megbízás alapján nem leszek felelős, hacsak Ön nem vásárolja meg az egészet, és Ön
megvásárolja annak egy vagy több részét; akkor kétségtelenül jogosultak leszünk egymás
ellen kölcsönösen megbízási pereket indítani, még akkor is, ha Ön nem tudná megvásárolni a
föld többi részét.
(37) Africanus, Kérdések, VIII. könyv.
Kezességet vállaltam érted egy bizonyos rabszolga átadásáért, és teljesítettem a
megállapodást. Amikor megbízási pert indítok ön ellen, akkor arra az időpontra kell
hivatkozni, amikor a fizetést teljesítettem, és nem arra, amikor a pert indítottam; és ezért, még
ha a rabszolga később meg is hal, a méltányossági keresetnek akkor is helye van.
2. Más a szabály a kikötés esetében, mert akkor a kereset benyújtásának időpontját kell
figyelembe venni, kivéve, ha az ígérő felelős azért, hogy nem a megfelelő időben teljesítette a
fizetést, vagy a hitelező elmulasztotta azt átvenni, mert egyik fél mulasztása sem járhat
előnyökkel.
38. Marcellus, vélemények.
Lucius Titius megengedte fiának, Publius Maeviusnak, hogy jelzálogot vegyen fel egy közös
tulajdonban lévő házra fia hitelezőjének, de nem azzal a szándékkal, hogy megajándékozza őt
azzal; és miután Maevius meghalt, és egy kiskorú lányt hagyott hátra, az utóbbi gyámjai
Titius ellen indított perben Titiushoz hasonlóan a kölcsön behajtása érdekében indított perben.
Kérdezem, hogy a háznak azt a részét, amelyet Titius megengedte a fiának, hogy megterhelje,
bírósági döntés alapján fel kell-e szabadítani? Marcellus azon a véleményen volt, hogy a
bírónak kell eldöntenie, hogy fel kell-e szabadítani, figyelembe véve az adós jellemét és a
szerződő felek szándékát, valamint azt az időpontot, amikor a vitatott ingatlant jelzáloggal
terhelték, mivel egy ilyen jogi kérdés eldöntése bírói döntéstől függ.
10. Van egy nem eltérő, és nagyon gyakran felmerülő kérdés, nevezetesen, hogy a kezes
indíthat-e eljárást a felmentése érdekében, mielőtt a fizetést teljesítette volna. Nem kell
mindig megvárni, amíg a fizetést teljesíti, vagy amíg a kérdéssel való egyesülést követően
ítéletet hoznak ellene; mivel ha a főadós hosszú ideig késlekedett a fizetéssel, vagy elherdálta
a vagyonát, és különösen, ha a kezesnek nincs a kezében a pénz a hitelezőnek való kifizetésre
készen, akkor megbízási perben eljárhat az adós ellen.
39. Neratius, Pergamenek, VII. könyv.
Arisztosz és Celsus atya is úgy vélte, hogy a következő feltétel mellett lehet letétbe helyezni a
vagyont, és a megbízás teljesítését vállalni, mégpedig a következő feltétel mellett: "Hogy a
vagyon annak a félnek a kockázatát viseli, aki a letétet átvette, vagy a megbízás teljesítését
vállalta". Ez számomra helyesnek tűnik.
40. Paulus, Az ediktumról, IX. könyv.
Ha az ön jelenlétében és ön ellenére kezessé válnék önért, akkor sem a megbízás, sem az
üzletkötés miatt nem lehet sem a megbízás, sem az üzletkötés miatt indított kereset. Egyes
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hatóságok szerint a méltányossági keresetnek helyt kell adni, de én nem értek egyet velük, és
úgy gondolom, hogy a Pomponius által képviselt vélemény a helyes.
41. Gaius, A tartományi ediktumról, III. könyv.
A megbízási kereset néha csak az egyik félnek adható meg; ugyanis ha az a fél, aki a
megbízás teljesítésére vállalkozott, túllépi annak korlátait, akkor nem lesz jogosult a
megbízási keresetre, és az, aki a megbízást adta neki, jogosult lesz a vele szembeni keresetre.
42. Ulpianus, Az ediktumról, XI. könyv.
Ha utasítom Önt, hogy vizsgálja meg egy ingatlan körülményeit, és Ön megvásárolja tőlem
azt, azt állítva, hogy annak értéke kisebb, mint amekkora valójában, akkor megbízás alapján
felelősséggel tartozik nekem. Ugyanez a helyzet akkor is, ha utasítom, hogy vizsgálja meg
egy olyan személy pénzügyi helyzetét, akinek kölcsönt fogok nyújtani, és Ön hamisan azt
állítja nekem, hogy az illető fizetőképes.
43. Ugyanő, Az ediktumról, XXIII. könyv.
Az a személy, aki vállalja, hogy teljesíti a megbízást, "hogy egy bizonyos időre pénzt
helyezzen el", és ezt meg is teszi, a megbízás alapján perelhető, és a késedelemmel szerzett
minden kereseti jogot át kell ruháznia.
(44) Ugyanő, Az ediktumról, LXII. könyv.
Csalásnak minősül, ha valaki megtagadja az eljárást egy olyan adóssal szemben, akit
beperelhet, vagy ha nem követeli a fizetést, amikor az behajtható.
(45) Paulus, Plautiusról, V. könyv.
Ha Ön az én utasításomra vásárolt egy földterületet, indíthat-e ellenem megbízási pert, miután
kifizette a vételárat, vagy még előtte, hogy elkerülje a saját tulajdonának eladását? Helyesen
állapították meg, hogy a megbízási kereset ebben az esetben arra szolgál, hogy engem arra
kényszerítsenek, hogy átvállaljam azt a kötelezettséget, amellyel Önt az eladóval szemben
kötelezik; mivel én magam is indíthatok Ön ellen keresetet, hogy Önt arra kényszerítsem,
hogy az eladóval szembeni követeléseit engedményezze.
16. Ha az én utasításomra Ön vállalta a védelmet egy olyan ügyben, amely még bíróság előtt
van, nem tehet jogi lépéseket arra, hogy a védelmet alapos ok nélkül átruházza rám, mivel
még nem hajtotta végre a megbízást.
17. Sőt, ha az üzletem lebonyolítása közben kötelezettséget vállalsz valamelyik hitelezőmnek,
akkor ki kell mondani, hogy mielőtt fizetnél, jogosult leszel ellenem keresetet indítani, hogy
kényszeríts engem a kötelezettség átvállalására, és ha a hitelező megtagadja a kötelezettség
megváltoztatását, akkor köteles leszek biztosítékot nyújtani, hogy megvédjelek vele szemben.
18. Ha kötelezettséget vállalok arra, hogy Ön megjelenik a bíróságon, és nem jelenik meg,
vagy ha vállaltam az Ön felelősségét, akkor megbízási pert indíthatok annak érdekében, hogy
Önt arra kényszerítsem, hogy felmentsen, mielőtt kifizetném.
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19. Ha utasítanám, hogy fizesse ki a hitelezőmet, és ön erre kötelezné magát, és ennek
következtében ítéletet hoznának ön ellen; a humánusabb vélemény szerint ebben az esetben az
ön javára és ellenem indítanának megbízási pert.
20. Ahol kimondtuk, hogy a megbízási per a pénz kifizetése előtt indítható, ott a megbízó nem
a kifizetés elmaradásáért, hanem csak a cselekményéért felel; és ahogyan igazságos, hogy ha a
megbízottal szemben kereseti jogot szereztünk, azt a megbízónak kell engedményeznünk;
ugyanezen elv alapján a megbízási perben kötelesek vagyunk őt a felelősség alól felmenteni.
21. Ha a kezes a felmerült ésszerű költségek miatt nagyobb összeget fizet, mint amennyire
kötelezte magát, akkor annak, akiért kezességet vállalt, a teljes összeget ki kell egyenlítenie.
22. Megállapodást kötöttem az adósoddal a tartozásod kifizetéséről, a te kockázatodra. Nerva
és Atilicinus azt mondják, hogy megbízás alapján pert indíthatok ellened arra hivatkozva,
amit korábban nem tudtam tőle behajtani, még akkor is, ha a megbízás a te ügyeidre
vonatkozott. Ez ésszerű, mert akkor az, aki az adóst helyettesítette, nem mentesül, ha a
hitelezője követeli a követelést, és nem írja elő, hogy ez az adós kockázatára történik.
23. Ugyanez a szabály érvényesül akkor is, ha a főkötelezett ellen a kezes utasítására
indítanék pert, mert a megbízás teljesítésével a kezes mentesülne korábbi felelőssége alól.
46. Ugyanő, Az ediktumról, LXXIV. könyv.
Ha valaki olyan fél számára kötelezi magát, aki az alábbiak szerint ígéretet tesz, nevezetesen:
"Ha nem adom át a Stichust, akkor százezer szesztercát fizetek", és ő alacsonyabb áron
vásárolja meg a Stichust, és fizet, hogy a százezer szesztercára vonatkozó kikötés ne lépjen
hatályba; megállapítást nyer, hogy megbízás alapján pert indíthat. A legcélszerűbb tehát, hogy
a megbízás minden esetében a megfelelő formát tartsák be, így ha a megbízás biztos, akkor
annak feltételeit nem szabad megszegni; ha azonban a megbízás bizonytalan, vagy több
alternatívát tartalmaz, akkor, bár rendelkezései esetleg más cselekmények teljesítésével
valósultak meg, mint amit maga a megbízás előír, mégis, ha ez a megbízó számára előnyös
volt, a megbízási kereset megalapozott.
47. Pomponius, Plautiusról, III. könyv.
Julianus azt mondja, hogy ha a feleség a hozományát a kezesének ígéri, mert a kezesség miatt
tartozik neki, a férj a házasságkötés után azonnal megbízási pert indíthat az adós ellen; azon
oknál fogva, hogy úgy értelmezik, hogy elvesztette a pénzt, amellyel a házasság alatt
felmerült kiadásokat fizethette volna.
18. Ha egy fél kezességet vállalt azért, hogy egy rabszolgát átadjon önnek, és ő egy másik
rabszolgát ad át a kikötőnek, akkor ő maga nem szabadul fel, és ön sem szabadul fel, és ezért
nem jogosult ön ellen megbízás alapján perelni. Ha azonban a stipuláns az említett rabszolgát
uzsorakölcsönzés útján szerezte meg, Julianus szerint úgy kell tekinteni, hogy felszabadítás
történt, és ennek következtében a megbízási kereset megalapozott, de csak azután, hogy az
uzsorakölcsönzés megtörtént.
48. Celsus, Digest, VII. könyv.
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Quintus Mucius Scaevola szerint, ha valaki biztosítékot adott kamatra kölcsönzött pénzért, és
a főadós, miután beperelték, megpróbálja tagadni, hogy a pénzt kamatra adták kölcsön, és a
kezes a kamatok kifizetésével megfosztja a főadót a fizetés megtagadásának lehetőségétől,
akkor ezt a pénzt nem követelheti vissza a főadótól. Ha azonban az utóbbi értesítette a kezest,
hogy megtagadja a kamatokkal együtt járó összeg kifizetését, és a kezes nem volt hajlandó jó
hírnevére hivatkozva megtagadni a fizetést, akkor a főkötelezettől visszakövetelheti az általa
ezen a címen kifizetett összeget. Ezt a véleményt Scaevola megalapozottnak tartotta; mert az
előbbi esetben a kezes nemigen figyelt a jóhiszeműségre, amikor úgy tűnt, hogy megfosztja a
főadósát attól, hogy éljen jogával; az utóbbi esetben azonban nem okozhatott volna kárt a
kezesnek, ha tekintettel lett volna saját becsületérzetére.
5. Ha utasítom, hogy pénzkölcsönzéssel üzletet kössön helyettem, azzal a kikötéssel, hogy a
követelést az én kockázatomra átruházza rám, és a nyereség, ha lesz, az enyém lesz; úgy
gondolom, hogy a megbízás megállja a helyét.
6. De ha arra utasítom, hogy az üzletet saját magának bonyolítsa le, úgy, hogy a követelés az
Ön birtokában marad, vagyis hogy pénzt kölcsönözhet bárkinek, akinek akar, és megkapja a
kamatot, és a kockázatot egyedül én vállalom; ez az ügylet kívül esik a megbízás feltételein,
éppúgy, mintha arra utasítanám, hogy bármilyen földterületet vásároljon nekem.
49. Marcellus, Digest, VI. könyv.
Jóhiszeműen megveszek egy rabszolgát Titiustól, és birtokba veszem. Titius az én
utasításomra adta el őt, nem tudván, hogy valóban az övé; vagy másrészt én magam adtam el
őt Titius utasítására, aki annak a félnek az örököse lett, aki őt megvásárolta; felmerül a kérdés,
hogy a magasabb rendű jogcímre és a megbízásra alapított kereset megalapozott-e? Én azon a
véleményen vagyok, hogy Titius, bár az adásvételt megbízottként hajtotta végre, felelős a
vevővel szemben; és hogy nem lenne jogosult a behajtási keresetre, még akkor sem, ha ő adta
volna át a tulajdonjogot, és ezért a megbízás alapján indított kereset megalapozott, ha érdekelt
abban, hogy a rabszolga ne kerüljön eladásra. Másrészt a megbízó, ha a vagyontárgyat tőle
kívánja átvenni, a csaláson alapuló kivétel kizárja, és mint örökös jogosult lesz az eladóval
szemben a vagyontárgyat ráhagyó örökhagyó adásvételén alapuló keresetre.
50. Celsus, Digest, XVIII. könyv.
Ha valaki, aki kezes ügyleteit intézi, azzal az egyetértéssel fizetett a kezesnek, hogy az
felmenti az adóst és a kezest a felelősség alól, és ezt a törvénynek megfelelően teszi, akkor a
kezest az önkéntes megbízás alapján indított perben felelősségre vonhatja; és az sem számít,
hogy a kezes megerősítette-e a cselekményét, vagy sem, mert ettől függetlenül jogosult lesz a
megbízási perre, amint megerősíti azt, és még mielőtt a pénzt kifizetné a megbízottnak.
22. Ha egy bizonyos mennyiségű gabona esedékes, és a kezes afrikai gabonát ad át, vagy a
fizetés kényszere miatt a szállítandó vagyontárgy áránál nagyobb értékű dolgot ad, vagy
átadja a Stichust, és ez utóbbi meghal, vagy gyengeség vagy erkölcstelenség miatt
értéktelenné válik; az összeget megbízási per útján lehet behajtani.
51. Javolenus, Cassiusról, IX. könyv.
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A kezes, bár a pénzt tévedésből az esedékesség előtt kifizette, mindazonáltal nem indíthat pert
a hitelező ellen; sőt, a fizetés napja előtt nem indíthat olyan megbízási pert sem, amelyre a
főkötelezett ellen jogosult lenne.
52. Ugyanaz, levelek, I. könyv.
Ha egy fél kezességet vállalt egy másik félért egy bizonyos mennyiségű búzáért, annak
minősége nélkül; úgy gondolom, hogy a főkötelezettet bármilyen fajta búza szállításával
felmentheti, de a főkötelezettől nem követelhet másfajta búzát, kivéve a legalacsonyabb
minőségű búzát, amelynek szállításával felmenthette volna magát a kötelezett követelése alól.
Ezért, ha a főkötelezett hajlandó a kezesnek ugyanazt a fajta búzát adni, amelynek átadásával
a hitelezőnek ő maga is mentesülhetett volna, és a kezes ugyanarra a fajta búzára, amelyet ő
adott, azaz a jobb minőségű gabonára, keresetet indít, úgy gondolom, hogy csalásra
hivatkozva kivételesen el lehet zárni.
53. Papinianus, Kérdések, IX. könyv.
Ha valaki kezességet vállal egy másikért, egy jelenlévő és nem tiltakozó harmadik fél
becsületére támaszkodva; mindkettőjüket felelősségre vonhatja a megbízás alapján indított
perben. Ha azonban az egyik fél megbízásának eleget téve akaratlanul vagy a tények
tudatlanságában kezessé válik, csak azt perelheti, aki a megbízást adta neki, azt nem, aki a
kötelezettséget vállalta. Engem ez nem érint, mert a főkötelezettet a kezes pénze mentesíti,
mert ez akkor is megtörténik, ha az én utasításomra más nevében fizet.
(54) Ugyanaz, Kérdések, XXVII. könyv.
Ha egy rabszolga utasít valakit, hogy megvásárolja őt, a megbízás érvénytelen. Ha azonban a
megbízást a rabszolga manumitálása céljából adták, és a szóban forgó fél nem manumitálja a
rabszolgát, a gazda és az eladó perelhet a vételár visszafizetése iránt, és a ragaszkodás alapján
is indítható kereset, mert tegyük fel, hogy a rabszolga természetes fia vagy testvére volt. A
jogban jártas személyek úgy vélték, hogy jóhiszemű esetekben figyelmet kell fordítani a
ragaszkodás megfontolására. Ha a vevő a vételárat saját pénzéből fizette ki (mert
máskülönben nem mentesülhetne az adásvételi kereset alól), gyakran felteszik a kérdést, hogy
vajon a peculiumra hivatkozva megfelelően indíthat-e keresetet? Úgy tűnik, a helyesebb és
megfontoltabb vélemény az, hogy a praetor nem a rabszolgák által kötött ilyen jellegű
szerződésekre gondolt, amelyekkel a rabszolgák megpróbáltak megmenekülni gazdáik rossz
bánásmódja elől.
48. Ha egy rabszolgaként jóhiszeműen szolgáló szabad ember utasít valakit, hogy váltságdíjat
kérjen érte, és ez a vevő pénzéből történik, akkor megállapítható, hogy a megbízáson alapuló
ellentétes kereset megalapozott; feltéve azonban, hogy a vevőnek az eladóval szemben
fennálló kereseti jogai átengedésre kerülnek, feltételezve, hogy a vevő nem adta meg a fent
említett szabad személynek a manumitációt.
55. Ugyanaz, Vélemények, I. könyv.
Az az ügynök, aki nem sajátítja ki a zárolt vagyontárgyat, de nem adja vissza, miután azt
átadták neki, megbízási perrel, de nem lopással vádolható.
56. Ugyanaz, Vélemények, III. könyv.
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Ha valaki pénzkölcsönzést rendelt el, a megbízó anélkül perelheti a megbízót, hogy a
főadóshoz fordulhatna, és anélkül, hogy a zálogtárgyakat eladná, sőt a hitelező is fordulhat
hozzá, ha a levélben szerepel, hogy erre joga van, még akkor is, ha a zálogtárgyakat eladják;
mert bármi, amit a szerződésbe minden kétséget kizáróan beillesztenek, semmiképpen sem
korlátozza a Common Law hatását.
(5) Ha a kezes a bíróságon felajánlotta a pénzt, és azt a pert indító fél életkora miatt
lepecsételte, és nyilvánosan letétbe helyezte, akkor a kezes azonnal megbízási perrel élhet.
(6) Nem kevésbé szükséges vizsgálni a megbízó jóhiszeműségét a teljes idő alatt, ha a
tulajdonos öt év távollét után tér vissza a tartományba, miután üzleti úton az államba
kényszerült utazni; bár lehet, hogy a megbízást megújította anélkül, hogy elszámolást kapott
volna. Mivel tehát a megbízottnak kötelessége, hogy mindazt, amit az első ügyintézés során
tett, átvezesse a második elszámolásba, az első időszak alatt intézett ügyeket a második
időszak ügyeivel egyesíti.
(7) A bizonytalan ígérettől függő fizetést nem lehet jogszerűen behajtani rendkívüli eljárás
útján, és Önnek nincs joga arra sem, hogy azt megbízás alapján benyújtott kereset útján
állapítsák meg.
(8) Szükséges, hogy a megbízás alapján indított kereset a szükségszerűen felmerült jóhiszemű
költségek megtérítésére irányuljon; még akkor is, ha az ügynök esetleg nem fejezte be a
rábízott ügyet.
57. Ugyanaz, Vélemények, X. könyv.
Megállapodott, hogy a rabszolgák eladására vonatkozó megbízás megszűnik annak a félnek a
halálával, aki a végrehajtást vállalta; még akkor is, ha az örökösök tévedésből, és nem lopási
szándékkal, hanem az elhunyt által magára rótt kötelesség teljesítése céljából eladják a
rabszolgákat, úgy ítélték meg, hogy a rabszolgákat a vevők uzsorakölcsönzés útján
megszerezhetik, de miután a rabszolgakereskedő visszatért a tartományból, nem élhet
jogszerűen a Publician Actionnel, ahol megfelelő okok bemutatása esetén a rabszolgák
törvényes tulajdonjogára hivatkozva kivételt tesznek számára; mert nem helyénvaló, hogy az,
aki egy bizonyos személy jóhiszeműségében bízott, az örökösök tévedése vagy
tapasztalatlansága miatt veszteséget szenvedjen.
58. Paulus, Kérdések, IV. könyv.
Ha Titiust egy korábban adott megbízás alapján véded, még akkor is, ha ő meghalt, és te nem
tudtál erről a tényről; úgy gondolom, hogy jogosult leszel a megbízási perre Titius örököse
ellen, mert a megbízás a megbízó halálával megszűnik, de a megbízási per nem. Ha azonban
ön megbízás nélkül vállalta az ügy védelmét, akkor ön úgyszólván elkezdte az elhunyt
ügyeinek intézését, és ön jogosult lesz az önkéntes megbízás alapján perelni ellene, mintha
felmentette volna őt a felelősség alól. Az is elmondható, hogy az örököse ugyanilyen
keresetre lesz jogosult.
7. Lucius Titius mandátort adott hitelezőjének, az adós ezt követően meghalt, és miután a
hitelezők többsége beleegyezett, a prétor elrendelte, hogy követeléseik egy részét az örököstől
kapják meg, mivel a hitelező, akinek nevében a mandátumot adták, akkor nem volt jelen.
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Kérdezem, hogy ha ezt a mandátort beperelnék, vajon ugyanarra a kivételre lenne-e jogosult,
mint az adós örököse? Azt válaszoltam, hogy ha ő maga is jelen lett volna a praetor előtt, és
beleegyezését adta volna, akkor a megállapodás megfelelő alapnak minősülne, és ezt a
kivételt mind a kezesnek, mind a mandátornak meg kellene adni. Mivel azonban az említett
esetben nem volt jelen, igazságtalan megfosztani őt a választás jogától, hiszen ha jelen lett
volna, követelhette volna zálogjogát vagy kiváltságát, és megtagadhatta volna a praetor
rendeletének elfogadását. Senki sem mondhatja ugyanis, hogy ha a hitelező el lenne zárva,
akkor az örökös részesülne előnyben, de a megbízó vagy a kezes igen, mivel a megbízás
alapján indított perben kénytelen lenne nekik ugyanazt a részt megtéríteni. De ha a hitelező az
örököstől megkapta volna a tartozás rá eső részét, kétséges lenne-e, hogy a maradékért a
kezes ellen pert indíthatna? Pusztán azzal a ténnyel, hogy pert indított az örökös ellen, úgy
tekinthetnénk, hogy beleegyezett a végzésbe.
59. Ugyanő, Vélemények, IV. könyv.
Ha Calpurnius kikötötte a Titius utasítására kölcsönadott pénz kifizetését, de nem azzal a
szándékkal adta, hogy azt megajándékozza, akkor Titius örököse megbízás alapján pert
indíthat ellene, hogy kötelezze őt jogai átruházására. Ugyanez a szabály vonatkozik arra az
esetre is, ha a pénzt Calpurnius-tól követelték.
5. Paulus úgy ítélte meg, hogy ha a kezes a hitelezőtől megvásárolta az adós által zálogba
adott ingatlant, az adós örököse megbízás alapján pert indíthat ellene annak visszaszerzésére,
és kötelezhető a nyereségnek a teljes tartozással együtt történő átadására; mivel nem szabad
úgy tekinteni, mintha egy idegenhez hasonlítana, aki a vásárlóvá vált, mivel minden
szerződésben jóhiszeműséget kell tanúsítania.
6. Paulus azt a véleményét is kifejtette, hogy ha a megbízásban szerepel az a nap, amelyen
Lucius Titius írásban kijelentette, hogy átadja a vagyont, ez nem akadálya annak, hogy az idő
letelte után megbízási pert indítsanak ellene.
7. Azt is mondja, hogy a két megbízott közül, akiket a teljes összegre köteleznek, az egyiket
ki lehet választani, még akkor is, ha ez nem szerepel a megbízásban; de miután mindkettőjük
ellen ítéletet hoztak, mindegyikük ellen csak az ítélet felére lehet és kell végrehajtást
elrendelni.
8. Egy hitelező eladott egy zálogtárgyat; kérdezem, hogy ha a vevőt felsőbbrendű jogcímen
megfosztották a birtokától, akkor a hitelező igénybe veheti-e a megbízót? És van-e különbség
abban, hogy az eladást hitelezői joga alapján hajtotta-e végre, vagy a Common Law szerint
biztosította a tulajdonjogot? Paulus azt a véleményét adta, hogy ha a hitelező a zálogtárgyak
eladásából nem tudott annyit realizálni, hogy a tartozását kiegyenlítse, úgy tűnik, a kezes nem
szabadul fel. Ebből a véleményből kitűnik, hogy nem a kilakoltatás miatt lesz felelős, hanem
ez járul hozzá a felmentéséhez.
9. Így és így, így és így, üdvözletem: "Utasítalak, hogy adj kölcsön nyolc aurei-t Blaesius
Severusnak, rokonomnak, ilyen és ilyen zálogjoggal, és én felelek az említett összegért,
valamint a kamatok miatt hozzáadódó minden további összegért; te pedig kártalanítva leszel
mindaddig, amíg Blaesius Severus él."" A megbízó, miután ezután gyakran perelték, nem
válaszolt, és kérdezem, hogy az adós halálával mentesül-e? Paulus azt válaszolta, hogy a
mandátumból eredő kötelezettség örökös, bár a mandátumba be lehetett írni, hogy ennek
alapján a mandátort kártalanítják az összegért, amíg Blaesius Severus él.
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10. Paulus azt is megállapította, hogy nem tekintették úgy, hogy valaki teljesítette a megbízás
feltételeit, amikor az utóbbiakba belefoglalták, hogy az adóstól megfelelő biztosítékot kell
kérni, ha sem kezességet, sem zálogot nem kapott.
60. Scaevola, Vélemények, I. könyv.
Egy hitelező beperelt egy megbízót, és miután ez utóbbi ellen ítéletet hoztak, ő fellebbezett.
Felmerül a kérdés, hogy a hitelező perelheti-e az adóst, amíg a fellebbezés folyamatban van?
Azt válaszoltam, hogy igen.
1. Titius a következőket írta egy házasodni készülő félnek: "Titius Seiusnak, üdvözlet. Tudod,
hogy milyen viszonyban vagyok Semproniával, és ezért, mivel az én jóváhagyásommal
készülsz feleségül venni, szeretném, ha meg lennél győződve arról, hogy rangodnak
megfelelően kötsz házasságot. És bár tisztában vagyok vele, hogy anyja, Titia megfelelő
hozományt ígér a lánynak, mégsem habozom, hogy kezesed legyek, hogy jobban biztosítsam
a házam iránti barátságodat. Vedd tehát tudomásul, hogy kártalanítalak mindazért, amit a
lánnyal emiatt kikötöttél, és hogy ezt jóhiszeműségemnek megfelelően rendeltem el". Ily
módon Titia, aki nem utasította Titiust, hogy tegye meg, amit írásban ígért, és utólag sem
erősítette meg, hozományt ígért Seiusnak. Kérdezem, hogy ha Titius örököse fizetne, jogosult
lenne-e megbízási perre Titius örököse ellen? Azt válaszoltam, hogy a megállapított tények
szerint nem lenne jogosult a keresetre. Felmerült az a kérdés is, hogy lenne-e joga a keresetre
a lebonyolított ügyletek alapján? Azt válaszoltam, hogy ezen az alapon nem indíthatna
keresetet, mivel nyilvánvaló, hogy Titius nem annyira Titius érdekében adta a megbízást, mint
inkább azért, mert a saját hajlamát mérlegelte. Azt is megkérdezték, hogy ha a férj keresetet
indítana a megbízó ellen, vajon nem zárja-e ki a kivétel? Azt válaszoltam, hogy semmi olyat
nem állapítottak meg, ami miatt el lehetne zárni.
2. Felmerült a kérdés, hogy ha valaki két személyt hatalmazott meg arra, hogy az üzletét
lebonyolítsa, vajon mindegyikük perelhető-e a teljes összegért egy megbízás alapján indított
perben? Azt válaszoltam, hogy mindegyikük külön-külön perelhető a teljes összegért, feltéve,
hogy mindkettőjüktől nem követelnek többet, mint amennyi jár.
3. Ha a férj és apósa között megállapodás vagy hallgatólagos megegyezés született arról, hogy
a feleség eltartásának terheit a férj viseli, ha az apa a hozomány után kamatot fizet; a férjnek
nem lesz joga keresetet indítani annak visszaszerzésére, amit nem fogyasztott el, de ha a lány
apja bizonyítja, hogy ő utasította vejét, hogy támogassa lányát, akkor a megbízás alapján
perelhető.
4. Lucius Titius a következő szavakkal bízta meg az üzlet vezetését testvére fiára: "Seius a
fiának, üdvözlet. Úgy vélem, hogy a természetnek megfelelően a fiúnak minden kifejezett
engedmény nélkül is el kell intéznie az apja és a testvére üzleteit. Én azonban felhatalmazlak
téged, hogy minden üzletemet lebonyolítsd, amit csak akarsz, ahol erre szükség van, akár
eladásokat akarsz kötni, akár szerződéseket kötni, akár vásárlásokat lebonyolítani, akár bármi
mással foglalkozni, mintha te lennél minden vagyonom tulajdonosa, és én minden
cselekedetedet megerősítem, anélkül, hogy bármelyik cselekedeteddel ellenkeznék." Ez a
felhatalmazás a következő. Felmerült a kérdés, hogy ha a fél nem az üzlet lebonyolításának
szándékával, hanem csalárd módon idegenít el vagy ad megbízást; érvényes lesz-e a
cselekménye? Azt válaszoltam, hogy az, aki a szóban forgó megbízást adta, bizonyára nagy
mozgásteret engedett, de elvárta, hogy az üzletet jóhiszeműen bonyolítsák le. Azt is
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megkérdeztem, hogy ha Seius kötelezettségeket vállalt a magisztrátusi teendők ellátása során,
Lucius Titius beperelhető-e ezen az alapon, vagy pedig a levél fent említett szavai miatt a
vagyonát terheli-e felelősség? Azt válaszoltam, hogy nem perelhető, és hogy a vagyona nem
tartozik felelősséggel.
61. Paulus, Neratiusról, II. könyv.
Ha egy apai felügyelet alatt álló fiút utasítottam, hogy indítson pert egy tartozás miatt, és
miután emancipálták, ő behajtja azt; egy éven belül szabályosan indíthatok pert a peculium
ellen; Paulus azonban azt mondja, hogy a pert maga a fiú ellen kell indítani.
62. Scaevola, Digest, VI. könyv.
Amikor egy elhunyt személy hagyatékával kapcsolatban vita támadt egyrészről a kijelölt
örökös, másrészről Maevius, az örökhagyó apai nagybátyja és apai nagynénjei között;
Maevius egy, a testvéreinek írt levelében kijelentette, hogy bármit is kapna kedvező ítélet
esetén, az mindannyiuk közös tulajdona lenne; de a levélben foglaltaknak megfelelően nem
született megállapodás. Felmerült a kérdés, hogy ha Maevius úgy állapodott meg az
örökössel, hogy ennek eredményeként bizonyos ingatlanok és egyéb vagyontárgyak az ő
kezébe kerülnek, akkor a levelére alapított pert a testvérei indíthatják-e ellene? A válasz az
volt, hogy igen.
1. A következő szavakkal adtam megbízást: "Lucius Titius barátjának, Gaiusnak, üdvözletem.
Kérlek és utasítalak, hogy Publius Maevius nevében ajánld fel magadat kezesnek
Semproniusnak, és amit Publius nem fizet neked, azt én fogom megtéríteni; és erről e saját
kezűleg írt levéllel értesítelek." Azért, hogy ez a levél a tiéd legyen. Kérdezem, hogy ha Gaius
nem kezesként lépne fel, hanem csupán utasítaná a hitelezőt, és a megbízásban foglaltaktól
eltérően járna el, akkor felelősséggel tartozna-e a megbízás alapján indított perben? A válasz
az volt, hogy felelős lenne.

2. cím. Az élettársi kapcsolatra vonatkozó keresetről.
4. Paulus, Az ediktumról, XXXII. könyv.
A társulás létrejöhet örökre, azaz a felek életében, vagy egy bizonyos időre, vagy egy
bizonyos időpontban kezdődően, vagy valamilyen feltétel mellett.
(14) A közkereseti társaság alapításakor a partnerek teljes vagyona azonnal közös tulajdonba
kerül.
2. Gaius, A tartományi ediktumról, X. könyv.
Mert bár a kézbesítés valójában nem történik meg, mégis hallgatólagosan feltételezhető, hogy
megtörténik.
3. Paulus, Az ediktumról, XXXII. könyv.
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A meglévő tartozások változatlanul fennmaradnak, de a kereseti jogokat kölcsönösen át kell
ruházni.
7. Ha kifejezetten közkereseti társaságot kötöttek, a hagyatékokat, hagyatékokat,
adományokat és bármilyen módon szerzett vagyontárgyakat közösen szerzik meg.
8. Felmerül a kérdés, hogy amikor a törvényes vagyon bármelyik tulajdonostársra közös
tulajdonba kerül, mit jelent a "törvényes vagyon" kifejezés? Azt kell-e ez alatt érteni, amely a
törvény alapján száll valamelyik félre, vagy azt, amelyet végrendelettel hagynak rá?
Valószínűbb, hogy csak olyan vagyonra vonatkozik, amely törvény alapján száll le.
9. Ha a társaságot csalárd módon vagy csalás céljából kötik, az a törvény erejénél fogva
semmis, mivel a jóhiszeműség ellentétes a csalással és a megtévesztéssel.
4. Modestinus, Szabályok, III. könyv.
Kétségtelen, hogy a társulás létrejöhet az ingatlan átadásával, szóban és küldönc útján.
1. A társulások megszűnnek lemondással, halállal, a polgári jogok elvesztésével és
szegénységgel.
(5) Ulpianus, Az ediktumról, XXXI. könyv.
A társulások vagy általánosságban jönnek létre, amikor az összes vagyontárgyat közösen
birtokolják, vagy speciálisan, valamilyen különleges üzleti tevékenységre, adóbeszedésre
vagy akár egyetlen ügyletre.
12. Ezenfelül olyan felek is létrehozhatnak érvényes társulást, akik nem rendelkeznek azonos
eszközökkel; mivel gyakran az, aki kevésbé tehetős, munkájával pótolja azt, ami vagyonban
hiányzik.
13. Adományozás céljából jogilag nem lehet társulást kötni.
6. Pomponius, Sabinusról, IX. könyv.
Ha társulást alakítasz velem azzal a megállapodással, hogy a társulás részvényeit te fogod
irányítani, akkor ennek az irányításnak olyannak kell lennie, mint amilyet egy jó polgár
gyakorolna, és az ember ítélőképessége szerint kell lennie, mivel lehet, hogy nem vagyunk
egyenlő partnerek; például, ha egyikünk több munkát, szorgalmat vagy tőkét helyezett a
társulásba.
(7) Ulpianus, Sabinusról, XXX. könyv.
Törvényes az egyszerű társasági szerződés, és ha nincs más rendelkezés, akkor azt úgy kell
tekinteni, hogy az magában foglalja mindazt, amit nyereséggel szereztek, vagyis ahol a
vásárlásból, eladásból, bérbeadásból és bérbeadásból bármilyen haszonra tesznek szert.
8. Paulus, Sabinusról, VI. könyv.
A nyereség alatt azt értjük, ami az egyes partnerek iparából származik.
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9. Ulpianus, Sabinusról, XXX. könyv.
Sabinus nem teszi hozzá, hogy az ilyen társulásnak magában kell foglalnia az örökséget, a
hagyatékot, a mortis causa vagy non mortis causa adományt, és ennek talán az az oka, hogy
ezek a dolgok nem ok nélkül jönnek, hanem érdemek alapján adományoznak.
10. Paulus, Sabinusról, VI. könyv.
És azért is, mert nagyon gyakran az örökség úgy száll ránk, mint egy szülőktől vagy egy
felszabadított embertől származó adósság.
(11) Ulpianus, Sabinusról, XXX. könyv.
Quintus Mucius ugyanezt a véleményt képviseli az öröklésekkel, hagyatékokkal és
adományokkal kapcsolatban.
12. Paulus, Sabinusról, VI. könyv.
A partnerrel szemben fennálló tartozás nem tartozik a társaság tőkéjébe, kivéve, ha az
valamelyik partner által elért nyereségből származik.
13. Ugyanő, Az ediktumról, XXXII. könyv.
Ha a társasági szerződésben az szerepel, hogy a nyereség és a nyereség közös, akkor
egyértelmű, hogy ez csak azokra a nyereségekre vonatkozik, amelyek a partnerek
erőfeszítéseiből származnak.
(14) Ulpianus, Sabinusról, XXX. könyv.
Ha a partnerek megállapodnak abban, hogy a közös vagyont egy bizonyos időtartam leteltéig
nem osztják fel, nem tekinthető úgy, hogy megállapodtak abban, hogy nem lépnek ki a
társaságból az időtartam letelte előtt. Mi lenne azonban a következménye annak, ha
megállapodás született arról, hogy nem lépnek ki? Érvényes lenne? Pomponius nagyon
helyesen állítja, hogy egy ilyen megállapodás érvénytelen lenne, mert ha nem születne, és az
egyik partner nem megfelelő időben lépne ki, akkor az élettársak perelhetőek lennének ellene;
és még akkor is érvényes lenne a kilépés, ha megállapodás születne arról, hogy egy bizonyos
határidőn belül nem lépnek ki az élettársak közül, és az egyik partner a határidő lejárta előtt
lépne ki, akkor is érvényes lenne a kilépése; az sem lenne felelős a társasági perben, aki azon
az alapon lépett ki, hogy nem teljesült az a feltétel, amely alapján a társaságot létrehozták,
vagy hogy a partnere olyan sok kárt és veszteséget okozott neki, hogy nem volt előnyös
számára, hogy ezt elviselje;
15. Pomponius, Sabinusról, XIII. könyv.
Vagy azért, mert nem tudott élni azzal a vagyonnal, amely miatt a társas vállalkozást
vállalták.
16. Ulpianus, Sabinusról, XXX. könyv.
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Ugyanez a szabály vonatkozik arra az esetre is, ha valamelyik társ azért lép ki a társaságból,
mert - akár akarata ellenére is - kénytelen hosszabb időre a közszolgálatban távollétbe
vonulni; bár néha ellene lehet állni, mert esetleg más személy útján is vezetheti a társaság
ügyleteit, vagy megbízhatja vele társát; ez azonban mégsem tehető meg, hacsak a távollétre
kényszerült társ nem rendelkezik az üzletre különösen alkalmas képesítéssel, vagy a társaság
vezetésére könnyen szerezhető más, a távollétre kényszerült társ által.
(4) Ezért, ha megállapodás született arról, hogy az élettársi vagyont nem osztják fel, hacsak
nem merül fel valamilyen nyomós ok, azt nem lehet eladni, vagy más módon elidegeníteni,
hogy a felosztás megtörténhessen. Sőt, azt is mondhatjuk, hogy az eladás nem abszolút tilos,
de a vevővel szemben kivételt lehet tenni, ha ő osztja meg az ingatlant, mielőtt az eladónak
joga lett volna erre.
17. Paulus, Sabinusról, VI. könyv.
Az a partner, aki ilyen körülmények között elidegeníti a vagyontárgyakat, megszegi az erre
vonatkozó megállapodást, és felelősséggel tartozik a társasági perben, illetve a közös
tulajdonban lévő vagyon megosztása iránt.
(29) Ha a társaság valamelyik partner távollétében szűnik meg, a tulajdonjog közös marad,
amíg az utóbbi meg nem állapítja, hogy mit szerzett az, aki kilépett a társaságból, mert
minden veszteséget egyedül annak kell viselnie, aki kilépett; de amit a hiányzó partner esetleg
szerzett, az kizárólag őt illeti meg, és az ebből eredő veszteséget közösen kell felosztani.
(30) A társaság alapításakor semmit sem nyer azzal, ha a partner biztosítékot ad arra, hogy
nem lép ki; mivel az idő előtti kilépés a törvény erejénél fogva kártérítési felelősséget okoz a
társasági perben.
18. Pomponius, Sabinusról, XIII. könyv.
Ha egy rabszolga társulást köt, nem elegendő, ha a gazdája felszólítja, hogy lépjen ki a
társulásból, hanem a társát értesíteni kell arról, hogy lemond a társulásról.
(19) Ulpianus, Sabinusról, XXX. könyv.
Ha valakit felvesznek egy társaságba, az egyedül az a társa, aki őt felveszi. Ez tökéletesen
helyes, mert mivel a társulás beleegyezéssel jön létre, nem lehet az én társam az, akinek nem
akarom, hogy az legyen. Mi lenne azonban a helyzet, ha az én társam venné fel őt? Akkor
csak ő lenne a társa;
20. Ugyanő, Az ediktumról, XXXI. könyv.
Mert a társam társa nem az enyém.
21. Ugyanő, A Sabinusról, XX. könyv.
És bármit is kaphat egy ilyen partner a mi társaságunktól, osztozni fog azzal, aki befogadta őt;
mert mi nem fogjuk vele közösen tartani a részünket, és az, aki befogadta őt, felelős lesz érte
a társasággal szemben; vagyis az említett partnernek joga lesz perelni vele szemben, és meg
kell fizetnie a társaságnak, bármit is nyerjen vissza.
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22. Gaius, A tartományi ediktumról, X. könyv.
Másrészt az, aki befogadta őt, felelős lesz vele szemben a többi partner cselekedeteiért és a
sajátjaiért is, mert ő maga is jogosult fellépni velük szemben. Az is bizonyos, hogy semmi
sem akadályozza meg, hogy az őt befogadó és az őt befogadó partner között társulati peres
eljárás induljon, mielőtt ez a többi partner és az őt befogadó partner között megtörténne.
23. Ulpianus, Sabinusról, XXX. könyv.
Pomponiusnak kétségei vannak afelől, hogy elegendő-e, ha az említett partner átruházza
társaira azt a keresetindítási jogot, amely az újonnan belépővel szemben megilleti, ha az
veszteség esetén nem bizonyul fizetőképesnek, vagy pedig teljes mértékben kártalanítania kell
őket. Úgy vélem, hogy az, aki az új partnert befogadta, köteles lesz őket teljes mértékben
kártalanítani, mert nehéz lenne tagadni, hogy az ő hibájából történt.
34. Azt is kérdezi, hogy az említett partner felvétele miatt esetlegesen keletkezett nyereség
beszámítható-e az ő gondatlansága által okozott veszteségbe? Azt válaszolta, hogy
beszámíthatók, ami nem helyes; ugyanis Marcellus a Digest hatodik könyvében azt állítja,
hogy ha több társas vállalkozó egyikének rabszolgája, akit gazdája megbízott a társaság
ügyeinek intézésével, azokat hanyagul vezeti, akkor az, aki megbízta, köteles megtéríteni a
társaság kárát; és a veszteséggel szemben nem számolható el az a nyereség sem, amely a
rabszolga révén a társaságnak keletkezett. Azt is mondja, hogy az isteni Márkus úgy döntött,
hogy az egyik partner nem mondhatja a másiknak: "Mondj le a rabszolgádon keresztül
keletkezett haszonról, ha a veszteséget ki akarod egyenlíteni".
(24) Ugyanő, Az ediktumról, XXXI. könyv.
Nyilvánvaló, hogy ha két társas vállalkozó egyikük rabszolgáját bízza meg a társas
vállalkozással, akkor az említett rabszolga gazdája csak a peculium mértékéig felel, mivel
mindkettőjüket ugyanaz a kockázat terheli, mivel mindketten ők nevezték ki őt.
25. Paulus, Sabinusról, VI. könyv.
A partner nem kevésbé felelős a partnerei által gondatlansága miatt elszenvedett veszteségért,
még akkor is, ha a partner vagyonának értéke az ő munkája révén sok más módon növekedett.
Antoninus császár hozta meg ezt a döntést egy fellebbezés miatt eléje került ügyben.
(26) Ulpianus, Az ediktumról, XXXI. könyv.
És ezért, ha egy partner hanyagul végzi a társasággal kapcsolatos ügyleteket, de sok
tekintetben anyagi hasznot hajt a társaságnak, a nyereség nem számítható el a hanyagsággal
szemben; ahogy Marcellus a Digest hatodik könyvében kifejtette.
27. Paulus, Sabinusról, VI. könyv.
A társaság fennállása alatt keletkezett valamennyi tartozást a közös alapból kell kifizetni, még
akkor is, ha a kifizetésre csak a társaság megszűnése után került sor. Ezért, ha egy partner
feltételes szerződést kötött, és a feltétel a társulás megszűnése után következett be, a tartozást
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a közös vagyonból kell kiegyenlíteni. Ezért, ha a társaság időközben feloszlott, a partnereknek
biztosítékot kell nyújtaniuk egymásnak.
28. Ugyanez, Az ediktumról, LX. könyv.
Ha partnerek vagyunk, és egyikünk tartozik egy bizonyos időn belül fizetendő pénzösszeggel,
és a társulás felbomlik; a partner nem vonhatja le ezt az összeget, mintha az akkor esedékes
lenne, hanem azt fel kell osztani az összes partner között, akiknek biztosítékot kell nyújtaniuk
a másik partner védelmére, amikor a fizetés napja elérkezik.
29. Ulpianus, Az ediktumról, XXX. könyv.
Ha a társaság alapításakor nem szerepel a részesedések felosztása, akkor az egyenlőnek
minősül. Ha azonban abban állapodnak meg, hogy az egyiknek két vagy három, a másiknak
pedig egy részvényt kell kapnia, akkor ez érvényes? Megállapítást nyert, hogy igen, feltéve,
hogy a felek több pénzt vagy munkaerőt adtak a társaságnak, vagy ha bármilyen más alapos
ok áll fenn.
1. Cassius úgy véli, hogy a társulást úgy lehet létrehozni, hogy bár az egyik társ nem felel a
veszteségért, a nyereség mindannyiuk közös lesz. Ez azonban csak akkor érvényes (ahogy
Sabinus mondja), ha a partner szolgáltatásainak értéke megegyezik a veszteséggel; mert
gyakran előfordul, hogy az egyik partner szorgalma nagyobb hasznot hoz a társaságnak, mint
a befektetett tőke. Ugyanez a szabály vonatkozik arra az esetre is, ha az egyik partner egyedül
tesz tengeri vagy szárazföldi utat, mivel csak ő van kitéve veszélynek.
2. Aristo szerint Cassius azon a véleményen volt, hogy a társulást nem lehet úgy létrehozni,
hogy az egyik partner viszi a nyereséget, a másik pedig a veszteséget, és az ilyen jellegű
társulást általában "leoninus"-nak nevezik. Mi is úgy gondoljuk, hogy az ilyen jellegű társaság
semmis, ha az egyik partner viszi a nyereséget, a másik pedig egyáltalán nem részesül
nyereségben, hanem viseli a veszteséget; rendkívül igazságtalan az olyan társaság, ahol az
egyik partner viseli a veszteséget, és semmiféle hasznot nem húz belőle.
30. Paulus, Sabinusról, VI. könyv.
Mucius a Tizennegyedik könyvben kijelenti, hogy a társulást nem lehet úgy alakítani, hogy az
egyik társ a veszteség egy bizonyos részét viselje, a másik pedig a nyereség más részét kapja.
Servius azt mondja a Muciushoz írt jegyzeteiben, hogy ilyen társulást nem lehet jogszerűen
létrehozni, mert csak azt a nyereséget értik alatta, amely minden veszteség levonása után
megmarad, és veszteség sem létezik, ha nem vonták le előzőleg az összes nyereséget. A
társaság azonban úgy is megalakítható, hogy a társaság tőkéjében az összes veszteség
levonása után fennmaradó nyereség különböző összegeit ki lehet fizetni a társasági tagoknak;
és ugyanígy, ha veszteséget szenvedtek el, annak különböző részei feloszthatók a különböző
társasági tagok között.
(31) Ulpianus, Sabinusról, XXX. könyv.
Ahhoz, hogy a társasági per megindítható legyen, a társaságnak be kell lépnie a perbe, mert
nem elegendő, hogy a vagyon közös, ha a társaság nem jelenik meg félként a perben, mert a
társaságon kívül is lehet közös keresetet indítani; mint például, ha történetesen közösen
birtokolunk vagyontárgyakat, anélkül, hogy társulást akarnánk létesíteni, ami akkor fordul
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elő, ha két félre hagynak vagyontárgyat, és akkor is, ha egy tárgyat egyszerre két személy
vásárol meg; vagy ha egy birtok vagy adomány száll át, vagy közös tulajdonba adják, vagy ha
két tulajdonostárs részesedését külön-külön vásároljuk meg, anélkül, hogy társulást akarnánk
létesíteni:
32. Ugyanő, Az ediktumról, II. könyv.
Ha ugyanis a társulás kifejezett megállapodással jön létre, akkor a társulási keresetnek van
helye; ha azonban nincs megállapodás, akkor magára a vagyonra való hivatkozással lehet
keresetet indítani, és az üzletet közösnek kell tekinteni.
33. Ugyanő, Az ediktumról, XXXI. könyv.
Mint a jövedéki gazdák esetében, valamint ott is, ahol több vevő van; mert ahol nem akarnak
egymással vitatkozni, ott szokás a birtokot közösen, küldöncök útján megvásárolni, és ez
nagyon különbözik a társulástól. Ezért, ha egy gyám a gyámhatóság felhatalmazása nélkül lép
be egy társaságba, akkor is felelősségre vonható a közös üzletkötés miatt.
34. Gaius, A tartományi ediktumról, XX. könyv.
Azokban az esetekben, amikor az egyik fél történetesen pénzt költött a közös vagyonra, vagy
beszedte annak termését vagy hasznát, vagy csökkentette annak értékét, nincs alapja a
társulati keresetnek; de a társörökösök között a hagyaték megosztása iránti kereset, mások
között pedig a közös tulajdonban lévő vagyon megosztása iránti kereset lesz indítható. A
közös tulajdonban lévő vagyon megosztására irányuló kereset indítható azok között is, akiket
az öröklési jog alapján illet meg.
35. Ulpianus, Sabinusról, XXX. könyv.
Senki sem léphet be egy társaságba oly módon, hogy az örököse is társulhat benne. A partner
örököse ellen azonban kereset indítható annak érdekében, hogy kötelezzék őt az elhunyt
kötelezettségének teljesítésére;
36. Paulus, Sabinusról, VI. könyv.
És köteles megtéríteni annak a félnek a mulasztásából eredő következményeket is, akinek ő a
jogutódja, még akkor is, ha ő maga nem partner.
(37) Pomponius, Sabinusról, XIII. könyv.
Nyilvánvaló, hogy ha az üzlettársak örököseinek szándékában áll a hagyatékban új
hozzájárulással társulást létesíteni, akkor bármit is tesznek ezt követően, az alapot szolgáltat a
társulásra vonatkozó keresetre.
38. Paulus, Sabinusról, VI. könyv.
A társasági perben eljáró döntőbírónak gondoskodnia kell arról, hogy a társaság fennállása
alatt a jövőbeni veszteségre vagy nyereségre biztosítékot nyújtsanak. Sabinus úgy véli, hogy
ezt minden jóhiszemű esetben meg kell tenni, függetlenül attól, hogy azok általános jellegűek,
például olyanok, mint amilyenek a társulásból, önkéntes megbízásból vagy gyámságból
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erednek; vagy pedig különleges jellegűek, mint például amikor megbízáson, használatra
történő kölcsönzésen vagy letéten alapulnak.
1. Ha Ön és én társulást alakítottunk, és az ebből származó vagyont közösen birtokoljuk, a
Proculus azt mondja, hogy az említett vagyon miatt felmerült költségeimet, valamint az abból
származó nyereséget, amelyet Ön szerzett, a társulásra vagy a közös vagyon felosztására
irányuló perrel behajthatom; és hogy e perek egyike véget vet a másiknak.
(39) Pomponius, Sabinusról, XIII. könyv.
Ha ön és én közösen birtokolunk egy szántóföldet, és ön eltemet rajta egy holttestet, akkor én
társasági pert indíthatok ön ellen.
40. Ugyanő, A Sabinusról, XVII. könyv.
A partner örökösének, bár nem partner, mégis be kell fejeznie azt, amit az elhunyt hiányosan
hagyott hátra; és ebben az esetben figyelembe vehető az esetleges rosszhiszeműség, amelyben
vétkes lehet.
41. Ulpianus, Az ediktumról, XX. könyv.
Ha az egyik partner egy másik partnerrel kötbérre vonatkozó megállapodást kötött, nem
indíthat társulati keresetet, ha a kötbér összege csak az ő érdekeltségének megfelelő összeg
volt.
(42) Ugyanő, A Sabinusról, XLV. könyv.
Ha azonban a társasági per megindítását követően szerezte meg a kikötött büntetést, akkor
ennyivel kevesebbre lesz jogosult, mivel a büntetés a főkötelezett terhére kerül felszámításra.
43. Ugyanő, Az ediktumról, XXVIII. könyv.
Ha a közös tulajdonban lévő vagyontárgyak megosztására irányuló pert indítottak, az élettársi
kereset joga nem szűnik meg, mivel ez utóbbi az élettársi kapcsolatra és az általa vállalt
kötelezettségekre vonatkozik, és nem engedi meg az ítélethozatalt; de ha később élettársi
keresetet indítanak, azáltal kevesebbet lehet behajtani, mint az előbbi által.
44. Ugyanő, Az ediktumról, XXXI. könyv.
Ha eladásra adnék neked gyöngyöket, azzal a megállapodással, hogy ha tíz aureiért eladod
őket, akkor tíz aureit kell fizetned nekem, de ha többért adod el őket, akkor a többletet
megtarthatod; úgy tűnik számomra, hogy ha ez a társasági szerződés megkötésének
szándékával történt, akkor a társasági szerződés alapján indítható per, ellenkező esetben a
szóbeli szerződés alapján indítható per.
(45) Ugyanő, A Sabinusról, XXX. könyv.
A közös vagyon elleni lopás miatt indítható kereset a partner ellen, ha akár csalásból, akár
rosszhiszemű szándékból az említett vagyontárgyat eltulajdonította, vagy elrejtés céljából
rendelkezett vele, de a partner a társulásra vonatkozó keresettel szemben is felel, mivel az
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egyik kereset nem semmisíti meg a másikat. Ugyanez a szabály vonatkozik minden jóhiszemű
keresetre.
46. Paulus, Sabinusról, VI. könyv.
Ugyanez a szabály vonatkozik a bérlőre és arra a félre is, aki másnak az ügyeit intézi,
valamint arra, aki a mi megbízásunkat teljesíti, és a gyámra is.
47. Ulpianus, Sabinusról, XXX. könyv.
Ha pert indítok az ellopott vagyontárgyak visszaszerzése érdekében, akkor a társulásra
vonatkozó kereseti jogom megszűnik, kivéve, ha még további érdekeltségem van az ügyben.
(1) Celsus, Julianus és Pomponius szerint, ha egy partner kárt okozott a közös tulajdonban
lévő vagyontárgyakban, akkor a Lex Aquilia alapján felel;
48. Paulus, Sabinusról, VI. könyv.
Ennek ellenére ő is felelősségre vonható a társulást illetően,
(49) Ulpianus, Az ediktumról, XXXI. könyv.
Ha cselekményével megkárosította a társaságot; például ha megsebesített vagy megölt egy
rabszolgát, aki a társasághoz tartozott és annak üzleteit bonyolította.
50. Paulus, Sabinusról, VI. könyv.
Az élettársakkal szembeni kereset indításának az a következménye, hogy az élettársnak a két
eljárás közül az egyiknek vagy a másiknak kell megfelelnie, mivel mindkettő a vagyon
visszaszerzését célozza, és nem csupán a büntetés behajtását, mint a lopás miatt indított
perben.
51. Ulpianus, Sabinusról, III. könyv.
Azt is nagyon helyesen teszik hozzá: "hogy a lopás miatt indított kereset csak akkor áll fenn,
ha a partner csalárd módon és rosszindulatú szándékkal vitte el a tulajdont", mert ha ezt
rosszindulat nélkül tette, akkor nem lenne felelős a lopás miatt indított keresetért. És valóban,
általában úgy tartják, hogy az a fél, akinek tulajdonrésze van a vagyonból, inkább jogszerűen
élvezi azt, minthogy szándékot formáljon annak ellopására.
1. Ezért nézzük meg, hogy a Lex Fabia alapján felelősségre vonható-e. És bár az észérvek azt
sugallják, hogy nem vonható felelősségre, mégis, ha elrabolta a rabszolgát, vagy elrejtette,
akkor a Lex Fabia alapján felelősségre vonható.
52. Ugyanő, Az ediktumról, XXXI. könyv.
Ha egy két másik féllel szomszédos földterületet akarnak eladni, és az egyik fél megkér egy
másikat, hogy vegye meg azt, hogy átruházhassa rá azt a részt, amely a saját telkéhez
csatlakozik, és nem sokkal később ő maga megvásárolja a földterületet, miközben az említett
szomszédja nem tud az ügyletről; felmerül a kérdés, hogy a szomszédnak van-e bármilyen
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kereseti joga vele szemben. Julianus kijelentette, hogy ez egy zavarba ejtő ténykérdést foglal
magában, mert ha a szándék az volt, hogy a szomszéd megvásárolja Lucius Titius földjét, és
átruházza azt rám, akkor a szomszédnak nem lenne perlési joga velem szemben, aki a
vásárlást végrehajtottam; de ha a szándék valóban az volt, hogy közös tulajdon
megvásárlására kerüljön sor, akkor felelősséggel tartoznék a társas perben, hogy
kényszerítsenek arra, hogy a föld megmaradt részét átadjam neked, miután levontam azt a
részt, amelynek megvásárlására utasítottalak.
1. A jóhiszeműség fontos eleme a partnerségre irányuló fellépésnek.
2. Felmerül a kérdés, hogy a partner csak csalásért felel-e, vagy gondatlanságért is? Celsus a
Digest hetedik könyvében azt állítja, hogy a partnerek egymás felé a gondatlanságért és a
csalásért is felelősek. És azt mondja, hogy ha a társulás megalapításakor az egyikük
megígérte, hogy a szaktudását és a munkáját fogja rendelkezésre bocsátani, mint például
amikor egy közösen tartott nyájat kell legeltetni; vagy egy félnek adunk egy földet, hogy azt
megművelje, és a termést közösen szedjék le róla; ebben az esetben biztosan felelős lesz a
gondatlanságért, mivel az ellenszolgáltatás a munkájának és a szaktudásának az értéke. Ha
egy partner kárt okoz a közös tulajdonban, akkor úgy ítélik meg, hogy gondatlanságért is
felelős.
3. A partnerek nem felelősek az előre nem látható, azaz elkerülhetetlen balesetekért. Ezért ha
egy állományt, miután felértékelték, átadnak egy társnak, és az elveszik rablók támadása vagy
tűzvész miatt, a veszteséget közösen kell viselni, ha nem terheli csalás vagy gondatlanság azt
a felet, aki az említett állományt a felértékelés után átvette. Ha azonban a nyájat tolvajok
ellopták, a veszteséget annak kell viselnie, akire azt rábízták, mivel az, aki a nyájat a
felértékelés után átvette, köteles volt róla gondoskodni. Ezek a vélemények helytállóak, és a
társasági kereset megalapozott, feltéve, hogy a nyájat, még ha fel is becsülték, társasági
jogviszony létesítésének szándékával adták át legeltetésre.
4. Két fél társulást kötött a katonaköpenyek gyártására. Egyikük, miután anyagbeszerzés
céljából útra kelt, tolvajok közé keveredett, és a pénzét elvették, rabszolgáit megsebesítették,
ő pedig elvesztette magánvagyonát. Julianus azt mondja, hogy a veszteséget közösen kell
viselni, és hogy ezért a társat nemcsak a pénz, hanem az egyéb vagyontárgyak elvesztésének
felére is megilleti a társasági kereset, amelyet a társ nem vitt magával, kivéve, ha az utazást a
társulás számlájára történő áruvásárlás céljából tette meg. Julianus nagyon helyesen állapítja
meg, hogy ha az orvosoknak bármilyen költsége merült fel, a másik partner felel a rá eső
részért. Ha tehát hajótörés következtében vagyontárgy veszett oda, és olyan árucikkről van
szó, amelyet nem szokás hajóval szállítani, a veszteséget mindkét félnek viselnie kell; mert
azt, valamint a nyereséget is közösen kell megosztani, ha az nem az egyik társ gondatlansága
miatt következik be.
5. Ha két bankár partner, és az egyikük külön-külön profitál egy ügyletből, és az ebből
származó nyereséget magának tulajdonítja, felmerül a kérdés, hogy a nyereséget meg kell-e
osztani? Severus császár a következő választ adta Flavius Felixhez intézett rescriptumában:
"Ha a banki tevékenység folytatására kifejezetten erre a célra alakult társulat, akkor minden
olyan nyereség, amelyet az egyik partner bármilyen módon, nem az említett banki
tevékenységgel összefüggésben szerez, a törvény szerint nem tartozik a társulathoz".
6. Papinianus azt is mondja a Vélemények harmadik könyvében: "Ha a testvérek osztatlanul
megtartják szüleik birtokát, hogy megosszák egymás között annak hasznát és veszteségét,
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akkor minden olyan szerzemény, amelyet más forrásból szereznek, nem tartozik a közös
alaphoz."
7. A Vélemények Harmadik Könyvében szintén azt állítja, hogy miután bizonyos tényekkel
kapcsolatban megkérdezték, a következő véleményt adta: "Flavius Victor és Vellicus Asianus
között megállapodás született arról, hogy miután Victor pénzén földet vásároltak, Asianus
munkájával és ügyességével bizonyos épületeket emelnek, és az említett épületek eladása után
Victor megkapja a befektetett pénzt és egy bizonyos összeget, a fennmaradó rész pedig
Asianust illeti meg, aki a munkájával járult hozzá a társuláshoz". Ebben az esetben a társasági
jogviszonyra vonatkozó keresetnek van helye.
8. Papinianus ugyanebben a könyvben azt is kijelenti, hogy ha két testvér között önkéntes
társulás jön létre, a fizetéseket és egyéb kompenzációkat a társulás közös alapjába kell vinni;
bár az emancipált fiú nem lenne kénytelen odaadni az így szerzetteket az apja irányítása alatt
maradt testvérének, mert - mondja - még ha az apai irányítás alatt maradna is, ezek a dolgok
akkor is az ő magántulajdonát képeznék.
9. Véleménye szerint a társulás nem tarthat tovább a társak halálán túl, és ezért senkit sem
lehet megfosztani a végrendelkezési jogától, illetve attól, hogy hagyatékát egy távolabbi
rokonra ruházza át, mint más, közelebbi rokonok.
10. Papinianus azt a véleményét is kifejtette, hogy ha egy partner a társasághoz tartozó,
romlásnak indult vagy romossá vált épület bizonyos részeit javította, akkor mint kiváltságos
hitelező a munka befejezését követő négy hónapon belül vagy visszakövetelheti a ráfordított
tőkét a kamatokkal együtt, vagy pedig ezen idő elteltével az említett épületet sajátjaként
szerezheti meg, és mindazonáltal joga van a társasági perhez a kamatainak visszaszerzése
érdekében; például ha a tulajdonjog helyett inkább azt szeretné megszerezni, ami az övé. Az
Istenes Márk egyik címében négy hónapos határidőt állapított meg az érdekeltség
megszűnésére, mivel ezen idő elteltével a tulajdonostárs tulajdonjogot szerez.
11. Ha személyek társulást kötnek valaminek a megvásárlása céljából, és ezt követően az
egyikük csalása vagy gondatlansága miatt nem sikerül megvásárolni az ingatlant,
megállapítást nyer, hogy a társulás alapján indított kereset megalapozott. Nyilvánvaló, hogy
ha ezt a feltételt hozzáadják, nevezetesen: "Ha az ingatlant egy bizonyos időn belül eladják",
és ez az időtartam anélkül telik el, hogy a partner gondatlanságot követett volna el, a társasági
kereset nem nyújtható be.
12. Cassius kijelentette, hogy az élettársi per a közös tulajdonban lévő vízfolyás helyreállítása
során az egyik élettársnál felmerült költségek megtérítésére is igénybe vehető.
13. Mela azt is mondja, hogy ha két szomszéd egy-egy fél lábnyi földterületet adományoz egy
közös partfal építéséhez, amely az egyikükhöz tartozó épületek alátámasztására szolgál, és
miután az említett fal megépült, az egyikük nem engedi a másiknak, hogy a támasztékot
használja, akkor a társasági jogviszony alapján indított keresetnek van helye. Ugyanez a
hatóság úgy ítélte meg, hogy amennyiben két fél megvásárolt egy üres telket, hogy elkerüljék
a világításuk kikapcsolását, és azt egyiküknek adták át, aki nem engedte meg a másiknak,
hogy a megállapodásban foglaltak szerint használhassa azt, akkor a társasági per
megindítható.
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14. Ha ugyanazon személyek több társaságot alapítanak, akkor megállapítást nyer, hogy
egyetlen ítélet elegendő a velük kapcsolatban esetlegesen felmerülő valamennyi vita
eldöntésére.
15. Ha az egyik partner a társas vállalkozással kapcsolatos utazást tesz, például árubeszerzés
céljából, csak a társas vállalkozás miatt felmerült költségeit térítik meg neki. Ezért a társasági
tag a szállodai szállás, a teherállatok és a járművek bérlése, valamint a saját maga és árubálái
szállítása miatt felmerült ésszerű utazási költségeket, beleértve azok árát is, megfelelően
elszámolhatja.
16. Neratius azt mondja, hogy ha valaki közkereseti társasági tag, akkor minden vagyonát a
társasági alapba kell helyeznie; és ezért azt a véleményét adja, hogy a társaság az aquiliai
törvény szerint felelős lesz minden olyan kárért, amely őt vagy fiát érte, vagy ha őt vagy fiát
bármilyen személyes sérelem érte.
17. Azt is mondja, hogy a közkereseti társaságba belépett partner nem köteles a közös alapba
bevinni semmit, amit jogellenes módon szerzett.
18. Másrészt a régi hatóságok azt is vitatják, hogy az a közkereseti társaság, amely ellen egy
elkövetett kár miatt indított perben ítéletet hoztak, peres úton kényszerítheti-e a társaságot az
ítélet kiegyenlítésére? Atilicinus, Sabinus és Cassius azt válaszolták, hogy ha jogtalanul
ítélték el, akkor jogosult lenne ilyen jellegű jogorvoslatra; de ha az említett kár saját
jogellenes cselekedetéből származik, akkor a kárt egyedül neki kell viselnie; ami megegyezik
azzal, amit Aufidius szerint Servius véleménye volt, vagyis ha két közkereseti társaság volt,
és egyikük ellen ítéletet hoztak, mert nem jelent meg a bíróságon, akkor az ítélet összegét nem
követelhette vissza a társasági vagyonból; de ha őt, miközben jelen volt, igazságtalan ítélet
érte, akkor a társasági alapból kell megtéríteni.
53. Ugyanő, A Sabinusról, XXX. könyv.
Egyértelmű, hogy a lopásból vagy bármely más törvénysértésből származó bevétel nem
kerülhet a társulati vagyonba, mert a bűnszövetség aljas és becstelen. Mégis nyilvánvaló,
hogy ha az ilyen módon szerzett vagyon a közös vagyon részévé válik, a nyereséget fel kell
osztani:
54. Pomponius, Sabinusról, XIII. könyv.
Azért, mert ha egy partner a bűncselekményből származó jövedelmet a társasági alapba
helyezi, azt nem tudja visszaszerezni, kivéve, ha bírósági határozat kényszeríti annak
átadására.
55. Ulpianus, Sabinusról, XXX. könyv.
Ezért ha egy jogellenes cselekményt elkövető felet beperelnek, akkor vagy csak azt adhatja át,
amit jogellenesen eltulajdonított, vagy ezt büntetés terhe mellett teheti meg. Az elvett vagyont
egyedül is feladhatja, amennyiben a másik partner nem tudta, hogy azt a társulati vagyonnal
együtt helyezte el. Ha azonban tudott a tényről, akkor őt is terheli a büntetés, mert csak az a
jogos, hogy aki a nyereségben részt vett, az a veszteségben is osztozzon.
56. Paulus, Sabinusról, VI. könyv.
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Az sem számít, hogy a partner a társaság fennállása alatt vagy annak megszűnése után
kényszerül-e a lopással szerzett vagyontárgyak átadására. Ugyanez a szabály vonatkozik
minden olyan keresetre, amely becstelen magatartásból ered, mint például a sérelemre,
erőszakkal elkövetett rablásra, rabszolgák megrontására és más ilyen jellegű cselekményekre,
valamint a bűncselekmény miatt indított büntetőeljárások során kiszabott pénzbüntetésekre.
57. Ulpianus, Sabinusról, XXX. könyv.
Pomponius szerint nem szabad szem elől téveszteni azt a tényt, hogy ezek a szabályok csak
akkor érvényesek, ha a társulás tisztességes és törvényes céllal jött létre; ha ugyanis
törvénysértés céljából jött létre, akkor semmis, mivel általában úgy tartják, hogy
tisztességtelen ügyekben nem lehet társulás.
58. Ugyanő, Az ediktumról, XXXI. könyv.
Meg kell vizsgálni, hogy indítható-e társulati kereset, ha az egyik társ által a közös alapba
bevitt vagyontárgy elveszett. Ezt a pontot Celsus a Digest hetedik könyvében Cornelius Felix
egyik levelére hivatkozva a következőképpen tárgyalja: "Neked három lovad van, nekem
pedig egy; társulást kötünk azzal a megállapodással, hogy te elveszed az én lovamat, eladod a
négy lovascsapatot, és a bevétel egynegyedét nekem fizeted." A lovakból származó jövedelem
egynegyedét a társulástól kapod. Ha tehát az én lovam meghal, mielőtt az eladás befejeződik,
Celsus azt mondja, hogy szerinte a társulás nem marad fenn, és a te lovaid értékének egy
része sem jár, mert a társulást nem azért kötötték, hogy négylovas csapatot alkossanak, hanem
hogy egyet eladjanak. De ha a felek szándékát úgy nyilatkozták, hogy négy lovascsapatot
alakítanak, és azt közösen birtokolják, és hogy önnek háromnegyed rész, nekem pedig
egynegyed rész jár belőle, akkor kétségtelen, hogy ilyen mértékben partnerek vagyunk.
(1) Celsus is kitér arra a pontra, hogy ha pénzt adtunk az áru megvásárlására, és az én pénzem
elveszett, kinek a kockázatára történt ez? Azt mondja, hogy ha a pénz azután veszett el, hogy
azt a társulati alapba helyezték, amire nem került volna sor, ha a társulás nem jött volna létre,
akkor mindkét félnek viselnie kell a veszteséget; ugyanúgy, mint abban az esetben, ha olyan
pénz veszett el, amelyet valami távoli helyre vittek áruvásárlás céljából. Ha azonban a pénz
azelőtt veszett el, hogy azt a közös alapba helyezték volna, de azután, hogy önök azt erre a
célra szánták, akkor azt mondja, hogy ezen az alapon semmit sem lehet visszaigényelni, mert
az elveszéskor nem tartozott a társuláshoz.
(2) Ha egy apai felügyelet alatt álló fiú társulást köt, és apja később emancipálja, Julianus
felteszi a kérdést, hogy ugyanaz a társulás továbbra is fennáll-e? Julianus a Digestus
tizennegyedik könyvében azt állítja, hogy a társulás továbbra is fennáll, azon oknál fogva,
hogy az ilyen jellegű szerződéseknél az ügylet kezdetét kell figyelembe venni. Két keresetre
van azonban ok, az egyik az apa, a másik a fiú ellen. Az egyiket az apa ellen kell indítani,
amiért az emancipáció előtti napon megszűnt a felelőssége, mert nem felel azért az időért,
amíg a társaság az emancipáció után fennállt; a fiú ellen indított kereset azonban mindkét
időszakra, vagyis a társaság által felölelt teljes időre kiterjed; mert azt mondja, hogy ha a fiú
társa az emancipáció után bármilyen csalárd cselekedetet követett el, akkor az erre alapított
keresetnek a fiúnak kell helyt adni, nem pedig az apának.
(3) Ha a rabszolgám Titiusszal társulást alakít, és ez a társulás a rabszolga elidegenítése után
is fennáll, akkor azt lehet mondani, hogy az első társulás a rabszolga elidegenítésével
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megszűnt, és egy teljesen új társulás kezdődött, és ezért a társulási kereset mind az én
javamra, mind a rabszolga vevőjének javára megalapozott. A keresetet mind ellenem, mind az
említett vevő ellen meg kell adni minden olyan ok miatt, amely az említett rabszolga
elidegenítése előtt keletkezett; de minden olyan ok miatt, amely azután történt, csak a vevő
ellen kell megadni a keresetet.
59. Pomponius, Sabinusról, XII. könyv.
A társulás olyannyira megszűnik a halál által, hogy még azt sem tudjuk elfogadni, hogy egy
örökös örökölheti a társulást. Sabinus azt állítja, hogy ez vonatkozik a magántársaságokra, de
az olyanokban, amelyeknek célja az adók beszedése, a társaság mégis fennmarad az egyik társ
halála után; de csak azzal a feltétellel, hogy az elhunyt részesedése az örökösre szállt át, így a
másik társnak is osztoznia kell az örökössel, és ez is a körülményektől függ; mert mi van
akkor, ha meghal az, akinek a szolgálatai miatt a társaság kifejezetten létrejött, vagy aki
nélkül nem lehetett volna ügyeit intézni?
1. Amit egy partner szerencsejátékkal vagy házasságtörés következtében veszít, az nem
terhelhető a társulati vagyonra, de ha egy partner a mi csalárd cselekedeteink miatt veszített
valamit, akkor azt tőlünk behajthatja.
60. Ugyanő, A Sabinusról, XIII. könyv.
Labeo szerint az a partner, aki elmulasztja jelenteni a társaságnak az általa elért nyereséget,
vagy aki a pénzt saját hasznára használja fel, köteles kamatot fizetni rá, de nem rendes
kamatot, hanem kártérítésként azért, amit a partner a mulasztása miatt elszenvedett. Ha
azonban nem használta fel a pénzt, vagy nem volt mulasztásban, akkor az ellenkező szabály
alkalmazandó. Továbbá, a partner halála után nem lehet kártérítést megállapítani az örökös
bármely cselekménye miatt, mivel a partner halálával a társaság megszűnt.
1. Egy partner, miközben megpróbálta megakadályozni a társaság állományát képező
rabszolgák szökését, megsebesült; Labeo szerint az orvosi szolgáltatások költségei, amelyek
emiatt merültek fel, nem téríthetők meg a társasági perben, mivel azokat nem a társasági
tevékenység okozta, bár annak terhére történtek; éppúgy, mintha ha valaki a társaság miatt
kerülte volna el, hogy valakit örökösnek nevezzen ki, vagy hagyatékát hagyta volna el, vagy a
vagyonával hanyagabbul gazdálkodott volna, minden olyan haszonért, amelyet ő maga a
társaság miatt szerzett, nem lenne köteles a közös alapba helyezni; mint például, ha a társaság
miatt nevezték volna ki örökösnek, vagy ezért adtak volna neki valamit.
61. Ulpianus, Az ediktumról, XXXI. könyv.
Julianus szerint azonban egy ilyen esetben visszakaphatja azt, amit saját magának fizetett ki
orvosi szolgáltatásokért; és ez igaz is.
62. Pomponius, Sabinusról, XIII. könyv.
Ha Titius, akivel társulást kötöttem, meghal, és én úgy vélem, hogy a vagyona Seiusé, és én
eladom a közös vagyont, és az eladásból származó bevétel felét elveszem, Seius pedig a
másik felét; te, aki valójában Titius örököse vagy, nem követelheted tőlem a társulati perben a
kifizetett pénzt; ahogyan azt Neratius és Aristo is tette, mert én csak a részem értékét kaptam.
Az sem számít, hogy külön-külön rendelkezem-e a részemről, vagy azzal együtt, amit a másik
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fél az övének állít. Ellenkező esetben az eredmény az lenne, hogy még ha a két partner el is
adná a társaság vagyonát, bármelyikük felelősséggel tartozna a másiknak a társasági perben
annak feléért, ami a kezébe került. Ön azonban nem lenne köteles a hagyatéki perben
megtéríteni nekem mindazt, amit esetleg Seiustól kapott, mert ami az ő birtokába került, az az
ön részének az ára volt, és semmit sem követelhetnék tőle, mivel én már megszereztem, ami
az enyém volt.
63. Ulpianus, Az ediktumról, XXXI. könyv.
Helyes a Sabinus véleménye, nevezetesen, hogy ha a felek nem közkereseti társaságok,
hanem csak meghatározott célból társultak, vagy ha rosszhiszeműen jártak el a felelősség
elkerülése érdekében, akkor is lehet ellenük ítéletet hozni a forrásaik mértékéig. Ez teljesen
ésszerű, mivel a társas vállalkozás bizonyos tekintetben hasonlít a testvériséghez.
(1) Meg kell fontolni, hogy csak a partner kezesét kell-e kártalanítani, vagy ez valóban
mindenki számára személyes előnyt jelent? Úgy gondolom, hogy az utóbbi a jobb vélemény;
ha azonban a kezes vállalja a társ perének védelmét, akkor ebből ő is profitálhat; Julianus
ugyanis a Digestus tizennegyedik könyvében azt mondja, hogy a társ védője ellen csak a társ
forrásainak mértékéig lehet ítéletet hozni. És hozzáteszi, hogy ugyanez a szabály vonatkozik
arra is, aki egy patrónus védőjeként jár el. Ez a szabály általánosan alkalmazandó mindazokra
is, akiket a birtokukban lévő eszközök erejéig perelnek.
(2) Ezt a kivételt azonban nem szabad megadni a partner apjának vagy urának, ha a társulást
bármelyikük utasítására kötötték; mert a partner örököse és egyéb jogutódai számára nem
adható meg, azon oknál fogva, hogy az örökösöknek vagy jogutódoknak nem biztosítjuk
ugyanazt a kiváltságot, hogy ne lehessen ellenük a forrásaik mértékén túlmenően ítéletet
hozni.
(3) De hogyan lehet megbecsülni egy partner pénzügyi forrásait? Megállapítást nyert, hogy a
partner adósságát nem szabad levonni; és ezt Marcellus a Digest hetedik könyvében
állapította meg; kivéve, ha - mint mondja - az adósságokat magára a társaságra való
hivatkozással kötötték.
(4) Azt is meg kell vizsgálni, hogy a partner egy ilyen esetben nyújtson-e biztosítékot azért,
amit nem tud kifizetni, azaz tegyen-e puszta ígéretet arra, hogy ezt megteszi. Úgy gondolom,
hogy ez a jobb vélemény.
(5) Ha három partner van, az egyikük keresetet indít az egyik partner ellen, és visszakapja a
teljes részesedését, majd egy másik partner keresetet indít a fennmaradó partner ellen, de nem
tudja visszakapni a teljes részesedését, mert az említett partner nem fizetőképes; felmerül a
kérdés, hogy az, aki nem kapta meg mindazt, amire jogosult volt, indíthat-e keresetet az ellen,
aki a teljes részesedését megkapta, a megosztás, vagyis az összes részesedés azonos alapokra
helyezése céljából, mivel igazságtalan, hogy az egyik többet, a többiek pedig kevesebbet
kapjanak ugyanabból a társaságból? Ez a vélemény a méltányosságon alapul.
(6) Annak megállapításához, hogy a partner képes-e megfizetni a tartozását, figyelembe kell
vennünk az ítélet meghozatalának időpontját.
(7) Aki csalást követett el, annak a kifizetés lehetőségét annak elkerülése érdekében tartják
fenn, mert nem igazságos, ha valaki a saját csalásából hasznot húz. Ezt úgy kell érteni, hogy
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mindazokra vonatkozik, akik ellen a forrásaik mértékéig pert indítanak. Ha azonban egy fél
nem csalás, hanem saját gondatlansága miatt nem képes fizetni, akkor úgy kell tekinteni, hogy
ellene nem lehet ítéletet hozni.
(8) A társasági per a partner örököse ellen is indítható, még akkor is, ha az nem partner, mert
még ha nem is az, akkor is jogutódja a társaság nyereségének. Ugyanezt a szabályt
figyelhetjük meg az adóbehajtásra és más hasonló jellegű társaságokra vonatkozóan,
nevezetesen, hogy az örökös nem partner, hacsak nem vették fel a társaságba; mégis, a
társaság összes nyeresége őt illeti meg, ugyanolyan mértékben, mint amilyen mértékben
felelős a veszteségekért, amelyek akár a társaság életében az adóbehajtás során, akár azt
követően keletkezhetnek. Ez a szabály nem alkalmazható az önkéntes társulások esetében.
(9) Ha két gazda közül az egyik a szabadsága nélkül hagyatékot hagy a közös tulajdonban
lévő rabszolgára, ez a hagyaték teljes egészében a túlélő tulajdonostársat illeti meg. Ennek
ellenére felmerül a kérdés, hogy indíthat-e társulati keresetet a hagyaték felosztása iránt az
elhunyt társ örököse ellen? Julianus szerint Sextus Pomponius azt állítja, hogy Sabinus
véleménye szerint a hagyaték nem osztható meg. Julianus azt mondja, hogy ez a vélemény
megalapozott, mert amit megszereztek, az nem az élettársi kapcsolat miatt történt, hanem az
élettársnak a rabszolgában való részesedése miatt. Nem szükséges megosztani azt, amit az
élettárs nem az élettársi kapcsolat révén, hanem a saját vagyona révén szerez meg.
(10) A társulás megszűnik az azt alkotó személyek nemlétezésével, vagyonának elvesztésével,
a társak akaratával és bírósági eljárással. A társaság tehát akkor szűnik meg, ha vagy az azt
alkotó személyek, vagy a hozzá tartozó vagyon, vagy az élettársak megállapodása, vagy a
társaságra vonatkozó bírósági eljárás megszűnik. Az élettársak megszűnnek a polgári
jogoknak akár a legnagyobb, akár a köztes, akár a legkisebb mértékben történő
megváltozásával, vagy halálukkal. A vagyon elveszettnek tekintendő, ha nem marad meg,
vagy annak állapota megváltozik; mert senki sem lehet tulajdonostárs olyan vagyonban,
amely már nem létezik, sem olyanban, amelyet vallási célokra szenteltek fel, vagy amelyet az
államnak elkoboztak. Az élettársi kapcsolat a felek akaratából, kilépéssel szűnik meg.
64. Callistratus, Kérdések, I. könyv.
Ha tehát a partnerek külön-külön kezdenek eljárni, és mindegyikük a saját számlájára végez
üzleti tevékenységet, akkor kétségtelen, hogy a társulás megszűnt.
65. Paulus, Az ediktumról, XXXII. könyv.
A társaság jogi eljárás útján szűnik meg, ha a cél, amelyre létrejött, akár megállapodással,
akár bírósági határozattal megváltozik; a Proculus szerint ugyanis a társaság megszűnik,
legyen az általános vagy különleges, ha jogi lépéseket tesznek annak megszüntetése
érdekében.
(1) Labeo szerint a társaság akkor szűnik meg, ha az egyik partner vagyonát a hitelezői
eladják.
(2) Labeo azt is mondja, hogy ha a társaságot valaminek a megvásárlása vagy bérbeadása
céljából hozták létre, akkor az egyik partner halála után az esetlegesen keletkezett nyereséget
vagy veszteséget közösen kell felosztani.
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(3) Megállapítottuk, hogy a társaságot a felek különvéleménye alapján is fel lehet bontani,
azaz ha mindannyian egy véleményen vannak e tekintetben. De mi van akkor, ha csak az
egyikük lép ki? Cassius kijelentette, hogy aki kilép a társaságból, az felmenti a partnereit a
felelősség alól, ami őt magát illeti, de nem mentesíti magát a felelősség alól velük szemben.
Ezt a szabályt azonban csak akkor kell betartani, ha a kilépés csalárd indítékból történik; mint
például, ha közkereseti társaságot alapítunk, és ezt követően egy örökség az egyik társasági
tagra száll, és ő emiatt kilép; ha az örökség bármilyen veszteséget okozna, azt a társaságból
kilépett társasági tagnak kell viselnie, de őt társasági perrel kötelezhetjük arra, hogy a
többiekkel együtt osztozzon az ebből származó nyereségben. Ha a kilépése után bármilyen
vagyont szerez, azt nem kell megosztani a többi partnerrel, mivel arra vonatkozóan nem
történt csalás.
(4) Továbbá, ha társulást alakítunk egy bizonyos ingatlan megvásárlására, és ezt követően Ön
maga kívánja megvásárolni azt, és emiatt kilép a társulásból, akkor az említett ingatlanban
lévő érdekeltségem erejéig Ön felel. De ha azért lépsz ki, mert a vásárlás nem tetszett neked,
akkor nem felelsz, még akkor sem, ha én vásárolom meg; mert ebben az esetben nem áll fenn
csalás. Ezeket a véleményeket Julianus is vallotta.
(5) Labeo a legújabb esetekről szóló művében azt is megállapította, hogy ha az egyik partner
olyan időpontban lép ki a társulásból, amikor a másiknak érdeke volt, hogy az ne szűnjön
meg, akkor a társulati perben felelősséggel tartozik; mert ha ugyanis rabszolgavásárlásra
társulást alapítunk, és miután ezt megtettük, te olyan időpontban lépsz ki a társulásból, amely
nem kedvező a rabszolga eladása szempontjából, ebben az esetben felelősséggel tartozol a
társulati perben, mert az én helyzetemet rontottad. Proculus ezt a véleményt csak ott tartja
helyesnek, ahol a társulás érdeke az, hogy ne szűnjön meg; mert általában nagyobb figyelmet
fordítanak arra, ami a társulás számára előnyös, mint az egyik társnak a magánelőnyére. Ezek
a szabályok csak akkor alkalmazandók, ha a társaság alapításakor semmiben sem állapodtak
meg ezekre a kérdésekre vonatkozóan.
(6) Ha egy társaságot meghatározott időre alapítottak, az egyik partner az idő letelte előtt
történő kilépéssel felmenti partnerét a felelősség alól önmagával szemben, de nem mentesíti
magát a partnerével szembeni felelősség alól. Ezért, ha a kilépése után bármilyen nyereségre
tesz szert, abból nem jogosult részesedésre; de ha bármilyen költség merült fel, neki is meg
kell fizetnie a részesedését, kivéve, ha a kilépésére valamilyen szükségszerűség miatt került
sor. Ha azonban az idő letelt, bármelyik fél szabadon visszaléphet, mert ez csalárd szándék
nélkül is megtehető.
(7) A társulásból mások megbízásából is kiléphetünk, és ezért úgy tartják, hogy az ügynök is
kiléphet megbízója nevében. Vizsgáljuk meg azonban, hogy az e ponton elmondottak arra
vonatkoznak-e, akire a társasági vagyon általános kezelését bízták, vagy arra, akinek erre
vonatkozó külön utasításokat adtak; vagy a kilépés bármelyik esetben jogszerűen
megtörténhet-e? Az utóbbi a helyesebb vélemény, kivéve, ha a megbízó kifejezetten
megtiltotta a megbízottnak a visszalépést.
(8) Az is rendeződött, hogy a partnerem bejelentheti a kilépését az ügynökömnek. Servius az
Alfenusról szóló jegyzetében azt mondja, hogy a megbízónak hatalmában áll, ha a
megbízottjának elállási nyilatkozatot adtak, azt tetszése szerint megerősíteni vagy
visszautasítani; ezért azt tekintik mentesnek a felelősség alól, akinek a megbízottja elállási
nyilatkozatot kapott; de az is, aki a megbízottnak elállási nyilatkozatot adott, mentesül, ha úgy
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kívánja; ahogyan azt az egyik partnerrel kapcsolatban megállapítottuk, aki személyesen
értesíti a másikat elállásáról.
(9) A társulás az egyik társ halálával megszűnik, még akkor is, ha a társulást mindenki
beleegyezésével hozták létre, és többen túlélnek, kivéve, ha a társulás létrehozásakor más
megállapodás született; a társulásban a társult fél örököse sem léphet be a társulásba, de
utólag részesedhet annak nyereségéből. Ezenfelül minden olyan veszteséget, amely az üzlet
lebonyolítása során a partner halála előtt elkövetett csalásból vagy gondatlanságból
származik, az örökösnek is ki kell egyenlítenie.
(10) Ezen túlmenően a bármilyen különleges céllal létrehozott társaság akkor szűnik meg,
amikor az üzleti tevékenység, amelynek érdekében létrejött, befejeződik. Ha azonban az egyik
partner meghal, miközben a társaság ügyei még változatlanok voltak, és a társaság
megalakulásának oka csak a halála után derül ki, akkor ugyanazt a megkülönböztetést kell
tennünk, mint a megbízás esetében; nevezetesen, hogy ha az egyik partner halála a másik
számára ismeretlen volt, a társaság továbbra is fennmarad; de ha ismert volt, akkor felbomlik.
(11) Ahogyan a társulás nem száll át a partner örököseire, úgy nem száll át az arrogátorra
sem; nehogy ellenkező esetben a partner akarata ellenére is társuljon valakivel. Az arrogált fél
azonban a társaságban marad, mert még ha az apai felügyelet alatt álló fiú emancipálódik is,
továbbra is partner marad.
(12) Megállapítottuk, hogy a társaság vagyonelkobzás útján is felosztható, ami a partner teljes
vagyonának az állam javára történő elkobzására vonatkozik, mivel a partner akkor tekinthető
halottnak, ha egy másik partner lép a helyébe.
(13) Ha a társasági vagyonnal kapcsolatban a társaság megszűnése után bármilyen költség
merül fel, a partner nem követelheti vissza az említett költséget a társasági perben, mert nem
igaz, hogy azt a másik partner nevében vagy a társasági érdekeltség miatt tették; de a közös
tulajdonban lévő vagyon megosztása iránti perben figyelembe kell venni ezt a költséget, mert
bár a társaság megszűnt, a vagyon megosztása mégis fennmarad.
(14) Ha egy társasághoz tartozó pénz az egyik partner kezében van, és az egyik partner tőkéje
bizonyos mértékben csökken; a pert csak az ellen a partner ellen kell indítani, aki a pénz
birtokában van; és miután a neki járó összeget levonták, mindannyian indíthatnak pert a
mindenkinek járó különbözetre.
(15) Néha szükség van arra, hogy a társasági jogviszony fennállása alatt pert indítsanak;
például ha a társaság adóbehajtás céljából jött létre; ha különböző szerződések miatt egyik
partner számára sem előnyös, hogy kilépjen a társaságból, és egyikük nem helyezi el a közös
alapba a beszedett összeget.
(16) Ha az egyik élettárs házas, és az élettársi kapcsolat a házasság fennállása alatt
megszűnik, az említett házas élettárs a felesége hozományát az élettársi vagyonból veheti ki,
minden más követeléssel szemben; mert annak a kezében kell lennie, aki a házasság terheit
viseli. Ha azonban az élettársi kapcsolat a házasság megszűnése után szűnik meg, akkor a
hozományt még azon a napon meg kell kapnia, amikor azt ki kell fizetni.
66. Gaius, A tartományi ediktumról, X. könyv.
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Ha az élettársi vagyon megosztásakor olyan körülmények állnak fenn, amelyek alapján
bizonyos, hogy a hozományról, vagy akár annak egy részéről nem szabad lemondani; a
bírónak el kell rendelnie, hogy azt osszák fel az élettársak között.
(67) Paulus, Az ediktumról, XXXII. könyv.
Ha az egyik partner a többiek beleegyezésével eladja a társaság vagyonát, az árat meg kell
osztani, és biztosítékot kell nyújtani a jövőre nézve; ha pedig az említett partner már
elszenvedett valamilyen veszteséget, azt ki kell egyenlíteni. Ha azonban a vételárat biztosíték
nyújtása nélkül osztották fel, és az adásvételt végző partner kénytelen volt valamit fizetni
emiatt; behajthatja-e a partnerek egy részétől azt, amit a többiektől nem tudott behajtani, ha
nem mindegyikük fizetőképes? Proculus úgy véli, hogy ezt a terhet a többieknek kell
viselniük, ha egyesektől nem lehet behajtani; és hogy ez azzal az indokkal védhető, hogy a
társulás létrejöttekor a nyereség és a veszteség közössége is létrejött.
1. Ha több partner közül egy, aki nem tartozott a közkereseti társasághoz, kölcsönadott pénzt,
amely mindannyiuké volt, és a kamatot beszedte, a kamatot csak akkor kell megosztania, ha a
pénzt a társaság nevében adta kölcsön; ha ugyanis ezt a saját nevében tette, mivel a tőke
elvesztésének veszélye fenyegette, jogosult a kamatot megtartani.
2. Ha egy partner a társaság üzleti tevékenységével kapcsolatban valamilyen szükséges
költséget visel, akkor a kamatra vonatkozóan keresetet indíthat a társaság ellen, ha a pénzt
kamatra kellett volna kölcsönvennie. Ha azonban saját pénzét használta fel erre a célra, akkor
úgy vélik, és nem alaptalanul, hogy joga van ugyanolyan mértékű kamatot követelni, mint
amekkorát akkor is beszedhetett volna, ha a pénzt bárki másnak kölcsönadta volna.
3. A partner ellen a forrásai erejéig nem lehet ítéletet hozni, hacsak nem ismerte el, hogy
partner.
68. Gaius, A tartományi ediktumról, X. könyv.
Egyetlen partner sem idegeníthet el nagyobb összeget, mint amekkora a részesedése.
1. Felmerül a kérdés, hogy az a fél, aki csalárd módon rendelkezik a vagyonával egy későbbi
per elkerülése érdekében, vagy aki nem él a haszonszerzés lehetőségével e miatt, elkövette-e
azt a cselekményt, amellyel elkerülte az őt terhelő összeg megfizetését? A jobb vélemény az,
hogy ebben az esetben a prokonzul egy olyan félre gondolt, aki rendelkezett a vagyonával, és
erre következtethetünk azokból az tilalmakból, amelyekben a következő mondat szerepel:
"Mivel csalást követtél el, hogy elkerüld a birtokba vételt".
(69) Ulpianus, Az ediktumról, XXXII. könyv.
Ha egy társaságot vásárlási céllal hoznak létre, és megállapodnak abban, hogy az egyik
partner ellátja a többieket élelmiszerrel, és rájuk bízza az üzlet lebonyolítását, ha nem látja el
őket ellátással, akkor a partner ellen ugyanúgy indítható per, mint az adásvétellel kapcsolatos
per.
70. Paulus, Az ediktumról, XXXIII. könyv.
Örökös társaságot nem lehet létrehozni.
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71. Ugyanő, Alfenus digestájának epitómái, III. könyv.
Két személy társulást alakított, hogy nyelvtant tanítson, és hogy megosszák egymás között az
ebből a szakmából származó nyereséget. Miután a társasági szerződésben megállapodtak
abban, hogy mit kívánnak tenni, a következőkben állapodtak meg egymással: "Mindazt, ami
fentebb le van írva, végre kell hajtani, és nem lehet ellenkezni, és ha az említett
rendelkezéseket nem tartják be, akkor húszezer sesterciust kell fizetni". Felmerült a kérdés,
hogy ha e rendelkezések bármelyikét megszegik, lehet-e társasági pert indítani? A válasz az
volt, hogy ha a társulásra vonatkozó megállapodásuk megkötése után a következőkben
állapodtak meg: "Ígérik-e, hogy ezeket a rendelkezéseket az itt meghatározottak szerint
betartják?". Ebből az következne, hogy ha a felek ezt a szerződésük módosítása céljából tették
volna, akkor a társasági kereset nem lenne megalapozott, hanem az egész ügyet úgy kellene
tekinteni, mintha megállapodássá vált volna. Ha azonban nem így állapodtak volna meg:
"Ígérik-e, hogy ezeket a rendelkezéseket az itt meghatározottak szerint betartják?", hanem a
következőképpen: "Ha ezeket a rendelkezéseket nem tartják be, akkor tíz aurei-t kell fizetni",
akkor szerinte az ügy nem vált megállapodássá, hanem csak a kötbérre vonatkozó rész
változott meg, mert az ígéretet tevő fél nem kötelezte magát arra, hogy mindkét dolgot
megteszi, azaz, hogy fizet és teljesíti is a megállapodást, és hogy ha ezt nem teszi meg, akkor
a kötbért elszenvedi; és ezért a társasági keresetnek helye lenne.
1. Két felszabadított társult azzal a céllal, hogy minden "nyereségen, hasznon és
járandóságon" osztozzanak, és miután egyikük, miután pártfogója örökösnek nevezte ki,
örökséget hagyott a másikra. A válasz az volt, hogy egyikük sem volt köteles azt, amit kapott,
a társulati alapba helyezni.
(72) Gaius, Napló, vagy Aranyügyek, II. könyv.
Az egyik partner felelős a másik partnerrel szemben gondatlanság, azaz mulasztás és a
gondosság hiánya miatt. A gondatlanság azonban ebben az esetben nem a legpontosabb
szorgalom hiányát jelenti, mivel elegendő, ha a partner a társasági ügyekben ugyanazt a
szorgalmat alkalmazza, mint amit a saját ügyeiben szokott; mert ha valaki olyan partnert vesz
fel, aki nagyon kevés szorgalmat tanúsít, az csak saját magát hibáztathatja.
73. Ulpianus, Vélemények, válasz Maximinusnak, I. könyv.
Ha a személyek teljes vagyonukból társulást kötnek, azaz bármelyikük később megszerzett
vagyonából, a bármelyikükre eső vagyont a közös alapba kell helyezni.
(1) Maximinnak azt is kijelentette, hogy amennyiben személyek társulást alkotnak egész
vagyonukból oly módon, hogy bármit is költenek vagy szereznek, az a közös haszonra vagy
költségre szolgáljon; minden olyan összeget, amelyet bármelyikük gyermekeire fordítanak,
mindkettőjükre kell terhelni.
74. Paulus, Az ediktumról, LXII. könyv.
Ha valaki társulást alakított, és vásárol, akkor az egyénileg az övé, nem pedig a közös alapé,
de társulati keresettel kötelezhető arra, hogy azt közös tulajdonba adja.
75. Celsus, Digest, XV. könyv.
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Ha egy társaság azzal a megállapodással jött létre, hogy Titius rendelkezik a részvények
szabályozásáról, és Titius meghal, mielőtt döntést hozna, a társaság semmis; mivel a szándék
az volt, hogy nem létezhet más társaság, mint amely Titius döntésének függvénye.
76. Proculus, Episztolák, V. könyv.
Ön társulást kötött velem azzal a feltétellel, hogy Nerva, a közös barátunk dönt a
részesedésekről; és Nerva úgy döntött, hogy Ön a tőke egyharmadának, én pedig
kétharmadának erejéig leszek társ. Ön azt kérdezi, hogy ezt a társasági jogoknak megfelelően
kell-e ratifikálni, vagy ennek ellenére egyenlő partnerek vagyunk? Azt hiszem, jobb lett
volna, ha Ön azt a kérdést tette volna fel, hogy az általa megállapított részesedések
mértékében vagyunk-e partnerek, vagy pedig azokban a mértékekben, amelyeket egy jó
polgár felosztott volna; mert kétféle választottbíró van, akinek a döntésének
engedelmeskednünk kell, akár igazságos, akár igazságtalan, és ezt a szabályt be kell tartani,
ha a felek közös megegyezésével választottbíráskodáshoz folyamodnak. Van egy másik fajta,
amelynek a döntését össze kell hasonlítani azzal, amelyet egy jó polgár hozna, noha az a fél,
akinek a döntést kell hoznia, kifejezetten ki van választva;
(77) Paulus, Kérdések, IV. könyv.
Például, amikor a bérleti szerződés szándékáról van szó, és a bérbeadó döntésére van szükség.
78. Proculus, Episztolák, V. könyv.
Úgy vélem, hogy az említett esetben egy jóhiszemű polgár ítéletét kell követni, annál is
inkább, mert egy élettársi perben a jóhiszeműségre vonatkozó döntésről van szó.
79. Paulus, Kérdések, IV. könyv.
Ezért, ha a Nerva odaítélése annyira helytelen, hogy annak nyilvánvaló igazságtalansága
nyilvánvaló, akkor a jóhiszeműség alapján meghozott ítélettel korrigálható.
80. Proculus, Episztolák, V. könyv.
Mi lenne az eredmény, ha Nerva úgy döntene, hogy az egyik fél ezer, a másik kétezer
részvény erejéig legyen partner? A jó polgár döntése nem lehetett más, mint az, hogy nem
vagyunk egyforma mértékben partnerek; például éppen úgy, mintha egyikünk több munkát,
ügyességet, hitelt és pénzt vinne be a társulásba, mint a másik.
81. Papinianus, Kérdések, IX. könyv.
Amikor egy élettárs hozományt ígért lánya számára, és mielőtt azt kifizette volna, meghalt,
miután örököst hagyott rá, és a lány később pert indított a férje ellen a hozományért; a lányt a
férje átvételi elismervénye felmentette. Felmerült a kérdés, hogy ha a nő élettársi pert indít,
akkor meg kell-e kapnia a hozomány összegét, mint elsőbbségi követelést, ha az élettársak
között az volt a megállapodás, hogy a hozományt a közös alapból kell kivenni? Azt mondom,
hogy a szerződés nem volt igazságtalan, feltéve, hogy a lány azt nem csupán az egyik
partnerre való hivatkozással kötötte; mivel, ha a megállapodás kölcsönös volt, nem jelentett
különbséget, ha csak az egyik partnernek volt lánya. Sőt, ha az apa a lánya házasság közbeni

748
halála után visszakapja a hozományt, amelyet a lánya halála után adott, a pénzt vissza kellett
volna adni a társulásnak, mert a szerződést így méltányosan kellett volna értelmeznünk. Ha
azonban a házasság az élettársi kapcsolat fennállása alatt válás útján felbomlana, a hozományt
tartozékaival együtt visszakapná, hogy azt ismét egy másik férjnek adhassa. Ha azonban az
első férj nem volt képes visszaadni a hozományt, akkor egy másik férjet nem lehetett volna
elvenni a társulás pénzeszközeiből, kivéve, ha ebben kifejezetten megállapodtak. A javasolt
példában azonban az tűnik a legvalószínűbbnek, hogy a hozományt ténylegesen kifizették,
vagy legalábbis megígérték. Ha ugyanis a lány a törvény erejénél fogva kapta volna meg a
hozományt, miután apja örököse lett, a pénzt nem lett volna szabad a társulati alapba helyezni,
mert akkor is jogosult lenne rá, ha lenne más örökös. Ha azonban a férjétől kapott átvételi
elismervénnyel szabadult fel, akkor nem szabadna a társasági alapban jóváírni azt a pénzt,
amelyet nem fizettek ki.
82. Ugyanaz, Vélemények, III. könyv.
A társasági jog szerint az egyik partner nem kötelezhető a másik által vállalt tartozásokért,
kivéve, ha a pénzt a közös kasszában helyezték el.
83. Paulus, Kézikönyvek, I. könyv.
Felmerült a kérdés, hogy ha egy fa, amely a határvonalon nő, vagy egy kő, amely két
szomszédos földrészlet határvonalának mindkét oldalán húzódik, arányosan az egyes
földrészletek tulajdonosát illeti-e meg; vagy ha a fát kivágják, vagy a követ eltávolítják, az
osztatlan marad; ahogyan az történik, ha két tulajdonoshoz tartozó két fémtömeget
összeolvasztanak, az egész tömeg mindkettőjük közös tulajdonává válik; és így ebben az
esetben, amikor egy fát elválasztanak a földtől, annál is inkább indokolt úgy tekinteni, hogy
az mindkét tulajdonosé, mint a fémtömeg esetében; mivel az csak egy és ugyanazon anyagból
álló testet alkot. A természetes értelemmel összhangban van azonban az, hogy a kő vagy a fa
elválasztása után mindkét tulajdonosnak ugyanannyi részesedése legyen belőle, mint
amennyire az őt megillette, amíg a földben maradt.
(84) Labeo, Javolenus rövidítései, VI. könyv.
Ha bárki irányításával, akár a fiával, akár egy másik személlyel társulást alakítanak, közvetlen
kereset indítható azzal szemben, aki a társulás létrehozásakor szem előtt volt.
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XVIII. könyv
1. Az adásvételi szerződésről és a vevő és az eladó közötti megállapodásokról (...)
2. A feltételes eladásra vonatkozóan egy bizonyos idő alatt.
3. Az adásvétel feltételes érvénytelenítéséről.
4. Egy ingatlan vagy egy követelés eladásával kapcsolatban.
5. Az adásvételtől való elállásról, és arról, hogy mikor lehet elállni a vásárlástól.
6. Az eladott ingatlanhoz kapcsolódó kockázatok és előnyök tekintetében.
7. A rabszolgák eltávolításáról (...)

*********************************************

1. cím. Az adásvételi szerződésről és a vevő és az eladó közötti
megállapodásokról, valamint arról, hogy milyen dolgok nem válhatnak
annak tárgyává.
1. Paulus, Az ediktumról, XXXIII. könyv.
A vásárlás és az eladás eredete a cserékből származik, mert régen nem ismerték a pénzt, és
nem volt árunév, sem árunév, de mindenki a kor és a körülmények követelményeinek
megfelelően cserélte a számára haszontalan tárgyakat más dolgokra, amelyekre szüksége volt;
mert gyakran előfordul, hogy amiből az egyiknek bőségesen van, az a másiknak hiányzik. De
azért, mert nem mindig és nem könnyen történt meg, hogy amikor neked volt, ami nekem
kellett, vagy másrészt, hogy nekem volt, amit te hajlandó voltál elfogadni, kiválasztottak egy
anyagot, amelynek köz- és állandó értéke, mint csereeszköz egységessége révén, legyőzte a
cserekereskedelemből eredő nehézségeket, és ez az anyag, miután közhatalom által pénzre

750
váltották, nem annyira maga az anyag, mint inkább az értéke miatt képviselte a használatot és
a tulajdonjogot, és mindkét árucikket többé nem nevezték árunak, hanem az egyiket a másik
árának nevezték.
(1) De bár kétséges, hogy ma is lehet-e valódi adásvétel pénz használata nélkül, mint például,
ha egy tógát adnék, és kapnék helyette egy tunikát; Sabinus és Cassius szerint ebben az
esetben valódi adásvételről van szó, Nerva és Proculus viszont azon a véleményen van, hogy
ez csere, és nem adásvétel. Sabinus Homéroszt hozza fel példának, aki elbeszéli, hogy a
görögök serege a következőképpen vásárolt bort rézzel, vassal és rabszolgákkal: "A hosszú
hajú görögök itt bort vásároltak, egyesek közülük rézzel, mások csillogó vassal, megint mások
bőrrel, megint mások marhával, megint mások rabszolgákkal". Ezek a versek azonban úgy
tűnik, hogy csere és nem vásárlásra utalnak, mint a következők: "Jupiter, Szaturnusz fia
elhomályosította Glaukosz képességeit, amíg nem cserélt fegyvert Diomédésszel, Tüdéosz
fiával". Sabinus véleményének alátámasztására nagyobb hatásfokkal idézhető a következő,
ahol ugyanez a költő azt mondja: "Birtokával vásárolt". Nerva és Proculus véleménye
azonban a jobb, mert más dolog az eladás és más a vásárlás; más dolog a vevő és más az
eladó; ahogyan az ár is egy dolog, és más az áru; de a cserében nem lehet megállapítani, hogy
ki a vevő és ki az eladó.
(2) Az adásvétel a nemzetek jogából származik, és ezért megegyezéssel jön létre, és a
távollévő felek között, küldönc útján, valamint levélben is megköthető.
2. Ulpianus, Sabinusról, I. könyv.
Apa és fia között nem köthető adásvételi szerződés, kivéve, ha az a castrense peculiumra
vonatkozik.
1. Ár nélkül nem történhet eladás. Nem szükséges azonban, hogy a vételárat ténylegesen
kifizessék, de a megállapodás anélkül is tökéletessé teszi az adásvételt, hogy azt írásba
foglalnák.
(3) Ugyanő, A Sabinusról, XXVIII. könyv.
Ha egy dolgot azzal a kikötéssel adnak el, hogy ha az nem tetszik a vevőnek, akkor azt nem
tekintik megvásároltnak, akkor az a megállapodás szerint nem feltételes adásvételről van szó,
hanem a vétel feltételesen érvényteleníthető.
4. Pomponius, Sabinusról, IX. könyv.
Vásárlásnak minősül, ha annak tárgya egy szabad ember, vagy egy szent vagy vallási hely,
amely nem adható el, ha azt olyan fél vásárolja meg, aki nem tud erről a tényről:
5. Paulus, Sabinusról, V. könyv.
Mert a szabad ember nem különböztethető meg könnyen a rabszolgától.
(6) Pomponius, Sabinusról, IX. könyv.
Celsus, a fiú, azt mondja, hogy nem vásárolhatsz meg egy embert, akiről tudod, hogy szabad,
sem pedig más tulajdont, ha tudod, hogy az nem elidegeníthető; mint például a szent és
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vallásos helyeket, vagy olyanokat, amelyek nem a kereskedelem tárgyát képezik, hanem
közvagyon, amelyek, bár nem tartoznak abszolút módon a néphez, mégis közcélokra
használják őket, mint például a Campus Martius.
1. Ha egy földterületet három éves részletfizetéssel adtak el, azzal a kikötéssel, hogy: "Ha a
pénzt nem fizetik meg a megjelölt időpontokban, a földterület eladása érvénytelen, és ha a
vevő időközben megműveli az említett földterületet és betakarítja a termést róla, azt vissza
kell adni, ha az eladás érvénytelenítésre kerül, és a vevő köteles az eladónak a hiányzó
vételárat megtéríteni, ha a birtokot később nem adja el másnak;" ha a pénzt nem fizetik meg a
megadott időpontokban, megállapítást nyer, hogy az eladó ezen az alapon jogosult lesz az
eladás megtámadására. Nem tekinthetjük zavarosnak, hogy amennyiben az adásvételt
érvénytelenítették, adásvételi keresetre kerülhet sor, mivel mind az adásvétel, mind az
adásvétel esetében inkább a felek szándékát kell figyelembe venni, mint az alkalmazott
nyelvezetet; és a szándékra vonatkozólag elmondottak szerint nyilvánvaló, hogy a
megállapodás csupán arra vonatkozott, hogy az eladó nem kötelezhető a vevővel szemben, ha
a pénzt nem fizetik meg a kitűzött időpontban, és nem arra, hogy mind a vevő, mind az eladó
kölcsönös kötelezettségei feloldódnak.
2. A szerződés kezdetén megállapított feltétel utólag, más megállapodással megváltoztatható;
ahogyan mindkét fél feltétlenül elállhat egy adásvételtől, ha a mindkettőjük által teljesítendő
cselekményeket még nem hajtották végre.
(7) Ulpianus, Sabinusról, XXVIII. könyv.
Ahol egy rabszolga eladása a következő feltételekkel történt, nevezetesen: "Miután elszámolt
a gazdája akarata szerint", az feltételes. A feltételes adásvételek csak a feltételek teljesítése
után jönnek létre. A fent említett feltételes adásvételben maga a gazda alakítja ki az ítéletét a
saját akarata szerint, vagy pedig úgy kell tekinteni, hogy ez általánosságban egy jó polgár
ítéletére vonatkozik? Ha ugyanis a gazda akaratát értjük alatta, akkor az adásvétel
érvénytelen; éppúgy, mintha valaki azzal a feltétellel adna el, hogy "ha akarja", vagy ha egy
fél azt ígéri egy stipulánsnak, hogy "tíz aurei-t fizetek, ha akarom", mert nem szabadna az
adós akaratától függenie, hogy kötelezett-e vagy sem. A régi hatóságok ezért úgy vélték, hogy
ez a kikötés inkább a jó polgár ítéletére, mint a rabszolga tulajdonosának ítéletére vonatkozik.
Ezért, ha ez utóbbi elfogadhatta volna a rabszolga számláit, de nem tette, vagy ha elfogadta
azokat, és úgy tesz, mintha nem fogadta volna el, az adásvétel feltétele teljesül, és az eladó az
adásvételi perben perelhető.
1. A vásárlás a következő feltételekkel történik: "Ezt megveszem tőled ugyanannyiért,
amennyit te fizettél érte, vagy odaadom azt az összeget, ami a ládámban van", érvényes. Az ár
ugyanis nem bizonytalan, mivel az eladáskor fizetett összeg könnyen megállapítható, mivel
több kétség merül fel azt az összeget illetően, amelyért a dolgot megvásárolták, mint magát a
tulajdont illetően.
2. Ahol bárki a következő feltételekkel vásárol: "Megveszem a földedet száz aureiért, és
annyival többért, amennyiért el tudom adni", az adásvétel érvényes, és azonnal megtörténik:
mert az ár, száz aurei biztos, vagyis ez az ár azonban megemelkedik, ha a vevő nagyobb
összegért adja el a földet.
8. Pomponius, Sabinusról, IX. könyv.
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Sem adásvétel, sem adásvétel nem tekinthető eladható vagyontárgyak nélkül megvalósultnak;
mindazonáltal a termés és a szarvasmarha hozama megfelelően tehető a vétel tárgyává; és
amikor a születések megtörténtek, mivel az ügylet teljes, az adásvétel befejezettnek
tekinthető. Ha azonban az eladó úgy tervezte, hogy a termés nem terem, vagy a szarvasmarha
nem születik meg, akkor a vételi keresetnek helye van.
1. Az adásvételt azonban néha úgy is értelmezik, hogy az adásvételt anélkül kötik meg, hogy
az tulajdon lenne a tárgya, mint például amikor az adásvétel a véletlenen múlik; ez akkor
fordul elő, amikor halat vagy madarat vásárolnak, amelyet még ki kell fogni, vagy pénzt,
amelyet a népnek kell dobni. A vásárlás akkor is megköttetik, ha semmi sem történik, mert a
várakozással kapcsolatos. Ha a vásárlás a népnek dobott pénzre vonatkozik, és a vevőt
kilakoltatással megfosztják attól, amit biztosított, nem keletkezik kötelezettség a vásárlás
alapján; azon oknál fogva, hogy ezt a felek szándékának tekintik.
9. Ulpianus, Sabinusról, XXVIII. könyv.
Egyértelmű, hogy mindkét fél beleegyezése szükséges minden adásvételhez és vásárláshoz.
Ha azonban az árat vagy az adásvétellel kapcsolatos egyéb kérdésekben eltérnek, akkor az
nem teljes. Ezért, ha én azt gondoltam, hogy megveszem a Kornéliai Mezőt, te pedig azt
gondoltad, hogy eladod nekem a Szempróniai Mezőt, abból az okból, hogy nem értünk egyet
az ügylet tárgyát illetően, az adásvétel semmis lesz. Ugyanez a szabály vonatkozik arra az
esetre is, ha én azt hittem, hogy te eladtad nekem Stichust, te pedig azt hitted, hogy eladtad
nekem Pamphilust, aki nem volt jelen; mert ha a tárgy tekintetében nem értünk egyet,
nyilvánvaló, hogy az adásvétel érvénytelen.
1. Ha a névvel kapcsolatban nem értünk egyet, de a tárgyat illetően nincs vita, az adásvételi
ügylet kétségtelenül érvényes; mivel a névben való tévedésnek nincs jelentősége, ha magáról
a tulajdonról megegyezés született.
2. Ezért felmerül a kérdés, hogy ha a tárgyat illetően nem történik tévedés, de az anyagot
illetően, amelyből áll, igen; mint például, ha az ecetet borért, a rezet aranyért, az ólmot
ezüstért vagy valami más, ezüsthöz hasonló anyagért adják el, akkor vajon van-e adásvétel és
adásvétel. Marcellus azt mondja a Digest hatodik könyvében, hogy ebben az esetben vétel és
adásvétel van, mert a tárgyban megegyeztek, noha tévedés történt az anyag tekintetében,
amelyből állt. Én is ezen a véleményen vagyok, ami a bort és az ecetet illeti; mivel ugyanis
ezek nagyon közel azonos dolgok, vagyis ugyanaz az anyag, feltéve, hogy a bor savanyúvá
válik, de ha nem vált savanyúvá, de kezdetben az volt, vagyis ha ecetet tartalmazott, akkor
úgy kell tekinteni, hogy az egyik dolgot eladták a másikért. A többi esetben azonban úgy
gondolom, hogy az adásvétel érvénytelen volt, valahányszor tévedés történt az anyag
tekintetében, amelyből az árucikkek álltak.
10. Paulus, Sabinusról, V. könyv.
Más lenne az eset, ha az egyik fél ténylegesen aranyat adott volna el, és a vevő úgy gondolta,
hogy az egy kisebb értékű fém, mert akkor az adásvétel érvényes lesz.
11. Ulpianus, Sabinusról, XXVIII. könyv.
Egyébként mit mondhatunk, ha egy vak ember volt a vevő, vagy ha tévedés történt az
anyagban, vagy ha nem volt gyakorlott az anyagok természetének felismerésében; azt kell-e
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mondanunk, hogy a felek megegyeztek a tulajdonjogot illetően? És hogyan állapodhatna meg
abban, aki nem látta azt?
1. Ha azt hiszem, hogy egy szűz rabszolgát veszek, pedig valójában nő, a vásárlás érvényes
lesz, mert nem tévedés történt a nemét illetően. Ha azonban eladnék neked egy nőt, és te azt
hiszed, hogy fiút veszel, mert tévedés van a nemet illetően, a vétel és az adásvétel érvénytelen
lesz.
12. Pomponius, Quintus Muciusról, XXXI. könyv.
A fent említett kérdések mindegyikében a vevők és az eladók személyiségét kell figyelembe
venni, nem pedig azokét, akik révén a szerződés alapján történő keresetindítás joga
megszületik; mert ha a rabszolgám vagy a fiam, aki az irányításom alatt áll, a saját nevében, a
jelenlétemben vásárol, nem az a kérdés, hogy mi a véleményem, hanem az, hogy mit gondol
az, aki a szerződést kötötte.
(13) Ugyanő, A Sabinusról, IX. könyv.
Ha eladsz egy rabszolgát, tudva, hogy az szökni szokott, vagy az egyik rabszolgámnak, vagy
annak, akit én utasítottam, hogy megvásárolja, és ez utóbbi nem tud erről a tényről, én pedig
nem; biztos, hogy nem leszel felelős a vételi perben.
14. Ulpianus, Sabinusról, XXVIII. könyv.
De mit mondjunk akkor, ha mindkét fél téved az adásvétel tárgyának tartalmát és természetét
illetően; mint például, ha én azt hiszem, hogy aranyat adok el, te pedig azt hiszed, hogy
aranyat veszel, holott a fém valójában sárgaréz; vagy ha például két társörökös magas áron
elad egy karkötőt, amelyről azt mondják, hogy aranyból van, egy másik társörökösnek, és
kiderül, hogy nagyrészt réz? Azt tartják, hogy ez egy adásvétel, mert a karkötő tartalmazott
némi aranyat, mert ha a dolog aranyozott, még ha azt is gondolom, hogy arany, az adásvétel
érvényes lesz, de ahol a rezet aranyért adják el, az adásvétel nem lesz érvényes.
(15) Paulus, Sabinusról, V. könyv.
Még ha a felek meg is állapodnak az adásvétel tárgyát képező dologban, ha az a természet
rendje szerint az adásvétel megkötése előtt megszűnik, az adásvétel semmis.
1. A vásárló kihasználhatja tudatlanságát, feltéve, hogy az nem egy rendkívül figyelmetlen
emberé.
2. Ha eladod nekem a saját tulajdonomat, és én erről nem tudok, és az én utasításomra átadod
másnak, Pomponius szerint nem az én tulajdonjogom száll át, mivel nem az volt a szándék,
hogy az enyém szálljon át a másik félre, hanem hogy a tiéd. Ugyanez a szabály érvényes tehát
arra az esetre is, amikor én szándékomban áll átadni valamilyen tulajdonomat egy másiknak,
és te az én utasításomra átadod neki.
(16) Pomponius, Sabinusról, IX. könyv.
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A saját tulajdonom megvásárlása nem érvényes, akár tudatosan, akár nem tudatosan tettem, de
ha a tudatlanságomban vásároltam, akkor visszakaphatom, amit fizettem, mert nem
keletkezett kötelezettségem.
1. Az azonban nem akadálya az eladásnak, hogy a vevő csak a szóban forgó ingatlan
haszonélvezeti jogát élvezte.
17. Paulus, Az ediktumról, XXXIII. könyv.
Mindazonáltal a bíró kötelessége, hogy egy ilyen esetben csökkentse az árat.
18. Pomponius, Sabinusról, IX. könyv.
Ha a megvásárolt ingatlan a vevő és valaki más közös tulajdonában van, akkor azt kell
mondani, hogy az árat arányosan csökkenteni kell, és az adásvétel az ingatlan egy része
tekintetében érvényes, a többi rész tekintetében pedig érvénytelen. Ha egy rabszolga a gazdája
utasítására egy eladott földterület határainak feltüntetésekor tévedésből vagy csalárd módon
több földterületet foglal magában, mint amennyit a földrészlet magában foglal, akkor úgy kell
értelmezni, hogy a rabszolga ott mutatta ki a határvonalakat, ahol a gazdája ezt akarta.
Alfenus ugyanezt a véleményt fogalmazza meg abban az esetben, ha a birtokot egy rabszolga
adja át.
19. Ugyanő, Quintus Muciusról, XLI. könyv.
Amit eladtam, az nem válik a vevő tulajdonává, kivéve, ha az árat kifizették nekem, vagy
biztosítékot nyújtottak a kifizetésre, vagy ha a vevő jóhiszeműségére támaszkodunk,
biztosíték nélkül.
20. Ugyanő, A Sabinusról, IX. könyv.
Sabinus azt a véleményt képviselte, hogy ha azt kívánjuk, hogy készítsenek nekünk valamit,
például egy szobrot, egy vázát vagy egy ruhadarabot, azzal a kikötéssel, hogy nem adunk érte
mást, csak pénzt; úgy tartják, hogy ez valódi adásvétel, és nem tekinthető bérbeadásnak, ha az
anyagot nem az a fél biztosítja, akinek a tárgyat készíteni akarják. Más a helyzet, ha én adom
a földet, amelyre önöknek házat kell építeniük; mivel ebben az esetben én adom azt, ami az
építmény anyagát képezi.
21. Paulus, Sabinusról, V. könyv.
Labeo szerint a megállapodás kétértelműsége inkább a feltételeket említő eladót, mint a vevőt
kellene, hogy érintse, mivel az előbbi a feltételeket világosabban is megfogalmazhatta volna,
mielőtt bármi történt volna.
(22) Ulpianus, Sabinusról, XXVIII. könyv.
Nem felesleges a következő mondatot beilleszteni egy adásvételi szerződésbe, nevezetesen:
"Ha az ingatlan bármilyen szempontból szent vagy vallásos, akkor az nem kerül bele," mivel
ez csak bizonyos korlátozott kiterjedésű földterületekre vonatkozik; ha ugyanis az egész
földterület vallásos, szent vagy nyilvános, akkor az adásvétel semmis.
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23. Paulus, Sabinusról, V. könyv.
A vevő visszavonhatja az általa fizetett összeget, mivel az nem volt esedékes.
24. Ulpianus, Sabinusról, XXVIII. könyv.
A fent említettek szerint egy földterület kis részei esetében a vételi keresetnek helye van, mert
bár a hely nem kifejezetten szent vagy vallási, mégis a megvásárolt terület nagyobb részével
együtt, mint tartozék szerepel.
25. Ugyanő, A Sabinusról, XXXIV. könyv.
Ha az eladás a következő feltételekkel történik: "Vagy ez, vagy az az ingatlan", a vétel arra az
ingatlanra vonatkozik, amelyet az eladó kiválaszt.
1. Az a személy, aki eladja az ingatlant, nem köteles azt a vevőre átruházni, mint ahogyan az,
aki földet ígér egy stipulánsnak, köteles ezt megtenni.
(26) Pomponius, Sabinusról, XVII. könyv.
Ha tudatosan vásárolok valamit olyan személytől, akinek a vagyonát tilos eladni, vagy olyan
személytől, akinek időt adtak arra, hogy eldöntse, elfogadja-e a hagyatékot vagy sem, olyan
feltételekkel, hogy nincs felhatalmazása a hagyaték vagyonának csökkentésére; nem leszek az
említett vagyon tulajdonosa. Más lesz azonban az eset, ha olyan adóstól vásárolok ingatlant,
aki tudja, hogy hitelezőjét becsapják.
27. Paulus, A Sabinusról, VIII. könyv.
Aki bárkitől bármit megvásárol, bárkitől, azt gondolván, hogy az az övé, jóhiszeműen vásárol;
aki azonban gyámja felhatalmazása nélkül, vagy ha csaló, akiről tudja, hogy nem a gyámja,
felbujtja, vásárol bármit, az nem tekinthető jóhiszemű vásárlónak; és ezt a véleményt vallotta
Sabinus is.
28. Ulpianus, Sabinusról, XLI. könyv.
Kétségtelen, hogy bárki eladhatja a más tulajdonát képező ingatlant, mivel ebben az esetben
adásvételről van szó, de a vevőt jogi úton el lehet fosztani az ingatlantól.
29. Ugyanő, A Sabinusról, XLIII. könyv.
Amikor egy rabszolgát eladnak, a peculiumát nem adják el vele együtt, és ezért nem
tekinthető úgy, hogy a peculiumával együtt adták el, függetlenül attól, hogy ezt nem tartottáke fenn, vagy kifejezetten kimondták, hogy az eladás nem terjedt ki a peculiumra. Ha tehát a
rabszolga a peculium részét képező dolgot ellopta, az ugyanúgy visszaszerezhető peres úton,
mint bármely más lopott vagyontárgy; feltéve, hogy az említett vagyontárgy a vevő kezébe
került.
30. Ugyanő, Az ediktumról, XXXII. könyv.

756
Úgy vélem, hogy az eladó mindazonáltal jogosult az előállítási keresetre, valamint az
adásvételi keresetre is.
31. Pomponius, Sabinusról, XXII. könyv.
Ha a peculiumhoz utólag bármilyen járulékot tettek, azt vissza kell adni az eladónak; mint
például egy rabszolganő utódait, és mindent, amit egy alrabszolga munkájával szereztek.
32. Ulpianus, Az ediktumról, XLIV. könyv.
Ha valaki banki célokra használt üzleteket vagy más, közterületre épített üzleteket ad el, nem
a földet, hanem csak a jogot adja el; mivel ezek közüzletek, a használatuk kizárólag a
magánszemélyeké.
33. Pomponius, Sabinusról, XXXIII. könyv.
A következő záradékot illesztették be egy adásvételi szerződésbe: "A vízfolyások és csatornák
a jelenlegi állapotukban maradnak", és nincs hozzáfűzve, hogy milyen vízfolyások vagy
csatornák értendők alatta; mindenekelőtt a felek szándékát kell vizsgálni. Ha ez nem
nyilvánvaló, akkor az eladó számára hátrányos értelmezést kell elfogadni, mivel a nyelvezet
kétértelmű.
34. Paulus, Az ediktumról, XXXIII. könyv.
Ha egy földrészlet eladásakor azt írják, hogy: "A Stichus rabszolga is benne van", és nem
állapítható meg, hogy melyikre gondol, ha több ilyen nevű rabszolga van, és a vevő az
egyikre gondolt, az eladó pedig egy másikra, akkor megállapítást nyer, hogy a földterület
eladása mindazonáltal érvényes. Labeo azonban azt mondja, hogy azt a Stichust kell átadni,
akire az eladó gondolt, és nem sokat számít, hogy mi volt a rabszolga értéke, hogy többet
vagy kevesebbet ért-e, mint az ingatlan, amelyben benne volt, mert néha a tartozékai miatt
vásárolunk ingatlant, például amikor egy házat a benne lévő márványok, szobrok és
festmények miatt veszünk meg.
(1) Törvényesen el lehet adni minden olyan vagyontárgyat, amely valakinek a birtokában van,
vagy amelyet később szerezhet; de nem lehet eladni azt, amit akár a természetjog, akár a
nemzetek törvénye, akár az állam szokásai kivontak a kereskedelemből.
(2) Nem vásárolhatunk tudatosan szabad embert, és nem fogadható el olyan adásvétel vagy
kikötés sem, amely azon a feltételezésen alapul, hogy az illető rabszolgává válhat; bár
megállapítottuk, hogy még nem létező tulajdont is lehet vásárolni; mert nem helyes egy ilyen
eshetőséget előre látni.
(3) Sőt, ha a vevő és az eladó is tudja, hogy az eladott ingatlant ellopták, egyik fél sem vállal
kötelezettséget. Ha csak a vevő van tisztában a ténnyel, az eladó nem lesz felelős; az eladó
mégsem követelhet semmit az adásvétel alapján, hacsak nem szolgáltatja önként azt, amire
megállapodott. Ha azonban az eladónak tudomása volt arról, hogy a vagyontárgyat ellopták, a
vevő azonban nem tudott erről a tényről, akkor mindkét fél részéről kötelezettség keletkezik;
és ezt Pomponius is megállapította.
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(4) A saját tulajdon megvásárlása csak akkor érvényes, ha a vevőnek kezdettől fogva az volt a
szándéka, hogy azt az eladótól szerezze meg, és más módon nem tudta megszerezni.
(5) Más dolog megkóstolni és más dolog megmérni bármit, amit eladásra kínálnak; mert az
ízlelés előnyös, mivel a vevőnek saját lehetősége van arra, hogy elutasítsa; a mérés azonban
csak azt teszi lehetővé, hogy megállapítsa a vásárlás összegét, és nem azt, hogy a terméket túl
nagy vagy túl kicsi összegért adják-e el.
(6) Ha a vásárlás a következő feltételekkel történik: "Vagy Stichust, vagy Pamphilust veszem
meg tőlem", az eladónak joga van arra, hogy bármelyiket is akarja, átadja, ahogyan az a
kikötésekben szokás; de ha valamelyikük meghal, a túlélőt kell átadni, és így az első
rabszolga kockázata az eladót, a másodiké pedig a vevőt terheli. Ha azonban mindketten
meghalnak, az ár akkor is esedékes, mivel az egyik a másikat túlélő rabszolga mindig a vevő
kockázatát viseli. Ugyanezt kell mondani akkor is, ha a vevőnek joga van megválasztani,
hogy melyiket kívánja; feltéve, hogy csak azt hagyják rá, hogy melyiket veszi meg, és nem
azt, hogy egyáltalán vásárol-e.
(7) A gyám nem vásárolhatja meg a gyámolt vagyonát. Ugyanez a szabály kiterjed a hasonló
esetekre is, azaz a gondnokok, ügynökök és olyan személyek esetére, akik mások ügyeit
intézik.
35. Gaius, A tartományi ediktumról, X. könyv.
Mivel vásárláskor gyakran adnak foglalót, ebből nem következik, hogy ha ez nem történik
meg, a megállapodás semmis; csak azt, hogy könnyebben bizonyítható, hogy az árban
megállapodtak.
(1) Megszilárdult, hogy egy ügylet akkor nem tökéletes, ha az eladó azt mondja a vásárolni
kívánó félnek: "Megvásárolhatja ezt bármilyen áron, amit csak akar, vagy amennyit csak
igazságosnak tart, vagy amennyit csak az árucikk értékének tart."
(2) Egyes hatóságok szerint halálos méreg vásárlására nem köthető szerződés, mert sem a
társulás, sem a megbízás nem érvényesül olyan esetben, amikor bűncselekményről van szó.
Ez a vélemény valóban nagyon helyesen állítható az olyan anyagokra vonatkozóan, amelyeket
még valami más hozzáadásával sem lehet hasznossá tenni. Azokra az anyagokra vonatkozóan
azonban, amelyek másokkal való keveredés után olyan mértékben veszítenek ártalmas
jellegükből, hogy ellenszerek és más egészséges gyógyszerek készíthetők belőlük, más
véleményt kell alkotni.
(3) Ha valaki utasítaná egy barátját, aki éppen útra készül, hogy keresse meg szökött
rabszolgáját, és ha megtalálja, adja el; nem mondható, hogy a szenátus rendeletét megszegve
cselekedett, mert nem adta el, és a barátja sem, ha a jelenlétében adta el. A vásárlót is úgy kell
érteni, hogy ha egy jelenlévő rabszolgát vásárol meg, akkor törvényes ügyletet kötött.
(4) Ha a megvásárolt vagyontárgy lopás következtében elvész, először azt kell megvizsgálni,
hogy a felek között miben állapodtak meg a vagyontárgy megőrzéséről. Ha úgy tűnik, hogy
nem született megállapodás, akkor az eladónak a megőrzés során ugyanolyan gondosságot
kell tanúsítania, mint amilyet egy jó háztartásfő a saját vagyonával szemben tanúsítana. Ha
ilyen gondossággal járt el, és a vagyontárgy mégis elveszett, akkor biztonságban lesz, mivel a
visszaszerzésre vonatkozó kereseti jogát, valamint a személyes kereseti jogát a vevőre
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ruházhatja át. Ezért meg kell vizsgálnunk annak a jogi helyzetét, aki más tulajdonát eladja,
mivel nem jogosult annak visszaszerzésére irányuló keresetre, és személyes keresetre sem.
Emiatt ítéletet kellene ellene hozni, mert ha a saját tulajdonát adta volna el, akkor ezeket a
kereseti jogokat a vevőre ruházhatta volna át.
(5) A súly, szám és mérték alapján meghatározott árucikkek (például gabona, bor, olaj és
ezüst) esetében az adásvétel csak akkor tekinthető tökéletesnek, ha az ár tekintetében
megállapodás született; és néha, még ha az ár tekintetében megállapodás is született, az
adásvétel nem tekinthető tökéletesnek, ha az árucikkeket nem mérik, nem mérik vagy nem
számolják meg. Ha ugyanis az összes bort, olajat, gabonát vagy ezüstöt, függetlenül attól,
hogy mennyi van belőlük, egy bizonyos áron adják el, ugyanaz a szabály érvényes, mint más
vagyontárgyak esetében. Ha azonban a bort külön korsókban, az olajat külön edényekben, a
gabonát külön mérőedényekben, az ezüstöt külön súlyokban adták el, és mindegyikért
meghatározott árat állapítottak meg; felmerül a kérdés, hogy mikor volt tökéletes az
adásvétel? Ezt a kérdést a megszámlált cikkekre vonatkozóan is fel lehet tenni, ahol az árat az
említett cikkek bizonyos száma szerint határozták meg. Sabinus és Cassius úgy véli, hogy a
vásárlás akkor vált teljessé, amikor a cikkeket megszámolták, megmérték vagy megmérték;
mert az adásvételt úgy tekintik, hogy az adásvétel azzal a feltétellel történt, hogy azokat egyes
edényekben megmérték, vagy fontról fontra megmérték, vagy egyenként megszámolták.
(6) Ezért ha egy nyájat egészben, egy bizonyos összegért adnak el, az eladás az árban való
megegyezés után tökéletesnek minősül; de ha az állatokat fejenként adják el, egy-egy állatért
meghatározott áron, akkor az imént megállapított szabályok érvényesek.
(7) Ha a bort például egy borospincéből száz mérővel adják el, akkor teljesen igaz (és ez is
eldöntöttnek tűnik), hogy a bor teljes mértékben az eladó kockázatára lesz mérés előtt. Nem
számít, hogy a száz mértékre egy árat állapítottak-e meg, vagy mindegyikre egy árat
állapítottak meg.
(8) Ha valaki egy földterület eladásakor eltitkolja szomszédja nevét a vevő elől, és ez utóbbi,
miután ezt megtudta, nem vásárolja meg az ingatlant, úgy véljük, hogy az eladó felelősséggel
tartozik.
36. Ulpianus, Az ediktumról, XLIII. könyv.
Ha valaki az adásvétel során olyan árat szab az ingatlanra, amelyet nem vár el, mert az
említett ingatlant el akarja ajándékozni, akkor nem tekinthető úgy, hogy eladta azt.
37. Ugyanő, Disputációk, III. könyv.
Ha valaki olyan földterületet ad el, amely örökösödési jogon szállt rá, a következő
feltételekkel: "Megvásárolhatja ezt a földet ugyanannyiért, amennyiért az örökhagyó
megvásárolta", és utólag kiderül, hogy azt egyáltalán nem az örökhagyó vásárolta meg,
hanem neki adták; úgy kell tekinteni, hogy az adásvétel mindenféle ár nélkül történt, és ezért
hasonlít egy feltételes adásvételhez, amely semmis, ha a feltétel nem következett be.
38. Ugyanő, Disputációk, VII. könyv.
Ha valaki azért adja el alacsony áron az ingatlant, hogy abból adományt tegyen, az eladás
érvényes lesz; mert úgy véljük, hogy a teljes összegű eladás nem érvényes, ha ez kizárólag az
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adományozás érdekében történik, de ha az ingatlant adományozás miatt adják el alacsonyabb
áron, akkor kétségtelen, hogy az eladás érvényes lesz. Ez a szabály a magánszemélyek közötti
ügyletekre vonatkozik; de ha az adásvétel alacsonyabb áron történik férj és feleség közötti
adományozás miatt, akkor nem érvényes és nem hatályos.
(39) Julianus, Digest, XV. könyv.
Ha az adós a hitelezőjének zálogba adott vagyont visszaváltotta, nem lesz felelős az adásvételi
perben mint saját vagyonának vevője, és hitelezőjének minden joga sértetlen marad.
1. Valószínű, hogy ha valaki olyan olajbogyót ad el, amely még a fán lóg, és tíz kilónyi olaj
nyerését írja elő, akkor az a tíz kilónyi olaj erejéig az abból nyert olajjal kíván fizetni. Ezért,
ha a vevő csak öt font olajat tud kinyerni az említett olajbogyókból, több hatóság is úgy véli,
hogy nem felel többért, mint az általa kinyert öt font olajért.
40. Paulus, Alfenus Digestus Epitomái, IV. könyv.
Egy férfi, aki eladott egy földterületet, a szerződésben kikötötte: "A vevőnek a következő
harminc napon belül ki kell mérnie a földet, és a mérésről értesítenie kell őt, és ha ezt nem
teszi meg ezen időn belül, az eladó mentesül a kötelezettsége alól". A vevő a megadott
határidőn belül értesítette a mérésről, amelyről kiderült, hogy kisebb kiterjedésű, mint azt
feltételezte, és ezért pénzt kapott az eladótól. Ezt követően eladta a földet, és amikor ő maga
mérte ki azt a saját vevője számára, azt találta, hogy a földrészletben sokkal kevesebb
földterület van, mint amennyit gondolt. Felmerült a kérdés, hogy a hiány összegét
visszaigényelheti-e az eladótól. A válasz az volt, hogy meg kell vizsgálni a szerződés
feltételeit. Ha ugyanis az úgy szólt volna, hogy "A vevőnek a következő harminc napon belül
ki kell mérnie a földet, és értesítenie kell a tulajdonost, hogy mennyi hiányzik a mérésből", és
ő a harmincadik nap elteltével értesítette őt, akkor ez nem lett volna előnyös számára; de ha a
megállapodásban az szerepelt volna, hogy "A vevőnek a következő harminc napon belül meg
kell mérnie a földet, és értesítenie kell őt arról, hogy mennyi a mérés", még akkor is, ha
értesítette őt arról, hogy a földrészlet kisebb méretű, mint azt feltételezte, akkor akár több év
elteltével is indíthatna keresetet a hiány értékének megtérítése iránt.
(1) Egy telek adásvételi szerződésben az eladó a víz megszerzésének jogát biztosította; és
felmerült a kérdés, hogy a vízhez való útjog is benne foglaltatik-e. A válasz az volt, hogy úgy
tűnik, ez volt a felek szándéka, és ezért az eladó kénytelen volt útjogot biztosítani.
(2) Egy fél, aki eladott egy mezőt, azt állította, hogy tizennyolc jugerumot tartalmaz, és
kikötötte, hogy a mért terület után minden jugerumért egy bizonyos árat kap. A mezőn húsz
jugerát találtak, és úgy ítélték meg, hogy húsz jugeráért kell fizetni.
(3) Egy földterület eladója a kézzel vetett gabonát tartotta meg, és a földterületen a szárról
lehullott gabonából termés nőtt. Felmerült a kérdés, hogy ez a szerződésbe beletartozik-e. A
válasz az volt, hogy a szándékot alaposan meg kell vizsgálni, de a szerződés feltételei szerint
úgy tűnt, hogy a szándék az volt, hogy a szárról lehullott gabona nem tartozik bele, mint
ahogy az sem, ha az a vetés zsákjából hullott volna le, vagy a madarak által elejtett magokból
nőtt volna.
(4) Amikor egy fél eladott egy földterületet és fenntartotta annak teljes termését, úgy ítélték
meg, hogy a kivágott nád és fa az említett termésbe beletartozik.
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(5) Egy rabszolga azt állította, hogy a gazdájához tartozó földeken lévő hordók járulékosak
voltak. Úgy ítélték meg, hogy a hordókat, amelyeket a földet művelő rabszolga vásárolt, és
amelyek a peculium részét képezték, a vevőnek kell átadni.
(6) A kerék, amellyel a vizet húzzák, ugyanúgy az épület része, mint a vödör.
41. Julianus, Az Urseius Feroxról, III. könyv.
Egy bizonyos személy megkísérelt megvásárolni egy földterületet egy másik személytől, aki
megterhelte azt, azzal a megállapodással, hogy "azt úgy kell tekinteni, mintha azt ő vásárolta
volna meg, ha az eladó felszabadítja a földet, feltéve, hogy ezt július kalendája előtt
megteszi". Felmerült a kérdés, hogy vajon jogosult-e ilyen megállapodáson alapuló vételi
keresetet indítani annak érdekében, hogy az eladót a teher eltávolítására kényszerítse a
földterületről. A válasz az volt, hogy meg kell vizsgálni a vevő és az eladó szándékát, mert ha
az volt a szándék, hogy az eladónak július Kalendája előtt feltétlenül el kell távolítania a
zálogjogot a földterületről, akkor a vételi keresetet azért kell indítani, hogy erre kényszerítsék,
és hogy a vételt nem úgy értelmezték, hogy az feltételhez kötött; mint például, ha a vevő az
alábbiak szerint fordult az eladóhoz: "Megveszem a földjét, ha július kalendája előtt
megszünteti a rajta lévő zálogjogot", vagy "Ha ezen időpont előtt kiváltja Titiustól". Ha a
vétel feltételhez kötött, a feltétel teljesítéséig nem lehet eljárást indítani.
1. Ön eladott nekem egy ezüsttel bevont asztalt, azzal a tudattal, hogy az tömör, és egyikünk
sem tudta, hogy nem az. Az adásvétel érvénytelen, és az érte fizetett pénz visszakövetelhető.
42. Marcianus, Institutes, I. könyv.
Az urak sem maguk, sem megbízottjaik nem rendelkezhetnek a rabszolgákkal, még akkor
sem, ha azok bűncselekményt követtek el, azzal a céllal, hogy vadállatokkal harcoljanak. Az
Isteni Testvérek ezt egy rezcriptumban is kimondták.
43. Florentinus, Institutes, VIII. könyv.
Bármi, amit az adásvétel során az ingatlan dicséretére mondanak, nem kötelezi az eladót, ha
az igazság egyértelműen nyilvánvaló; mint például, ha az eladó azt mondja, hogy a rabszolga
szép, vagy a ház jól megépített. Ha azonban azt állítja, hogy a rabszolga jól képzett, vagy
ügyes kézműves, akkor állításait meg kell erősítenie, mert emiatt magasabb áron adta el az
ingatlant.
1. Vannak bizonyos ígéretek, amelyek nem kötelezik az eladót, ha a tulajdon olyan állapotban
van, hogy a vevő nem tudhat róla; mint például, ha valaki olyan rabszolgát vesz, akinek a
szemét kitépték, és az eladó kiköt az épségére nézve, mert úgy tartják, hogy minden más
testrészére nézve kikötötte, kivéve azt, amelyben becsapja magát.
2. Az eladónak garantálnia kell, hogy nem bűnös csalárd szándékkal; és ez nem csak akkor
érvényes, ha félreérthetően beszél a megtévesztés érdekében, hanem akkor is, ha alattomosan
és ravaszul titkolózik.
44. Marcianus, Szabályok, III. könyv.
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Ha valaki egyszerre két rabszolgát vásárol egyazon időben egy és ugyanazon az áron, és az
egyikük meghal, mielőtt az adásvétel befejeződne, az életben maradt rabszolga vétele semmis.
45. Ugyanaz, Szabályok, IV. könyv.
Labeo a legújabb esetek könyvében azt állítja, hogy ha valaki újként vásárol felújított ruhát,
Trebatius szerint a vásárlót az érdeke erejéig kártalanítani kell, ha tudatlanságból vásárolta a
felújított ruhát. Pomponius is helyesli ezt a véleményt, amellyel Julianus is egyetért, mert azt
mondja, hogy ha az eladó nem tudta, hogy a ruha nem új, akkor csak magának a
vagyontárgynak az értékéért felel, de ha tudott róla, akkor a vevőnek emiatt elszenvedett
kárért is felel, mintha tudatlanul egy arannyal bevont vázát adott volna el egy tömör vázáért,
mert az eladott aranyat meg kell térítenie.
46. Ugyanaz, a besúgókról.
Közhivatalt viselő személynek nem szabad sem saját maga, sem más személy által
megvásárolnia az ehhez tartozó vagyontárgyakat; ellenkező esetben nemcsak a
vagyontárgyakat veszíti el, hanem Severus és Antoninus alkotmánya szerint négyszeres
kártérítésre is perelhető. Ez a szabály a császári ház intézőjére is vonatkozik. Csak akkor
érvényesíthető azonban, ha az ilyen vásárlásra vonatkozó engedélyt nem adtak kifejezetten a
szóban forgó tisztviselőnek.
(47) Ulpianus, Sabinusról, XXIX. könyv.
Ha egy vízfolyás szolgalmi joga egy földterülethez kapcsolódik, a vízvétel joga a vevőre száll,
még akkor is, ha erre vonatkozóan semmi sem volt kimondva; ugyanúgy, ahogyan a
vízvezetékek is, amelyeken keresztül a vizet vezetik,
(48) Paulus, Sabinusról, V. könyv.
Még akkor is, ha a házon kívül vannak.
49. Ulpianus, Sabinusról, XXIX. könyv.
És még ha a vízvételhez való jog nem is következik, mivel az elveszett, a csövek és az árkok,
amíg azok össze vannak kötve, a vevő tulajdonát képezik, mint a helyiségek részét. Ezt
Pomponius is megállapította a Tizedik könyvben.
50. Ugyanő, Az ediktumról, XI. könyv.
Labeo azt írja, hogy ha elad nekem egy könyvtárat azzal a feltétellel, hogy a campaniai
tizedesek eladnak nekem egy telket, amelyen felépíthetem, és nem én tehetek róla, hogy nem
kapom meg az utóbbit, akkor kétségtelen, hogy De praescriptis verbis keresetet lehet indítani,
hogy kényszerítsenek a teljesítésre. Úgy gondolom, hogy adásvételi kereset is indítható,
ugyanúgy, mintha a feltétel teljesült volna, mivel a vevő felelős azért, hogy ez nem történt
meg.
51. Paulus, Az ediktumról, XXI. könyv.
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Az eladott földterülethez kapcsolódó partok nem tartoznak az eladott földterület mérésébe,
mert nem tartoznak senkihez, hanem a nemzetek törvénye szerint mindenki számára nyitva
állnak; és ez vonatkozik az országutakra, valamint a vallási és szent helyekre is. Ezért szokás
úgy rendelkezni az eladó minden előnyéről, hogy kifejezetten kimondják, hogy az országutak,
a patakok partjai és a közterületek nem tartoznak az ingatlan mérésébe.
52. Ugyanez, Az ediktumról, LIV. könyv.
A szenátus elrendelte, hogy senki sem bonthat le egy épületet sem a városban, sem vidéken
azzal a céllal, hogy többet kapjon érte, és hogy senki sem vásárolhatja meg vagy adhatja el a
kereskedelem során az épület anyagát. A Szenátus e rendeletét megszegőkre a következő
büntetéseket szabták ki: aki a vásárlást végezte, köteles az ár kétszeresét befizetni az
államkincstárba, és arra való hivatkozással, aki az anyagokat eladta, az adásvétel semmisnek
tekintendő. Nyilvánvaló, hogy ha önök kifizetik nekem a vételárat, mivel kötelesek a
kétszeres összeget befizetni az államkincstárba, akkor azt tőlem visszakövetelhetik, mert az
eladás, ami engem illet, érvénytelen. A szenátusnak ez a rendelete nemcsak akkor lép
hatályba, ha egy fél eladja vidéki székhelyét vagy városi lakóhelyét, hanem akkor is, ha egy
más tulajdonát adja el.
53. Gaius, A tartományi ediktumról, XXVIII. könyv.
Ahhoz, hogy a tulajdonjog a vevőre szálljon, nem lényeges, hogy az árat kifizették-e, vagy
kezességet vállaltak-e érte. Amit a kezességgel kapcsolatban megállapítottunk, azt úgy kell
érteni, hogy szélesebb körben alkalmazható, amikor az eladónak bármilyen módon
biztosítékot nyújtanak a vételárért; például egy másik adós révén, vagy zálogjog átadásával;
és ezekben az esetekben ugyanolyan, mintha az árat ténylegesen kifizették volna.
54. Paulus, A curulei aedilisek ediktumáról, I. könyv.
Ha az ingatlant jóhiszeműen adják el, az adásvételt nem szabad jelentéktelen okból
megsemmisíteni.
55. Ugyanő, A curulai aedilisek ediktumáról, II. könyv.
Az ellenszolgáltatás nélküli és képzeletbeli adásvételt úgy tekintik, hogy egyáltalán nem
történt, és ezért az ingatlan elidegenítését nem veszik figyelembe.
56. Ugyanez, Az ediktumról, L. könyv.
Ha valaki elad egy női rabszolgát azzal a feltétellel, hogy nem prostituálódik, és ha ezt
megszegik, joga van visszavenni a rabszolgát; erre akkor is joga van, ha a rabszolga több
vásárló kezén is átment.
57. Paulus, Plautiusról, V. könyv.
Vettem egy házat, és az eladó és én magam sem tudtuk az adásvételkor, hogy a házat
felgyújtották. Nerva, Sabinus és Cassius azt állítják, hogy semmit sem adtak el, noha a telek
megmaradt, és hogy a kifizetett pénzt per útján vissza lehet szerezni. Ha azonban az épületnek
egy része megmaradt, Neratius azt mondja, hogy az ilyen jellegű kérdésekben fontos
megállapítani, hogy mekkora része menekült meg az elhasználódástól, és ha nagyobb része
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elégett, a vevő nem kényszeríthető a szerződés tökéletesítésére, és még azt is visszakaphatja,
amit esetleg fizetett. Ha azonban a ház fele, vagy még a felénél is kevesebb égett le, a vevő
kénytelen lesz teljesíteni az adásvétel feltételeit, miután az ingatlan jóhiszemű állampolgár
ítélőképessége szerint értékbecslést végeztek; és a vevő által fizetendő összegből le kell vonni
azt az értékcsökkenést, amelyről megállapították, hogy a tűz miatt következett be.
1. Ha azonban az eladó tudta, hogy a ház leégett, a vevő pedig nem tudott erről a tényről, az
adásvétel nem áll meg, ha az egész épület az ügylet előtt megsemmisült. Ha azonban az épület
bármely része megmaradt, az adásvétel érvényes, és az eladónak vissza kell térítenie a
vevőnek az elpusztult épületrészben való részesedésének összegét.
2. Ugyanígy a kérdést az ellenkező oldalról is meg kell vitatni, vagyis amikor a vevő tudott
arról, hogy a ház leégett, de az eladó nem tudott róla; és ebben az esetben az adásvételnek
érvényben kell maradnia, és a teljes vételárat a vevőnek ki kell fizetnie az eladónak, ha ez
még nem történt meg, mert ha már kifizették, nem lehet visszakövetelni.
3. Ha mind a vevő, mind az eladó tudta, hogy a házat teljesen vagy részben tűzvész pusztította
el, az ügylet érvénytelen, mivel a csalás mindkét fél részéről beszámítható, és a
jóhiszeműségtől függő szerződés nem állhat fenn, ha mindkét fél csalásban vétkes.
58. Papinianus, Kérdések, X. könyv.
A földterület megvásárlását nem tekintik szerződésesnek, ha a rajta lévő fákat a szél
kidöntötte vagy tűzvész elpusztította, ha az adásvétel az említett fák ellenértékeként történt
(mint például az olajfák esetében), és ez attól függetlenül igaz, hogy az eladó tudott-e erről a
tényről, vagy nem tudott róla. Mert akár tudott róla a vevő, akár nem, akár mindkét fél tudott
róla, ugyanaz a szabály érvényesül, amelyet az előző esetekben az épületekre vonatkozóan
megállapítottak.
59. Celsus, Digest, VIII. könyv.
Ha eladunk egy földterületet, és nem állítjuk, hogy az a lehető legjobb állapotban van, akkor
helyes a Quintus Mucius által vallott vélemény, nevezetesen, hogy az eladónak nem minden
tehertől mentesen kell átadnia az ingatlant, hanem úgy, ahogyan az akkor volt. Ugyanezt kell
mondani a városi birtokokra is.
(60) Marcellus, Digest, VI. könyv.
Egy telek adásvételének feltételei között szerepelt, hogy a vevő jogosult hatvan hordóra, mint
annak tartozékára, és mivel ezekből száz volt, úgy ítélték meg, hogy az eladónak jogában állt
kiválasztani azokat, amelyeket be akart szolgáltatni.
61. Ugyanaz, Digest, XX. könyv.
Úgy gondolom, hogy a saját tulajdonomat feltételesen megvásárolhatom, mert előfordulhat
olyan eset, amikor az megszűnik az enyém lenni.
62. Modestinus, Szabályok, V. könyv.
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Ha valaki egy tartományban közhivatalt tölt be, vagy ott katonaként szolgál, nem vásárolhat
földet az említett tartományban, kivéve, ha a kincstár eladja az ősei tulajdonát képező
ingatlant.
1. Ha egy fél tudatlanságból szent, vallási vagy kocsmahelyeket vásárol, azt feltételezve, hogy
azok magánszemélyek tulajdonát képezik, a vétel érvénytelen; és a vevő adásvételi pert
indíthat az eladó ellen, hogy visszakövetelje az érdeke összegét, amelyet azáltal szerzett, hogy
nem tévesztették meg.
2. Amennyiben az ingatlanok tömeges vásárlása a vevő kockázatára történik, feltéve, hogy az
eladó nem követett el csalást, még akkor is, ha az ingatlan nem került átruházásra.
(63) Javolenus, Cassiusról, VII. könyv.
Ha a gazda megparancsolja a rabszolgájának, hogy egy bizonyos személynek adja el a
tulajdonát, és az eladja azt egy másik személynek, az adásvétel nem lesz érvényes. Ugyanez a
szabály vonatkozik a szabad személyre is, mivel nem lehet olyan személynek eladni, akinek a
tulajdonos nem akarta, hogy a tulajdonát eladják.
1. Ha egy földterület tartalmát már leírták, felesleges megemlíteni a szomszédos földterületek
határait. Ha ezeket megemlítik, akkor meg kell adni az eladók nevét is, ha valamelyiküknek
véletlenül van szomszédos földje.
64. Ugyanaz, Episztolák, II. könyv.
"A földterületet én és Titius vásároltuk meg." Kérdezem, hogy az adásvétel az említett
földterület egy részére vagy az egészre vonatkozik-e, vagy semmis? Válaszoltam: Úgy
gondolom, hogy Titius említése felesleges, és ezért az egész földterület megvásárlása az
enyém.
65. Ugyanez, Episztolák, XI. könyv.
Ön és én megállapodtunk, hogy bizonyos számú csempét különleges áron ad el nekem. Ön
mit tenne egy ilyen esetben, eladásnak vagy bérbeadásnak tekintené? A válasz az volt, hogy
ha abban állapodtak meg, hogy a földemen készítendő csempékhez szükséges anyagot én
szállítom önnek, akkor azt hiszem, hogy ez adásvétel lenne, és nem bérlet; mert bérlet csak
akkor van, ha az anyag, amelyből valami készül, mindig ugyanazon fél tulajdonában marad,
de ha az anyagot megváltoztatják és elidegenítik, akkor az ügyletet inkább adásvételnek, mint
bérletnek kell tekinteni.
66. Pomponius, Quintus Muciusról, XXXI. könyv.
Egy földrészlet eladásakor bizonyos dolgokat garantálni kell, még akkor is, ha a szerződés
nem tartalmazza őket; például azt, hogy a vevő nem veszíti el a földet vagy annak
haszonélvezetét egy magasabb rendű jogcím érvényesítésével. Vannak olyan dolgok is,
amelyeket az eladó nem köteles biztosítani, hacsak nincsenek kifejezetten megemlítve;
ilyenek például az útjog, az út, a marhák hajtására szolgáló út és a vízfolyás. Ez a szabály a
városi szolgalmakra is vonatkozik.
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1. Ha az eladott földterületet szolgalmi jog illeti meg, és az eladó nem említette ezt a tényt,
hanem annak tudatában hallgatott, és emiatt az ingatlan vevője, mivel a törvény által
meghatározott idő alatt tudatlanságból nem élt a szolgalmi joggal, elvesztette azt; egyes
hatóságok nagyon helyesen úgy vélik, hogy az eladó csalás miatt felel az adásvételi perben.
2. Quintus Mucius azt mondja, hogy aki a nyersanyagokat úgy említi, mint amelyek nem
tartoznak egy házhoz vagy egy földterülethez, az kétszer mondja ugyanazt a dolgot, mert a
nyersanyagok olyan dolgok, amelyek sem a házhoz, sem a földhöz nem tartoznak.
67. Ugyanő, Quintus Muciusról, XXXIX. könyv.
Ha elidegenítésre kerül sor, akkor a tulajdonjogot a tartozékokkal együtt a másik félre
ruházzuk át, vagyis ugyanolyan állapotban, mintha a tulajdon a mi kezünkben maradt volna;
és ez a szabály minden polgári jogi esetre vonatkozik, kivéve, ha kifejezetten ellenkező
értelmű rendelkezés történt.
68. Proculus, Episztolák, VI. könyv.
Ha Ön egy földterület eladásakor a szerződésben kijelenti, hogy mindaz, amit a bérlőtől
bérleti díjként beszed, a vevőt illeti meg; úgy gondolom, hogy nemcsak jóhiszeműséget kell
tanúsítania, hanem szorgalmat is kell tanúsítania az említett bérleti díj beszedése során; vagyis
nemcsak a csalárd szándékot, hanem minden gondatlanságot is el kell kerülnie.
1. Egyesek szokták hozzátenni ezeket a szavakat: "Az eladónak nincs csalárd szándéka", és
még ha ezt nem is teszik hozzá, akkor sem lehet csalárd szándék.
2. Az eladó nem tekinthető csalárd szándéktól mentesnek, ha bármilyen cselekményt végez,
vagy bármit tesz annak érdekében, hogy megakadályozza a vevőt a földterület
birtokbavételében. Ebben az esetben tehát adásvételi kereset indítható, nem azért, hogy az
eladót a puszta birtokba adásra kényszerítsék, mivel számos okból előfordulhat, hogy ezt nem
tudja megtenni, hanem azért, hogy ha bűnös volt vagy most bűnös a rosszhiszeműségben,
akkor a kártérítés megállapítható legyen.
69. Ugyanez, Episztolák, XI. könyv.
Rutilia Polla megvásárolta a Sabatine-birtok sarkán lévő tavat, és tíz lábnyi földet az említett
tó körül. Kérdezem, hogy ha a tó nagyobb lesz, akkor a Rutilia Pollának járó tíz lábnyi föld az
a tíz lábnyi föld, amely a víz alatt van, vagy a víz körüli tíz lábnyi föld, miután a tó megnőtt?
Proculus válaszolt: "Úgy gondolom, hogy a tó, amelyet Rutilia Polla megvásárolt, abban az
állapotában adták el neki, amelyben akkor volt, azzal a tíz lábnyi földdel együtt, amely akkor
i? körülvette, és mivel a tó utólag megnőtt a mérete, nem lehet joga több föld birtoklására,
mint amennyit megvásárolt.""
70. Licinius Rufinus, Szabályok, VIII. könyv.
Számos hatóság úgy ítélte meg, hogy egy szabad ember megvásárlása megtörténhet, feltéve,
hogy az ügylet a tényekről nem tudó felek között jött létre. Úgy döntöttek, hogy ugyanez a
szabály akkor is érvényes, ha az eladó tudja, hogy ez a helyzet, a vevő pedig nem tud róla; ha
ugyanis a vevő, tudván, hogy az ember szabad, megvásárolja őt, az adásvétel semmis.
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71. Papirius Justus, Konstitúciók, I. könyv.
Antoninus és Verus császárok a következő szavakkal éltek egy Sextus Verushoz intézett
rescriptumban: "A szerződő felek hatáskörében áll, hogy meghatározzák a bor árát és
mértékét, amelyre hivatkozva tárgyalnak, mert senkit sem lehet eladásra kényszeríteni, ha
nem elégedett az áruval vagy a mértékkel; különösen, ha nem sérti az ország szokásait."
(72) Papinianus, Kérdések, XII. könyv.
Ha a szerződés megkötése után a felek valamit levonnak a megvásárolt ingatlanból, akkor ezt
az eredeti szerződésben foglaltnak tekintjük, de ha kiegészítést tesznek, akkor nem gondoljuk,
hogy ez a szerződés részét képezi. Erre ott kerül sor, ahol valami olyasmit tesznek hozzá, ami
alátámasztja a vásárlást; például ha a kétszeres összegre szóló biztosítékot nyújtanak, vagy ha
biztosítékot nyújtanak egy kezessel együtt. Abban az esetben azonban, ha a vevő keresetet
indít, ahol a szerződés nem érvényes, és
az eladó is hoz egyet, ő is jogosult lesz arra, hogy kivételt tegyen. Joggal merült fel a kérdés,
hogy ugyanez a szabály vonatkozik-e arra az esetre is, ha az árat utólag emelték vagy
csökkentették; mivel a vétel lényege az árban rejlik. Paulus egy jegyzetben megállapítja, hogy
amennyiben minden az eredeti állapotában marad, és utólag az ár emelésére vagy
csökkentésére vonatkozó megállapodás születik, úgy tekintik, hogy a felek elálltak korábbi
szerződésüktől, és új adásvétel történt.
1. Papinianus azt mondja, hogy ha az adásvétel a következő feltételekkel történik,
nevezetesen: "Ez az adásvétel érvénytelen, ha valami szent, vallási vagy közcélú dologra
vonatkozik", és az ingatlan nem közcélú, hanem a kincstár tulajdona, akkor az adásvétel
érvényes lesz, és az eladó nem hivatkozhat kivételre, mert az nem lesz hatályos.
73. Ugyanaz, Vélemények, III. könyv.
Ha egy templomot földrengés pusztít el, az épület helye nem profán, és ezért nem adható el.
1. Ha a földet a sírhelyet körülvevő falon belül kertnek vagy másfajta művelésre használták,
akkor az profánnak minősül és a vevőé, ha az eladó nem zárta ki kifejezetten.
74. Ugyanaz, meghatározások, I. könyv.
A birtoklás akkor tekinthető átruházottnak, ha az árut tartalmazó raktár kulcsát átadták,
feltéve, hogy azt az említett raktárban átadják; és ha ez megtörténik, a vevő azonnal
tulajdonjogot szerez és birtokba veszi azt, még akkor is, ha nem nyitja ki a raktárt; és ha az
áru nem az eladóé, a haszonélvezeti jog azonnal megkezdődik.
75. Hermogenianus, Epitoméi a jogról, II. könyv.
Ha valaki egy földterületet azzal a feltétellel ad el, hogy azt ő maga bérbe adja vagy egy
bizonyos összeg megfizetésével birtokolja, vagy hogy a vevő nem adhatja el másnak, csak
magának az eladónak, vagy ha hasonló rendelkezésben állapodtak meg, az eladónak joga van
adásvételi pert indítani, hogy a vevőt a szerződésben foglaltak betartására kötelezze.
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(76) Paulus, Vélemények, VI. könyv.
A raktárakban eltemetett hordókat úgy kell tekinteni, hogy azok az előbbi eladásával együtt
szálltak át, kivéve, ha kifejezetten kivételt képeznek.
1. Az a személy, aki a vevő jogainak jogutódja, ugyanazzal a védekezéssel élhet, amellyel
maga a vevő is élhetett volna, beleértve a hosszú birtokláson alapuló elévülést is, ha mindkét
vevő birtoklása a törvényben meghatározott ideig tartott.
77. Javolenus, Labeo utolsó műveiről, IV. könyv.
Egy telek adásvételi szerződésben az említett földterületen lévő kőbányákat, bárhol is
legyenek azok, fenntartották, és hosszú idő elteltével kőbányákat találtak az említett
földterületen. Tubero úgy vélte, hogy azok az eladó tulajdonát képezik; Labeo úgy vélte, hogy
a szándékot kell figyelembe venni, és ha ez nem állapítható meg, akkor az említett kőbányák
nem tekinthetők fenntartottnak, mivel senki sem ad el vagy tart fenn olyasmit, ami nem
létezik, és nincs létező kőbánya, ha nem látható és nincs megmunkálva. Amennyiben másként
kellene értelmezni, az egész terület kőbányának minősülne, ha történetesen az egész terület
alatt kő lenne. Ezt a véleményt helyeslem.
(78) Labeo, Utolsó művek, Javolenus Epitomái, IV. könyv.
Egy szerződésben az szerepelt, hogy bizonyos, az adásvételben említett vízvezetékek a vevő
tulajdonát képezik. Felmerült a kérdés, hogy az épület, amelyből a vizet a csövek vezetik,
tartozéknak minősül-e? Azt válaszoltam, hogy úgy tűnt, hogy a szándék az volt, hogy ez
tartozék legyen, bár ez nem szerepelt az írásba foglalt okiratban.
1. Ön megvásárolt egy földterületet egy bizonyos személytől, akinek a fiát később gyámság
alá helyezte, de nem vette birtokba az említett földet. Kijelentettem, hogy a birtokot úgy lehet
átadni önnek, hogy a gyámolt és családja elhagyja a területet, és ezt követően ön birtokba
veheti azt.
2. Egy férfi megvásárolt egy földterületet azzal a feltétellel, hogy az ár kifizetése után azonnal
birtokba adja azt. Ha a férfi két örököst hagyott hátra, és az egyikük az egész összeget
kifizette, akkor a részarányát megtarthatta volna a megosztási perben; de ha csak az ár egy
részét fizette ki, akkor nem indíthatott volna vételi pert az eladó ellen, mivel az így megkötött
tartozás nem osztható meg.
3. Ha Ön vágatlan gabonát ad el, és vállalja, hogy megtéríti az erőszak vagy a rossz időjárás
miatt elszenvedett veszteséget, és az említett gabonát a hó elpusztítja; ha a hóesés nagyon
nagy volt, és nagyobb, mint ami abban az évszakban általában előfordul, akkor a vétel alapján
keresetet lehet indítani Ön ellen.
79. Javolenus, Labeo utolsó műveiről, V. könyv.
Ön egy földterület felét azzal a feltétellel adta el, hogy a vevő bérbe adja Önnek a másik felét,
amelyet Ön tíz évre fenntartott egy bizonyos, évente fizetendő bérleti díjért. Labeo és
Trebatius tagadják, hogy adásvételi pert lehet indítani, hogy a vevőt kötelezzék a
megállapodásban foglaltak betartására. Én ellenkező véleményen vagyok, még akkor is, ha a

768
földet nagyon alacsony áron adtad el azért, hogy ezt a bérleti szerződést neked adják; mert ezt
a föld árának részének tekintik, mivel e megállapodás alapján adták el. Jelenleg ez a törvény.
80. Labeo, Utolsó művek, Javolenus Epitomái, V. könyv.
Ha az eladó egy adásvétel során fenntartja az összes kézzel vetett növényt, akkor nem azokat
kell fenntartottnak tekinteni, amelyeket állandóan ültettek, hanem csak azokat, amelyeket
általában minden évben vetnek, hogy a termésüket be lehessen szedni; ha ugyanis ezt másként
értelmeznénk, akkor minden szőlőt és fát fenntartottnak kellene tekinteni.
(1) Kijelentettem, hogy a következő feltételekkel nem lehet ingatlanvásárlást kötni,
nevezetesen: "Jogom lesz arra, hogy a házam az ön háza fölé kerüljön", és hogy emiatt
adásvételi kereset indítható.
(2) A fakivágás jogát öt évre adták el, és felmerült a kérdés, hogy az esetlegesen lehulló makk
kié lesz? Tudomásom szerint Servius azt a véleményt képviselte, hogy ebben az esetben azt
kell követni, ami a felek szándékának tűnt. Ha azonban ez nem állapítható meg, akkor minden
makk, amely a ki nem vágott fákról lehullott, az eladót illeti meg, azok pedig, amelyek a
kivágott fákon maradtak, a vevő tulajdonát képezik.
(3) Senki sem tekinthető úgy, hogy eladta volna azt az ingatlant, amelynek tulajdonjoga
kérdéses, ha azt nem adták volna át a vevőnek; ez ugyanis vagy bérleti szerződés, vagy
másfajta szerződés.
81. Scaevola, Digest, VII. könyv.
Titius, amikor bizonyos összeget kamatra kölcsönvett, földeket zálogosított el vagy adott
zálogba, és kezesként Luciust adta, akinek megígérte, hogy a következő három éven belül
felmenti a felelősség alól, és ha ezt a kitűzött időpontban nem teszi meg, és a kezes kifizeti az
adósságot, utasította, hogy mint vevő tartsa meg a hitelezőinek a megterhelt földeket.
Kérdezem, ha Lucius mint kezes nem mentesülne Titius által, és fizetne a hitelezőnek, vajon ő
lenne-e a vevője a fent említett földeknek? A válasz az volt, hogy ha a kezes a földeket
vételként kapja meg, és nem a kötelezettség miatt, akkor a vétel feltételhez kötött, és
kötelezettséget vállalt.
1. Lucius Titius megígérte, hogy évente százezer mázsa gabonát szállít a saját földjéről Gaius
Seius földjére. Lucius Titius ezután eladta földjét, és a következő szavakat illesztette a
szerződésbe: "Lucius Titius földjét a mai napon eladjuk, és ugyanazokkal a jogokkal és
feltételekkel kell birtokolni, mint amilyenekkel most az eladó rendelkezik." A szerződésben a
következő szavak szerepelnek. Kérdezem, hogy a vevő felelős-e Gaius Seiusnak a gabona
átadásáért? A válasz az volt, hogy a megállapított tények szerint a vevő nem köteles azt
szolgáltatni.

2. cím. A meghatározott idő alatt történő feltételes adásvételről.
(1) Paulus, Sabinusról, V. könyv.
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A feltételes eladás egy bizonyos idő alatt a következőképpen történik: "Ezt és ezt a
földterületet úgy tekintjük, hogy Ön megvásárolja, hacsak jövő január első kalendája előtt
nem tudok jobb feltételeket elérni, amelyekkel lemondhatok a tulajdonjogáról."
2. Ulpianus, Sabinusról. XXVIII. könyv.
Amikor földet adnak el egy bizonyos időtartamra, meg kell határozni, hogy az eladás abszolút
vagy valamilyen feltételhez kötött-e, és meg kell vizsgálni, hogy nem kétségtelenül feltételese. Nekem az tűnik a jobb véleménynek, hogy a szerződés értelmezése attól függ, hogy mi volt
a felek szándéka, mert ha úgy értelmezték, hogy az adásvételt meg kell semmisíteni, ha
kedvezőbb feltételeket kínálnak, akkor az adásvétel abszolút, és a feltétel bekövetkezése
esetén érvénytelenítik. Ha azonban az volt a szándék, hogy az adásvétel tökéletes legyen, ha
nem ajánlanak jobb feltételeket, akkor az adásvétel feltételes.
1. Ha tehát az általunk tett megkülönböztetésnek megfelelően az adásvétel abszolút, Julianus
azt állítja, hogy az, akinek a tulajdont ilyen feltételek mellett adták el, haszonélvezettel
szerezheti meg azt, és joga van a terményre és minden tartozékára, és a veszteség az övé lesz,
ha a tulajdon elpusztul.
(3) Paulus, Sabinusról, V. könyv.
Mivel az ingatlan megsemmisülése után az eladó állapota nem javítható.
4. Ulpianus, Sabinusról, XXVIII. könyv.
Ha az adásvétel feltételes, Pomponius tagadja, hogy a vevőnek haszonélvezeti joga van, és
hogy a termény nem az övé.
(1) Julianus a következő kérdést teszi fel a Tizenötödik könyvben, nevezetesen: Ha az
eladásra kijelölt idő alatt a tulajdon elpusztul, vagy egy rabszolganő meghal, megengedhető-e
emiatt az utódai vagy a nyereség hozzáadása? Julianus tagadja, hogy ez megtehető, mert nem
szokás, hogy az eladott vagyontárgyon kívül más vagyontárgyak hozzáadását is megengedjék.
(2) Julianus ugyanebben a könyvben azt is kérdezi. Ha két rabszolgát húsz aureiért adtak el
feltételesen, bizonyos időre, és az egyikük elszökik, és utána megjelenik egy vevő, hogy
megvegye az életben maradt rabszolgát, és húsz aureinál nagyobb ajánlatot tesz,
érvénytelenítik-e az első szerződést? Azt mondja, hogy ez a példa különbözik a rabszolga
utódjára vonatkozó példától, és ezért ebben az esetben az első adásvételt érvénytelenítik, és a
másodikat meg lehet kötni.
(3) Marcellus azonban a Digest ötödik könyvében megállapítja, hogy ha egy földterületet egy
jobb ajánlat feltételével adnak el, és ez utóbbi megtörténik, ha a vevő elzálogosította az
ingatlant, akkor az megszűnik terhelve lenni; amiből arra lehet következtetni, hogy a vevő a
köztes idő alatt a tulajdonos, különben a zálog nem lesz érvényes.
(4) Julianus azt is mondja a Digestus nyolcvanadik könyvében, hogy aki földet vásárol, attól
függően, hogy bizonyos időn belül jobb feltételeket kínálnak-e neki, élhet a Quod vi aut clam
interdictummal, mert az jogosult erre az interdictumra, akinek érdeke, hogy ilyen esemény ne
következzen be. Azt mondja azonban, hogy ha a földet ilyen feltétel mellett adják el, annak
mind előnyei, mind hátrányai a vevőt illetik meg, mielőtt az eladás harmadik személynek
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megtörténik; és ezért, ha bármilyen erőszakos vagy titkos cselekmény történik, az első vevő
jogosult lesz az interdictumra, még akkor is, ha jobb feltételeket ajánlottak volna; de azt is
mondja, hogy ezt a keresetet ugyanúgy előterjesztheti, mint ahogy az eladott ingatlanból
összegyűjtött terményt is követelheti.
(5) Ezért, ha az adásvételt azután semmisítik meg, hogy az feltétlenül megtörtént, vagy ha
nem tartják be azt a feltételt, amely alapján az adásvételt megkötötték, ha jobb feltételeket
kínálnak (feltételezve, hogy van egy hamis vevő), Sabinus nagyon helyesen állítja, hogy a
tulajdon az első vevőé, mivel úgy tűnik, hogy jobb feltételeket nem kínáltak, mivel nem jelent
meg másik valódi vevő. Ha azonban megjelenik egy másik vevő, de nem kínál jobb
feltételeket, mint az előző, akkor is azt kell mondani, hogy minden ugyanolyan állapotban
marad, mintha nem jelent volna meg.
(6) Jobb feltételeket kínálnak, ha az árat kiegészítik. Ha azonban az árat nem emelik, akkor
jobb feltételeket kínálnak, ha az ár kifizetése könnyebbé válik, vagy hamarabb történik. Ha
pedig a fizetés kényelmesebb helyét említik, szintén jobb feltételeket ajánlanak, és ezt
Pomponius a Sabinusról szóló kilencedik könyvében állapította meg. Azt is mondja, hogy a
jobb feltételeket akkor is jobbnak tekintik, ha egy fizetőképesebb fél jelentkezik vevőként. Ha
tehát egy másik vevő hajlandó ugyanolyan árat adni, de hajlandó az ingatlant kevésbé terhes
feltételekkel megvásárolni, vagy nem követel biztosítékot, akkor jobb feltételeket kell
felajánlani. Ugyanezt a véleményt kell jóváhagyni akkor is, ha a másik vevő alacsonyabb áron
hajlandó megvásárolni az ingatlant, de felmenti az eladót olyan feltételek alól, amelyek az
első ügylet során őt terhelték.
5. Pomponius, Sabinusról, IX. könyv.
Ugyanis minden, ami az eladó kényelmét szolgálja, kedvezőbb feltételeknek tekintendő.
(6) Ulpianus, Sabinusról, XXVIII. könyv.
Ezenfelül az, amit megállapítottak, nevezetesen, hogy az időközben összegyűjtött termés az
első vevőt illeti meg, csak addig igaz, amíg nem jelenik meg egy jobb feltételeket ajánló vevő,
vagy ha a megjelenő vevő hamisnak bizonyul. Ha azonban egy másik vevő jelenik meg, akkor
az elsőnek vissza kell adnia a termést az eladónak; és ezt Julianus a Digestus
negyvennyolcadik könyvében állapította meg.
1. Ha valaki megjelenik, aki jobb feltételeket kínál, majd az első vevő ellene licitál, és az
ingatlan az ő kezében marad; kétséges lehet, hogy jogosult-e a terményre, mintha nem
ajánlottak volna jobb feltételeket; vagy pedig az eladóé, még akkor is, ha az első vevő az, aki
a jobb ajánlatot tette. Úgy gondolom, hogy az utóbbi következtetés tűnik ésszerűnek, de
mégis fontos, ahogy Pomponius mondja, hogy kiderüljön, mi volt a felek szándéka.
7. Paulus, Sabinusról, V. könyv.
Az eladó az utolsó vevőnek ítélheti az ingatlant, amennyiben jobb feltételeket kínálnak,
kivéve, ha az előbbi hajlandó nagyobb összeget kínálni.
8. Ugyanő, Az ediktumról, XXXIII. könyv.

771
Az eladó köteles értesíteni az első vevőt, ha kedvezőbb feltételeket kínál, hogy ha a másik
megemelte az árat, ő is megtehesse ezt.
9. Ulpianus, Sabinusról, XXVIII. könyv.
Sabinus azt mondja, hogy az eladó elutasíthatja a felajánlott jobb feltételeket, és ragaszkodhat
az első ajánlathoz, ha azt tartja jobbnak, és mi ezt a szabályt fogadtuk el. De mi a teendő, ha a
felek szándéka kifejezetten az volt, hogy a vevő visszavonhatja ajánlatát, ha jobb ajánlatot
tesznek? Ki kell mondani, hogy az első adásvétel akkor is érvénytelen, ha az eladó a
másodikat nem fogadja el.
10. Julianus, Digest, XIII. könyv.
Ha azonban a zálogjogot a hitelező feltételes eladás esetén eladta, nem tekinthető úgy, hogy
jóhiszeműen járt el, ha nem fogadja el a megemelt árat. De mi van akkor, ha az új vevő
szegény volt, és csak azért lépett közbe, hogy megakadályozza az eladást? A hitelező az első
vevőnek ítélheti az ingatlant anélkül, hogy bármilyen kockázatot vállalna.
(11) Ulpianus, Sabinusról, XXVIII. könyv.
Sabinus véleményét, miszerint a földet nem lehet másodszor is eladni, ha ilyen feltételhez
kötött, a következő érvvel védi. Úgy véli, hogy a föld egyszerre az első vevő tulajdonába
került, mintha nem ajánlottak volna jobb feltételeket, amikor nem ítélték meg pozitívan a
második vevőnek, hanem csak azzal a céllal, hogy egy másik feljebb licitálja az árat. Julianus
azonban a Digest tizenötödik könyvében azt mondja, hogy a szerződő felek szándéka nagyon
fontos, és semmi sem akadályozza meg, hogy a földet gyakran átruházzák, feltéve, hogy ezt
az eladó az első, második vagy harmadik licit után teszi meg.
1. Sabinus azt is mondja, hogy ha három eladó közül kettő az utolsó vevőnek ítéli a tulajdont,
de egy nem járult hozzá, hogy ez megtörténjen, akkor az utóbbi részesedése az első vevőé
lesz; és ez igaz akkor is, ha az eladók különböző feleknek adták el a részesedésüket,
(12) Pomponius, Sabinusról, IX. könyv.
Annak ellenére, hogy az eladók részesedése egyenlőtlen volt.
13. Ulpianus, Sabinusról, XXVIII. könyv.
Ha mindhárom fél ugyanazon az áron adta el a részesedését, akkor azt kell mondani, hogy az
egész tulajdon az első vevőé; éppúgy, mintha valaki eladott volna nekem egy egész
földterületet egy ideig ilyen feltételekkel, és utána a felét egy másik félnek ítélte volna meg
magasabb áron. Celsus a Digestus nyolcadik könyvében azt állítja, hogy Mucius, Brutus és
Labeo ugyanezen a véleményen voltak, mint Sabinus. Celsus is helyesli ezt a véleményt, és
hozzáteszi, hogy meglepődött azon, hogy senki sem jegyezte meg, hogy ha az első vevő azzal
az egyetértéssel kötött szerződést, hogy nem hajlandó a vételt megtenni, hacsak nem az egész
birtokot tartalmazza, akkor nem lehet arra kényszeríteni, hogy megvásárolja azt a részt,
amelyet a tulajdonostársak egyike nem volt hajlandó egy későbbi vevőnek megítélni.
1. Igaz azonban, hogy az egyik eladó maga is jobb feltételeket tud ajánlani, mert a mi
részünket is megvásárolhatjuk a teljes ingatlan fennmaradó részével együtt.
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14. Paulus, Sabinusról, V. könyv.
Ha az eladó úgy tesz, mintha jobb feltételeket ajánlottak volna, miközben az ár valójában
alacsonyabb volt; és az ingatlant ezért vagy a korábban felajánlott árért adja el a másik félnek,
akkor mindkét vevővel szemben a teljes összegért felel.
1. Ha a vevő egy másik, nem fizetőképes személyt biztosít, és a földet neki ítélik, Sabinus azt
mondja: "Nem látom, hogy az előbbi hogyan vásárolhatná meg az ingatlant, mivel utólag egy
másik és valódi adásvétel történt". Igaz azonban, hogy amennyiben az eladót megtévesztették,
jogosult lesz az első vevővel szemben adásvételi keresetre, amennyiben abban volt érdekelt,
hogy ez ne történjen meg. E kereset révén az eladó visszakapja azt a termést, amelyet az első
vevő szedett össze, valamint kártérítést, amennyiben az ingatlan az utóbbi gondatlansága vagy
csalárdsága miatt romlott meg. Ezt a véleményt képviselte Labeo és Nerva is.
2. Ha azonban egyik fél sem biztosította az új vevőt, hanem a földet az általa felajánlott
nagyobb összeg miatt ítélték neki, még ha nem is volt fizetőképes, az első adásvételt
megsemmisítik; mert amit az eladó jóváhagyott, az kedvezőbbnek értendő, mivel joga volt
nem ítélni az ingatlant az utolsó vevőnek.
3. Ha azonban egy gyámolt a gyámja felhatalmazása nélkül magasabb áron vásárol ingatlant,
ha az eladó elfogadja az ajánlatát, az első vétel érvénytelenítésre kerül; és ugyanez a szabály
vonatkozik a más tulajdonában lévő rabszolga esetére is. Más lenne azonban a helyzet, ha az
eladó tévedésből a saját rabszolgájának, vagy a felügyelete alatt álló fiának, vagy magának az
ingatlan tulajdonosának ítélné meg az ingatlant, mert ilyen körülmények között nem lehet
eladásról beszélni. Másrészt, ha a tulajdonjogot másnak a rabszolgájának ítélné, akiről azt
hitte, hogy szabad, akkor felelősséggel tartozik; és az eset hasonló lesz, mint a fizetésképtelen
adósé.
4. Ha a vevő jobb feltételeket kínál, az eladott ingatlanon kívül semmit sem szerez.
5. Mégsem kínálnak jobb feltételeket, ha egy másik fél hajlandó ugyanezt az árat fizetni, mert
nem kapja meg az első vevő tulajdonát képező terményeket, mivel ezek nem képezik a
második vevő és az eladó közötti ügylet tárgyát.
15. Pomponius, Sabinusról, IX. könyv.
Ha a földet ilyen módon feltételesen adták el, és az eladó az idő lejárta előtt meghal, vagy az
örököse később jelenik meg, vagy egyáltalán nem jelenik meg, a föld az első vevőt illeti meg;
mivel nem értelmezhető, hogy jobb feltételeket ajánlottak, amelyeket a tulajdonos elfogadna,
mivel az, aki az ingatlant eladta, már nem él. Ha azonban az örökös az idő lejárta előtt
megjelenik, jobb feltételeket lehet neki felajánlani.
(1) Ha egy földterületet ilyen feltétel mellett adnak el, és többet fizettek érte azzal a
kikötéssel, hogy az első vevő által át nem vett tartozékokat a második vevőnek át kell adni; ha
e tartozékok értéke nem kisebb, mint a második adásvétel árnövekedése, az előbbi adásvétel
érvényes lesz, mert ha kisebbek, a második adásvétel feltételei nem lesznek kedvezőbbek az
elsőnél. Hasonló becslést kell végezni akkor is, ha a második vevőnek hosszabb fizetési
határidőt biztosítanak, hogy a kamatot a további időre is ki lehessen számítani.
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16. Ulpianus, Az ediktumról, XXXII. könyv.
Severus császár egy rescriptumban kijelentette: "Ahogyan ott, ahol egy házat ilyen feltétellel
adnak el, a nyereséget vissza kell adni az eladónak, ha jobb ajánlatot kap; ugyanígy jogosult
lesz megtartani az ingatlanból származó jövedelmet, ha bizonyítja, hogy az nem elegendő a
szükséges költségek kifizetésére, amelyeket az első vevő bizonyítja, hogy időközben
felmerültek."" Úgy gondolom, hogy a császár az adásvételi keresetre gondolt.
17. Julianus, Digest, XV. könyv.
Ha két rabszolgát külön-külön tíz aureiért adtak el, és megjelenik valaki, aki azt mondja, hogy
mindkettőért harmincat fizet; meg kell állapítani, hogy az egyik árához tíz, vagy mindkettő
árához öt aureit kíván-e hozzáadni. Az első esetben azt a rabszolgát, amelynek az árához a
kiegészítés történik, az első vevő nem veszi meg, a második esetben pedig mindkét rabszolga
a második vevőé lesz. Ha bizonytalan, hogy melyikük árát növelik, akkor úgy kell tekinteni,
hogy az első adásvétel nem semmisül meg.
18. Africanus, Kérdések, III. könyv.
Ha egy földterületet ilyen módon feltételesen eladtak két partner részére, és az egyikük
megemeli az árat, akkor nagyon helyesen állapították meg, hogy az első adásvétel
érvénytelen, még az összeget megemelő fél részesedése tekintetében is.
19. Javolenus, Plautiusról, II. könyv.
Ha egy földterületet egy jobb ajánlat függvényében adtak el, és később magasabb árat
ajánlottak, és az eladó az említett földterületet a második vevőnek ítéli oda, egy másik
szomszédos földterülettel együtt, és ezt csalárd szándék nélkül teszi; nem felel az előző
vevővel szemben, még akkor sem, ha nemcsak azt adta el neki, ami az ajánlatban magasabb
áron szerepelt, hanem egy másik földrészletet is; ha az eladó nem követett el csalást, az első
vevővel kötött ügyletnek mégis vége, mert csak azt kell vizsgálni, hogy a második vevőnek
történő átruházás jóhiszeműen történt-e. A második vevőnek történő átruházás nem volt-e
jóhiszemű.
20. Papinianus, Vélemények, III. könyv.
Az első vevő, miután egy másik vevő jobb feltételeket ajánlott, nem indíthat keresetet a
második vevővel szemben az eladónak kifizetett pénz ellen, kivéve, ha a kikötés feltételeinek
megfelelően a második vevő helyettesítésére került sor.

3. cím. Az adásvétel feltételes érvénytelenítéséről
(1) Ulpianus, Sabinusról, XXVIII. könyv.
Ha egy földterületet feltételesen, a vételár megfizetése mellett adnak el, akkor azt inkább
feltételes érvénytelenítésnek, mint feltételes szerződésnek tekintik.
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2. Pomponius, Sabinusról, XXXV. könyv.
Amikor egy földterület eladója szerződésben úgy rendelkezik, hogy ha a pénzt nem fizetik ki
a kitűzött időpontban, az ingatlan nem tekinthető eladottnak, ez utóbbi kikötés úgy értendő,
hogy ha az eladó azt kívánja, hogy az ingatlan ne kerüljön eladásra, mivel ez a rendelkezés az
ő javára történik. Ha ugyanis más értelemben értelmeznék, és a megvásárolt házat fel kellene
gyújtani, akkor a vevőnek hatalmában állna a pénz meg nem fizetésével megsemmisíteni a
saját kockázatára történt eladást:
3. Ulpianus, Az ediktumról, XXX. könyv.
Mivel a szerződésbe beillesztett, a fizetés elmaradása esetén az adásvétel érvénytelenítésére
vonatkozó záradék az eladó akaratától függ, mivel ha nem akarja, nem lehet kényszeríteni,
hogy azt teljesítse.
(4) Paulus, Az ediktumról, XXXII. könyv.
Ha egy földterületet a vételár megfizetésétől függően adtak el, azaz az adásvétel érvénytelen,
ha az árat egy bizonyos időn belül nem fizetik ki; vizsgáljuk meg, hogy az eladó milyen
módon járhat el a földterület és az abból származó haszon tekintetében, valamint abban az
esetben is, ha a földterület a vevő cselekménye miatt romlott. Az adásvétel ugyan véget ért, de
már eldőlt, hogy az adásvételi keresetnek helye van, amint azt Antoninus császár és Severus
istenfélő rescriptiói kimondják.
1. Amit Neratius mond, az azonban ésszerű, nevezetesen, hogy néha a vevő jogosult a
nyereségre, ha elveszíti az általa fizetett árat. Ezért Neratiusnak ez a véleménye, amely jogos,
akkor érvényes, ha a vevő a vételár egy bizonyos részét kifizette.
2. Papinianus nagyon helyesen mondja a Vélemények harmadik könyvében, hogy amint a
szerződésben szereplő záradék hatályba lép, az eladónak el kell döntenie, hogy az adásvételt
meg akarja-e semmisíteni, vagy követelni fogja az árat; mert ha az adásvétel megsemmisítése
mellett dönt, később nem választhat más megoldást.
3. Az ilyen jellegű adásvételeknél szokás megállapodni abban is, hogy "ha az eladó eladja
ugyanazt a földterületet, akkor az első vevőtől behajthatja az árhiány összegét". Ezért ebben
az esetben az első vevővel szemben adásvételi kereset indítható.
4. Marcellus a Huszadik könyvben kétséges, hogy az ilyen jellegű szerződés akkor hatályos-e,
ha az, akit felszólítottak a fizetésre, nem fizet, vagy ha valójában nem nyújtja be a pénzt. Azt
hiszem, az a jobb vélemény, hogy be kell nyújtania, ha mentesülni akar az adásvételi
szerződésből eredő felelősség alól. Ha azonban nem jelenik meg senki, akinek be tudja
nyújtani, akkor biztonságban lesz.
5. Neratius, Pergamenek, V. könyv.
Ha a föld adásvételi szerződésében az szerepel, hogy ha az árat bizonyos időn belül nem
fizetik ki, az ingatlan nem tekinthető eladottnak; ezt úgy kell érteni, hogy a vevőnek
időközben joga van az említett föld termésére, de ha az visszaszáll az eladóra, Aristo azon a
véleményen van, hogy a termés visszaszerzésére irányuló keresetet kell megadni neki a
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vevővel szemben, mert semmi, ami az ingatlanból származik, nem maradhat annak a félnek a
kezében, aki nem teljesítette a szerződését.
(6) Scaevola, Vélemények, II. könyv.
Miután egy fizetéstől függő telek adásvételi szerződéssel kapcsolatban kérdezték, azt
válaszoltam, hogy ha a vevő bármit tesz a szerződés teljesítésének megakadályozására, és az
eladó azt érvényre kívánja juttatni, a telek eladatlan marad; és bármit is fizettek biztosítékként
vagy bármilyen más okból, annak az eladó kezében kell maradnia.
1. Ugyanez a vélemény hangzott el arról is, hogy amennyiben a földterület a szerződés be
nem tartása miatt eladatlan maradt, a vevő birtokában nem maradhat minden, ami tartozéknak
minősülhet.
2. Az eladó az adásvételi szerződésben említett nap után kapta meg a vételár fennmaradó
részét. A vélemény az volt, hogy az eladó úgy tekintendő, mint aki lemondott a szerződésből
eredő kiváltságáról, ha nem hajtotta végre annak végrehajtását, és a kifizetésre meghatározott
nap után kapta meg a fennmaradó összeget.
7. Hermogenianus, Epitoméi a jogról, II. könyv.
Ha az eladó az árat a szerződésben annak megfizetésére megjelölt határidő lejárta után
követeli, úgy kell tekinteni, hogy lemondott az említett szerződés előnyeiről, mivel nem tehet
mást, és nem hivatkozhat a szerződésre.
(8) Scaevola, Vélemények, VII. könyv.
Egy asszony eladott bizonyos földeket Gaius Seiusnak, és kapott egy összeget foglaló
gyanánt, és a fennmaradó összeg kifizetésére határidőt szabtak; és megállapodtak, hogy ha a
vevő nem tartja be a szerződésben foglaltakat, elveszíti a foglalót, és az ingatlan eladatlan
marad. A kitűzött napon a vevő tanúk jelenlétében felajánlotta, hogy kifizeti a vételár
fennmaradó részét, és az azt tartalmazó zacskót valamennyi fél pecsétjével lepecsételte, de az
eladó nem volt jelen. Másnap a kincstár tanúk jelenlétében értesítette a vevőt, hogy ne fizesse
ki a nőt, amíg a kincstár követelését ki nem elégíti. Felmerült a kérdés, hogy ebben az esetben
a földeket az eladónak nem kellene-e a megállapodásának megfelelően visszaszereznie.
1. A válasz az volt, hogy a megállapított tények alapján a vevő nem követett el semmilyen, az
adásvételi szerződést sértő cselekményt.

4. cím. A hagyaték vagy követelés eladásáról
1. Pomponius, Sabinusról, IX. könyv.
Ha az öröklési jogot a birtokos fél életében eladják, vagy ha olyan helyen adják el, ahol az
értéktelen, az eladás semmis, mert nem volt semmi, amit el lehetett volna adni.
(2) Ulpianus, Sabinusról, XLIX. könyv.
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A hagyatéki jog eladója nem köteles biztosítékot nyújtani a jobb jogcímen történő behajtás
ellen, mivel a vevő és az eladó közötti hallgatólagos megállapodás szerint az előbbi nem
kaphat többet vagy kevesebbet, mint ami az örököst megilletné. Egyértelmű, hogy az eladó
kötelezhető arra, hogy biztosítékot nyújtson azért, ami ténylegesen a kezébe kerül.
1. Öröklési jog eladása esetén meg kell-e vizsgálni, hogy a hagyatéknak a halál időpontjában,
vagy a hagyaték felvételekor fennálló összegét, vagy az eladáskor meglévő vagyontárgyakat
kell-e figyelembe venni? A jobb vélemény az, hogy a felek szándékát kell érvényesíteni, és
általában úgy vélik, hogy a szándék az volt, hogy mindaz, ami az eladás megkötésének
időpontjában a hagyaték részét képezte, eladottnak tekintendő.
2. Az is felmerülhet, hogy ha az örökhagyó hagyatékát értékesítő személy maga lépett egy
kiskorú örökös helyébe, akkor az, ami a kiskorú örökös örökségéből a hagyatékot értékesítő
személy kezébe került, ad-e alapot a vételi keresetre. A jobb vélemény szerint ez nem tartozna
ide, mert a kiskorú örökös hagyatéka különbözik az apja hagyatékától, mert bár csak egy
végrendelet van, mégis két hagyatékról van szó. Nyilvánvaló, hogy ha ez volt a szándék,
akkor úgy kell tekinteni, hogy a kiskorú hagyatékát is magában foglalja az adásvétel;
mindenekelőtt akkor, ha az öröklési jogot a kiskorú öröklésének fennállása alatt értékesítették.
3. Felmerül a kérdés, hogy hogyan kell ezt a záradékot értelmezni, nevezetesen: "Ami az
örökös kezébe került, aki eladja az öröklési jogát". Véleményem szerint ez olyan esetre
vonatkozik, amikor az eladó még nem jutott hozzá a hagyatékhoz tartozó vagyontárgyakhoz,
és csak azt a kiváltságot szerezte meg, hogy a vevőre ruházza át a perbeli jogait, mert amikor
már birtokba vette a hagyatékhoz tartozó vagyontárgyakat, vagy behajtotta az azokkal
kapcsolatos tartozását, akkor úgy vélik, hogy a vagyon tágabb értelemben a kezébe került. Ha
azonban az öröklési jogának eladása előtt eladott ingatlan árát szerezte meg, egyértelmű, hogy
az említett ingatlan ára a kezébe került. Ezt neki kell megtartania, mivel úgy tűnik, hogy
ténylegesen a birtokába került, és nem első látásra csak látszólag; és ezért azt, amit hagyaték
címén fizetett, nem tekintik úgy, hogy a birtokába került. Sőt, ha a hagyatékhoz bármilyen
adósság vagy másfajta teher kapcsolódik, nagyon helyesen mondják, hogy az nem került a
kezébe. A méltányosság követelményei azonban megkövetelik, hogy az örökös fizesse meg a
vevőnek a hagyatékhoz tartozó minden olyan vagyontárgy értékét, amelyet az eladás előtt
elajándékozott.
4. Ismétlem, nemcsak azt kell átadni a vevőnek, ami az öröklési jog eladójának kezébe került,
hanem azt is, ami a hagyatékból az örökösének kezébe került; és nemcsak azt kell átadni a
vevőnek, amit már megszerzett, hanem azt is, ami a későbbiekben bármikor a birtokába
kerülhet.
5. Továbbá, ha a felek csalárd szándékkal követtek el olyan cselekményt, amely
megakadályozza, hogy a vagyon az örökös kezébe kerüljön, ezt is jóvá kell tenni a vevőnek.
Bűnösnek minősül az, aki rosszhiszemű szándékkal megakadályozza, hogy a vagyon az
örökös kezébe kerüljön, aki a hagyaték bármely vagyontárgyát elidegeníti; vagy az adóst
átvételi elismervénnyel mentesíti a kötelezettség alól; vagy csalárd módon megakadályozza
annak birtokbavételét, ha ez megtehető. A fél nemcsak akkor felel, ha csalárd szándékkal
követett el cselekményt, hanem akkor is, ha súlyos gondatlanságot követett el. Ami azonban
az eladó csalárd szándéka nélkül elveszett vagy elértéktelenedett, azt nem kell megtéríteni.
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6. Felmerült a kérdés, hogy a hagyaték öröklési jogának eladója felelős-e a vevővel szemben
az irányítása alatt álló fia, vagy rabszolgája által fennálló tartozásért annak a félnek, akinek a
hagyatéki jogát eladta? Úgy vélik, hogy csak azért kell elszámolnia vele szemben, ami
bizonyítottan a fia peculiumához tartozott, vagy amit a saját vagyonának javára használt fel.
7. Gyakran felteszik a kérdést, hogy ha az ingatlanra vonatkozó jog eladója valamilyen
haszonra tett szert az ingatlanból, köteles-e ezt a vevőnek megtéríteni? Ezt a kérdést Julianus
a Digest hatodik könyvében tárgyalja. Azt mondja, hogy az örökös megtarthatja mindazt, amit
esetleg beszedett, ami nem volt esedékes, és nem vonható felelősségre, ha olyasmit fizetett,
ami nem volt esedékes; mert azt a szabályt kell betartani, hogy az örökös nem köteles
megtéríteni a vevőnek azt a tartozást, amit beszedett, ami nem volt esedékes, és hogy nem
szedhet be tőle semmit, amit fizetett, amikor nem volt esedékes. Ha azonban az örökös az
ellene hozott ítélet után fizetne, akkor elegendő számára, hogy az ellene szóló határozatot
minden csalás nélkül elszenvedte, még akkor is, ha a hitelező nem az a fél volt, akinek javára
a határozatot hozták. Egyetértek ezzel a véleménnyel.
8. Ki kell mondani, hogy az örökösnek nem csak a hagyatékhoz tartozó minden kereseti jogot
kell a vevőre engedményeznie, hanem azokat a kötelezettségeket is, amelyeket maga az
örökös a saját javára vállalt, és amelyeket a hagyatékból származtatott; ezért, ha az örökös
kezességet fogadott el a hagyaték egy adósától, akkor a vevőre kell engedményeznie minden
olyan követelést, amely az említett kezességgel szemben áll fenn. Ha azonban megújította a
kötelezettséget, vagy arra hivatkozással bírósági eljárást indított, akkor a megszerzett kereseti
jogot át kell engedményeznie.
9. Mivel az öröklésből származó összes haszon a vevőt illeti meg, így az ebből eredő
veszteséget is neki kell viselnie.
10. Ha tehát egy örökös eladja a hagyatékra vonatkozó öröklési jogot, és ennek következtében
ítéletet hoznak ellene, nem jogosult a vevővel szembeni keresetre, mivel a határozatot nem
azért hozták ellene, mert ő volt az örökös, hanem azért, mert ő adta el az adásvételt. Lássuk
azonban, ha az örökös vevőnek az eladott ingatlanért kapott árat megfizeti, lesz-e alapja az
eladás elleni keresetnek. Úgy gondolom, hogy igen.
11. Ha az eladó maga adott valamit a hagyaték nevében, vagy az ügynöke, vagy bárki más,
aki az üzletét bonyolította, akkor van alapja az adásvételi keresetnek; feltéve, hogy bármit az
öröklési jog eladójának vagyonából fizettek ki. Ha azonban az eladó nem a saját számlájára
történt, akkor következésképpen azt kell megállapítani, hogy az ő javára nem lehet keresetet
indítani.
12. Julianus azt állítja, hogy ha az öröklési jog eladója a peculium nélkül tart fenn egy
rabszolgát, és a peculium miatt De peculio keresetet indítanak ellene, vagy az elhunyt
vagyonának javára fordított pénzért perelik; csak az követelhető vissza, amit a peculium miatt
fizetett volna és a vevőre szállt volna, vagy az az összeg, amit ténylegesen az elhunyt
vagyonára fordított; mert ezekben az esetekben a vevő adósságait fizette ki, és. az összes
többi esetben az eladó ellen a saját nevében fog ítéletet hozni.
13. Mi van akkor, ha az örökösödési jog eladója a peculiummal együtt egy rabszolgát is
lefoglal, és a peculium miatt pert indítanak ellene, akkor kötelezhető-e a fizetésre? Marcellus
a Digest hatodik könyvében úgy véli, hogy ezt nem lehet tőle behajtani, feltéve, hogy a felek
szándéka az volt, hogy az eladónak a követelés kifizetése után a peculiumból megmaradó
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összegre legyen joga. Ha azonban a szándék más volt, akkor nagyon helyesen mondja, hogy a
vevő pert indíthat ellene annak visszaszerzésére. Ha a felek között nem volt kifejezett
megállapodás, hanem csak a pecidiumról tettek említést, akkor megállapítható, hogy az
adásvételi kereset nem áll fenn.
14. Ha egy ingatlan öröklési jogának eladója fenntart egy házat, amelynek fejében biztosítékot
adtak a fenyegető kár megelőzésére, a felek szándéka fontos kérdés; mert ha a fenntartás úgy
történt, hogy a kár ellen nyújtott biztosíték mellett a veszteség terhét is neki kell viselnie, a
vevőtől semmit sem lehet követelni; ha azonban az volt a szándék, hogy a vevő fizesse meg
ezt a tartozást, akkor a kikötés terhe őt terheli. Ha a szándék nem állapítható meg, akkor
valószínűsíthető, hogy úgy értették, hogy az adásvétel előtt bekövetkezett kárért a felelősség a
vevőt terheli, de ami máskor bekövetkezik, azt az örökösnek kell vállalnia.
15. Ha Titius eladja Seiusnak a Maevius birtokára vonatkozó öröklési jogát, és miután Seius
örökösévé nevezték ki, eladja öröklési jogát Attiusnak, indítható-e kereset Attius ellen a
korábbi eladás miatt? Julianus azt mondja, hogy amit az öröklési jog eladója bármely idegen
örököstől behajthat, azt behajthatja az öröklési jog vevőjétől is. Nyilvánvaló, hogy ha Seius
másik örököse megjelenik, bármit is fizetett az eladó Maevius birtokáért, azt az említett
örököstől az adásvételi perben behajthatja; mert ha Seiusszal egy rabszolga értékének
kétszeresében állapodtam meg, és én leszek az örököse, és eladom a birtokot Titiusnak, és a
rabszolgát valaki más szerzi meg jobb jogcímen, akkor a birtokot Titiusnak kell
megtérítenem.
16. Ha az öröklési jog eladója valamilyen közterhet fizetett, következésképpen azt kell
mondani, hogy a vevőnek ezt ki kell egyenlítenie, mivel ezek a közterhek a hagyatékot
terhelik. És ha az örökös történetesen fizetett valamit illetékek címén, ugyanez a szabály
érvényesül.
17. Ha a temetést követően az örökös eladja a hagyatékhoz való jogát, visszakövetelheti-e a
temetési költségeket a vevőtől? Labeo szerint a vevőnek vissza kell térítenie a temetési
költségeket, mivel azok is a hagyatéki kötelezettség részét képezik. Javolenus szerint ez a
vélemény helyes, és én egyetértek vele.
18. Ha valaki egy adós örököse lesz, akkor a zavar miatt megszűnik hitelezőnek lenni. Ha
azonban eladja a hagyatékra vonatkozó öröklési jogát, akkor teljesen jogosnak tartják, hogy a
vevő az örökös helyét foglalja el, és ezért az eladóval szemben vagy azért felel, amivel az
örökhagyó halálakor tartozott (bár tartozása megszűnt, amikor az eladó belépett a
hagyatékba), vagy azért, amivel egy bizonyos időn belül vagy valamilyen feltétel alapján
tartozott, miután a feltétel teljesült; feltéve azonban, hogy a kereset az adós örököse ellen is
megindítható, mivel a vevő ellen nem lehet keresetet indítani olyan okból, amely alapján az
örökös ellen is megindítható.
19. Ha egy kijelölt örökös a birtokba lépéssel elveszíti a szolgalmi jogokat, adásvételi pert
indíthat a vevő ellen, hogy kötelezze őt az említett szolgalmi jogok helyreállítására.
20. Ha azonban az eladó még nem fizetett semmit, de bármilyen módon kötelezte magát a
hagyaték terhére, ennek ellenére eljárhat a vevővel szemben.
(3) Pomponius, Sabinusról, XXVII. könyv.
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Ha egy ingatlan eladója elveszíti az általa behajtott, az ingatlan tulajdonát képező pénzt
anélkül, hogy csalás vagy gondatlanság terhelné, úgy az ítélet szerint nem tartozik
felelősséggel a vevővel szemben.
4. Ulpianus, Az ediktumról, XXXII. könyv.
Ha egy követelést eladnak, Celsus a Digestus kilencedik könyvében azt állítja, hogy az eladó
nem köteles garantálni az adós fizetőképességét, hanem csak azt, hogy az adós törvényes
adós; kivéve, ha valami másban állapodtak meg.
5. Paulus, Az ediktumról, XXXIII. könyv.
És ez kivétel nélkül így van, hacsak a szándék nem volt más. Ha azonban azt állítják, hogy a
fél egy bizonyos összeggel adós, az eladó felel ezért az összegért; ha azonban azt mondják,
hogy az összeg bizonytalan, és semmi sem tartozik, akkor a vevő kamatának erejéig felel,
6. Ugyanaz, kérdések, V. könyv.
A zálogjog visszaszerzése iránti kereseti jogot akkor is a vevőre kell átruházni, ha a
zálogjogot az eladó az eladást követően kapta meg; az eladó előnyeinek ugyanis a vevőt kell
megilletniük.
7. Ugyanő, Plautiusról, XIV. könyv.
Ha egy fél egy ingatlan öröklési jogát adja el, akkor ahhoz, hogy az adásvétel létrejöjjön,
ténylegesen kell, hogy legyen ingatlan; mivel ebben az esetben az adásvétel nem
véletlenszerűen jön létre, mint a vadászat és más hasonló esetek esetében; mivel ahol nincs
ingatlan, ott nem jöhet létre adásvételi szerződés, és ezért az árat peres úton lehet behajtani.
8. Javolenus, Plautiusról, II. könyv.
Ha az eladónak nincs öröklési joga egy ingatlanra, annak megállapítása érdekében, hogy
mennyit kell fizetnie a vevőnek, különbséget kell tenni, nevezetesen: ha az öröklési jog
ténylegesen fennáll, de nem az eladóé, akkor azt fel kell becsülni; ha azonban egyáltalán nincs
öröklési jog, amelyre tekintettel a megállapodás látszólag létrejött, a vevő csak az általa
fizetett árat és az ingatlan miatt felmerült költségeket követelheti vissza az eladótól.
9. Paulus, Az ediktumról, XXXIII. könyv.
És bármilyen érdeke is fűződött a vevőnek az adásvétel lezárásához.
10. Javolenus, Plautiusról, II. könyv.
Ha az örökösödési jog eladásakor úgy állapodtak meg, hogy az eladó minden jogát eladják, de
utána semmit sem kell biztosítania, és még ha az örökösödési jog nem is az eladóé, akkor sem
felel emiatt, mert nyilvánvalóan az volt a szándék, hogy mivel az ügyletből származó
bármilyen haszon a vevőt illeti meg, a kockázatot is neki kell viselnie.
11. Ulpianus, Az ediktumról, XXXII. könyv.
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Elismerik ugyanis, hogy a hagyatékra vonatkozó öröklési jog eladása a következő
feltételekkel történhet: "Ha nekem bármilyen jogom van a birtokon, akkor azt eladom neked",
mintha a jogra való várakozást vásárolnák meg; mert ilyen módon minden bizonytalan dolog
eladására sor kerülhet, mint például az, ami egy hálóba akadhat.
12. Gaius, A tartományi ediktumról, X. könyv.
Ezt azonban csak akkor kell úgy érteni, hogy ez csak akkor érvényes, ha a fél nem tudja, hogy
nem volt joga az általa eladott örökrészre; ha ugyanis tudta volna, akkor csalás miatt lenne
felelős.
13. Paulus, Plautiusról, XIV. könyv.
Ha az öröklési jog fennáll, bár nem állapodtak meg arról, hogy a vevőt megilleti mindaz a jog,
amellyel az eladó rendelkezett, akkor az eladónak kell garantálnia, hogy ő az örökös. Ha ez
bekerül a szerződésbe, akkor az eladó mentesül, ha kiderül, hogy nincs joga az örökléshez.
14. Ugyanő, Az ediktumról, XXXIII. könyv.
Ha valaki apai felügyelet alatt álló fiával szemben követeléseket ad el, akkor az adós apjával
szemben fennálló minden követelését is át kell engedményeznie.
(1) Ha egy ingatlan öröklési jogát eladják, az eladónak át kell adnia az ahhoz tartozó
vagyontárgyakat; és nem számít, hogy azok milyen értékűek.
15. Gaius, A tartományi ediktumról, X. könyv. Hacsak az eladó nem adta meg az összeget.
16. Paulus, Az ediktumról, XXXIII. könyv.
Amennyiben Ön, mint örökös, eladja egy birtok öröklési jogát, mivel a szenátus trebelli
rendeletének megfelelően a birtokot vissza kell szolgáltatni, a vevő érdekeltségének mértékéig
Önt terheli a felelősség.
17. Ulpianus, Az ediktumról, XLIII. könyv.
Megszoktuk, hogy az adósoktól bizonyos feltételek mellett esedékes vagy bizonyos időn belül
fizetendő követeléseket megvásároljuk és eladjuk; mert ez olyan vagyontárgy, amelyet meg
lehet vásárolni és el lehet adni.
18. Julianus, Digest, XV. könyv.
Ha több örökös közül az egyik az örökhagyótól büntetés címén járó pénzösszeget teljes
egészében kifizeti, mielőtt a többi örökös a hagyatékba lépett volna, és ezt követően eladja az
említett hagyatékra vonatkozó öröklési jogát, és nem tud semmit sem behajtani a
társörököktől a vagyonuk miatt, jogosan járhat el az öröklési jog vevőjével szemben, akár a
kikötés, akár az eladás alapján, mivel nyilvánvaló, hogy az összes pénzt a hagyaték terhére
fizette ki, mivel ugyanaz az elv érvényesül, mint a felosztási perben, ahol az egyes örökösök
nem követelhetnek vissza többet, mint amennyit örökösként elköltöttek.
19. Ugyanaz, Digest, XXV. könyv.
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Nem mindegy, hogy a követelést valamilyen feltételhez kötve adják el, vagy a kötelezettség
feltételhez kötve keletkezik, és az adásvétel abszolút. Az első esetben, ha a feltétel nem
teljesül, az adásvétel semmis; a második esetben az adásvétel a szerződés megkötése után
azonnal megtörténik; ugyanis ha Titius valamilyen feltétel alapján tartozik neked tíz aureival,
és én megveszem tőled a váltóját, azonnal adásvételi pert indíthatok, hogy kényszerítselek
arra, hogy elengedd őt.
20. Africanus, Kérdések, VII. könyv.
Ha eladnád nekem Lucius Titius örökösödési jogát, és utána az adósának örököse lennél,
akkor eladási peres eljárás alá kerülnél.
(1) Ez sokkal egyszerűbb abban az esetben, ha egy fél a hitelezője örökösévé válik, és eladja a
hagyatékra vonatkozó öröklési jogát.
21. Paulus, Kérdések, XVI. könyv.
Az eladó eladta egy másik félnek egy ingatlanra vonatkozó öröklési jogát, és kikötötte, hogy
átruházza rá a hagyatékhoz tartozó összes vagyontárgyat. Felmerült a kérdés, hogy mit kell
átadnia a kikötésnek megfelelően; mivel a kikötés semmiképpen sem kettős kötőerővel bír,
így mind a tulajdon, mind az ár esedékes. Sőt, ha a fél utólag eladta az ingatlant, és a kikötés
megtörtént, úgy gondoljuk, hogy az árat a kikötés tartalmazza. Ha azonban a kikötés
előzetesen történt, és a fél ezután szerezte meg az ingatlant, ebben az esetben az ingatlannal
tartozik. Ha eladna egy rabszolgát, és az meghalna, akkor tartozna-e az említett rabszolga
árával? Ha az, aki megígérte Stichusnak, eladná őt, és a rabszolga abban az időben meghalt,
nem tartozna az árral, ha nem lett volna mulasztásban. Ha azonban eladtam egy birtok
öröklési jogát, és utána rendelkeztem az ahhoz tartozó vagyontárgyakkal, akkor úgy fogják
tekinteni, hogy inkább a vevő, mint a birtok ügyletét bonyolítottam le. Ez azonban nem
vonatkozik olyan esetre, amikor bármilyen konkrét vagyontárgyról van szó, mert ha eladok
egy rabszolgát, és mielőtt átadnám, újra eladom egy harmadik személynek, és megkapom az
árát, a rabszolga pedig meghal; vizsgáljuk meg, hogy nem tartozom-e neked valamivel az
adásvétel miatt, mivel nem voltam késedelmes az átadással, mert a második vevőnek eladott
rabszolga árát nem a tulajdon miatt szedtem be, hanem az ügylet miatt; és így az eredmény
éppen olyan, mintha nem adtam volna el a rabszolgát másnak, mert akkor a tulajdon miatt
tartozom neked, és nem a második vevővel szembeni keresetjoggal. Ha azonban egy birtok
örökösödési jogát adják el, akkor hallgatólagosan elfogadottnak tekintik, hogy ha örökösként
bármit teszek, azt a vevővel szemben ugyanúgy ki kell egyenlítenem, mintha az ő ügyletét
bonyolítanám le; ahogyan egy földterület eladója is köteles jóhiszeműségi megfontolásokból a
termést átadni, még akkor is, ha egyáltalán nem hibáztatható azért, hogy elmulasztotta a más
tulajdonában lévő termést betakarítani, hacsak nem lehet őt gondatlanság miatt felelősségre
vonni. De mi a helyzet akkor, ha eladtam egy ingatlant, miközben egy másik fél birtokában
volt, és elfogadtam a felbecsült kártérítést, tartozom-e a félnek az ingatlannal vagy annak
árával? Minden bizonnyal a tulajdonnal tartoznék neki, mivel nem a keresetemből eredő
jogaimat lennék kénytelen átruházni rá, hanem magát a tulajdont. Ha a tulajdontól erőszakkal
fosztottak volna meg, vagy lopás miatt indított per miatt kétszeres kártérítés megfizetésére
ítéltek volna, ez semmiképpen sem érintené a vevőt, mert ha az eladó önhibáján kívül
megszűnne birtokában lenni az ingatlannak, köteles lenne átruházni a keresetjogát és a kapott
kártérítést is, de a tulajdont nem; ha pedig egy épületet tűzvész pusztítana el, a földet kellene
átruháznia, amelyen az állt.
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22. Scaevola, Vélemények, II. könyv.
Egy ingatlan öröklési jogának eladója megkapta az ár egy részét, de a vevő nem fizette ki neki
a fennmaradó részt. Felmerült a kérdés, hogy az örökléshez tartozó ingatlan zálogjog alapján
megtartható-e? Azt válaszoltam, hogy a megállapított tények alapján semmi sem akadályozta
meg, hogy azt így tartsák fenn.
23. Hermogenianus, Epitoméi a jogról, II. könyv.
A főadós ellen fennálló követelés eladója köteles átruházni minden ebből eredő kereseti jogot,
nemcsak magával az adóssal szemben, hanem az említett követelés kezeseivel szemben is,
kivéve, ha másként állapodtak meg.
(1) A követelés eladója köteles a vevőnek sértetlenül átadni mindazt, amit akár beszámítással,
akár behajtással szerzett.
24. Labeo, Utolsó művek, Javolenus Epitomái, IV. könyv.
Te eladtad az öröklési jogodat Cornelius birtokán; ezután Attius (akire Cornelius hagyatékot
hagyott, amellyel téged, mint örököst, megterheltek), mielőtt megkapta volna a hagyatékot a
vevőtől, meghalt, és ezzel te lettél az örököse. Úgy vélem, hogy az adásvételi pert jogszerűen
indíthatod meg annak érdekében, hogy a hagyatékot kifizessék neked, mivel az öröklési jogot
alacsonyabb áron adták el annak érdekében, hogy a vevő kifizethesse a hagyatékot; és az sem
számít, hogy a pénz Attiusnak, aki téged nevezett ki örökösének, vagy a hagyatéki
kedvezményezettnek járt-e volna.
25. Ugyanez, Valószínűségek, II. könyv.
Ha egy birtok öröklési jogát a hozzá tartozó földrészlet kivételével eladják, és az eladó az
említett földrészletre tekintettel szerez valamit, akkor azt át kell adnia az öröklési jog
vevőjének. Paulus azt mondja, hogy ilyen esetben mindig meg kell vizsgálni a felek
szándékát. Ha azonban ez nem állapítható meg, akkor az eladónak át kell adnia a vevőnek az
általa ily módon megszerzett tulajdont; mivel úgy tűnik, hogy az az öröklés miatt került a
kezébe, és nem másként; éppúgy, mintha az örökléssel való rendelkezés során nem vette
volna ki az említett földrészletet.

5. cím. Az adásvételtől való elállásról, és arról, hogy mikor szabad elállni az
adásvételtől.
1. Pomponius, Sabinusról, XV. könyv.
Az ifjabb Celsus azon a véleményen volt, hogy ha egy apai felügyelet alatt álló fiú elad
nekem olyan tulajdont, amely a peculiumának részét képezi, még ha az adásvétel
érvénytelenítéséről szóló megállapodás is születik, azt az apa, a fiú és én magam között kell
megkötni; mert ha a megállapodást csak az apával kötném, a fiú nem mentesülne a felelősség
alól; és megkérdezték, hogy egy ilyen szerződés nem lenne-e teljesen semmis, vagy valójában
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én nem mentesülnék-e, a fiú pedig kötelezett maradna; mint például abban az esetben, ha egy
gyámolt a gyámja felhatalmazása nélkül kötne szerződést, ő maga mentesülne, de az a fél,
akivel a szerződést kötötte, nem. Mert nem igaz, amit Aristo állított, nevezetesen, hogy a
szerződést úgy lehetne megkötni, hogy csak az egyik szerződő fél lenne felelős, mert az egyik
fél nem érvénytelenítheti az adásvételi szerződést; ezért, ha a szerződést az egyik fél
megújítja, úgy tartják, hogy az ilyen szerződés nem érvényes. Meg kell azonban mondani,
hogy ha egy apa szerződést köt, és a másik fél mentesül a felelősség alól, akkor a fiú is
mentesül egyúttal.
2. Ugyanő, A Sabinusról, XXIV. könyv.
Ha, miután megvettem tőled valamit, újra megveszem tőled magasabb vagy alacsonyabb
áron, akkor úgy értelmezzük, hogy az első adásvételt érvénytelenítettük; mert az adásvételt
még mindig befejezetlennek tekintjük a megállapodásunk alapján, amíg a dolgok
változatlanok maradnak, és így a későbbi adásvétel ugyanúgy áll, mintha nem előzte volna
meg semmi más. De nem alkalmazhatjuk ugyanezt az elvet, ha az eladás az ár kifizetése után
újul meg, mert az ár kifizetése után nem tehettük az eladást befejezetlenné.
3. Paulus, Az ediktumról, XXXIII. könyv.
Az adásvételi szerződéseket közös megegyezéssel kötik, így azok az ügylet megkötése előtt
közös megegyezéssel is felbonthatók. Felmerült tehát a kérdés, hogy a felek puszta akaratából
fel lehet-e mondani a kötelezettséget, ha a vevő kezességet vállalt, vagy az eladó kikötést tett.
Julianus szerint ekkor valóban nem lenne helye adásvételi keresetnek, mert a szerződésen
alapuló kivételek jóhiszemű megállapodásban szerepelnek. Meg kell azonban vizsgálni, hogy
a kezesség feloldása érdekében rendelkezésre állna-e kivétel. Én azon a véleményen vagyok,
hogy ha a megbízót fel kellene szabadítani, akkor a kezességet is fel kell szabadítani.
Ugyanez a szabály vonatkozik arra az esetre is, ha az eladó a kikötés alapján eljárást indít,
akkor kivétel alapján el lehet zárni. Ugyanez a jog érvényesül akkor is, ha a vevő az ingatlan
átadását a kikötésbe foglalta.
4. Paulus, Jegyzetek Julianus Digestájához, VIII. könyv.
Ha a szerződés egy tóga vagy egy tál megvásárlására szólt, és az eladó beleegyezett abba,
hogy az egyik említett árucikket nem adja el, úgy gondolom, hogy csak az említett árucikkre
vonatkozó kötelezettsége szűnik meg.
5. Julianus, Digest, XV. könyv.
Amennyiben a vevő felmentette az eladót, vagy az eladó a vevőt a felelősség alól, úgy tűnik,
hogy mindkét fél szándéka az volt, hogy az ügyletnek vége legyen; és az eredmény ugyanaz,
mintha abban állapodtak volna meg, hogy egyikük sem követel semmit a másiktól. Ebben az
esetben azonban sokkal nyilvánvalóbb, hogy a felmentés nem a természeténél fogva, hanem a
megállapodás erejénél fogva érvényes.
(1) Az adásvétel a felek puszta megegyezésével semmisnek minősül, ha az ügylet nem jött
létre.
(2) Ha egy eladott rabszolga meghal, az eladás ugyanolyan állapotnak minősül, mintha
átadták volna; vagyis az eladó mentesül a felelősség alól, és a rabszolga elvesztését a vevőnek
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kell viselnie. Ezért, hacsak más jogszerű megállapodás nem jött létre, a vételi és eladási
keresetek megalapozottak.
6. Paulus, Az ediktumról, II. könyv.
Ha a felek megállapodtak abban, hogy az eladott ingatlant egy bizonyos időn belül vissza kell
adni, ha az nem felel meg, Sabinus szerint a vételi keresetnek, vagy a vételi keresethez
hasonló in factum keresetnek kell helyt adni.
7. Ugyanaz, kérdések, V. könyv.
Ha másodszor is megveszek valamit, valamilyen feltétellel, amit már abszolút módon
megvásároltam, akkor a későbbi vásárlás érvénytelen.
(1) Ha egy gyám személyesen, a gyámja felhatalmazása nélkül köt szerződést, és ezt követően
az ő hozzájárulásával vásárol, bár az eladó már kötötte vele a szerződést, mégis, mivel a gyám
nem felelős, az adásvételt megújítják, hogy kölcsönösen kötelezzék egymást. Ha a
gyámhatóság első alkalommal közbelépett, és ezt követően a gyámhatóság engedélye nélkül
vásárolt, a második adásvétel semmis. Felmerülhet az a kérdés is, hogy érvényteleníthető-e az
adásvétel, ha a gyámhatóság felhatalmazása nélkül kötött megállapodást a gyámolt, mivel az
ilyen megállapodásnak ugyanaz a hatása, mintha a gyámhatóság felhatalmazása nélkül tette
volna meg a vásárlást az első helyen a gyámhatóság, és ezért ő maga nem felelős; de ha a
gyámhatóság pert indít a vagyonért, az eladó visszatarthatja-e azt, amíg ki nem fizeti? Joggal
állítható azonban, hogy mivel a vásárlásra eleve szabályosan szerződtek, aligha felel meg a
jóhiszeműségnek, hogy egy megállapodáshoz ragaszkodjanak, ha annak révén a másik felet
hátrányos helyzetbe hozzák; és ez különösen akkor áll fenn, ha ez utóbbi egy hihető
tévedéssel megtévesztették.
8. Scaevola, Vélemények, II. könyv.
Titius, Seius ügynöke, az utóbbi halálakor annak örökösévé nevezték ki, és Titius, nem
tudván, hogy meghalt, eladott egy földterületet egy, a birtokhoz tartozó rabszolga révén, és
ügynökként írta alá a nevét. Felmerült a kérdés, hogy az ügynök érvényteleníthette-e az
adásvételt, ha az adásvétel megkötése előtt tudomást szerzett a halálról? A válasz az volt,
hogy ha Titius maga nem adta volna el a birtokot, akkor nem lenne polgári peres felelősségre
vonható, mivel az adásvételt lebonyolító rabszolga szerződését írta alá, hanem az említett
rabszolga nevében a praetoriánus perben lenne felelősségre vonható.
9. Ugyanaz, Digest, IV. könyv.
Egy bizonyos földterületet, amely Lucius Titius tulajdonában volt, eladtak egy közadó miatt.
Lucius Titius, miután elismerte, hogy ő az adós, kijelentette, hogy kész megfizetni az adó
teljes összegét; és mivel a birtok eladása nem volt elegendő a teljes összeg kifizetésére, a
tartomány kormányzója visszavonta az eladást, és elrendelte, hogy a földet adják vissza
Lucius Titiusnak. Felmerült a kérdés, hogy a kormányzó döntése után és a földterület
visszaadása előtt az Lucius Titius tulajdonába tartozott-e? A válasz az volt, hogy ez nem volt
így, amíg az árat vissza nem fizették a vevőnek, vagy ha az árat még nem fizette ki a vevő,
mielőtt az adókövetelést kielégítették volna.
10. Ugyanaz, Digest, VII. könyv.
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Seius egy földterületet vásárolt Lucius Titiustól azzal a feltétellel, hogy az ingatlan eladatlan
marad, ha egy bizonyos időpontig nem történik meg a fizetés. Seius, miután az ár egy részét
azonnal kifizette, és az eladó meghalt, másokkal együtt Titius kiskorú gyermekeinek
gyámjává nevezték ki, de az ár fennmaradó részét nem fizette ki gyámtársainak, a
szerződésnek megfelelően, és az összeget nem helyezte a gyámság vagyona közé. Felmerült a
kérdés, hogy az adásvétel semmis-e. A válasz az volt, hogy a megállapított tényeknek
megfelelően az adásvétel érvénytelennek minősült.
(1) Bizonyos földterületek vevője, mivel gyanította, hogy Numeria és Sempronia vitát fog
szítani az eladással kapcsolatban, megállapodott az eladóval, hogy az ár egy bizonyos része az
ő kezében marad, amíg az eladó nem nyújt kezességet. Az eladó ezt követően a következő
rendelkezést illesztette be a szerződésbe: "Ha a teljes összeget egy bizonyos időpontig nem
fizetik ki, és az eladó nem kívánja, hogy a földeket eladják, akkor azok eladatlanul
maradnak." Időközben az eladó az egyik női ellenfelével szemben megnyerte az ügyét, és a
másikkal kiegyezett, így a vevő minden vita nélkül birtokba vehette a földeket. Felmerült a
kérdés, hogy mivel nem nyújtottak kezességet, és a szerződésben foglaltaknak megfelelően
nem fizették ki a teljes összeget a kitűzött időpontban, a földek eladatlanok maradtak-e? A
válasz az volt, hogy amennyiben a megállapodás szerint a pénzösszeg kifizetésére csak akkor
kerül sor, ha az eladás fejében biztosítékot nyújtanak, és a vevő nem tett semmit, ami
megakadályozta volna a szerződés teljesítését, akkor a szerződés utóbbi része nem
érvényesíthető.

6. cím. Az eladott ingatlanhoz kapcsolódó kockázatról és előnyökről
1. Ulpianus, Sabinusról, XXVIII. könyv.
Ha a bor az eladás után savanyodik meg, vagy bármilyen más hibát szenved, a vevőnek kell
viselnie a veszteséget; éppúgy, mintha a bor az edények, amelyekben volt, törése vagy más
okból kifolyt volna. Ha azonban az eladó vállalja a kockázatot, akkor azt arra az időre kell
vállalnia, amíg ennek kiteszi magát; de ha nem jelölte meg az időt, akkor a bor az ő
kockázatára marad mindaddig, amíg el nem fogy, mert amikor ez megtörténik, akkor az
adásvétel teljes egészében befejeződik. Ezért akár úgy állapodtak meg, hogy a bor az ő
kockázatára kerül, akár nem, ő felel érte mindaddig, amíg el nem fogy. Ha azonban a bor
elfogyasztása előtt az azt tartalmazó edényeket vagy hordókat a vevő lezárja, úgy véljük, hogy
a bor továbbra is az eladó kockázatára marad, hacsak nem születik más megállapodás.
(1) Az eladónak a bor biztonságos megőrzéséért is felelnie kell, amíg azt meg nem mérik,
mivel a mérés előtt a bor bizonyos mértékig nem tekinthető eladottnak. A kimérés után a bor
már nem tartozik az eladó kockázatára, és még a kimérés előtt mentesül a felelősség alól, ha
nem kimérve, hanem korsókban vagy hordókban adta el.
(2) Ha egy hordót a vevő lepecsételt, Trebatius szerint úgy tekintik, hogy azt a vevőnek adták
át; Labeo azonban ennek ellenkezőjét állítja. Ez utóbbi véleménye helyes, mivel a hordót
inkább azért szokás lepecsételni, hogy a bor ne cserélődhessen, mint azt tekinteni, hogy a
hordó akkor került átadásra.
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(3) Az eladónak joga van kiönteni a bort, ha meghatározott időpontot jelölt ki a kimérésre, és
ez nem a kijelölt napon történik meg. Nem szabad azonban kiöntenie, mielőtt a vevőt tanúk
jelenlétében nem értesítette volna, hogy a bort távolítsa el, vagy nem figyelmeztette, hogy ha
nem teszi meg, ki fogja önteni. Dicséretesebb lesz azonban, ha nem önti ki, amikor joga lett
volna hozzá. Követelhet tehát némi kártérítést a hordók használatáért, de csak akkor, ha az ő
érdekében áll, hogy a hordók, amelyekben a bor volt, kiürüljenek; mint például, ha bérbe
akarta adni azokat, vagy ha szükséges volt, hogy helyette mást béreljen. Kényelmesebb
azonban más hordókat bérelni, és a bort addig nem szállítani, amíg a többi hordó bérleti díját
a vevő ki nem fizette, vagy a bort jóhiszeműen eladni; vagyis mindent úgy intézni, hogy saját
magának ne okozzon kellemetlenséget, hogy a vevőnek a lehető legkisebb veszteséget
okozza.
(4) Ha hordós bort vásárol, és nem állapodtak meg a szállítás időpontjáról, akkor a szándékot
úgy kell tekinteni, hogy a bort még azelőtt le kell csapolni, hogy a hordókra szükség lenne a
következő évjárathoz. Ha addig az időpontig nem ürülnek ki, akkor a régiek által elfogadott
eljárást kell követni, vagyis az eladónak egy kosárral meg kell mérnie a bort, és hagynia kell
elfogyni, mert a régi hatóságok a mérés miatt állapították meg ezt a szabályt, hogy a mérés
összege ne legyen nyilvánvaló, de a vevő által elszenvedett veszteség ismert legyen.
2. Gaius, Napi események, II. könyv.
A következő is igaz: ha az eladónak szüksége van az edényekre az új évjárathoz, és olyan
kereskedő, aki szokott bort vásárolni és eladni, akkor azt az időpontot kell figyelembe venni,
amikor a bor kényelmesen kivehető az eladó birtokából.
(1) Lássuk továbbá, hogy az eladónak milyen módon kell vigyáznia a borra, mielőtt a mérésre
kijelölt időpont elérkezik; pontos vagy rendes gondossággal kell-e eljárnia, vagy csak
csalásért felel? Úgy gondolom, hogy az eladónak csupán a szokásos gondosságot kell
tanúsítania, és elkerülhetetlen baleset vagy felsőbbrendű erő kifejtése esetén menthető.
3. Paulus, Sabinusról, V. könyv.
Az eladónak ugyanazt a gondosságot kell tanúsítania, mint a használatra kölcsönadott tárgyak
esetében, azaz nagyobb gondossággal kell eljárnia, mint saját tulajdonát illetően.
4. Ulpianus, Sabinusról, XXVIII. könyv.
Ha valaki eladná a borát, és kijelentené, hogy azt egy bizonyos időn belül meg kell kóstolni,
és azután ő lenne a hibás, hogy ez nem történt meg; az eladónak kellene-e viselnie a bor
savanyúságának vagy penészesedésének kockázatát, csak a meghatározott nap előtt eltelt
időre? Vagy az idő letelte után is ő felel-e; vagy ha a bor az idő letelte után romlott meg,
akkor is az eladónak kell-e vállalnia a kockázatot? Vagy inkább úgy kell-e tekinteni, hogy az
adásvételt megkötötték, mivel azt egy feltétellel kötötték, azaz azzal a feltétellel, hogy a bort
egy bizonyos időpont előtt meg kell vizsgálni? A felek szándéka fontos kérdés. Úgy vélem
azonban, hogy ha a szándék nem állapítható meg, akkor úgy kell tekinteni, hogy az adásvétel
továbbra is fennáll, és az eladónak a kockázatot a bor megkóstolására kijelölt nap elteltével is
vállalnia kell, mivel ezt ő maga okozta.
(1) Ha a bort ömlesztve adják el, az eladó csak a megőrzéséért felel; ebből pedig az
következik, hogy ha nem kóstolási feltételekkel adják el, az eladó nem felel a bor

787
savanyúságáért vagy penészéért, hanem a vevőnek kell viselnie a teljes kockázatot. Szokatlan
azonban, hogy bárki kóstolás nélkül vásároljon bort; és ezért, ha erre a célra nem jelöltek ki
napot, a vevő akkor kóstolja meg, amikor neki tetszik, és addig az időpontig, amíg ezt
megteszi, az eladónak kell felelnie a bor savanyúságáért vagy penészéért; mert ha a kóstolás
napját kitűzték, az a vevő helyzetét javítja.
(2) Ha a bort ömlesztve adták el, a megőrzés akkor szűnik meg, amikor elérkezik az elszállítás
ideje; és ezt úgy kell érteni, hogy ez akkor is érvényes, amikor az időpontot megemlítik. Ha
azonban az időpontot nem említik, akkor meg kell vizsgálni, hogy az eladó köteles-e
határozatlan ideig vigyázni rá. A jobb vélemény az (a fentebb kifejtettekkel összhangban),
hogy vagy a felek szándékát kell megállapítani az időpontra vonatkozóan, vagy a vevőt kell
felszólítani a bor elszállítására. Az biztos, hogy a bort még azelőtt el kell távolítani, hogy a
hordókra szükség lenne a szürethez.
5. Paulus, Sabinusról, V. könyv.
Ha a vevő hibájából a bort nem vitték el a megbeszélt időpontban, az eladó nem köteles
utólag felelősséget vállalni érte, kivéve, ha a késedelmet a vevő csalárd szándéka okozta. Ha
például egy bizonyos pincében száz korsó bort adtak el, az eladónak kell viselnie a
kockázatot, amíg azokat ki nem mérik, kivéve, ha a vevő hibáztatható a késedelemért.
6. Pomponius, Sabinusról, IX. könyv.
Ha bizonyos bort vásárolok, és az, ami savanyú és penészes, kivételt képez, Proculus azt
mondja, hogy bár ez a kivétel a vevő javára történik, ha hajlandó elfogadni a savanyú bort,
mégis, a savanyú és penészes bor nem lesz benne az adásvételben; mert amit a vevő nem
hajlandó elfogadni, azt nem szabad kényszeríteni, mert ez igazságtalan, és az eladónak nem
szabad megengedni, hogy a bort másnak eladja.
7. Paulus, Sabinusról, V. könyv.
Ha az adásvétel után a földterületet alluviális lerakódás révén növelik, vagy annak
mennyisége ugyanezen okból csökken, a vevő élvezheti az előnyt, vagy szenvedheti el a
kellemetlenségeket. Ha ugyanis az adásvétel után az egész földet folyó borítja, a vevőnek kell
viselnie a veszteséget, és ezért ugyanígy jogosult az ebből eredő előnyökre is.
(1) Mindent, amit eladnak, a földdel együtt kell átadni, kivéve, ha megállapodás született
arról, hogy ez nem történik meg. Ami nem mérhető, azt is át kell adni, ha ez volt a
megállapodás; mint például az országutakat, a telekhatárokat és az ingatlanhoz kapcsolódó
ligeteket. Ha azonban erről nem volt szó, ezeket nem kell átruházni; ezért szokás kifejezetten
rendelkezni arról, hogy a földrészletben lévő ligeteket és közutakat meg kell mérni, és az
átruházásba bele kell foglalni.
8. Ugyanő, Az ediktumról, XXXIII. könyv.
Meg kell állapítani, hogy mikor teljesül az adásvétel, mert akkor tudjuk meg, hogy kinek kell
viselnie a kockázatot; mivel, ha az adásvétel teljesült, a vevőnek kell vállalnia azt. Ha az
eladandó dolog minősége és mennyisége, valamint az ára meg van határozva, és azt minden
feltétel nélkül eladják, az ügylet teljesnek minősül. Ha azonban feltételhez kötve adják el, és a
feltételt nem teljesítik, az adásvétel semmis, akárcsak a kikötés esetében. Proculus és
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Octavenus azt állítják, hogy a feltétel teljesítésével a tulajdon a vevő kockázatára száll át, és
Pomponius a Kilencedik könyvben helyesli ezt a véleményt. Ha azonban a feltétel fennállása
alatt akár a vevő, akár az eladó meghal, akkor megállapítást nyer, hogy ha a feltétel teljesül,
örököseik is kötelezettek lesznek, mintha az ügyletet valamilyen eltelt időre való
hivatkozással kötötték volna meg. Ha azonban az ingatlant a feltétel függőben levő fennállása
alatt adják át, a vevő, mint olyan, nem szerezheti meg azt haszonélvezettel, és az általa esetleg
fizetett vételár bármely részét visszakaphatja, míg a köztes idő alatt összegyűjtött termés az
eladóé lesz; ugyanúgy, ahogy a kikötések és a feltételes hagyatékok is megszűnnek, ha az
ingatlan megsemmisül, míg a feltétel nem teljesül. Nyilvánvaló, hogy ha a vagyon megmarad,
bár sérült állapotban, a vevőnek kell viselnie a veszteséget.
(1) Ha az adásvétel a következő feltételekkel történik: "Ez a rabszolga eladásra kerül, akár
érkezik, akár nem érkezik Ázsiából egy bizonyos hajó." Julianus azon a véleményen van,
hogy az adásvétel azonnal megköttetett, mivel bizonyos, hogy a szerződés teljes.
(2) Ha eladod nekem egy bizonyos ingatlan haszonélvezeti jogát, nem mindegy, hogy csak a
használat és az élvezet jogát adod-e el, amely egyedül téged illet meg, vagy ha a
tulajdonodban van az ingatlan, akkor eladod nekem a haszonélvezeti jogot is; mert az első
esetben, még ha azonnal meghalsz is, az örökösöd nem tartozik nekem semmivel, de ha élsz, a
jog az én örökösömre száll át. A második esetben az én örökösömre semmi sem száll át, de az
ön örökösét terheli a kötelezettség.
9. Gaius, A tartományi ediktumról, X. könyv.
Ha egy földterület vizsgálata után és az adásvételi szerződés megkötése előtt az említett
földterületen lévő fákat a szél ereje kidönti, felmerül a kérdés, hogy ezeket is át kell-e adni a
vevőnek? A válasz az, hogy nem, mivel nem vásárolta meg őket, mivel mielőtt megvásárolta
volna a földet, megszűntek annak részét képezni. Ha azonban a vevő nem tudott arról, hogy a
fák kidőltek, az eladó azonban tudott róla, de nem tájékoztatta őt, akkor a vevő kamatai
erejéig kártérítési felelősséggel tartozik, feltéve, hogy az eladás megtörténik.
10. Ulpianus, Disputációk, VIII. könyv.
Amennyiben a feltételes adásvétel során abban is megállapodtak, hogy az ingatlan a vevő
kockázatára marad, úgy gondolom, hogy a megállapodás érvényes.
(1) Scaevola Julianus hetedik könyvéhez fűzött jegyzetében azt mondja, hogy a vevő nem
indíthat keresetet az eladott földterület visszaszerzése iránt, ha a földterület egy része a
kimérés előtt árvíz, földrengés vagy bármilyen más baleset következtében elpusztult.
11. Alfenus Verus, Digest, II. könyv.
Ha egy eladott ház leég, mivel nem történhet tűz anélkül, hogy valaki ne lenne felelős, mi a
törvény? A válasz az, hogy mivel a tűz a házfő hibája nélkül is bekövetkezhet, ha azt nem a
rabszolgák gondatlansága okozta, a gazdát nem feltétlenül terheli a felelősség. Ezért, ha az
eladó ugyanolyan szorgalommal gondoskodik a házról, mint ahogy a takarékos és szorgalmas
emberek szokták, és mégis bekövetkezik egy baleset, nem lesz felelős.
12. Paulus, Alfenus Digestus Epitomái, III. könyv.
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Az aedilis széttört néhány ágyat, amelyeket egy párt vásárolt, és amelyeket az országúton
hagytak. Ha azokat a vevőnek adták át, vagy ha ő volt a hibás azért, hogy nem adták át, akkor
a veszteséget neki kellett viselnie.
13. Julianus, Az Urseius Feroxról, III. könyv.
A vevőnek a Lex Aquilia alapján joga lenne keresetet indítani az aedilis ellen, ha az
jogellenesen járt el; vagy minden bizonnyal lesz egy adásvételi keresete az eladóval szemben,
hogy rákényszerítse őt, hogy engedményezze rá az aedilis ellen fennálló kereseti jogait.
14. Paulus, Alfenus Digestus Epitomái, III. könyv.
Ha az ágyakat nem szállították le, és a vevő nem akadályozta meg késedelmesen a
leszállításukat, a veszteséget az eladónak kell viselnie.
(1) Ha a megvásárolt anyagok a szállítást követően lopás miatt elvesznek, a vevőt terheli a kár
megtérítése, ellenkező esetben az eladónak kell viselnie a veszteséget. A faanyagot akkor
tekintik leszállítottnak, amikor a vevő megjelölte azt.
15. Gaius, Napi események, II. könyv.
Ha a hordóban lévő bort eladják, és az jellegénél fogva megromlik, mielőtt a vevő
elszállítaná, és az eladó kezeskedett a bor jó minőségéért, felelősséggel tartozik a vevőnek; ha
azonban erre vonatkozóan nem mondott semmit, a vevőnek kell viselnie a veszteséget, vagy
azért, mert nem kóstolta meg a bort, vagy ha meg is kóstolta, téves véleményt alkotott, és csak
magát okolhatja. Nyilvánvaló, hogy ha az eladó tudta, hogy a bor jó minősége nem tart ki a
bor elszállításának napjáig, és erről nem értesítette a vevőt, akkor az utóbbi figyelmeztetéshez
fűződő érdekének mértékéig felel.
16. Javolenus, Cassiusról, VII. könyv.
Ha egy rabszolga vevője engedélyt kér arra, hogy bérbe vehesse őt, amíg ki tudja fizetni az
árát, nem szerez semmit az említett rabszolga szolgáltatásai révén, mivel nem tekinthető
átadottnak, akinek a birtokát az eladó megtartja a bérbeadással. A vevő felel a rabszolgáért, ha
bármi történik vele az eladó csalása nélkül.
17. Pomponius, Quintus Muciusról, XXXI. könyv.
Meg kell jegyezni, hogy amint a vevő késedelembe esik, az eladó nem gondatlanságért,
hanem csak csalásért felel. Ha mind az eladó, mind a vevő késedelembe esik, Labeo szerint a
vevőt nagyobb kár éri, mint az eladót. Meg kell azonban vizsgálni, hogy az a fél, aki utoljára
késik, nem károsodott-e jobban, mert mi lenne az a helyzet, ha én értesítem az eladót, és ő
nem adja át az általam megvásárolt ingatlant, és amikor aztán utólag felajánlja azt, én
megtagadom annak elfogadását? Nyilvánvaló, hogy ebben az esetben én lennék az, akit a
mulasztás hátrányosan érintene. De ha a késedelmet a vevő okozta, és aztán, miközben
minden sértetlen volt, az eladónak kellene késedelembe esnie, amikor képes volt az átadásra,
akkor csak az a jogos, hogy ő szenvedjen a későbbi késedelem miatt.
18. Papinianus, Vélemények, III. könyv.
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Ha a felszabadítottak szállásadási kötelezettsége halálukkal megszűnik, az ingatlan vevője
nem felel az eladóval szemben emiatt; ha nem született más megállapodás, mint hogy a
felszabadítottaknak az elhunyt végakaratának megfelelően a fizetett vételáron felül szállást
kell biztosítani.
(1) Ha az ingatlan tulajdonjogával kapcsolatban a vételár kifizetése előtt vita merül fel, a vevő
nem köteles azt megfizetni, hacsak az eladó nem nyújt fizetőképes biztosítékot a kilakoltatása
ellen.
19. Hermogenianus, Epitoméi a jogról, II. könyv.
Ha a vevő késedelembe esik az eladóval szemben a vételár megfizetésével, csak a kamatot
kell megfizetnie, és nem felel semmiért, amit az eladó megszerezhetett volna, ha nem lett
volna késedelem; például, ha az eladó kereskedő volt, és a vételár kifizetése után többet
nyerhetett volna az áru eladásából, mint a kamatból.

7. cím. A rabszolgák elszállításáról, valamint arról, hogy a rabszolgát a
manumitáció feltétele mellett adják el, vagy ennek ellenkezőjéről
1. Ulpianus, Az ediktumról, XXXII. könyv.
Ha egy rabszolgát azzal a feltétellel adnak el, hogy nem maradhat egy bizonyos helyen, az a
fél, aki ezzel a feltétellel adta el, elengedheti a szerződésnek ezt a részét, és megengedheti,
hogy Rómában maradjon. Papinianus a Harmadik könyvben azt mondja, hogy ezt a feltételt a
gazda biztonsága érdekében kell betartani, hogy ne legyen kitéve veszélynek.
2. Marcianus, Közügyek, II. könyv.
Ha egy rabszolgát azzal a feltétellel adnak el, hogy Olaszországból eltávolítják, akkor egy
tartományban maradhat, kivéve, ha ezt kifejezetten megtiltották.
3. Paulus, Az ediktumról, L. könyv.
Ha egy rabszolgát azzal a feltétellel adnak el, hogy egy bizonyos időn belül manumifikálják,
ha nem manumifikálják, akkor szabaddá válik; annak ellenére, hogy az őt eladó fél még
mindig ragaszkodhat eredeti szándékához. Nem szükséges az örökös kívánságáról
meggyőződni.
4. Marcellus, Digest, XXIV. könyv.
Ha egy húsz év alatti kiskorú elad neked egy rabszolgát, és azzal a feltétellel adja át, hogy te
manumitálod, az átruházás nem hatályos; még akkor sem, ha azzal a szándékkal adta át, hogy
amikor elérte a húszadik életévét, te manumitálod; mert nagyon kevés különbség van abban,
ha a szabadsága időpontját elhalasztják, mert a törvény az ilyen jellegű rendelkezést mint
megalapozatlant ellenzi.
5. Papinianus, Kérdések, X. könyv.
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Ha egy rabszolgának az eladóval kötött megállapodás megtiltja, hogy egy bizonyos város
külvárosában lakjon, akkor úgy tekintik, hogy magának a városnak a területén is tilos
tartózkodnia. És valóban, bár ezt a császárok ediktumai írták elő, ennek értelme nyilvánvaló,
mert aki egy város kevésbé fontos részein nem lakhat, az nem élvezhet lakhatást a város
fontosabb részein sem.
6. Ugyanaz, Kérdések, XXVII. könyv.
Amikor az eladó biztosítékot kér a vevőtől, hogy nem fog egy rabszolganőt manumumumálni,
vagy prostitúciónak alávetni, és ha e rendelkezés megszegésével bármilyen cselekményt
elkövetnek, a rabszolganőt gazdája visszaszerezheti, vagy szabadnak tekintheti, és a kikötés
alapján büntetést követelhet; egyes hatóságok szerint a rosszhiszeműségen alapuló kivételre
lehet hivatkozni, de Sabinus úgy véli, hogy ez nem tehető meg. A józan ész azonban azt
sugallja, hogy a kikötés jogilag nem állhat fenn, ha kihagyják azt a feltételt, hogy "hogy nem
kell őt manumitálni", mert hihetetlen, hogy valaki úgy akart volna manumitálni egy
rabszolgát, hogy közben nem gondolt olyan cselekményre, amely ezt megvalósítja. Ha
azonban kikötötték, hogy a rabszolgát nem szabad prostitúcióra kényszeríteni, nincs ok arra,
hogy a büntetést ne lehessen perelni és behajtani, mivel a vevő ezzel szégyent hozott volna a
rabszolgára, és egyúttal az eladó szándékait is kétségbe vonta volna; mivel a kikötés teljes
elhagyásával a megfontolásból, megállapítást nyert, hogy az adásvételi kereset megalapozott.
(1) Ha a vevő az adásvételre vonatkozó rendelkezésekkel ellentétes cselekményt követ el,
vagy nem követ el, néha úgy döntöttünk, hogy az eladó nem indíthat adásvételi pert a
megbüntetése érdekében, kivéve, ha az eladónak anyagi érdeke fűződött az ügyhöz, például
mert ő maga ígért büntetést; de nem célszerű azt hinni, hogy egy jó polgár úgy vélné, hogy az
eladónak érdekében áll, hogy dühét ily módon csillapítsák. Sabinus véleménye azonban ennek
ellenkezőjére késztet, mert szerinte a kereset jogosan indítható, mivel a rabszolgát a feltétel
miatt, úgy tűnik, alacsonyabb áron adták el.
7. Ugyanaz, Kérdések, X. könyv.
Egy rabszolgát azzal a feltétellel adtak el, hogy nem maradhat Olaszországban, és a felek
kikötés nélkül megállapodtak abban, hogy ha a feltétel nem teljesül, a vevőnek büntetést kell
fizetnie. Nehéz azt a következtetést levonni, hogy az eladó bosszúvágyból indíthatna keresetet
ezen az alapon; de jogosan megteheti, ha a feltételt nem tartják be, és az ígért kötbérért való
felelősséget kell megállapítani. Ennek az lesz az eredménye, hogy csak arra vonatkozóan
indíthat pert, amit a vevő köteles fizetni, mert ami ezen felül van, az büntetés, és nem a
tulajdon visszaszerzésére irányuló kísérlet. Ha azonban a megállapodás úgy szólt volna, hogy
a rabszolgát büntetés címén nem kell elvinni, akkor a kereset szabályosan megindítható a
kegyelemből; és e két eset nem is tűnik ellentétesnek, mivel az egyik ember érdeke, hogy a
másik embernek haszna származzon belőle; mert valójában a nem kiszabott büntetés
méltatlansága csak a kegyetlenség tulajdonságával rendelkezik.
8. Ugyanaz, Kérdések, XXVII. könyv.
Felmerült a kérdés, hogy ha valaki eladta a saját rabszolgáját, és úgy rendelkezett, hogy
bizonyos időn belül manumitálni kell, majd később meggondolta magát, és a vevő ennek
ellenére manumitálta őt, jogosult-e bármiféle keresetre ezen az alapon. Kijelentettem, hogy az
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adásvétel alapján történő keresetindítás joga megszűnik, ha a rabszolgát manumitálták, vagy
az eladó meggondolta magát.
9. Paulus, Kérdések, V. könyv.
Titius eladott egy rabszolgát azzal a feltétellel, hogy ha Rómában marad, engedélyt kap a
letartóztatására. A vevő ugyanezzel a feltétellel eladta őt egy másik félnek, a rabszolga pedig
megszökött a második vevő elől, és Rómában maradt. Kérdezem, hogy letartóztatható volt-e,
és ha igen, akkor ki által? Azt válaszoltam, hogy kétségtelen, hogy mivel szökevény volt, nem
lehet a feltétel ellenére semmit sem megállapítani, mivel nem volt joga elhagyni a gazdáját; és
pusztán azért, mert szökevény volt, nem is létesíthetett Rómában lakóhelyet. Ha azonban a
második vevő beleegyezésével maradt ott, akkor a feltételt előíró felet kell előnyben
részesíteni, és a második eladóról csak azt kell megállapítani, hogy a vevő figyelmeztetése és
a felelősség alól való felmentése céljából hivatkozott rá; mert semmiképpen sem foszthatta
meg eladóját a feltétel által biztosított előnytől, mivel ha büntetés megfizetésére ígéretet tett,
akkor akkor is felelős lenne, ha ő maga is kikötötte volna ugyanezt a büntetést. Ahol azonban
büntetést ígértek, ott két kereset áll fenn, és a rabszolga letartóztatható. Ha azonban az első
eladó azzal a feltétellel kötötte az adásvételt, hogy ha a rabszolga prostituálttá válik, akkor
szabad lesz, a második pedig azzal, hogy lefoglalható; a szabadságot előnyben kell részesíteni
a letartóztatás jogával szemben. Nyilvánvaló, hogy ha az első feltétel a lefoglalás jogát, az
utolsó pedig a szabadság jogát tartalmazta, akkor azt kell megállapítani, hogy a szabadságot
biztosító feltétel élvez elsőbbséget; mivel mindkét feltétel a rabszolga javára van hozzáfűzve,
és ahogy az eladó általi letartóztatás megszabadítja őt a kártól, úgy a szabadság is ugyanezt a
hatást váltja ki.
10. Scaevola, Digest, VII. könyv.
Egy bizonyos ember eladta Pamphilust és Stichust, és az adásvételi szerződésbe belefoglalta,
hogy mivel az említett rabszolgákat alacsony áron adta el, azok csak Seius szolgaságának
lesznek alávetve, és hogy az ő halála után szabadon maradnak. Felmerült a kérdés, hogy a
rabszolgák, akikre vonatkozóan ez a megállapodás a vevő és az eladó között létrejött, a vevő
halála után pusztán a törvény erejénél fogva szabadok lesznek-e? A válasz az volt, hogy az
isteni Hadrianus e pontra hivatkozva kihirdetett alkotmánya szerint, ha Pamphilus és Stichus,
a szóban forgó rabszolgák nem kapnak manumetációt, akkor nem válnak szabaddá. Claudius
szerint az isteni Marcus úgy döntött, hogy amennyiben az adásvételi szerződésben szerepel a
szabadságra vonatkozó feltétel, a rabszolgák hat hónapon belül szabadok lesznek, még akkor
is, ha nem manumifikálják őket, noha az eladó a vevő haláláig halasztotta a szabadságukat.
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XIX. könyv
1. A vételi és eladási cselekmények összefoglalása.
2. A lízing és a bérbeadás tekintetében.
3. Az ingatlanok értékének becslésére irányuló intézkedésekről.
4. A vagyoncserére vonatkozóan.
5. A cselekményekről praescriptis verbis és in factum.

********************************************-

1. cím. A vételi és eladási cselekményekről
2. Ulpianus, Sabinusról, XXVIII. könyv.
Ha az eladott ingatlant nem adják át, a vevő jogosult lesz peres úton behajtani az ehhez
fűződő érdeke összegét. Ez az érdek néha nagyobb, mint maga az ingatlan ára, amennyiben a
vevő számára többet ér, mint az ingatlan értéke, vagy amivel azt megvásárolták.
(3) Ha az eladó tudta, hogy az ingatlan szolgalmi joggal terhelt, és ezt a tényt eltitkolta, nem
kerülheti el a vételi keresetet, feltéve, hogy a vevő nem tudott erről; ugyanis minden, ami a
jóhiszeműség megsértésével történik, a vételi kereset tárgyát képezi. Úgy értelmezzük, hogy
az eladó tudott a teherről, és eltitkolta azt, nemcsak akkor, ha nem értesíti a vevőt, hanem
akkor is, ha tagadja, hogy az említett szolgalom esedékes, amikor erről kérdezik. Ha
példaként felveti, hogy az eladó azt mondta: "Nincs esedékes szolgalom, de ha váratlanul
megjelenik, nem leszek felelős", úgy gondolom, hogy a vételi perben felelősséggel tartozik,
mert a szolgalom esedékes volt, és ő tudott róla. Ha azonban az eladó intézkedéseket tett
annak megakadályozására, hogy a vevő megállapítsa, hogy a szolgalom esedékes, akkor úgy
vélem, hogy a vételi perben felelősséggel tartozik. És általánosságban azt kell mondanom,
hogy ha csalárd módon eltitkolta a szolgalom fennállását, akkor felelősségre kell vonni, de
nem azután, hogy beleegyezett a biztosíték nyújtásába. Ezek az elvek akkor is helytállóak, ha

794
a vevő nem tudott a szolgalmak létezéséről, mert nem tekinthető úgy, hogy eltitkolt valamit,
ha a másik fél tud róla, és nem is kell tájékoztatni azt, aki nem tud a tényekről.
3. Paulus, Sabinusról, V. könyv.
Ha egy földterület méreteit az adásvételkor megemlítik, és az összeget nem adják meg, a
vételi keresetnek helye van. Az ingatlan teljes birtoklása nem úgy értendő, hogy a vevőre száll
át, ha a birtokot egy örökhagyó vagy a megőrzésére kijelölt vagyonkezelő birtokolja, vagy
bármelyik hitelező birtokolja. Ugyanezt kell mondani akkor is, ha egy meg nem született
gyermek birtokában van, mivel a teljes birtoklás kifejezés erre az esetre is vonatkozik.
3. Pomponius, Sabinusról, IX. könyv.
A birtokba adás, amelyet az eladónak kell megtennie, olyan jellegű, hogy ha bárki jogszerűen
megfoszthatja a vevőt attól, a birtokba adás nem tekinthető átadásnak.
(1) Ha a vevő a birtoklás teljes átadásáról állapodik meg, és a kikötés alapján keresetet indít, a
haszon nem tartozik bele az említett keresetbe; mert amikor valaki a föld átadásáról állapodik
meg, úgy értendő, hogy annak teljes birtoklását át kell adni, és a termés átadása nem tartozik
bele az ilyen kikötésbe, mivel abban semmi más nem szerepelhet, mint a föld puszta átadása;
de a termés átadására vonatkozó vételi kereset megalapozott.
(2) Ha én egy utat, egy marhák számára kialakított felhajtót, egy általános útjogot vagy a
vízvezetés jogát vásárolom meg az Ön telephelyén keresztül, akkor nincs szó puszta
birtoklásról; és ezért Önnek biztosítania kell számomra, hogy Ön nem tesz semmit, ami
megakadályozná a jogom gyakorlását.
(3) Ha a bor eladója a bor átadásával kapcsolatban mulasztást követ el, akkor a bor
legmagasabb árának megfizetésére kell kötelezni, akár az eladás időpontjában, akár a
kártérítés bírósági megállapításakor, valamint a bor legnagyobb értékének megfizetésére, akár
az eladás helyén, akár a kereset benyújtásának helyén.
(4) Ha a vevő felelős a mulasztásért, a bor értékét a kereset benyújtásának időpontjában kell
megbecsülni, és a legalacsonyabb árra kell hivatkozni azon a helyen, ahol ez megtörtént.
Késedelemről akkor beszélünk, ha az eladót semmilyen nehézség nem akadályozza a bor
leszállításában, különösen, ha mindig kész volt azt leszállítani. Továbbá nem a bornak a
perindítás helyén érvényesülő árát kell figyelembe venni, hanem azt, hogy a bort hol kell
leszállítani, mert ha a bort Brindisiben adják el, még ha a szerződést máshol kötötték is, azt
Brindisiben kell leszállítani.
5. Paulus, Sabinusról, V. könyv.
Ha Ön elad nekem egy rabszolgát, tudván, hogy az tolvaj, vagy hogy valamilyen kárt követett
el, és én nem tudok erről a tényről, még ha Ön kétszeres kártérítést is ígért nekem, akkor a
vételi perben Ön felel nekem annak az összegnek az erejéig, amely az én érdekem lett volna a
rabszolga jellemének ismeretében; mert nem indíthatok Ön ellen keresetet a kikötésre
hivatkozva, mielőtt én magam ténylegesen elvesztettem volna valamit.
1. Ha a mező mérése kevesebbnek bizonyul a megadottnál, az eladó felel a hiány összegéért,
mert ha a mérés nem megfelelő, a nem létező talaj minősége nem állapítható meg. És a vevő
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nem csak akkor jogosult a keresetre, ha a mező mérése a teljes területre vonatkozóan, hanem
annak bármely részére vonatkozóan is hiányos; mint például, ha azt állítják, hogy egy
szőlőültetvényben vagy olajfaültetvényben ennyi jugera van, és az összeg kevesebbnek
bizonyul. Ezért ezekben az esetekben a talaj jó minőségére való hivatkozással kell becslést
végezni.
(5) Ugyanő, A Sabinusról, V. könyv.
Ha egy örököst végrendeletben bíznak meg azzal, hogy a hagyatékhoz tartozó
vagyontárgyakat értékesítse, és ő ezt meg is teszi, akkor akár az értékesítés, akár a végrendelet
alapján a megvásárolt vagyonhoz tartozó összes tartozék miatt perelhető ellene.
3. Ha azonban tévesen azt hiszi, hogy őt terheli az ingatlan eladása, és eladja azt; azt kell
megállapítani, hogy az eladás miatt nem lehet ellene keresetet indítani, mivel csalárd
szándékra alapított kivétellel el lehet zárni; ugyanúgy, mintha tévedésbe esve, miután
megígérte, hogy átadja az ilyen terhelés alá eső ingatlant, a másik felet, ha az keresetet indít,
csalárd szándékra alapított kivétellel el tudja zárni, ha az keresetet nyújt be. Pomponius még
azt is állítja, hogy határozatlan összegre is indíthat keresetet, hogy felmentését elérje.
(6) Pomponius, Sabinusról, IX. könyv.
Az eladó akkor is felel az adásvételi keresetért, ha nem volt tudatában annak, hogy a
szántóföld mérete kisebb, mint amilyennek ábrázolta.
3. Ha eladnék Önnek egy házat egy bizonyos összegért azzal a feltétellel, hogy Ön egy másik,
hozzám tartozó házat megjavít, akkor adásvételi pert indíthatok, hogy rákényszerítsem Önt a
javításra. Ha azonban csak abban állapodtak meg, hogy az említett házat meg kell javítanod,
akkor - ahogy Neratius mondja - nem tekinthető adásvételnek.
4. Továbbá, ha egy üres telket eladtam Önnek egy bizonyos árért, és azt azzal a feltétellel
adtam át, hogy miután felépített egy házat, annak a felét visszaszolgáltatja nekem; bizonyos,
hogy jogosult vagyok adásvételi keresetre, hogy Önt az építkezésre kényszerítsem, és hogy az
épület befejezése után az átruházást is megtegyem; mert mindaddig, amíg az eladott
ingatlanra vonatkozó bármely feltételt Ön nem teljesíti, megállapítható, hogy jogosult vagyok
az adásvételi keresetre.
5. Ha Ön temetkezési helynek vásárol földet, és az eladó az említett hely közelében házat épít,
mielőtt a temetésre sor kerülne, akkor Ön keresetet indíthat ellene.
6. Ha Ön elad nekem egy bármilyen hajót, és azt állítja, hogy az egy bizonyos
befogadóképességű vagy súlyú, és ha valamelyik tekintetben hiányos, akkor adásvételi pert
indíthatok Ön ellen. Ha azonban elad nekem egy vázát, és garantálja, hogy az tökéletes, és
kiderül, hogy mégsem az, akkor köteles megtéríteni nekem minden veszteséget, amelyet
emiatt elszenvedtem; ha azonban nem értettem, hogy garantálja, hogy az tökéletes, akkor csak
csalásért felel. Labeo más véleményen van, és úgy véli, hogy csak akkor kell úgy tekinteni,
hogy a félnek kell garantálnia, hogy a váza tökéletes, ha ennek ellenkezőjét nem állapították
meg; és ez a vélemény helyes. Minicius azt állítja, hogy Sabinus azt a véleményt adta, hogy
hasonló garanciát kell érteni ott, ahol hordókat bérelnek.
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7. Ha eladok Önnek egy útjogot, akkor csak akkor értesíthet, hogy bizonyítsam a
tulajdonjogomat, ha az a földterület, amelyre a szolgalmat meg kívánja szerezni, az Öné; mert
igazságtalan lenne, ha én lennék a felelős, ha azért nem szerezhetné meg a szolgalmat, mert
nem Ön a szomszédos földterület tulajdonosa.
8. Ha azonban eladnék Önnek egy földterületet, és azt állítanám, hogy ahhoz útjog
kapcsolódik; az útjog miatt minden bizonnyal felelősséggel tartozom, mivel mindkét
tulajdonjog eladójaként kötelezett vagyok.
9. Ha egy apai felügyelet alatt álló fiú eladja és átadja nekem az ingatlant, akkor ugyanúgy
felel, mintha ő lenne a családfő.
10. Ha az eladó az eladott ingatlannal kapcsolatban bármilyen csalárd cselekményt követett
el, akkor a vevő ezen az alapon vételi keresetre jogosult. Ugyanis az ügy tárgyalásakor
figyelembe kell venni az esetleges csalást, és bármit is ígért az eladó, azt a vevőnek át kell
adnia.
11. Ha az eladó tudatosan olyan ingatlant ad el, amely megterhelt vagy más tulajdonát képezi,
és a szerződésben szerepel, hogy emiatt semmire sem kötelezi magát, akkor figyelembe kell
venni a csalárd magatartását, amelynek a jóhiszemű adásvétel során mindig hiányoznia kell.
7. Ugyanő, A Sabinusról, X. könyv.
Amikor eladott nekem egy olyan földterületet, amelynek haszonélvezete fenntartva volt, azt
állította, hogy az említett haszonélvezet Titiusé, holott valójában az Ön kezében maradt. Ha
Ön keresetet indítana az említett haszonélvezeti jog visszaszerzése érdekében, nem
fordulhatok Önhöz, amíg Titius él; és ő nincs olyan helyzetben, hogy ha a haszonélvezeti jog
az övé is lenne, elveszítené azt, mert akkor (vagyis ha Titius elveszítené polgári jogait, vagy
meghalna) Önhöz mint eladóhoz fordulhatnék. Ugyanez a jogi szabály akkor is érvényes, ha
Ön azt állítaná, hogy a haszonélvezeti jog Titiusé, miközben valójában Seiusé.
8. Paulus, Sabinusról, V. könyv.
Ha egy szántóföldet minden tehertől mentesen adnék át Önnek, holott valójában szolgalmi
joggal terheltként kellett volna átadnom, jogom lesz arra, hogy meghatározatlan összeg
behajtása iránt pert indítsak, hogy kényszerítsem Önt az esedékes szolgalom kivetésének
engedélyezésére.
1. Ha átruházok egy szolgalom alá eső földet, amelyet ingyenesen kellene átruháznom önre;
önnek joga van vételi keresetre, hogy feloldja a szolgalmat, amellyel nem kellene terhelni.
9. Pomponius, Sabinusról, XX. könyv.
Ha az, aki egy földterületen köveket vásárolt, nem hajlandó azokat eltávolítani, adásvételi per
indítható ellene, hogy erre kötelezze.
11. Ulpianus, Sabinusról, XLVI. könyv.
Nem szokatlan, hogy egy személy egyidejűleg két kötelezettséggel is tartozik ugyanarra a
dologra vonatkozóan; ugyanis amikor egy eladóval szemben kötelezett személy egy másiknak
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az örökösévé válik, akivel szemben ugyanaz az eladó felel, akkor megállapítható, hogy
ugyanabban a személyben két párhuzamos keresetjog egyesül, az egyik, amelyet sajátjaként
birtokol, a másik pedig, amely a hagyatékból származik; és a kijelölt örökösnek, ha a saját
érdekében külön-külön kíván élni a két keresettel, a sajátját az eladóval szemben kell
indítania, mielőtt a hagyatékba lépne, majd ezt követően az utóbbiból eredő keresetét. Ha
előbb lép be az ingatlanba, akkor csak egy keresetet indíthat, de ezt úgy teheti meg, hogy
mindkét szerződésből a legnagyobb előnyt élvezze. Másrészt, ha az egyik eladó a másik
örökösévé válik, egyértelmű, hogy kétszeresen kell biztosítania a vevőt a kilakoltatás ellen.
12. Ugyanő, Az ediktumról, XXXII. könyv.
Aki vásárol, az élhet a vásárlási akcióval.
2. Először is, nem szabad elfelejteni, hogy egy ilyen esetben csak azt kell bevezetni, ami
megfelelően garancia tárgyát képezheti, mivel mivel jóhiszemű keresetről van szó, és semmi
sem felel meg jobban a jóhiszeműségnek, mint az, hogy a szerződő felek közötti
megállapodásban foglaltakat teljesítsék. Ha azonban semmiben sem állapodtak meg külön,
akkor a felek akkor is felelnek egymás felé mindazért, ami természetesen az ügylet körébe
tartozik.
3. Először is, az eladónak magát az ingatlant kell átruháznia, azaz átadnia; és az említett
ingatlan tulajdonjoga a vevőre száll, ha az valójában az eladóé volt. Ha nem az övé volt, az
eladó csak kilakoltatás esetén lesz kötelezett, feltéve, hogy az árat kifizették, vagy biztosítékot
nyújtottak érte. A vevő azonban kötelezhető a vételárnak az eladó részére történő
megfizetésére.
4. Mind Labeo, mind Sabinus úgy véli, hogy a vételár visszaszolgáltatása hibás jogcím esetén
szintén az adásvételi ügylet részét képezi; és mi egyetértünk véleményükkel.
5. Az eladónak garantálnia kell az állatok épségét is, és aki teherállatokat ad el, általában
megígéri, hogy azok úgy esznek és isznak, ahogyan azt kell.
6. Ha valaki azt hiszi, hogy egy rabszolganőt szűzként vásárol, holott az nő, és az eladó
tudatosan engedi, hogy ezt a tévedést elkövesse; az ár visszafizetése iránti kereset azonban
ebben az esetben nem lesz megalapozott, de a vásárláskor a szerződés felbontása iránt kereset
indítható, és ha az árat visszafizetik, a rabszolganőt vissza kell adni.
7. Ha valaki bort vásárol, és egy bizonyos összeget fizet foglaló gyanánt, és ezt követően
megállapodnak, hogy az adásvétel érvénytelen; Julianus szerint a foglaló visszaszerzése
érdekében adásvételi pert lehet indítani, és az adásvétel érvénytelenítése érdekében is lehet
méltányossági pert indítani. A következő kérdést javaslom, nevezetesen: Tegyük fel, hogy
egy gyűrűt adnak foglaló gyanánt, és az adásvételt megkötik, az árat kifizetik és az ingatlant
átadják, de a gyűrűt nem adják vissza; milyen eljárást kell indítani? Személyes per legyen-e a
behajtás, ha valamit egy bizonyos célra adtak, és a cél megvalósult; vagy adásvételi pert kell
indítani? Julianus azt mondja, hogy az adásvételi keresetnek van helye. Az biztos, hogy
személyes behajtási kereset indítható, mivel a gyűrű most minden ok nélkül az eladó kezében
van.
8. Neratius azt mondja, hogy az eladó felelősséggel tartozik a vevővel szemben, ha úgy ad el
neki egy rabszolgát, hogy az nem szokott elszökni, még akkor is, ha nem tud róla.
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9. Neratius azt mondja, hogy ugyanez a szabály érvényes akkor is, ha valaki egy más
tulajdonában lévő rabszolgát ad el, és hogy köteles garantálni, hogy nem vonható felelősségre
lopásért vagy bármiféle kárért; és hogy általában minden hatóság úgy tartja, hogy a vételi
kereset megalapozott, hogy a vevőnek biztosítékot nyújthasson a rabszolga zavartalan
tartására, és hogy a birtoklás is átadható legyen neki.
10. Azt is mondja, hogy ha az eladó nem adja át a rabszolgát, akkor a vevő kamatának
megfelelő összegben kell ellene ítéletet hozni; ha pedig nem nyújt biztosítékot, akkor a
legnagyobb összegben kell ellene ítéletet hozni, amelyért az eladó felelősséggel tartozik.
11. Neratius azt is mondja, hogy minden ilyen esetben a biztosítékot a behajtható legnagyobb
összegre kell nyújtani; vagyis későbbi per esetén a kártérítést a biztosíték összegének
levonása után kell megállapítani.
12. Azt is nagyon helyesen állapítja meg, hogy ha az egyik cikkre nem nyújtanak biztosítékot,
miközben más cikkekre vonatkozóan ez megtörtént, akkor az ítéletet minden levonás nélkül
kell meghozni.
13. Azt is mondja a második könyv a vélemények: "Ha a vevő ellen egy noxal kapcsolatos
perben ítéletet hoztak, akkor a vételi perben csak azt a legkisebb összeget követelheti vissza,
amelyért mentesülhet." Ugyanígy úgy véli, hogy ha a vevőtől stipulációs pert indítottak,
függetlenül attól, hogy a vevő védekezett-e a noxal-perben vagy sem, azon okból, hogy
nyilvánvaló volt, hogy a rabszolga kárt követett el, mindazonáltal eljárhat stipulációs perben
vagy vételi perben.
14. Neratius azt is mondja, hogy az eladónak az ingatlan átadásakor olyan helyzetbe kell
hoznia a vevőt, hogy a birtoklásért folytatott küzdelemben előnyben legyen. Julianus azonban
a Digest tizenötödik könyvében azt állítja, hogy az ingatlant nem szabad átadottnak tekinteni,
ha a birtoklásra vonatkozó jobb jogcím nem illeti meg a vevőt. Ezért a vételi keresetnek helye
van, ha ez az előny nem áll fenn.
15. Cassius szerint az a fél, aki kettős kikötésen alapuló kártérítés megállapítását kapta, nem
követelhet semmit más vagyontárgyak miatt, amelyekre hivatkozva az adásvételek esetében
biztosítékot szokás nyújtani. Julianus úgy véli, hogy ahol nincs kettős kikötés, ott vételi pert
kell indítani.
16. Végül a Miniciusról szóló tizedik könyvben azt mondja: "Ha valaki elad egy rabszolgát
azzal a feltétellel, hogy harminc napon belül kétszeres kártérítést fizet, ha a jogcím nem jó, és
hogy ezután nem tartozik semmivel", és a vevő nem követeli az összeg kifizetését a megjelölt
határidőn belül, az eladó nem lesz felelős, feltéve, hogy tudatlanul más tulajdonában lévő
rabszolgát adott el; mert ebben az esetben csak arra kényszerül, hogy garantálja a vevőnek,
hogy a jogcímet nem vitatja sem ő, sem az örökösei. Ha valaki tudatosan ad el egy más
tulajdonában lévő rabszolgát, úgy véli, hogy az eladó nem mentes a csalástól, és ezért a vételi
perben felelősséggel tartozik.
17. Úgy vélem, hogy Julianus véleménye a zálogjoggal kapcsolatban is tökéletesen helyes;
mert ha a hitelező jogszerűen ad el egy zálogot, és a vevőt azután valaki jobb jogcímmel
rendelkező megfosztja tőle, nem lesz felelős, és nem perelhető vételi perben az ár
visszaszerzése iránt; mert ezt a pontot több császári konstitúció is rendezte. Nyilvánvaló, hogy
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az eladónak garanciát kell vállalnia a csalás ellen; mert kifejezetten kötelezi magát e
tekintetben, de ha ezt nem is teszi meg, és eladja az ingatlant, miközben tudja, hogy nem volt
rá igénye, vagy hogy az nem azé volt, aki azt neki elzálogosította; akkor is felelős lesz a vételi
perben, mert kimutattuk, hogy a rosszhiszeműségért felelnie kell.
18. Ha valaki eladna egy ingatlant, és ekkor kijelentené, hogy annak tartozékai a vevőre
szállnak, akkor minden, amit a tulajdon eladásával kapcsolatban mondtunk, ebben az esetben
is érvényes lesz, kivéve, hogy az eladó kilakoltatás esetén nem felel kétszeres kártérítésért,
hanem csak arra köteles, hogy a vevőt birtokában tartsa, és ez nemcsak magára, hanem
minden másra is vonatkozik.
19. Ha az adásvételt végző személy vállalja, hogy a vevőt birtokában tartja, lássuk, milyen
mértékben válik felelőssé. Úgy gondolom, hogy nem mindegy, hogy azt ígéri-e, hogy a vevőt
sem ő, sem a tőle leszármazottak nem zavarják, vagy pedig azt vállalja, hogy a birtoklását
nem vitatja senki, bárki, bárki; mert ha saját maga számára tesz ígéretet, akkor nem tekinthető
úgy, hogy másokkal szemben garantálja a tulajdonjogot. Ezért, ha a tulajdont valaki jobb
jogcímmel rendelkező személy visszaszerzi, vagy kikötést kötnek, az eladó nem felel a
kikötés alapján; vagy ha nem kötnek kikötést, akkor nem felel a vétel alapján. Julianus
azonban a Digestus tizenötödik könyvében azt állítja, hogy még ha az eladó egyértelműen
kijelenti is, hogy a vevőnek zavartalan birtoklása lesz, ami őt és örököseit illeti; azzal lehet
védekezni, hogy a fél nem felel a vásárláskor a vevő kamatának összegéért, hanem csak a
vételár visszafizetéséért lesz felelős. Azt is mondja, hogy ugyanez a szabály vonatkozik arra
az esetre is, ha az adásvételi szerződésben világosan kimondják, hogy nem vállalnak garanciát
a kilakoltatás ellen, és hogy kilakoltatás esetén az eladó a kifizetett árért felel, de semmiféle
kártérítésért nem, mivel a jóhiszeműen kötött szerződések nem teszik lehetővé olyan
megállapodás megkötését, amellyel a vevő elveszítheti a tulajdont, az eladó pedig
megtarthatja a vételárat; kivéve, ha - mint mondja - bárki beleegyezik abba, hogy a fent
említett összes megállapodást betartja, mint ahogyan az a helyzet is, amikor az eladó
megkapja a pénzt, és az áru nem kerül a vevő kezébe; mint például amikor egy halász által a
hálóból majdan kivetett hálót vásárolunk, vagy bármilyen vadat, amelyet a vadász által
felállított csapdákban fogunk, vagy bármilyen madarat, amelyet a madarász fogott; mert még
ha nem is fogunk semmit, a vevő mégis köteles lesz megfizetni az árat. A fent említett
megállapodásokkal kapcsolatban azonban az ellenkezőjét kell állítani, kivéve, ha az eladó
tudatosan adta el más tulajdonát; mert akkor Julianus fentebb általunk idézett véleménye
szerint azt kell megállapítani, hogy a vételi perben felelősséggel tartozik, mert csalárd
cselekményt követett el.
13. Celsus, Digest, XXVII. könyv.
Ha megvásárolom egy halász hálójának kivetését, és az nem hajlandó kivetni a hálóját, akkor
az eredmény bizonytalanságát figyelembe kell venni a kártérítés megítélésénél. Ha a halász
megtagadja, hogy átadja nekem a kifogott halat, meg kell becsülni, hogy mit fogott ki.
(14) Ulpianus, Az ediktumról, XXXII. könyv.
Julianus a Tizenötödik Könyvben különbséget tesz a vételi perben való határozathozatal
tekintetében aközött, aki tudatosan adta el az ingatlant, és aközött, aki tudatlanságból tette ezt;
azt mondja ugyanis, hogy aki beteg állományt vagy hibás gerendát adott el, és ezt
tudatlanságból tette, annak a vételi perben annyiban kell megtérítenie a követelést,
amennyiben a vevő kevesebbet fizetett volna, ha tisztában lett volna az említett hibákkal. Ha
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azonban tudott ezekről, de hallgatott, és megtévesztette a vevőt, akkor köteles megtéríteni az
összes veszteséget, amelyet a vevő az említett eladásból elszenvedett. Ha tehát egy épület a
fent említett faanyag árának hibája miatt dől össze, annak teljes értékét meg kell becsülni a
kártérítés megállapításakor; vagy ha az állomány a betegség fertőzése miatt elpusztul, a vevőt
a jó állapotban lévő ingatlan eladásában való érdekeltségének mértékéig kártalanítani kell.
1. Sőt, ha valaki olyan rabszolgát ad el, aki tolvaj, vagy olyan rabszolgát, akinek szokása a
szökés, és ezt tudatosan teszi, akkor a vevőnek kártalanítania kell a vevőt az érdeke erejéig,
hogy ne tévesszék meg. Ha azonban nem tudott erről, amikor eladta neki a rabszolgát, akkor a
szökni szokott rabszolga tekintetében annak a kisebb összegnek a mértékéig felel, amelyet a
vevő fizetett volna, ha tudta volna, hogy a rabszolgának ilyen szokása van; de egyáltalán nem
felel, ha a rabszolga tolvaj. Ennek a különbségtételnek az az oka, hogy a szökevény rabszolgát
nem lehet őrizetben tartani, és az eladó úgyszólván a kilakoltatás miatt felel; de a rabszolgát,
aki tolvaj, visszatarthatjuk.
2. Sok mindent tartalmaz az általunk említett záradék, nevezetesen: "A vevőnek a
megtévesztés elkerüléséhez fűződő érdeke erejéig", mint például, ha a vevő másokat is
felkérte volna, hogy szökjenek el vele, vagy ha a szökés idején lopott volna vagyontárgyakat.
3. Mi lenne azonban, ha az eladó nem tudta volna, hogy a rabszolga tolvaj, és azt a
biztosítékot adta volna, hogy takarékos és hűséges, és magas áron adta volna el? Nézzük meg,
hogy vajon felelősségre vonható lenne-e a vételi perben. Azt hiszem, hogy felelősséggel
tartozna, de tegyük fel, hogy nem tudott a rabszolga jelleméről? Nem állíthatott volna
olyasmit ilyen határozottan, amit nem ismert. Van tehát különbség ez az eset és az között,
amikor az eladó ismerte a rabszolga jellemét, mert aki ismeri, annak figyelmeztetnie kellene a
vevőt, hogy tolvaj, de a másik esetben nem lenne szabad olyan készséges, hogy
meggondolatlanul állítson.
4. Ha az eladó csalárd cselekedetet követett el annak érdekében, hogy az ingatlant magasabb
áron adja el; például ha hazudott a rabszolga képzettségét illetően, vagy a peculiumára
vonatkozóan, akkor a vételi perben felelős lesz azért a többletösszegért, amelyet a
rabszolgáért fizettek neki, feltételezve, hogy a rabszolga magántulajdonnal rendelkezik, vagy
valamilyen mesterségben jártas.
5. Másrészt Julianus azt is mondja, hogy Terentius Victor meghalt, és testvérét hagyta
örökösül, és hogy egy intéző elvett a birtok vagyonából bizonyos tárgyakat, iratokat és
rabszolgákat, és miután ezeket elvették, a birtok könnyen úgy tűnhetett, hogy kevés értékű; és
az intéző rábeszélte az örököst, hogy adja át neki a jogait. Felelős lenne-e az eladási
keresetért? Julianus azt mondja, hogy az adásvételi kereset csak annyiban áll fenn,
amennyiben a birtok értékesebb lett volna, ha az említett vagyontárgyakat nem vitték volna el.
6. Julianus azt is mondja, hogy a csalásért általában az eladó a felelős, és ezt a következő
esettel magyarázza. Ha az eladó tudta, hogy az általa eladásra kínált földterületet több
településnek is terhelik örökségek, és a hirdetésben azt állította, hogy csak egy településnek
tartozik, de az adásvételi szerződésbe utólag beillesztette, hogy ha bármilyen illeték, adó,
vagy bármi, ami illetékként vagy az utak javítására szolgál, esedékes, a vevőnek kell fizetnie,
az említett cselekményeket teljesítenie és felelősséggel tartozik; az eladó a vételi perben
felelősségre vonható, mint aki megtévesztette a vevőt. Ez a vélemény helyes.
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7. Mivel azonban valóban felmerült, hogy egyes gyámok így jártak el, akik egy gyámolt
tulajdonát képező vagyontárgyakat adtak el, azt mondja, hogy a kérdés az, hogy a gyámot
felelősségre kell-e vonni a gyámjai csalásáért? Ha valóban az említett gyámok adták el az
ingatlant, akkor kétségtelen, hogy a vételi perben felelősséggel tartoznak. Ha azonban a gyám
az ő felhatalmazásukkal adta el az ingatlant, akkor csak azon összegért felel, amellyel az
ügyletből hasznot húzott, és a fennmaradó rész tekintetében a gyámok ellen kell ítéletet hozni,
az elévülésre való hivatkozás nélkül, mivel a gyámjai csalárd cselekedeteiért való felelősség
nem terheli a gyámot a serdülőkor elérése után.
8. Amikor a vevő vételi pert indít, az árat neki kell felajánlania; és ezért, még ha az árnak csak
egy részét is ajánlja fel, a vételi kereset nem lesz megalapozott, mivel az eladónak joga van
zálogjoggal visszatartani az általa eladott vagyontárgyat.
9. Ezért felmerül a kérdés, hogy ha az ár egy részét kifizették és az ingatlant átadták, de aztán
egy magasabb rendű jogcím bizonyítása miatt elveszett, akkor a vevő vételi perben
követelheti-e az ingatlan teljes árát, vagy csak azt, amit fizetett? Úgy vélem, a jobb vélemény
az, hogy csak azt követelheti vissza, amit fizetett; ellenkező esetben csalásra hivatkozva
kivételt lehetne tenni.
10. Ha olyan szántóföldet adnak el, amelyen a termés már beérett, akkor a megállapodás
szerint azt is át kell adni a vevőnek, kivéve, ha más megállapodás született.
11. Ha azonban a szántóföldet bérbe adták, a bérleti díjat annak kell megfizetni, aki bérbe
adta. Ugyanez a szabály vonatkozik a városi birtokokra is, hacsak nem született kifejezett
ellenkező megállapodás.
12. Ha azonban az eladó az ingatlan ellen elkövetett károkozás miatt szerzett bármilyen
kereseti jogot, például a fenyegető károkozás megelőzése vagy az esővíz gondozása miatt,
vagy a Lex Aquilia alapján, vagy a titkos vagy erőszakos birtoklás elleni tilalom miatt, ezeket
a jogokat a vevőre kell átruházni.
13. Ha pedig a rabszolgák munkájából, vagy a teherállatokkal, illetve hajókkal való
szállításból származik bármilyen haszon, azt a vevőnek kell átadni, csakúgy, mint a
rabszolgák peculiumának bármilyen növekedését; de nem, ha a nyereséget az eladó
tulajdonának felhasználásával szerezték.
14. Titius eladott egy kilencven jugerát tartalmazó földterületet, és az adásvételi szerződésben
az állt, hogy az említett földterület száz jugera volt, és a mérés előtt tíz jugerát adtak hozzá
alluviális lerakódással; csatlakozom Neratius véleményéhez, aki úgy ítélte meg, hogy ha az
eladó a földterület eladásakor tudott a hiányról, akkor a vételi per indítható ellene, még akkor
is, ha tíz jugerát adtak hozzá a földterülethez; mert csalásban volt bűnös, amelyet a hozzáadás
nem szüntetett meg. Ha azonban az adásvételt tudatlanságból hajtotta végre, a vételi
keresetnek nincs helye.
15. Ha Ön elad nekem egy más tulajdonát képező földterületet, és az később jóhiszeműen az
enyém lesz, én mindazonáltal jogosult leszek az Ön ellen indított vételi perre.
16. Ami azonban azokat a dolgokat illeti, amelyeket a megvásárolt ingatlanhoz szokásosan
mellékelni, úgy gondolom, hogy az eladó nemcsak csalásért, hanem gondatlanságért is felel;
ahogyan Celsus a Digest nyolcadik könyvében megállapítja, hogy ha abban állapodtak meg,
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hogy az eladónak kell beszednie a lejárt bérleti díjat, és azt ki kell fizetnie a vevőnek, ha ezt
elmulasztja, nemcsak csalásért, hanem gondatlanságért is felel.
17. Celsus ugyanebben a könyvben azt is mondja: Titiusszal közösen birtokolt földrészletedet
eladtad, és mielőtt átadtad volna a birtokot, kénytelen voltál részt venni egy osztozkodási
perben. Ha a földrészletet teljes egészében a tulajdonostársadnak ítélték, akkor emiatt
Titiustól visszakövetelheted azt az összeget, amelyet a vevőnek kellett fizetned; ha azonban az
egész földrészletet önnek ítélték, akkor azt mondja, hogy ön az egészet átruházhatja a vevőre,
oly módon azonban, hogy ő köteles Titiusnak megfizetni azt az összeget, amelyről ebben az
ügyben ön ellen ítéletet hoztak, és hogy önnek biztosítékot kell nyújtania a kilakoltatás ellen
arra a részre vonatkozóan, amelyet ön eladott; a fennmaradó rész tekintetében azonban csak
csalásért felel. Mert valóban csak az a helyes, hogy a vevő ugyanolyan helyzetbe kerüljön,
mintha az osztozkodási pert ellene indították volna. Ha azonban a bíró a birtokot bizonyos
határokkal osztotta fel ön és Titius között, akkor kétségtelen, hogy önnek kell átadnia a
vevőnek azt, amit önnek ítéltek.
18. Ha az eladó valamit adott a rabszolgának, akit az átadás előtt adtak el, ezt is át kell adni a
vevőnek, akárcsak a rabszolga által szerzett birtokokat és minden örökséget; és nem lehet
különbséget tenni aszerint, hogy ki hagyta ezeket a dolgokat. Továbbá, bármit is szerzett a
rabszolga munkájával, azt át kell adni a vevőnek, kivéve, ha az átadás napját megállapodással
elhalasztották, hogy a rabszolga munkájából származó jövedelem az eladót illeti meg.
19. Az eladónak joga van az adásvételi kereset benyújtására, hogy a vevőtől visszakövetelje
mindazt, amit ez utóbbi köteles neki megadni.
20. A kereset a következőkben felsorolt valamennyi kérdésre kiterjed; először is az árra,
amelyért az ingatlant eladták, valamint az átadás napját követő kamatra, mivel amikor a vevő
élvezi az ingatlant, teljesen jogos, hogy a vételár után kamatot fizessen.
21. A birtokba adást úgy kell értenünk, hogy a birtokba adás akkor is megtörténik, ha a
birtoklás bizonytalan; mert csak azt kell vizsgálnunk, hogy a vevőnek van-e hatalma a termés
begyűjtésére.
22. Ismétlem, az eladó az eladott ingatlannal kapcsolatban felmerült költségeket is behajthatja
az adásvételi kereset útján; például, ha az elidegenített épületekre fordítottak valamit; mivel
Labeo és Trebatius is azt mondja, hogy az adásvételi kereset ezen az alapon is benyújtható.
Ugyanez a szabály vonatkozik arra az esetre is, ha egy beteg rabszolga gyógyítására
fordítottak kiadásokat az átadás előtt, vagy ha az oktatásra költöttek valamit, amit a vevő
valószínűleg így akart volna elkölteni. Labeo még tovább megy, és azt mondja, hogy ha egy
halott rabszolga temetésére fordítottak valamit, azt az adásvételi perben vissza kell követelni,
feltéve, hogy a rabszolga az eladó hibájából halt meg.
23. Továbbá, ha az ingatlan eladásakor megállapodtak abban, hogy a vevőnek fizetőképes
adóst kell biztosítania, az eladó adásvételi kereset útján kötelezheti őt erre.
24. Ha bizonyos földek vevője és eladója között az a megállapodás született, hogy
amennyiben a vevő vagy örököse az említett földeket magasabb áron adja el, mint amennyit
fizetett, a többletösszeg felét visszatéríti az eladónak; és a vevő örököse magasabb áron adja
el az említett földeket, az eladó adásvételi per útján visszakövetelheti a többletből rá eső részt,
amelyért az ingatlant eladták.
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25. Ha egy ügynök végzi az adásvételt, és biztosítékot nyújt a vevőnek; felmerül a kérdés,
hogy a tulajdonos javára vagy ellene kell-e keresetet benyújtani? Papinianus a Vélemények
Harmadik Könyvében úgy véli, hogy a tulajdonossal szemben ugyanúgy indítható
méltányossági vételi kereset, mint az institoriánus kereset, feltéve, hogy a tulajdonos utasította
az ingatlan eladását. Ezért viszont azt kell mondani, hogy a méltányos vételi keresetet a
tulajdonos indíthatja.
26. Papinianus ugyanezen a helyen azt mondja, hogy véleménye szerint, ha abban állapodtak
meg, hogy ha a vételárat nem fizetik ki a kitűzött időpontban, akkor az összeg kétszeresét kell
az eladónak kifizetni, akkor az ilyen rendelkezés az alkotmányt sértőnek látszik, mert
meghaladja a törvényes kamatot; és azt is kijelentette, hogy az adásvétel feltételes
felbontásának esete eltér ettől az esettől; mert ebben az esetben nem állapodtak meg
törvénytelen kamatban, és a szerződés feltételeit nem tekintik tisztességtelennek.
27. Ha valaki az ügynökömmel összejátszva vásárol tőle, indíthat-e vételi pert ellenem? Azt
hiszem, igen, amennyiben arra kényszeríthet, hogy vagy tartsam magam az adásvételhez,
vagy semmisítsem meg azt.
28. Ha valaki kihasznál egy huszonöt éven aluli személyt, akkor ugyanolyan mértékben adunk
neki vételi keresetet, mint amilyen mértékben az előző esetben említettük.
29. Ha valaki gyámja felhatalmazása nélkül vásárol a gyámoltól, a szerződés csak az egyik
oldalon érvényes; mert aki a vásárlást végzi, az felel a gyámoltnak, de a gyámot nem teszi
felelőssé vele szemben.
30. Ha az eladó fenntart egy lakást, például azt, hogy egy bérlőnek engedélyezi, hogy a
házban lakjon, vagy azt, hogy egy bérlő, aki földműves volt, egy bizonyos időre jogot
szerezzen a terményekre; Servius szerint a jobb vélemény az, hogy az adásvételi keresetnek
van helye. Végül Tubero azt mondja, hogy ha az említett bérlő bármilyen kárt okoz, a vevő a
vételi per indításával kényszerítheti az eladót, hogy a bérlő ellen bérleti perben járjon el, és
fizesse meg a vevőnek azt, amit visszaszerez.
31. Amikor egy házat eladnak vagy elajándékoznak, azt szoktuk mondani, hogy minden, ami
a ház részét képezi, vagy a ház javára szolgál, mint például egy kút kőszegélye, a házhoz
tartozik.
(14) Pomponius, Quintus Muciusról, XXXI. könyv.
Azaz, hogy a kút használatát milyen módon érik el.
15. Ulpianus, Az ediktumról, XXXII. könyv.
A kútcsövek és medencék, a kiálló ereszcsatornák, valamint az utóbbiakhoz kapcsolódó
csövek, bár jelentős távolságra kiállhatnak az épületen túlra, ugyanúgy ide tartoznak, mint az
ereszcsatornák. A halak azonban, amelyek egy víztározóban lehetnek, nem tartoznak sem a
házhoz, sem a telekhez;
(17) Pomponius, Quintus Muciusról, XXXI. könyv.
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Bármilyen több, mint a csirkék vagy más állatok a telephelyen.
17. Ulpianus, Az ediktumról, XXXII. könyv.
Semmi sem tartozik a földhöz, hacsak nem kötődik a talajhoz. Nem szabad elfelejteni, hogy
sok olyan dolog is az épület részét képezi, ami nincs hozzáerősítve, mint például a zárak,
kulcsok és reteszek. Sok olyan dolog is van a földbe temetve, ami nem tartozik a földhöz vagy
egy parasztházhoz, például a boroskádak és a présházak, mert mivel ezeket inkább
munkaeszközöknek tekintik, ezek is az épületekhez kapcsolódnak.
1. Továbbá az is rendezett, hogy a bor és a szüretelt termés nem tartozik a házhoz.
2. Ha egy földterületet eladnak vagy átruháznak, a trágyadomb és a szalma a vevőt vagy az
örökösöket illeti meg, a fa azonban az eladót vagy az örököst, mivel az előbbiek nem képezik
a föld részét, még akkor sem, ha azokat annak javára gyűjtötték. A trágyakupacokkal
kapcsolatban Trebatius tesz különbséget, aki szerint, ha azokat a föld trágyázása céljából
készítették, akkor a vevőt illetik, ha azonban eladás céljából, akkor az eladót illeti meg,
hacsak nem született más megállapodás; és hogy nincs különbség, hogy a trágya az istállóban
marad-e vagy kupacba került.
3. A házhoz tartozik a falra erősített festmény, valamint a falon elhelyezett márvány.
4. Az oszlopok körüli hálók és a falakat körülvevő kanapék, valamint a hajgumikból készült
függőágyak nem a ház részei.
5. Ezenkívül minden, ami egy házhoz készült, de még nem készült el, még ha be is kerül az
épületbe, nem tekinthető annak részének.
6. Amikor az adásvétel során fenntartás történik mindarra, amit kivettek vagy kivágtak; a
homok, a mész és más ilyen jellegű dolgok kivettnek, a kivágott fák, a faszén és más hasonló
cikkek pedig kivágottnak tekintendők. Gallus Aquilius azonban, akinek a véleményét Mela
adja meg, nagyon helyesen állítja, hogy a kivett és kivágott tárgyakra vonatkozó rendelkezés
hatály nélkül szerepel az adásvételi szerződésben; mert ha nem kifejezetten eladják őket,
akkor kereset indítható a bemutatásuk kikényszerítésére; mivel az eladónak nem kell
biztosítékot nyújtania semmilyen kivágott anyagra, kőre vagy homokra vonatkozóan, mint
ahogy más, értékesebb dolgokra vonatkozóan sem.
7. Labeo általános tételként állítja, hogy ami egy épületben állandó használatra van, az az
épülethez tartozik, ami viszont csak ideiglenes használatra van, az nem; mint például a
csövek, amelyek csak időlegesen vannak hozzáerősítve, nem tartoznak a házhoz, de ha
állandóan hozzá vannak erősítve, akkor a ház részét képezik.
8. Az ólommal bélelt víztározók, kutak és ez utóbbiak fedelei, amelyek a telken vannak
elhelyezve, de nincsenek hozzácsatolva, a házhoz tartoznak.
9. Az is elfogadott, hogy a házhoz tartoznak a kis képek, oszlopok és figurák, amelyeknek a
száján keresztül víz szokott folyni.
10. Bármi, amit egy épületről azzal a szándékkal távolítottak el, hogy visszahelyezzék, annak
részét képezi; de ami arra készült, hogy elhelyezzék rajta, az nem.
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11. A szőlőültetvényhez előkészített karók nem képezik a föld részét, mielőtt a helyükre
helyezték volna őket, de a földhöz tartoznak, ha azzal a szándékkal vásárolták meg őket, hogy
így helyezik el őket.
19. Javolenus, Cassiusról, VII. könyv.
Az általában deszkából készült magtárak az épülethez tartoznak, ha az alapjuk a földben van;
ha azonban a föld felett vannak, akkor az ingóságok közé kell sorolni őket.
1. Azok a cserepek, amelyeket még nem helyeztek el az épületeken, noha e célból hozták őket
oda, a személyes vagyontárgyak közé tartoznak. Más szabály vonatkozik azokra, amelyeket
azzal a szándékkal távolítottak el, hogy visszahelyezzék, mivel ezek a ház tartozékai.
19. Gaius, A praetor ediktumáról, cím: "Közönségesek. "
A régiek, amikor vásárlásról és eladásról beszéltek, megkülönböztetés nélkül használták
ezeket a kifejezéseket.
20. Ugyanő, A tartományi ediktumról, XXI. könyv. Ugyanez a szabály vonatkozik a
bérbeadás és a bérbeadás eseteire is.
21. Paulus, Az ediktumról, XXXIII. könyv.
Ha egy női rabszolgát az utódaival együtt adnak el, és a rabszolga sterilnek vagy ötven évnél
idősebbnek bizonyul, és a vevő nem tudott erről a tényről, az eladó az adásvétellel
kapcsolatos keresettel felel.
(1) Ha egy földterület eladója tudatosan eltekint attól, hogy megemlítsen bármilyen adót,
amely az adott földterület után esedékes, akkor a vételi perben felelősségre vonható. Ha
azonban tudatlanságból nem közölte azt, például mert a földterület egy birtokhoz tartozik,
akkor nem felel.
(2) Bár fentebb megállapítottuk, hogy bár az adásvétel tárgyát illetően egyetérthetünk, de a
minőségét illetően eltérhetünk, az adásvétel létrejön; mégis, az eladónak akkor is felelnie kell
a vevő azon érdekének mértékéért, hogy ne tévesszék meg, ha az eladó sem ismeri a tényeket;
mint például, ha az asztalokat cédrusfából készültként adják el, holott valójában nem azok.
(3) Ha az eladó hibáztatható azért, mert nem szállította le a dolgot, akkor a vevőnek a
szállításhoz fűződő minden olyan érdekét figyelembe kell venni, amely pusztán magára a
dologra vonatkozik; ha például a bor eladásából hasznot húzhatott volna, ezt nem kell jobban
figyelembe venni, mintha búzát vásárolt volna, és mivel azt nem szállították le, a rabszolgái
éheznek; mert a követelés tárgya a búza értéke volt, nem pedig az éhenhalni készülő
rabszolgáké. A kötelezettség akkor sem válik nagyobbá, ha a per utólag indul, még akkor
sem, ha a bor értéke megnövekedett. Ez ésszerű, mert ha a bort leszállították volna, akkor a
vevő birtokba vehette volna azt; de ahol ez nem történt meg, ott az eladó mindenesetre köteles
most átadni azt, amit már régen át kellett volna adnia.
(4) Ha eladok Önnek egy földterületet azzal a feltétellel, hogy azt Öntől egy bizonyos
összegért bérbe adhatom, akkor jogosult leszek az adásvételi keresetre, mert ez az ügylet
mintegy az ár részét képezi.
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(5) Bár én azzal a feltétellel adtam el neked egy földterületet, hogy azt rajtam kívül senkinek
sem adhatod el, emiatt az adásvételi keresetnek helye van, ha másnak adod el.
(6) Egy férfi eladott egy házat, és lakást foglalt magának benne, amíg élt, vagy évente tíz
aurei megfizetése ellenében. Az első évben a vevő inkább a tíz aurei-t fizette, a második
évben pedig ő biztosította a szállást. Trebatius szerint joga volt meggondolni magát, és
minden évben teljesíthette bármelyik feltételt, és amíg erre kész volt, addig nem volt jogalapja
a keresetre.
22. Julianus, Digest, VII. könyv.
Ha az eladó a földterület minőségét illetően hamisan nyilatkozik, de az összegét illetően nem,
akkor is felel a vevővel szemben. Tegyük fel ugyanis, hogy azt állítja, hogy ötven jugera
szőlő és ötven jugera rét van, és kiderül, hogy ennél kevesebb van a szőlőben, és több a réten,
akkor is száz jugera az összes.
23. Ugyanez, Digest, XIII. könyv.
Ha valaki egy rabszolgát, miután eladta őt a peculiumával együtt, nem csak azért a
peculiumért felel, amellyel a rabszolga rendelkezett a manumitálás idején, hanem azért is,
amit azután szerzett; és ezenfelül biztosítékot kell nyújtania mindannak visszaszolgáltatására,
ami a felszabadított ember vagyonából a kezébe kerülhet. Marcellus egy feljegyzésben azt
mondja, hogy az eladó az adásvételi perben köteles leszállítani mindazt, amit a vevő akkor
kapott volna, ha a rabszolgát nem manumitálták volna. Ezért semmi sem tartozik bele, amit
akkor szerzett volna meg, ha a rabszolgát nem manumitálták volna.
24. Julianus, Digest, XV. könyv.
Ha egy rabszolga, akin Ön haszonélvezeti joggal rendelkezett, megvásárol egy földterületet,
és a vételár kifizetése előtt Ön elveszíti polgári jogait, még ha ki is fizette az árat, akkor a
polgári jogainak elvesztése miatt nem jogosult a vételi perre, de az eladó ellen pert indíthat a
nem járó pénz visszaszerzése érdekében. Nem számít, hogy Ön vagy a rabszolga az Önt
megillető peculiumból fizette-e ki a vételárat, amennyiben ez a polgári jogainak elvesztése
előtt történt, mert mindkét esetben jogosult lesz a vételi perre.
2. Jóhiszeműen megvásároltam rabszolgádat egy tolvajtól, nem tudván, hogy ellopták, és az
említett rabszolga a hozzád tartozó peculiummal vett egy másikat, és átadta nekem; Sabinus
azt mondja, hogy az utóbbi rabszolga visszaszerzése érdekében személyes keresetet indíthatsz
ellenem. Ha azonban én valamit elvesztettem az ügylet által, amelyet ő bonyolított le, akkor
viszont a peculium alapján pert indíthatok ellened. Cassius szerint Sabinusnak ez a véleménye
helyes, amivel én is egyetértek.
3. Ha egy rabszolga, miután eladott egy másikat, kezességet nyújt, az utóbbinak kell
kezességet vállalnia az adásvétel érvényességéért, amivel ugyanolyan mértékben lesz
kötelezett, mintha egy szabad ember számára nyújtana biztosítékot; mivel a vevőnek a gazda
ellen pert lehet indítani mindannak visszaszerzése céljából, amit akkor kaphatott volna, ha az
adásvétel egy szabad ember által történt volna; de a gazda ellen nem lehet a peculium értékét
meghaladó összegben ítéletet hozni.
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(25) Ugyanaz, Digest, LIV. könyv.
Ha valaki olyan szüretet vásárol, amelyet még nem szüreteltek le, és az eladó megtiltja neki,
hogy leszüretelje a szőlőt, akkor élhet a vele szembeni kivétellel, ha a vételárért, és nem az
eladott, de át nem adott vagyon visszaszerzéséért indítanak pert. Ha azonban az átadás után a
vevőnek megtiltják, hogy a leszüretelt szőlőt kipréselje, vagy az újbort elszállítsa, akkor
ugyanúgy indíthat keresetet a termelésért vagy az okozott kárért, mintha megtiltották volna
neki, hogy bármilyen más, őt megillető dolgot elszállítson.
26. Alfenus Verus, Digest, II. könyv.
Ha valaki egy földterület eladásakor azt állítja, hogy száz hordó van a telken, amelyhez
tartozik; még ha csak egy hordó is van ott, akkor is köteles lesz száz hordót szolgáltatni a
vevőnek.
27. Paulus, Alfenus Epitomei, III. könyv.
Amit az eladó tartozéknak nevez, azt épségben és jó állapotban kell leszállítani; például, ha
azt mondja, hogy bizonyos számú hordó a föld tartozéka, akkor azokat épségben és nem törve
kell leszállítania.
28. Julianus, Az Urseius Feroxról, III. könyv.
Ön eladott nekem bizonyos földeket, és megállapodtunk, hogy valamilyen cselekedetet kell
végrehajtanom, és ha nem teszem meg, büntetést kell fizetnem. Az a vélemény alakult ki,
hogy az eladó az adásvételi pert megindíthatja, mielőtt a kikötés szerinti kötbérért perelne, és
ha a kötbérként megállapított összeggel megegyező összeget kapna vissza, akkor csaláson
alapuló kivétellel kizártnak tekinti, ha a kikötés alapján indít pert. Ha Ön a kötbért a
megállapodás alapján indított perben behajtja, akkor a törvény erejénél fogva akadályoztatva
lesz abban, hogy az adásvétel alapján pert indítson, kivéve, ha az ítélet összege kisebb, mint
az eladónak a megállapodás végrehajtásához fűződő érdeke.
29. Ugyanő, A Miniciusról, IV. könyv.
Ha valaki feltételesen hagyott egy ingatlant, és ez utóbbi a tényről nem tudva megvásárolja
azt az örököstől, a vevő a vételárat vételi kereset útján visszakövetelheti, mivel nem
rendelkezik a hagyatékból származó ingatlannal.
30. Africanus, Kérdések, VIII. könyv.
Egy rabszolga, akit tőlem vettél a peculiumával együtt, lopást követett el ellenem, mielőtt
átadták volna neked. Bár a tulajdon, amelyet ellopott, megsemmisült, mégis jogom lesz
megtartani az értékét a peculiumból, vagyis a rabszolga cselekedete csökkenti a peculiumot
olyan mértékben, amilyen mértékben ő a bűne miatt az adósom lett. Mert még akkor is, ha a
kiszolgáltatása után ellopna tőlem valamit, vagy pedig a peculiumból ezen az alapon nem
lennék jogosult a behajtási perre, vagy pedig annyiban, amennyiben a peculium a lopott dolog
hozzáadásával megnövekedett; a javasolt esetben akkor is jogom lenne a peculium
visszatartására, és személyes behajtási pert indíthatnék azon az alapon, hogy többet fizettem,
mint amennyi járna, ha a teljes kockázat az Önt terhelné. Ezzel összhangban azt kell
megállapítani, hogy ha az említett rabszolga pénzt lopott tőlem, és ön, mivel nem tudott arról,
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hogy azt ellopták, a peculium részeként elvette és felhasználta azt; jogosult leszek a behajtási
perre ön ellen azon az alapon, hogy a hozzám tartozó vagyon minden ellenszolgáltatás nélkül
került a kezébe.
1. Ha Ön tudatosan eladna nekem egy más tulajdonát képező ingatlant, miközben én erről a
tényről nem tudtam, Julianus úgy véli, hogy jogosan indíthatok Ön ellen vételi pert, még
mielőtt a jobb jogcím alapján megfosztanának a tulajdontól, olyan összegért, amely
megegyezik azzal az érdekemmel, hogy az az enyém legyen; mert bár másrészt igaz, hogy az
eladó csak azért felel, hogy az ingatlant átadja a vevőnek, és nem azért, hogy a tulajdonjogot
átruházza rá, mégis, azért, hogy biztosítsa, hogy nem követ el csalást, felelősséggel tartozik
az, aki tudatosan eladja más tulajdonát annak, aki nem tudja, hogy az nem az övé. Ez a
szabály különösen akkor alkalmazandó, ha rabszolgát adományoz, vagy zálogba adandó
tulajdont ad el.
31. Neratius, Pergamenek, III. könyv.
Ha a vagyontárgyat, amelyet az adásvételi szerződés szerint köteles vagyok átadni, erőszakkal
veszik el tőlem, noha köteles vagyok annak megőrzéséért felelősséget vállalni, még inkább
helyénvaló, hogy csak arra kötelezzenek, hogy a vevőre ruházzam át az említett vagyontárgy
visszaszerzésére vonatkozó kereseti jogaimat; mert annak biztonságos őrzése nagyon kevés
előnnyel jár, ha erőszakot alkalmaznak. Nemcsak a haszonra vonatkozó kereseti jogokat kell
átruháznom önre, hanem a veszteségre vonatkozóakat is, hogy ön az összes nyereséget
megkaphassa, és egyben a költségekért is felelős legyen.
1. Nemcsak azt kell átruháznom önre, amit én magam szereztem az említett ingatlanon
keresztül, hanem azt is, amit a vevő szerzett volna, ha a rabszolgát azonnal átadják neki.
2. Ketten vásároltuk meg ugyanazt az ingatlant egy olyan féltől, aki nem volt a tulajdonos, az
adás-vétel rosszhiszeműség nélkül jött létre. és az ingatlant átadták. Akár mindketten
ugyanattól a személytől, akár két különböző személytől vásároltunk, azt kell védeni, aki
először szerezte meg a jogát; vagyis azt, akinek először történt meg az átadás. Ha két fél közül
az egyik a tulajdonostól vásárolt, mindenképpen őt kell védeni.
(32) Ulpianus, Az ediktumról, XI. könyv.
Ha valaki olajat vásárol tőlem, és azt átveszi, miután hamis súlyokat használt, hogy
megtévesszen, vagy ha a vevőt az eladó túl könnyű súlyok használatával kihasználja,
Pomponius azt mondja, hogy az eladónak joga van keresetet indítani, hogy a vevőt a többlet
értékének megfizetésére kötelezze; ami ésszerű. Ennélfogva a vevő is jogosult lesz a vételi
keresetre az elégtétel megszerzése érdekében.
33. Ugyanő, Az ediktumról, XXIII. könyv.
Ha több árucikket vásárolnak egyazon áron, akkor a vételi és eladási keresetet mindegyikre
vonatkozóan be lehet nyújtani.
(34) Ugyanő, Az ediktumról, XVIII. könyv.
Ha egy földterületet eladnak, és a jugera minőségével kapcsolatban csalást követnek el, a
vételi keresetnek helye van.
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35. Ugyanő, Az ediktumról, LXX. könyv.
Ha valaki megvásárol egy olyan földterületet, amelyről feltételezhető, hogy mentes az
útjogoktól, és megtiltják neki, hogy áthaladjon rajta, és a bíróságon vereséget szenved;
jogosult lesz a vételi keresetre. Ugyanis, bár a kilakoltatásra vonatkozó kikötés nem történt,
mivel a szolgalmi joggal kapcsolatban hozott ítélet nem jogerős, ami magát az ingatlant illeti,
mégis azt kell mondani, hogy a vételi kereset megalapozott.
36. Paulus, Plautiusról, VII. könyv.
A ház eladójának a ház átadása előtt a fenyegető kárra vonatkozó kikötést kell kötnie, mert
köteles megfelelő gondossággal és körültekintéssel eljárni, mielőtt átadja az ingatlan birtokát,
és az említett gondosság és körültekintés része, hogy ilyen kikötést tegyen, és ezért ha ezt
elmulasztja, felelősséggel tartozik a vevővel szemben.
37. Ugyanő, Plautiusról, XIV. könyv.
Mivel csak az az igazságos, hogy a jóhiszemű vásárlót ne érje kár a másik csalása miatt, az is
igazságtalan, hogy az eladó maga is hasznot húzzon a saját csalásából.
(38) Celsus, Digest, VIII. könyv.
Ha egy rabszolga eladója kijelentette, hogy peculiumának tíz aurei a része, hogy ebből semmit
sem vesz el, és ha ennél többet tartalmaz, akkor az egészet átadja; ha ennél többet, akkor az
egészet át kell adnia, kivéve, ha az volt a szándék, hogy csak a tíz aureit adja át; ha ennél
kevesebbet, akkor a tíz aureit kell kifizetnie, és egy olyan rabszolgának, akinek peculiuma
van, ennyit kell adnia.
2. Ha a vevő hibáztatható azért, hogy a rabszolgát nem adta át magának, Sextus Aelius és
Drusus azt állította, hogy választott bírósági úton kötelezhető arra, hogy az eladót kártalanítsa
a rabszolga eltartásáért; és ez a vélemény számomra tökéletesen jogosnak tűnik.
3. Firmus megkérdezte Proculustól, hogy a csövek, amelyek a föld alatti ólomtartályból a
vizet a ház oldalai köré épített bronzedénybe vezetik, az utóbbi részének tekinthetők-e? Vagy
úgy tekintendők-e, mint egybeépített és helyhez kötött személyes tulajdon, amely nem
tartozik a házhoz? Azt válaszolta, hogy a felek szándékát kell figyelembe venni. De mi van
akkor, ha sem a vevő, sem az eladó nem fordított figyelmet erre a kérdésre, ami nagyon
gyakran előfordul ilyen esetekben? Nem tűnik-e jobbnak, ha azt tartjuk, hogy ami egy
épületbe be van építve és be van zárva, az annak részét képezi?
39. Modestinus, Szabályok, V. könyv.
Kérdezem, ha valaki eladna egy földterületet azzal a feltétellel, hogy minden eladottnak
tekintendő, ami bizonyos határok között az ő birtokában van, és az eladó mégis jól tudta, hogy
az említett föld bizonyos része nem az ő birtokában van, és erről a tényről nem értesítette a
vevőt; felelősségre vonható-e az eladási perben, mivel az általános szabályt nem kellene
alkalmazni a föld azon részeire, amelyekről az eladó tudta, hogy nem az övé, és mégsem vette
ki azokat? Ellenkező esetben a vevőt használnák ki, aki, ha ezt tudta volna, talán egyáltalán
nem vásárolta volna meg az ingatlant; vagy alacsonyabb áron vette volna meg, ha értesítették
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volna annak valódi összegére való hivatkozással; mivel ezt a pontot a régi hatóságok a
kivételt tevő személyre vonatkozóan a következőképpen rendezték: "Minden szolgalmi jog,
amely esedékes, esedékes marad". A jogban jártas személyek ugyanis azt a véleményt adták,
hogy ha az eladó, tudván, hogy bizonyos személyeknek szolgalmak járnak, nem értesítette a
vevőt, akkor a vételre vonatkozó perrel tartozik; mert ez az általános kivétel nem olyan
dolgokra vonatkozik, amelyekről az eladó tudott, és amelyekről kifejezetten kivételt tehetett
és kellett volna tennie, hanem olyan dolgokra, amelyekről nem tudott, és amelyekről nem
értesíthette a vevőt. Herennius Modestinus azon a véleményen volt, hogy ha az eladó az
említett esetben a vevő megtévesztése céljából tett valamit, akkor vételi perben perelhető.
(40) Pomponius, Quintus Muciusról, XXXI. könyv.
Quintus Mucius a következő esetet állította. Egy földterület tulajdonosa eladta a rajta álló
fákat, és miután megkapta a pénzt az ingatlanért, megtagadta annak átadását. A vevő
megkérdezte, hogy mi legyen a teendője, és attól tartott, hogy az említett fákat nem tekintik az
övéinek. Pomponius azt válaszolta, hogy a földterületen álló fák nem különülnek el a
földterülettől, és ezért a vevő nem indíthat pert a fák visszaszerzése iránt, mint a földterület
tulajdonosa, de jogosult lenne a vételi perre.
42. Papinianus, Vélemények, III. könyv.
Egy adásvételi szerződésben semmi nem szerepelt a római ház alatt átvezető vízvezetékért
fizetendő éves díjról. A megtévesztett vevő ezen az alapon jogosult lenne a vételi perre; és
ezért, ha a vételár miatt indított perben beperelnék, figyelembe kellene venni a rá rótt váratlan
terhet.
42. Paulus, Kérdések, II. könyv.
Ha két földrészlet eladója mindkét földrészlet méreteire vonatkozóan nyilatkozatokat tesz,
majd mindkettőt egy árért adja át, és az egyik földrészletből hiányzik a teljes összeg, a másik
viszont többet tartalmaz, például ha azt állítja, hogy az egyik száz jugerát tartalmaz, a másik
kétszázat, akkor nem járna előnnyel, ha az egyikről kiderülne, hogy kétszázat tartalmaz, a
másikról pedig tízzel kevesebbet. Erről a kérdésről Labeo hoz döntést. De kétséges-e, hogy a
rosszhiszeműségre hivatkozva az eladó kivételt tehet? Ha például egy nagyon kis erdőrészlet
hiányzott, és a traktus az ígértnél nagyobb kiterjedésű szőlőt tartalmazott, nem lenne-e csalás
vétke az, aki él az örökös jogával? Hiszen abban az esetben, ha a földterület nagysága
nagyobbnak bizonyul, mint amennyit egyébként megadtak, ez nem az eladó, hanem a vevő
javára történik; és az eladó felel, ha a mérésről kiderül, hogy kevés volt. Lássuk azonban,
hogy az eladónak nincs-e oka panaszra ugyanezen földterület vonatkozásában, ha a
szőlőterületről kiderül, hogy több mint a rét, és a teljes terület mérése helyes. Ugyanaz a
kérdés merülhet fel két földrészlet esetében, mint amikor valaki két feltételesen szabadságra
jogosult rabszolgát ad el egy árért, és azt állítja, hogy az egyiknek tíz aurei fizetésére
kötelezték, holott tizenötöt kellett volna fizetnie; mert akkor is eladási pert indíthat, ha a
vevőnek a kettőből húsz aureit kellett volna kapnia. Igazságosabb azonban minden fent
említett esetben, ha a nyereséget a veszteséggel szemben beszámítják, és ha valami hiányzik a
vevőnek, akár a föld mérésében, akár a minőségében, akkor azt meg kell téríteni.
43. Ugyanaz, kérdések, V. könyv.
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Amikor Titius meghalt, Stichust, Pamphilust és Arescusát Seiára bízta, és elrendelte, hogy
egy év elteltével mindannyian kapják meg szabadságukat. Mivel az örökhagyó nem volt
hajlandó elfogadni a bizalmat, és mégsem tudta felmenteni az örököst az ellene fennálló
követelése alól, az örökös eladta az említett rabszolgákat Semproniusnak, anélkül, hogy
megemlítette volna, hogy szabadságukat a bizalmi vagyonkezelői szerződés feltételei szerint
örökbe adták volna. A vevő, miután a fent említett rabszolgák munkáját több éven át igénybe
vette, Arescusát manumetálta; és amikor a többi rabszolga, miután meggyőződött az elhunyt
szándékáról, követelte a tröszt alapján biztosított szabadságukat, és az örököst a praetor elé
vitte, a rabszolgákat a praetor parancsára az előbbi manumetálta. Arescusa azt válaszolta,
hogy nem akarja, hogy a vevő a pártfogója legyen. Amikor a vevő adásvételi perben eljárást
indított, hogy az eladótól visszakövetelje a rabszolgákért fizetett árat, beleértve Arescusát is;
Domitius Ulpianus véleményét olvasták fel, amelyben az állt, hogy ha Arescusa elutasítja,
hogy a vevőt pártfogójának tekintse, akkor a császári alkotmányok egy újraszabályozása
igazolja tettét, de a vevő a manumáció után nem követelhet semmit az eladótól. Emlékszem,
hogy Julianus e véleményre hivatkozva úgy vélte, hogy a vételi kereset joga a manumission
után is fennállt, és kérdezem, melyik vélemény a helyes? Ebben az eljárásban a vevő nevében
azt kérték, hogy térítsék meg neki azokat a költségeket, amelyek az egyik rabszolga
oktatásával kapcsolatban merültek fel. Kérdezem továbbá, mivel Arescusa megtagadta, hogy
a vevőt vegye pártfogásába, hogy kinek a cselekménye által szabadult fel, és hogy vagy az
örökhagyót, aki nem szabadította fel, vagy az örököst veheti-e pártfogásába, mivel a másik
két rabszolgát az örökös manumitálta. Azt válaszoltam, hogy mindig is Julianus véleményét
helyeseltem, aki úgy vélte, hogy a kereset joga nem szűnik meg ilyen módon a manumission
által. De tekintettel azokra a költségekre, amelyeket a vevő a rabszolga oktatásával
kapcsolatban viselt, van egy megfontolandó pont, mert úgy gondolom, hogy a vételi kereset
elegendő lesz egy ilyen esetben, mivel nemcsak az ár, hanem a vevő minden érdeke is érintett,
hogy ne fosszák meg a rabszolgától kilakoltatással. Nyilvánvaló, hogy ha az ön által javasolt
esetben a felmerült költség olyan mértékben meghaladja az árat, hogy az eladó nem gondolta
volna, hogy ennyi lesz; mint például, ha feltételezzük, hogy a rabszolgát kis összegért
vásárolták meg, és kocsisnak vagy színésznek képezték ki, és a tulajdonos később
kilakoltatással megfosztották tőle, igazságtalannak tűnik, hogy az eladó nagyobb összegért
feleljen.
44. Africanus, Kérdések, VIII. könyv.
És tegyük fel, hogy az eladó csak mérsékelt körülmények között volt, nem lehet arra
kényszeríteni, hogy a kétszeres árnál többet fizessen.
45. Paulus, Kérdések, V. könyv.
Africanus azt állítja, hogy Julianus ugyanezen a véleményen volt, és ez jogos, mivel a
fizetendő összeg csökken, ha a rabszolga értéke elértéktelenedett, amíg a vevő kezében volt,
amikor egy jobb jogcímen visszaszerzik.
1. A következő esetet tartják kedvezőbbnek, nevezetesen, ha Ön elad nekem egy üres telket,
amely másé, és én építkezem rá, és az ingatlan tulajdonosa kilakoltatással visszaszerzi azt;
mivel ugyanis az utóbbi az említett ingatlan visszaszerzése iránti kereset benyújtásakor a
rosszhiszeműségre alapított kivétellel el lehet zárni, hacsak nem fizeti meg az épületek
költségeit, a jobb vélemény szerint az eladó nem felelős ezért. A rabszolga esetében is meg
kell állapítani, hogy ha jobb jogcímen, még a rabszolgaságban való tartása alatt, és nem a
felszabadítása után kapják vissza, a tulajdonosnak kell megtérítenie az ő számlájára felmerült

812
kiadásokat és költségeket. Ha a vevő nem birtokolja az épületet vagy a rabszolgát, akkor
jogosult lesz a vételi keresetre. Mindezen esetekben, ha valaki tudatosan eladja a más
tulajdonát képező tulajdont, kétségtelenül felelősségre vonható.
2. Maradt még a harmadik pont, vagyis, hogy ki legyen a védnöke a felszabadított Arescusa
asszonynak, aki nem volt hajlandó elfogadni a vevőt mint olyat? Úgy vélik, és nem
alaptalanul, hogy annak a személynek kell a szabad nőjévé válnia, aki által eladta, vagyis az
örökösnek, mivel ő maga is felelős a vételi perben. Ez csak akkor érvényes, ha Arescusa nem
a vevőt választja pártfogójául, mert ha így tesz, akkor a nő továbbra is a szabad nője marad, és
a vevőt nem illeti meg a vételi kereset, mert neki már nincs érdeke, mivel a nő a szabad nője.
46. Ugyanaz, Kérdések, XXIV. könyv.
Ha valaki más tulajdonát képező ingatlant ad el, és időközben az említett ingatlan
tulajdonosának örökösévé válik, köteles lesz az adásvételt megkötni.
47. Ugyanő, Vélemények, VI. könyv.
Lucius Titius, miután pénzt kapott a meghatározott büntetés mellett eladott anyagokért, azzal
a megállapodással, hogy ha azokat nem szállítják le jó állapotban egy meghatározott időn
belül, akkor a büntetést be lehet hajtani, meghalt, miután az anyagok egy részét leszállították.
Akkor, mivel az örökhagyó felelőssé vált a kötbérért, és az örököse nem fogja előállítani a
fennmaradó anyagokat, perelhető-e a kötbér és a kamatok miatt, különösen, ha a vevő nagyon
magas kamatra vette fel a pénzt? Paulus azt válaszolta, hogy az említett szerződés alapján az
eladó örököse perelhető a kötbérért, és hogy a bíróság a vételi perben is figyelembe veszi a
kamatokat attól a naptól kezdve, amikor az eladó késedelembe esett.
(48) Scaevola, Vélemények, II. könyv.
Titius, Sempronius örököse, eladott egy földterületet Septiciusnak a következőképpen: "Ennyi
pénzért eladom neked a Sempronius tulajdonát képező szántóföldet, Sempronius minden
jogával együtt, amelyet Sempronius ezen a földön élvezett." Az említett földterület puszta
birtoklását átadta, de nem mutatta meg annak határait. Felmerült a kérdés, hogy egy adásvételi
perben kötelezhető-e arra, hogy a hagyatékhoz tartozó okiratokkal bizonyítsa, hogy az
elhunytnak milyen jogai voltak az említett földterületen, és rámutasson annak határaira? Azt
válaszoltam, hogy mindent az írásbeli szerződés alapján kell megtenni, amelyet a felek úgy
értelmeztek, hogy az volt a szándékuk. Ha ez nem állapítható meg, az eladónak be kell
mutatnia a földterületre vonatkozó dokumentumokat, és meg kell mutatnia annak határait,
mivel ez megfelel a szerződés jóhiszeműségének.
(49) Hermogenianus, Epitoméi a jogról, II. könyv.
Ha valaki a vevő megtévesztése céljából hamis bérlőt állít elő, aki vele összejátszik, az
adásvételi perben felelősségre vonható; nem védekezhet azzal sem, hogy azt állítja, hogy ő
vállalja a felelősséget a bérlőért, és a bérleti díjat öt évre, ha ezzel az eszközzel könnyebben el
tudta rejteni a csalást.
1. Amennyiben a vételár tőkeösszegét kifizették, bár ez késedelembe esés után történt, annak
kamatai nem követelhetők, mivel azok nem szerepelnek a kötelezettségben, hanem a bíróság
döntésétől függnek.
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51. Labeo, Javolenus későbbi epitómái, IV. könyv.
A jóhiszeműség nem tűri, hogy ha a vevő valamilyen törvény engedékenysége miatt nem
kényszerül a megvásárolt dolog árát kifizetni, mielőtt azt átadják neki, az eladó kénytelen
legyen azt átadni, és lemondani a birtoklásáról. Ha azonban a birtoklás már átadásra került, az
eredmény az lesz, hogy az eladó elveszíti a tulajdont; például ha a vevő szembeszáll az
eladóval, aki a tulajdont követeli, az eladás és átadás okán tett kivétellel; és így az eset
ugyanaz lesz, mintha a jogosult nem adta volna el és nem adta volna át neki a tulajdont.
52. Ugyanez, Javolenus későbbi epitómái, V. könyv.
Ha a vevő és az eladó egyaránt mulasztást követ el a szállítás és az átvétel tekintetében, az
eredmény ugyanaz, mintha csak a vevő lenne felelős. Az eladó ugyanis nem tekinthető a
vevővel szemben késedelmesnek, ha ez utóbbi maga is késedelembe esik.
1. Amikor Ön egy földterületet vásárolt azzal a feltétellel, hogy a vételárat július kalendáján
fizeti ki; még akkor is, ha az idő leteltével az eladó hibájából nem fizette ki neki a pénzt, és
azután Ön hibáztatható, hogy nem fizette ki azt; megállapítottam, hogy az eladó a
szerződésben foglalt feltételre hivatkozhatott Önnel szemben; mert az adásvétel megkötésekor
a felek szándéka az volt, hogy ha a vevő a pénz kifizetésének elmulasztása miatt késedelembe
esik, akkor a szerződésben említett kötbért kell fizetnie. Ezt a véleményt helyesnek tartom,
hacsak az eladó nem követett el csalást az ügylet során.
52. Scaevola, Digest, VII. könyv.
Egy hitelező birtokolt egy földterületet, amely őt terhelte, és birtokában voltak az adós által
korábban megfizetett adókról szóló, nála letétbe helyezett bizonylatok is; a földet pedig azzal
a feltétellel adta el Maeviusnak, hogy a vevőnek meg kell fizetnie az esetlegesen esedékessé
váló adókat. Az említett földterületet annak a kerületnek az adószedője, amelyben a
földterület feküdt, a már befizetett adók miatt eladta; ugyanaz a Maevius megvásárolta azt, és
kifizette az összeget. Felmerült a kérdés, hogy a vevő perelheti-e az eladót adásvételi perben
vagy bármely más perben, és kötelezheti-e őt a fent említett kifizetésekről szóló bizonylatok
átadására. A válasz az volt, hogy a vevő adásvételi perben követelheti a szóban forgó
dokumentumok bemutatását.
1. Miután egy apa hozományként egy bizonyos földterületet adott a lányának, amelynek
értékét felbecsülték, az említett földterületet egy hitelezőnek megterheltnek találták. Felmerült
a kérdés, hogy a fiú, aki elfogadta az apja hagyatékát, köteles-e vételi perrel elérni a
hitelezőtől a felmentést, és a birtokot tehermentesen a férj rendelkezésére bocsátani, mivel a
lány, megelégedve a hozományával, elutasította a hagyatékból való részesedésének
elfogadását. A válasz az volt, hogy a férfi felelős.
2. Az eladó és a hadsereg egyik hivatalának vásárlója között megállapodás született arról,
hogy az előbbinek járó fizetést a vásárlónak kell kifizetni. Felmerült a kérdés, hogy a vevőnek
milyen összeget kell követelnie, és az eladónak mit kell fizetnie a vevőnek egy ilyen ügylet
során? A válasz az volt, hogy az eladónak le kell engedményeznie az őt e tekintetben
megillető rendkívüli kereseti jogot.
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3. Egy fél, akinek a tengerparton volt háza, falat épített, hogy a partot és a házat is körülzárja,
majd eladta a házat Gaius Seiusnak. Kérdezem, hogy az eladó által a házzal együtt bekerített
part is a vevőt illeti-e a vételi jog alapján? A válasz az volt, hogy a házat ugyanolyan
állapotban adják el, mint amilyenben az adásvétel megkötése előtt volt.
53. Labeo, Valószínűségek, I. könyv.
Ha egy szerződésben az szerepel, hogy egy ház bérleti díja a vevőt illeti meg; bármennyiért is
adják bérbe az említett házat, azt a vevőnek kell megfizetni. Paulus azt mondja, hogy ez nem
teljesen igaz, mert ha egy egész házat bérbe adsz egy bérlőnek egy bizonyos összegért, és a
bérlő azt egy nagyobb összegért albérletbe adja, és a ház eladásakor azt mondod, hogy a
bérleti díjat a vevőnek kell fizetni, akkor csak az van benne, amivel a bérlő az egész házért
tartozik neked.
1. Ha Ön eladott egy olyan földterületet, amelyen temetkezési hely van, és ezt kifejezetten
nem hagyta ki, akkor nem lesz biztosítéka erre vonatkozóan. Paulus azt mondja, hogy ez a
vélemény semmiképpen sem jogos, feltéve, hogy a temetkezési hely mellett közút vezet.
2. Ha egy ház eladása esetén az eladás feltételei szerint a lakók számára lakást tartanak fenn,
az ilyen fenntartás a tulajdonos kivételével az említett ház valamennyi lakója tekintetében
szabályszerűen történik. Paulus azonban azt mondja, hogy ha az eladott házban bárkinek
ingyen szállást adtál volna, és a fenntartást úgy kellene megtenned, hogy a lakóknak vagy
bármelyiküknek egy bizonyos időpontban bérleti díjat kell fizetniük, akkor erről nem
szabályosan rendelkezel; mert kifejezett fenntartást kell tenni rájuk való hivatkozással. Ezért a
vevő büntetlenül megakadályozhatja, hogy a lakók a házban lakjanak.
54. Ugyanaz, Valószínűségek, II. könyv.
Ha egy rabszolga, akit eladtál, eltörik a lábát, miközben valamit az utasításodra tesz, a
kockázat nem a tiéd, ha olyan cselekedetre utasítottad, amelyet az eladás előtt is szokott
végezni, és ha olyasmit rendeltél el tőle, amit akkor is elrendeltél volna tőle, ha nem adtad
volna el. Paulus azt mondja, hogy ez a vélemény semmiképpen sem helyes; mert ha a
rabszolga az eladás előtt hozzászokott valamilyen veszélyes feladatot végezni, akkor azt
fogják mondani, hogy ezért te voltál a hibás; mint például, ha hozzászoktattad volna, hogy a
rabszolgádat arra kényszerítsd, hogy menjen le egy pincébe vagy egy csatornába. Ugyanez a
jogi szabály vonatkozik arra az esetre is, ha ön megszokta, hogy olyasmit parancsoljon neki,
amit a bölcs és gondos családfő nem parancsolna a rabszolgájának. Mi lenne, ha ez kivételt
képezne? Mindamellett utasíthatja a rabszolgát valamilyen új feladat elvégzésére, amelyet
nem rendelt volna el tőle, ha nem adták volna el; például, ha megparancsolná neki, hogy
menjen el a vevő házába, aki távoli helyen lakik, mert ez bizonyára nem az ön veszélyére
történne. Az egész ügy tehát pusztán az eladó csalására és gondatlanságára vonatkozik.
4. Ha a szerződésben az áll, hogy nyolcvan hordó van a földbe temetve, amelyek a földhöz
tartoznak, és ennél több van; az eladó köteles a fent említett számot a vevőnek adni, a többi
közül tetszése szerint válogatva, feltéve, hogy az épeket átadja. Ha csak nyolcvan darab van
belőlük, akkor azok úgy, ahogy vannak, a vevő tulajdonát képezik; és az eladó nem köteles
semmit sem fizetni neki azokért, amelyek nem tökéletesek.
55. Pomponius, Episztolák, X. könyv.
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Ha egy megvásárolt vagy ígért rabszolga az ellenség hatalmában van, Octavenus szerint a
jobb vélemény az, hogy az adásvétel és a kikötés érvényes, mert ez a vevő és az eladó között
kötött ügylet; mert a nehézség inkább a megállapodásban foglaltak teljesítésében, mint az
ügylet természetében áll fenn, mert ha a rabszolga átadását a bíró el is rendelné, azt el kell
halasztani, amíg az megtörténhet.

2. cím. A bérbeadásról és a bérbeadásról
1. Paulus, Az ediktumról, XXXIV. könyv.
A lízing és a bérbeadás minden nemzet számára közös természetes ügylet, és nem szavakkal,
hanem beleegyezéssel jön létre, akárcsak az adásvétel és az adásvétel.
(2) Gaius, Napi események, II. könyv.
A lízing és a bérbeadás hasonlít az adás-vételhez, és ugyanazok a jogi szabályok határozzák
meg. Ugyanis ahogyan az adásvételi szerződés a fizetendő árra vonatkozó megállapodással
jön létre, úgy a lízing és a bérbeadás is akkor jön létre, ha a bérleti díjra vonatkozó
megállapodás jön létre.
1. Az adás-vétel olyannyira hasonlít a bérbeadáshoz és a bérbeadáshoz, hogy bizonyos
esetekben szokás azt a kérdést feltenni, hogy az ügylet adás-vétel vagy bérbeadás és
bérbeadás; például, ha szerződésem van egy aranyművessel, hogy készítsen nekem néhány
gyűrűt egy bizonyos súlyú és formájú gyűrűt, és ő vállalja, hogy háromszáz aureiért elkészíti
azokat; ez adás-vétel vagy bérbeadás és bérbeadás? Úgy vélik, hogy ez csak egyetlen ügylet,
és inkább adásvételnek, mint bérletnek és bérbeadásnak minősül. Ha azonban én adom neki az
aranyat, és a munkájáért díjazásban állapodnak meg, akkor kétségtelen, hogy ez bérbeadás és
bérbeadás.
3. Pomponius, Sabinusról, IX. könyv.
Ha egy földterületet bérbe adnak, és a bérlő a föld megműveléséhez szükséges eszközöket a
felbecslés után kapja meg, Proculus szerint a felek szándéka az, hogy a bérlő az eszközöket
mint megvásárolt eszközöket kapja meg; éppúgy, mint amikor a felbecslés után bármilyen
vagyontárgyat adnak hozományként.
4. Ugyanő, A Sabinusról, XVI. könyv.
A bérleti szerződés vagy bizonytalan bérleti jogviszony a következő feltételekkel jön létre,
nevezetesen: "Ameddig az, aki bérbe adja vagy adja az ingatlant, hajlandó lesz rá", és az
ingatlan tulajdonosának halálával megszűnik.
(5) Ulpianus, Az ediktumról, XXVIII. könyv.
Ha bérbe adok Önnek egy lakást, és utána visszafizetem a bérleti díjat, akkor a bérbeadás és
bérbeadás iránti keresetnek van helye.
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6. Gaius, A tartományi ediktumról, X. könyv.
Ha valaki bérbe adott ingatlant, nem köteles visszaadni azt, amit a lopás miatt indított perben
az említett ingatlanból visszaszerzett.
7. Paulus, Az ediktumról, XXXII. könyv.
Ha én ötven aureiért bérbe adok neked egy más tulajdonában lévő házat, te pedig hatvanért
bérbe adod ugyanezt a házat Titiusnak, és Titiusnak a tulajdonos megtiltja, hogy azt
elfoglalja; megállapítást nyer, hogy te bérbeadás miatt pert indíthatsz ellenem hatvan aurei
behajtására, mert te magad tartozol Titiusnak hatvanért.
8. Tryphoninus, Disputációk, IX. könyv.
Lássuk, hogy nem hatvan és nem ötven aurei, hanem a bérlőnek a bérbe adott ingatlan
hasznosításában való érdekeltségével megegyező összeget kell-e fizetni, így a második
bérbeadó csak azt az összeget kaphatja vissza, amellyel annak tartozik, aki tőle bérelte az
ingatlant; és mivel a bérleti haszon a magasabb bérleti díj összege szerint számítandó, az
eredmény az, hogy a visszaszerzett összegnek nagyobbnak kell lennie. Az első bérbeadónak
továbbra is joga lesz követelni azt az ötven aurei-t, amelyet az első bérlőtől szedett volna be,
ha a tulajdonos nem tiltotta volna meg az utolsó bérlőnek, hogy a házat elfoglalja. Ez a mi
gyakorlatunk.
9. Ulpianus, Az ediktumról, XXXII. könyv.
Ha valaki jóhiszeműen vásárolt házat vagy földterületet bérel nekem, és ebből kilakoltatják,
anélkül, hogy csalás vagy gondatlanság történt volna részéről; Pomponius azt mondja, hogy a
bérbeadó mindazonáltal bérleti perrel felel, hogy a bérlő élvezhesse a neki bérbe adott
ingatlant. Nyilvánvaló, hogy ha a tulajdonos nem engedi, hogy a bérlő a helyiséget elfoglalja,
és a bérbeadó kész egy másik, ugyanolyan kényelmes házat berendezni neki, azt mondja,
hogy teljesen jogos lenne, ha a bérbeadó mentesülne a kötelezettsége alól.
3. Amit Marcellus a Digest hatodik könyvében mondott, azt hozzátehetjük, nevezetesen: "Ha
egy haszonélvező öt évre bérel egy haszonélvezettel terhelt földterületet, és meghal; az
örököse nem lesz köteles megengedni, hogy azt élvezze, éppúgy, mint ahogyan a bérbeadó
sem felelős a bérlőnek, miután egy ház tűzvészben elpusztult. De hogy a bérlő a bérleti
szerződés alapján felelősséggel tartozik-e a bérleti díj beszedésére az alatt az idő alatt, amíg ő
az említett ingatlan élvezetében volt, ezt a kérdést Marcellus tette fel; éppúgy, mint ahogy
kénytelen lett volna fizetni, ha egy haszonélvezeti joggal terhelt rabszolga vagy egy szállás
bérbe adta volna a szolgálatait. Kijelenti, hogy a jobb vélemény szerint ő lesz a felelős; és ez
tökéletesen jogos. Azt is megkérdezi, hogy ha a bérlőnek a földdel kapcsolatban bármilyen
költsége merülne fel azáltal, hogy öt éven át élvezheti azt, vajon visszakövetelheti-e azt. Azt
mondja, hogy ezt nem teheti meg, mert előre látnia kellett volna, hogy ez bekövetkezik. De mi
van akkor, ha a haszonélvező nem mint olyannak adta volna bérbe neki a földet, hanem mint
annak tulajdonosának? Akkor bizonyosan felelősségre vonható, mert megtévesztette a
haszonbérlőt; és ezt Antoninus és Severus császárok egy rezcriptumban kimondták. Azt is
kimondták, hogy amennyiben a ház tűzvészben elpusztult, a bérleti díjat arra az időre kell
megfizetni, amíg az épület állt.
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4. Julianus azt mondja a Digestus tizenötödik könyvében, hogy ha valaki földet bérel azzal a
feltétellel, hogy ha ellenállhatatlan erő kifejtése folytán bármi történik vele, akkor azért ő
felel; a szerződéshez tartania kell magát.
5. Ha a földbérleti szerződésben a bérlőt felszólították, hogy vigyázzon a tűzzel, és
valamilyen baleset következtében tűzvész keletkezik, nem kötelezhető a kár megtérítésére. Ha
azonban a kárt a bérlő gondatlansága okozta, amelyért a bérlő felelős volt, akkor felelősséggel
tartozik.
6. Antoninus császár apjával együtt egy rescriptumban egy kecskecsordára hivatkozva,
amelyet egy fél bérelt, és amelyet elloptak tőle, kijelentette: "Ha bizonyítható, hogy a rablók a
kecskéket az önök részéről elkövetett csalás nélkül hajtották el, akkor a bérleti perben nem
kényszerülnek felelősségre vonni a történtekért, és a lopást követő időre járó bérleti díjat, mint
kifizetett, de nem esedékes pénzt, visszakövetelhetik." A császár a következő szavakat írta:
"Ha a rablók elkergették a kecskéket anélkül, hogy önök részéről bármilyen csalás történt
volna, akkor nem lesznek kénytelenek felelősséget vállalni a történtekért a bérleti perben."
7. Celsus a Digest nyolcadik könyvében azt is állítja, hogy a szakértelem hiánya a
gondatlansághoz sorolandó. Ha valaki borjakat bérel, hogy etessék, vagy ruhát, hogy javítsák,
vagy egy tárgyat, hogy fényesítsék, felelősnek kell lennie a gondatlanságért, és bármilyen
hibát követ el ügyetlenségből, az gondatlanságnak minősül, mivel a tulajdonát kézműves
jelleggel bérli.
8. Ha Ön bérbe ad nekem egy más tulajdonát képező házat, amelyet rám hagyott vagy nekem
ajándékozott, nem tartozom Önnek a bérleti díjért a bérleti díjjal kapcsolatos perben. Nézzük
meg azonban, hogy a hagyaték átadása előtt eltelt időre jár-e valami. Úgy gondolom, hogy a
bérleti díjat erre az időre kell fizetni.
10. Julianus, Az Urseius Feroxról, III. könyv.
Én pedig szabályosan indíthatok keresetet a bérbeadás miatt, vagy azzal a céllal, hogy
kényszerítsem Önt arra, hogy felmentsen a szerződés alól.
11. Ulpianus, Az ediktumról, XXXII. könyv.
Lássuk, hogy a bérlő felelős-e a rabszolgája és azok gondatlanságáért, akiknek albérletbe adta
az ingatlant, és azt is, hogy milyen mértékben felelős; át kell-e adnia a rabszolgát jóvátétel
címén, vagy saját nevében felel; és azok tekintetében, akiknek albérletbe adta a helyiségeket,
csak a tulajdonosra kell-e engedményeznie minden olyan kereseti jogot, amely ellenük
fennáll, vagy ugyanúgy felel, mintha a gondatlanság a sajátja lenne? Véleményem szerint
saját nevében felel az albérlői gondatlanságáért, még akkor is, ha erre vonatkozóan semmiben
sem állapodtak meg: feltéve azonban, hogy gondatlanságot követett el az ingatlan albérletbe
adásakor az ilyen személyeknek, akár saját szolgáinak, akár bérlőinek. Pomponius az
Ediktumról szóló hatvanharmadik könyvében ezt jóváhagyja.
3. Ha a bérleti szerződés megkötésekor úgy állapodtak meg, hogy a bérlő nem rendelkezhet
tűzzel, és ő mégis rendelkezik vele, akkor felelősséggel tartozik, még akkor is, ha baleset
következtében tűzvész keletkezik, mert nem volt joga a tűzre. Más a szabály, ha olyan tüzet
engednek neki, amely nem okoz kárt, mert ebben az esetben megengedik neki, hogy tüzet
tartson, feltéve, hogy az nem okoz kárt.
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4. A bérlőnek arra is ügyelnie kell, hogy az ingatlant, illetve az ahhoz kapcsolódó jogokat ne
sértse, és ezt ne engedje meg.
5. Ha egy fél Campaniából származó bor szállítására vette igénybe a szolgáltatásait, majd
miután vita támadt közte és egy másik személy között, a hordókat a saját és a másik személy
pecsétjével zárta le, és a bort egy raktárban helyezte el; a bérbeadással kapcsolatos peres
eljárásban köteles lesz a bor birtoklását minden vita nélkül visszaadni a munkaadójának,
kivéve, ha a munkavállaló gondatlanságot követett el.
6. Egy bérbeadó és egy bérlő között megállapodás született arról, hogy a szénát nem szabad
egy városi épületben elhelyezni. Ennek ellenére mégis ott helyezték el, és egy rabszolga, aki
ezt követően felgyújtotta a szénát, megölte magát. Labeo azt állítja, hogy a bérlő perelhető,
mivel ő maga okozta a szerencsétlenséget, mivel a szénát a bérleti szerződés feltételeinek
megszegésével vitte be.
12. Hermogenianus, Epitoméi a jogról, II. könyv.
Ráadásul még akkor is a bérlő felelne az okozott kárért, ha a tüzet egy idegen gyújtotta volna.
13. Ulpianus, Az ediktumról, XXXII. könyv.
Az a kérdés is felmerül, hogy ha egy jármű vezetője, miközben megpróbál megelőzni
másokat, felborítja az egyiket, és megsérül vagy megöl egy rabszolgát, milyen utat kell
követni? Úgy vélem, hogy a bérbeadás miatt indított per lesz ellene indítható, mivel
óvatosabbnak kellett volna lennie. Ezenfelül a Lex Aquilia alapján praetoriánus keresetnek is
helyt fog adni.
1. Ha egy hajó kapitánya rakományt kap, amelyet Minturnbe kell vinni, és mivel hajója nem
tudott felemelkedni a folyón, átrakja az árut egy másikra, amely a folyó torkolatánál elveszett;
ebben az esetben az első kapitányt terheli a felelősség. Labeo azt mondja, hogy ha nem vétkes
gondatlanságban, akkor nem felel; de ha a tulajdonos beleegyezése ellenére cselekedett, vagy
olyan időpontban helyezte át a rakományt, amikor nem lett volna szabad, vagy olyan hajóra
rakodta azt, amely kevésbé volt hajózásra alkalmas, mint a sajátja; bérbeadás miatt kereset
indítható ellene.
2. Ha egy hajó kapitánya révkalauz nélkül vezeti a hajót egy folyóba, és vihar támadt, nem
tudja irányítani a hajót, és elveszíti azt; a rakomány tulajdonosai jogosultak lesznek a hajó
bérbeadására irányuló perre ellene.
3. Ha valaki oktatás céljából bérbe vesz egy rabszolgát, és idegen országba viszi, ahol vagy az
ellenség fogságába esik, vagy életét veszti, akkor úgy ítélik meg, hogy a bérbeadásra
vonatkozó kereset megalapozott, feltéve, hogy nem azzal a céllal vette fel, hogy idegen
országba vigye.
4. Julianus azt is mondja a Digestus nyolcvanhatodik könyvében, hogy ha egy cipész, mivel
elégedetlen volt egy nála alkalmazott fiúval, olyan keményen nyakon ütötte egy léccel, hogy a
szemét kiütötte, az apja bérleti pert indíthat; mert bár a mestereknek megengedett a könnyű
büntetés, ez mégis mértéktelen. Fentebb már megállapítottuk, hogy a Lex Aquilia alapján is
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van helye keresetnek. Julianus tagadja, hogy a sérelem miatt indítható kereset, mert a fél nem
a sérelem okozása céljából követte el a cselekményt, hanem az oktatás során.
5. Ha egy drágakövet egy kézművesnek adtak át foglalat vagy vésés készítése céljából, és az
eltörik; ha ezt a kő bármilyen hibája okozta, a bérbeadásra vonatkozó kereset nem fog
megalapozott, de ha a hiba a szakértelem hiánya miatt következett be, a kereset megindítható.
Ehhez a véleményhez hozzá kell tenni, hogy "kivéve, ha a munkás vállalta a kockázatot",
mert akkor, még ha a balesetet hiba okozta is, a bérbeadás iránti kereset megalapozott.
6. Ha egy ruhatisztító ruhát kap tisztításra, és azt megrágják az egerek, akkor felelősségre
vonható a bérbeadás miatt, mert ez ellen gondoskodnia kellett volna. Ha egy ruhatisztító ruhát
cserél, és egy olyan ruhát ad az egyik személynek, amelyik a másiké, akkor a bérbeadás miatt
felelősségre vonható, még akkor is, ha ezt tudatlanságból tette.
7. Egy bérlő egy hadsereg közeledtére elhagyta a helyiséget, és a katonák ezt követően
eltávolították a házból az ablakokat és más dolgokat; ha a bérlő nem értesítette a tulajdonost
távozásáról, akkor bérleti díj iránti keresettel felel. Labeo azt mondja, hogy ha ellenállhatott
volna, de nem tette meg, felelősségre vonható; és ez a vélemény igaz. De ha nem tudta volna
értesíteni a bérbeadót, akkor szerintem nem lesz felelős.
8. Ha valaki intézkedéseket bérel, és a bíró elrendeli azok megsemmisítését; ha azok hamisak
voltak, Sabinus különbséget tesz, ha a bérlő tudott a tényről, és ha nem. Ha tudta, hogy
hamisak voltak, akkor a bérbeadásra vonatkozó kereset megalapozott, ellenkező esetben nem.
Ha az intézkedések helyesek voltak, csak ott lesz felelős, ahol az aedilis cselekedetéért ő a
hibás. Ezt a véleményt vallja Labeo és Mela is.
9. Két bérlő a teljes összegért felelősségre vonható.
10. Ha a munkaerő-kölcsönzésre vonatkozó szerződésben szerepel, hogy ha a dolog nem
készül el egy bizonyos időpontig, akkor az átadható másnak, akkor az első bérlő csak akkor
felel a bérbeadásért, ha a dolgot ugyanezen szerződés alapján másnak adják át; és ez nem is
történhet meg addig, amíg a befejezésre meghatározott nap el nem telik.
11. Ha a bérlő a bérleti szerződés lejárta után a helyiségben marad, nemcsak a bérleti
szerződés megújítását tekintik megtörténtnek, hanem a biztosítékként adott zálogjogot is
továbbra is tehernek kell tekinteni. Ez azonban csak akkor igaz, ha az eredeti bérleti szerződés
megkötésekor egy másik fél nem terhelte meg az ingatlant, ellenkező esetben az ő új
hozzájárulása szükséges. Ugyanez a szabály vonatkozik arra az esetre is, ha a földterületeket a
kormánynak adták bérbe. Amit megállapítottunk, nevezetesen, hogy a bérlő mindkét fél
hallgatása révén új bérleti szerződést kötött, úgy kell érteni, hogy ahol hallgattak, ott a bérleti
szerződés egy évre megújul, de ez nem vonatkozik az ezt követő évekre, még akkor sem, ha a
bérleti szerződés időtartama kezdetben öt év lett volna. Továbbá, ha az ötéves időtartam
lejártát követő második évben nem történt ellentétes megállapodás, a bérleti szerződés erre az
évre megújítottnak tekintendő, mivel a felek úgy tekinthetők, hogy arra az évre, amely alatt
hallgattak, beleegyeztek. Ezt a szabályt ezt követően minden következő évre is be kell tartani.
A városi birtokokra azonban egy másik szabály is vonatkozik, mivel a bérlő a helyiségek
egész idejére felelősséggel tartozik, kivéve, ha az írásos okiratban a bérleti szerződés
időtartamát rögzítő bizonyos határidő szerepel.
(14) Ugyanő, Az ediktumról, LXXI. könyv.
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Ha valaki egy bizonyos időre bérel földet, akkor a bérlő a bérleti idő lejárta után is bérlő
marad; mert úgy értelmezik, hogy ha a tulajdonos megengedi a bérlőnek, hogy a földön
maradjon, akkor újra bérbe adja neki a földet. Az ilyen jellegű szerződés létrejöttéhez nem
szükséges sem szó, sem írás, hanem pusztán beleegyezéssel válik érvényessé. Ezért, ha az
ingatlan tulajdonosa időközben elmebeteggé válik vagy meghal, Marcellus azt állítja, hogy
nem lehet azt állítani, hogy a bérleti szerződés megújul; és ez helyes.
15. Ugyanő, Az ediktumról, XXXII. könyv.
A bérbeadással kapcsolatos keresetet a bérlőnek kell benyújtania.
1. Ezenfelül a kereset bizonyos mértékig a következő esetekben is megalapozott; például, ha a
fél nem tudja élvezni az általa bérelt ingatlant, például azért, mert nem kapta meg az egész
földterület vagy annak egy részének birtokát; vagy nem javították ki a házat, az istállót vagy
azt a helyet, ahol a nyájakat kell tartani; vagy ha nem biztosítottak valamit, amiben a bérleti
szerződés feltételei szerint megállapodtak; akkor a bérbeadás iránti kereset megalapozott.
2. Nézzük meg, hogy a bérbeadó köteles-e tenni valamit a bérlőért, ha a rossz időjárás kárt
okozott a bérlőnek. Servius azt mondja, hogy a bérbeadó köteles megtéríteni a bérlőnek
minden olyan erőszakot, amelynek nem tudott ellenállni; mint például a folyók áradása, a
különböző madarak által okozott, vagy bármilyen hasonló baleset, vagy ha ellenségek
inváziója történik. Ha bármilyen hiba keletkezik magával az ingatlannal kapcsolatban, a kárt a
bérlőnek kell viselnie; például ha a bor savanyúvá válik, vagy a termést a gyomok
tönkreteszik. Ha azonban földrengés következik be, és elpusztítja az összes termést, a
veszteséget nem a bérlő viseli, mivel nem lehet arra kényszeríteni, hogy a vetőmag elvesztése
mellett a föld bérleti díját is fizesse. Ha azonban az olajbogyó termését tűzvész tette tönkre,
vagy ez a nap szokatlan forrósága miatt következett be, a föld tulajdonosának kell viselnie a
veszteséget; ha azonban semmi rendkívüli nem történik, a bérlő felel érte. Ugyanezt kell
mondani abban az esetben is, ha egy arra járó hadsereg pusztán könnyelműségből eltávolított
valamit. Ha azonban egy földet egy földrengés annyira tönkretesz, hogy semmi sem marad
belőle, a veszteséget a tulajdonosnak kell viselnie, mert köteles a földet olyan állapotban a
bérlő rendelkezésére bocsátani, hogy az élvezhesse azt.
3. Amikor egy bérlő azt állította, hogy tűz ütött ki a földjén, és kérte a bérleti díj elengedését;
egy rescriptben kimondták: "Ha megművelte a földet, jogosult ésszerű engedményre a
váratlanul bekövetkezett tűz miatt".
4. Papinianus a Vélemények negyedik könyvében azt mondja, hogy ha a földesúr egy évre
elengedte a bérleti díjat a bérlőnek meddőség miatt, és a következő évben nagy terméshozam
volt, akkor a földesúr nem veszített semmit a bérleti díj elengedése miatt, sőt, követelheti a
bérleti díjat arra az évre, amelyet elengedett. Ugyanezt a véleményt adta az örökös bérletből
származó veszteségre vonatkozóan is. Ha azonban a bérbeadó a bérleti díjat sterilitás miatt
egy évre ajándékozás címén elengedte, ugyanez a szabály alkalmazandó, mivel ez inkább
megállapodás, mint ajándékozás. De mi a helyzet akkor, ha a bérleti szerződés utolsó évében
a bérleti díjat sterilitás miatt elengedte? Helyesebbnek tartják azt, hogy ha az előző évek
termékenyek voltak, és a bérbeadó ennek tudatában volt, akkor nem vonhatja felelősségre a
bérlőt a meddő évért.
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5. Az isteni Antoninus egyik feljegyzése szerint nem szabad figyelmet fordítani arra a bérlőre,
aki a termés csekélységére panaszkodik. Egy másik rescriptumban azt is leszögezik:
"Szokatlan dologra hivatkozol, amikor azt kéred, hogy a szőlő kora miatt elengedjék neked a
bérleti díjat".
6. Ismét, amikor egy bizonyos személy egy hajó elvesztése esetén követelte azt, amit a
szállításért fizetett, azzal az indokkal, hogy az kölcsön volt; Antoninus császár egy
rescriptumban kijelentette, hogy a császári prokurátor nem jogtalanul követelte a hajó
tulajdonosától a fuvardíjat, mivel az nem teljesítette a kötelességét a vagyon szállításával. Ezt
a szabályt minden más személy esetében is be kell tartani.
7. Amennyiben a bérleti díj elengedésének a fent említett okok miatt van alapja, a bérlő nem
követelheti vissza az őt megillető kamatokat, hanem az időarányos bérleti díj megfizetése alól
mentesül. Végezetül már megállapítottuk, hogy a vetőmag elvesztését a bérlőnek kell viselnie.
8. Nyilvánvaló, hogy ha a tulajdonos nem engedi a bérlőnek, hogy élvezze az ingatlant, akár
azért, mert ő maga bérelte azt, akár azért, mert valaki másnak az ő megbízásából, vagy mintha
a sajátja lenne, bérbe adta a tulajdonát, akkor köteles a bérlőt az érdeke mértékéig
kártalanítani. Proculus ezt a véleményt képviselte abban az esetben, amikor egy fél
ügynöknek adta ki magát.
9. Julianus azt mondja a Digestus tizenötödik könyvében, hogy néha a bérbeadásra vonatkozó
keresetet azért indítanak, hogy a szerződő feleket felszabadítsák; mint például amikor földet
adtam bérbe Titiusnak, és ő meghalt, miután egy gyámot nevezett ki örökösének, és mivel a
gyám miatt a gyám visszautasította az örökséget, az említett földet egy másik félnek adtam
bérbe magasabb bérleti díjért; és ezután a gyám az apja birtokába jutott. A bérbeadás iránti
perben nem követelhet mást, mint hogy mentesüljön a szerződéséből eredő felelősség alól,
mivel jó okom volt arra, hogy az ingatlant ismét bérbe adjam:
16. Julianus, Digest, XV. könyv.
Mivel abban az időben nem biztosították számomra a gyámhivatallal szembeni keresetindítási
jogot.
17. Ulpianus, Az ediktumról, XXXII. könyv.
Azt is mondja, hogy a gyám jogosult a gyámja elleni keresetre, ha nem kellett volna
visszautasítania a hagyatékot.
18. Julianus, Digest, XV. könyv.
E keresetbe beletartozik az a nyereség is, amelyet a gyámhivatal a földterület bérbeadásából
szerezhetett volna.
(19) Ulpianus, Az ediktumról, XXXII. könyv.
De Julianus véleményéhez hozzá kell tennie, hogy ha összejátszottam volna a gyámmal,
akkor a gyámolt érdekeinek mértékéig felelősséggel tartoznék a bérbeadásért.
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2. Ha valaki hibás hordókat bérel, nem tudván, hogy azok hibásak, és a bor később kiszivárog,
a fél kamatának erejéig felel, és a tudatlansága nem menthető. Ezt a véleményt képviselte
Cassius is. Más a helyzet, ha olyan földterületet bérelsz legeltetésre, amelyen mérgező füvek
nőnek; mert ebben az esetben, ha a jószágok közül bármelyik elpusztul, vagy elértéktelenedik,
és te tudtál a füvek létezéséről, akkor a bérlő érdekének megfelelő összegben kártalanítanod
kell a bérlőt; ha pedig nem tudtál a létezésükről, nem szedheted be a bérleti díjat. Ezt vallotta
Servius, Labeo és Sabinus is.
3. Meg kell vizsgálnunk, hogy ha valaki földterületet ad bérbe, milyen eszközöket kell
biztosítania a bérlőnek, és ha ezt nem teszi meg, akkor a bérleti szerződés alapján indított
perben felelősséggel tartozik-e. Neratiusnak Arisztóhoz írt levele maradt fenn erről a
kérdésről, amelyben az áll, hogy a bérlőnek hordókat, valamint egy bor- és egy olajprést kell
biztosítani, ?kötelekkel felszerelve, és ha ezek hiányoznak, a tulajdonosnak kell gondoskodnia
róluk, és ugyanígy meg kell javítania egy prést, ha az nem működik. Ha bármelyik eszköz a
bérlő hibájából megsérül, a bérlő bérleti díj iránti keresettel tartozik. Neratius azt mondja,
hogy a bérlőnek kell biztosítania az edényeket is, amelyeket az olajbogyó préseléséhez
használunk. Ha az olajat kosarakkal préselik ki, a tulajdonosnak kell biztosítania a prést, a
csörlőt, a kosarakat, a kereket és a csigákat, amelyekkel a prést felemelik. Ugyancsak neki
kell felszerelnie a bronz üstöt, amelyben az olajat meleg vízzel kimossák, valamint az olaj
kezeléséhez szükséges egyéb eszközöket, a boros hordókkal együtt, amelyeket a bérlőnek
szurokkal kell befednie a jelenlegi használatra. Mindezeket a dolgokat így kell biztosítani,
hacsak nem született más külön megállapodás.
4. Ha a bérbeadó a bérleti szerződésbe belefoglalta, hogy egy meghatározott mennyiségű
gabonára jogosult egy bizonyos áron, és a bérlő ezt nem hajlandó elfogadni, és nem hajlandó
a bérleti díjból levonást eszközölni, akkor a teljes összeg behajtása iránt keresetet indíthat;
ennek azonban az lesz a következménye, hogy a bírónak kötelessége teljesítése során
figyelembe kell vennie azt az érdeket, amely a bérlőnek a gabona leszállításához fűződött,
nem pedig ahhoz, hogy pénzt fizessen bérleti díjként. Ugyanezt kell megállapítani akkor is, ha
a bérleti szerződés alapján indított keresetre kerül sor.
5. Milyen keresetre kerül sor, ha a bérlő ajtót vagy bármi mást épít a házhoz? A jobb
vélemény a Labeo által vallott, nevezetesen az, hogy a bérlőnek a bérleti jog alapján indítható
kereset, hogy engedélyezze az eltávolítást; feltéve azonban, hogy biztosítékot nyújt a
fenyegető kár ellen, nehogy a ház valamilyen szempontból kisebb értékűvé váljon, amikor
eltávolítja, amit hozzáépített, de csak azt, hogy az épületet az eredeti állapotába állítja vissza.
6. Ha egy bérlő egy fémládát hoz be egy házba, és a tulajdonos ezt követően a bejáratot
kisebbre szabja; tény, hogy a tulajdonos ellen bérleti díj, valamint a tulajdon előállítása iránti
kereset is indítható, függetlenül attól, hogy tudott-e a tényről vagy sem. A bíró kötelessége
kötelezni őt arra, hogy biztosítson egy olyan átjárót, amely lehetővé teszi a bérlő számára a
láda eltávolítását, természetesen a bérbeadó költségére.
7. Ha valaki egy évre bérel egy házat, és a bérleti díjat a teljes időtartamra megfizeti, és hat
hónappal később a ház összedől, vagy tűzvész pusztítja el; Mela nagyon helyesen mondja,
hogy jogosult lesz a bérleti szerződés alapján a hátralévő időre járó bérleti díj behajtására, de
nem jogosult a nem járó pénz behajtására; mivel nem tévedésből fizetett többet, hanem azért,
hogy a bérleti szerződésre való hivatkozással előnyben részesüljön. Más a helyzet, ha valaki
tíz aureiért bérel ingatlant, és tizenöt aureiért fizet; mert ha ezt az összeget tévedésből fizette,
mivel abban a benyomásban volt, hogy tizenöt aureiért bérelte az ingatlant, akkor nem lesz
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jogosult bérleti díj iránti keresetre, hanem csak a pénz visszaszerzése iránt perelhet; mert nagy
különbség van aközött, aki tévedésből fizet, és aközött, aki a teljes bérleti díjat előre
megfizeti.
8. Ha valaki szerződést köt egy nő tengeri szállítására, és később a hajón gyermeke születik,
megállapítást nyert, hogy a gyermek miatt nem jár semmi, mivel a szállítás nem volt drágább,
és a gyermek nem fogyasztott el semmit, ami a hajón utazók rendelkezésére állt.
9. Egyértelmű, hogy a bérbeadással kapcsolatos kereset örökösre is átruházható.
10. Amikor egy bizonyos másoló bérbe adta a szolgáltatásait, és a szerződő fél meghalt,
Antoninus és Severus császárok a másoló kérelmére a következőket állapították meg egy
rescriptumban: "Mivel azt állítod, hogy nem téged terhel a vád, hogy nem nyújtottad azokat a
szolgáltatásokat, amelyekért Antoninus Aquiliának felbéreltek, csak az a jogos, hogy ha az év
folyamán nem kaptál fizetést mástól, akkor a szerződést teljesítsék." Azért, hogy a szerződést
teljesítsék.
11. Papinianus a Vélemények negyedik könyvében azt állítja, hogy ha a császár egy követe
meghal, kísérőinek fizetést kell adni a szolgálatuk hátralévő idejére; feltéve, hogy az említett
kísérők ez idő alatt nem álltak mások alkalmazásában.
20. Paulus, Az ediktumról, XXXIV. könyv.
A bérleti szerződés, akárcsak az adásvétel, feltételhez köthető.
(1) Adományozással azonban nem lehet szerződést kötni.
(2) Néha a bérbeadó nem, de a bérlő igen, például amikor a vevő addig bérel egy földterületet,
amíg ki nem fizeti a vételárat.
21. Javolenus, Episztolák, XI. könyv.
Amikor eladtam egy földterületet, az volt a megállapodás, hogy a teljes összeg kifizetéséig a
vevőnek bérbe kell adnia azt egy bizonyos bérleti díjért. Amikor a pénzt kifizették, kell-e
nyugtát adni a bérleti díjról? A válasz az volt, hogy a jóhiszeműség megköveteli, hogy azt
tegyék, amiben megállapodtak, de a vevő nem felelhet az eladóval szemben nagyobb
összegért, mint amennyit az ingatlan bérleti díja a pénz kifizetésének elmaradása idején
jelentene.
22. Paulus, Az ediktumról, XXXIV. könyv.
Továbbá, ha a szerződésben szerepel, hogy ha az árat nem fizetik meg, az ingatlan nem kerül
megvásárlásra, akkor a bérleti jog iránti keresetnek van helye.
1. Amilyen gyakran bármilyen munka elvégzésére adnak megbízást, az bérleti szerződés.
2. Amikor egy ház építésére szerződöm, azzal a megállapodással, hogy az általam alkalmazott
személy felel az összes költségért, ő átruházza rám az összes felhasznált anyag tulajdonjogát,
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és az ügylet mégis bérletnek minősül; mert a mesterember bérbe adja nekem a szolgáltatásait,
vagyis a munka elvégzésének szükségességét.
3. Ahogyan az adásvételi ügyletben természetes, hogy a felek vagy többet vagy kevesebbet
vásárolhatnak, vagy vásárolhatnak, és így kölcsönösen korlátozzák egymást, ugyanez a
szabály érvényesül a lízing és a bérbeadás esetében is.
(23) Hermogenianus, Epitoméi a jogról, II. könyv.
Ezért az egyszer megkötött bérleti szerződés nem mondható fel azzal az ürüggyel, hogy a
kártérítés túl alacsony volt, ha nem bizonyítható az ellenérdekű fél csalása.
24. Paulus, Az ediktumról, XXXIV. könyv.
Amennyiben a bérleti szerződésben szerepel, hogy a munkálatokat a tulajdonosnak jóvá kell
hagynia, akkor úgy kell tekinteni, hogy ez azt jelenti, hogy a jó állampolgár megítélése
szerint. Ugyanez a szabály érvényesül akkor is, ha bármely más személy megítélésére kell
támaszkodni; mert a jóhiszeműség megköveteli, hogy a jóhiszemű polgárhoz méltóan
ítélkezzenek. Az ilyen jellegű ítélet a munka minőségére vonatkozik, és nem a szerződésben
előírt határidő meghosszabbítására, kivéve, ha ez maga a megállapodásban szerepelt. Ebből az
következik, hogy amennyiben a munka jóváhagyását a munkáltató fél csalásával szerezték
meg, annak nincs hatása, és a bérleti jogviszony alapján kereset indítható.
2. Ha egy bérlő földterületet bérel, az albérlő tulajdonát nem köti a tulajdonoshoz, hanem a
termények zálogjoggal maradnak, mintha az első bérlő szedte volna őket.
3. Ha egy házat vagy egy földterületet öt évre bérelnek, a tulajdonos azonnal keresetet indíthat
a bérlő ellen, ha az felhagy a föld megművelésével vagy kiüríti a házat.
4. Azokra a dolgokra vonatkozóan is indíthat pert, amelyeket a bérlőnek haladéktalanul el
kellene végeznie, például bizonyos munkálatokra, amelyeket el kellene végeznie, mint például
a faültetés.
5. Ha a bérlő nem tudja élvezni az ingatlant, jogszerűen indíthat egyszerre keresetet a teljes
ötéves időtartamra, annak ellenére, hogy a tulajdonos esetleg megengedte neki, hogy a
fennmaradó években élvezze azt, mivel a tulajdonos nem mindig mentesül azon az alapon,
hogy a bérlőnek megengedte, hogy a második vagy harmadik évben élvezze az ingatlant. Ha
ugyanis a bérlőt a bérleti szerződés alapján kitaszították, és egy másik gazdaságba menekült,
nem lesz képes mindkettőt művelni, és a bérleti díjat sem lesz kénytelen fizetni, és a haszon
összegét, amelyet akkor kapott volna, ha nem háborgatták volna, visszakaphatja; mert a birtok
élvezeti engedélye túl későn érkezik, ha azt olyan időpontban ajánlják fel, amikor a bérlő,
mivel mással van elfoglalva, nem tud élni vele. Ha a bérbeadó megakadályozza az ingatlan
élvezetét, majd meggondolja magát, a bérlő ügyei változatlannak tekintendők; és a néhány
napos késedelem nem csökkenti a kötelezettséget semmilyen mértékben. Ismét az a fél
indíthat szabályosan bérleti díj iránti keresetet, akinek bizonyos tárgyakat nem a
megállapodásnak megfelelően adtak át, vagy ha a tulajdonos akadályozza meg abban, hogy
élvezze az ingatlant, vagy ha ezt olyan idegen teszi, akit a tulajdonos ellenőrizhet.
6. Ha egy földbérlő több évre bérbe ad egy földterületet, és végrendeletében megbízza
örökösét, hogy bocsássa el a bérlőt, és az örökös nem engedi, hogy az utóbbi a fennmaradó
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időre élvezze az ingatlant, akkor bérleti díj iránti keresetnek van helye. Ha ezt megengedi
neki, de nem fizeti vissza a bérleti díjat, akkor a végrendelet alapján perelhető.
(25) Gaius, A tartományi ediktumról, X. könyv.
Ha a bérleti díjat általánosságban ígérték, és azt egy harmadik fél határozza meg, a bérleti
szerződés nem minősül létrejöttnek. Ha azonban kikötötték, hogy a bérleti díj összegét Titius
fogja megbecsülni, a bérleti szerződés e feltételhez kötve érvényes; és ha az említett fél
meghatározza a bérleti díjat, azt mindenképpen az ő becslése szerint kell megfizetni, és a
bérleti szerződés érvényessé válik. Ha azonban ezt megtagadja, vagy nem képes a bérleti díjat
megállapítani, a bérleti szerződés érvénytelen lesz, éppúgy, mintha a bérleti díj összege nem
lett volna meghatározva.
1. Ha valaki bérbe adott valakinek egy megművelendő földterületet vagy egy lakandó házat,
és valamilyen okból eladja a földet vagy a házat, gondoskodnia kell arról, hogy a vevő
engedélyezze a bérlőnek, hogy a földet használja vagy a házat lakja, ugyanazon szerződés
feltételeinek megfelelően; ellenkező esetben, ha ebben akadályoztatva van, a bérlő bérleti jog
alapján keresetet indíthat az eladó ellen.
2. Ha a szomszéd a ház építése során kikapcsolja a fényt egy szobából, a bérbeadó
felelősséggel tartozik a bérlőnek. Kétségtelen, hogy a bérlő ilyen esetben lemondhat a bérleti
szerződésről; továbbá, ha a bérleti díj miatt keresetet indítanak ellene, a kártérítést is
figyelembe kell venni. Úgy tudjuk, hogy ugyanez a szabály vonatkozik arra az esetre is, ha a
bérbeadó nem javítja meg az esetlegesen megrongált vagy tönkrement ajtókat vagy ablakokat.
3. A bérlőnek mindent a bérleti szerződés feltételeinek megfelelően kell tennie, és
mindenekelőtt arra kell ügyelnie, hogy a gazdaságban végzett munkákat a megfelelő időben
végezze, nehogy a szezonon kívüli művelés a talaj minőségének romlását okozza.
Gondoskodnia kell az épületekről is, hogy azok ne sérüljenek meg.
4. Őt is hibásnak fogják tekinteni, ha a szomszédja ellenségeskedésből kivágja a fákat.
5. Ha ő maga vágja ki őket, akkor nemcsak a bérleti jogviszony alapján indított perben,
hanem a Lex Aquilia és a Tizenkét Tábla törvénye alapján a lopakodó fakivágásra hivatkozva,
valamint az erőszakos vagy titkos cselekményen alapuló tilalom alapján is felelősségre
vonható. Kétségtelen, hogy a bérleti ügyben eljáró bíró kötelessége, hogy gondoskodjon arról,
hogy a bérbeadó lemondjon a többi keresetről.
6. A felsőbbrendű erő, amelyet a görögök "isteni erőnek" neveznek, nem okozhat veszteséget
a bérlőnek, ha a termés szokatlan mértékben károsodik, egyébként pedig nyugodt lélekkel kell
elviselnie minden mérsékelt kárt, ha nem fosztják meg rendkívüli haszontól. Nyilvánvaló
azonban, hogy olyan bérlőről beszélünk, aki a bérleti díjat készpénzben fizeti; másrészt, ahol
a termést megosztja, mint egy társas vállalkozás esetében, ott a veszteséget és a nyereséget is
meg kell osztania a föld tulajdonosával.
7. Ha valaki egy oszlop szállítását vállalja, és az oszlop felhúzásakor, szállítás közben vagy
kirakodáskor eltörik, felelős a kárért, ha ez az ő vagy az általa alkalmazott munkások
hibájából történt. Őt azonban nem terheli a felelősség, ha minden olyan óvintézkedést
megtesz, amelyet egy nagyon gondos és körültekintő embernek meg kell tennie.
Természetesen megértjük, hogy ugyanez a szabály vonatkozik arra az esetre is, ha bárki
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vállalja hordók vagy fűrészáru, valamint egyéb olyan dolgok szállítását, amelyeket egyik
helyről a másikra kell szállítani.
8. Ha egy ruhaköltő vagy egy szabó elveszíti a ruhát, és kielégíti annak tulajdonosát, akkor ez
utóbbinak át kell ruháznia rá a tulajdon visszaszerzésére vonatkozó kereseti jogát.
26. Ulpianus, Disputációk, II. könyv.
Ha valaki egyszerre két munkáltatónak adta bérbe a szolgálatait, akkor annak kell
megfelelnie, aki először alkalmazta őt.
(27) Alfenus, Digest, II. könyv.
Nem mindig szükséges a bérleti díjból levonást eszközölni abban az esetben, ha a bérlőnek a
lakás egy részével kapcsolatban kisebb kellemetlenséget okoznak; a bérlő ugyanis olyan
helyzetben van, hogy ha valami az épületre esik, és emiatt a tulajdonos kénytelen lesz
lebontani annak egy részét, akkor az ebből eredő kisebb kellemetlenséget neki kell viselnie;
de a tulajdonosnak eközben nem szabad a háznak azt a részét megnyitnia, amelyet a bérlő a
leginkább szokott használni.
1. Ismét felmerül a kérdés, hogy ha a bérlő félelem miatt távozik, köteles-e fizetni a bérleti
díjat, vagy sem? A válasz az, hogy ha alapos oka volt a félelemre, még ha ténylegesen nem is
állt fenn veszély, akkor nem tartozik a bérleti díjjal; de ha nem volt jogos oka a félelemre,
akkor is fizetni kell.
(28) Labeo, Javolenus későbbi epitómái, IV. könyv.
Ha azonban a bérlő továbbra is használja a házat, akkor a bérleti díjat meg kell fizetnie.
1. Labeo úgy véli, hogy a bérleti díj akkor is esedékes, ha a ház javíthatatlan.
2. Ugyanez a jogi szabály vonatkozik arra az esetre is, ha a bérlőnek van joga a házat bérbe
adni és a bérleti díjat fizetni. Ha azonban a bérbeadó nem ad felhatalmazást a bérlőnek arra,
hogy bérbe vegye a házat, amelyben lakik, és ő mégis bérbe veszi azt, Labeo úgy véli, hogy
meg kell térítenie neki mindazt, amit csalárd szándék nélkül fizetett. Ha azonban a bérlő a
házat ingyenesen használta, akkor a bérleti szerződés még le nem járt idejével arányosan le
kell vonni.
(29) Alfenus, Digest, VII. könyv.
A bérleti szerződésbe a következőket illesztették be: "A bérlő nem vághatja ki a fákat, nem
gallyazhatja és nem égetheti el azokat, és nem engedheti meg senkinek, hogy azokat
gallyazza, gallyazza vagy égesse.". Felmerült a kérdés, hogy a bérlőnek meg kell-e
akadályoznia, hogy bárki, akit lát, ilyesmit tegyen, vagy pedig úgy kell-e őriznie a fákat, hogy
ezt senki ne tehesse meg. Azt válaszoltam, hogy az "engedélyezés" szó mindkét
jelentéstartalmat magában foglalja, de úgy tűnik, hogy a bérbeadónak az volt a szándéka,
hogy a bérlőnek nemcsak azt kell megakadályoznia, hogy bárki, akit lát, kivágja a fákat,
hanem óvatosnak kell lennie, és olyan óvintézkedéseket kell tennie, hogy senki ne vághassa ki
őket.
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30. Ugyanez, Paulus Epitomák Digestája, III. könyv.
Egy férfi, aki harminc aureiért bérelt egy házat, a különálló szobákat olyan feltételekkel adta
albérletbe, hogy mindegyiken negyvenet szedett be. A tulajdonos lebontatta az épületet, mert
azt mondta, hogy le fog dőlni. Felmerült a kérdés, hogy mekkora legyen a kártérítés összege,
és hogy az a fél, aki az egész házat bérelte, indíthat-e bérleti jogcímen keresetet. A válasz az
volt, hogy ha az épület olyan rossz állapotban volt, hogy le kellett bontani, akkor becslést kell
készíteni, és a kárt annak az összegnek az arányában kell megállapítani, amelyért a tulajdonos
bérbe adta a helyiséget, és figyelembe kell venni azt az időt is, amikor a bérlők nem tudták
elfoglalni a helyiséget. Ha azonban nem volt szükség a ház lebontására, hanem a tulajdonos
azért tette ezt meg, mert egy jobb házat kívánt építeni, akkor az ítéletet annak az érdeknek az
összegében kell meghozni, amely a bérlőnek ahhoz fűződött, hogy az albérlői ne legyenek
kénytelenek elhagyni a helyiséget.
1. Egy aile egy bizonyos városban egy évre bérbe adta a fürdőket, hogy a polgárok
ingyenesen használhassák azokat. Miután a fürdőt három hónap elteltével tűzvész pusztította
el, úgy ítélték meg, hogy a fürdő tulajdonosa ellen bérleti díj címén keresetet lehet indítani,
hogy a vételár egy részét a fürdő használaton kívüliség idejének arányában vissza kell téríteni.
2. Vizsgálat tárgyát képezte, hogy milyen keresetet kell indítani, ha valaki öszvéreket bérelt
egy bizonyos súlyú rakományra, és az, aki felbérelte őket, súlyosabb terhekkel megrongálta
őket. A válasz az volt, hogy a tulajdonos jogszerűen eljárhat akár a Lex Aquilia alapján, akár
bérleti perben, de a Lex Aquilia alapján csak azt a felet perelheti, aki az öszvéreket annak
idején hajtotta; de bérleti perben jogszerűen eljárhat azzal szemben, aki bérelte őket, még
akkor is, ha valaki más károsította őket.
3. Egy férfi, aki egy ház építésére szerződött, a megállapodásban kijelentette: "A munkához
szükséges követ én szállítom, a tulajdonos pedig a vállalkozónak minden lábért hét szesztercét
fizet, és ugyanannyit a kőért, mint a munkáért". Felmerült a kérdés, hogy a munkát a
befejezés előtt, vagy a befejezés után kell-e megmérni. A válasz az volt, hogy akkor kell
megmérni, amikor még befejezetlen.
4. A bérlő azzal a feltétellel kapta meg a házat, hogy sértetlenül adja vissza, kivéve, ha
erőszak vagy az öregedés miatt kár keletkezik benne. A bérlő egyik rabszolgája felgyújtotta a
házat, de nem véletlenül. Az a vélemény alakult ki, hogy ez a fajta erőszak nem tűnik
kivételnek; és hogy nem abban állapodtak meg, hogy a bérlő nem felel azért, ha egy rabszolga
felgyújtja a házat, hanem hogy mindkét fél azt akarta, hogy az idegenek által gyakorolt
erőszak kivételt képezzen.
31. Ugyanez, Paulus által írt Digestum Epitomái, V. könyv.
Saufeius hajóját többen is megrakták gabonával, anélkül, hogy szétválogatták volna; Saufeius
egyiküknek átadta a gabonát a közös halomból, és a hajó ezután elveszett. Felmerült a kérdés,
hogy a többiek indíthatnak-e keresetet a hajó parancsnoka ellen a gabonából való
részesedésükre hivatkozva azon az alapon, hogy az eltérítette a rakományt. A válasz az volt,
hogy kétféle tulajdonbérlet létezik, az egyik, amikor magát a dolgot vissza kell adni, mint
például amikor ruhát bíznak egy ruhatisztítóra, hogy tisztítsa meg, vagy amikor valami
hasonlót kell visszaadni; mint például amikor egy tömeg ezüstöt adnak egy munkásnak, hogy
vázákat készítsen belőle, vagy aranyat adnak, hogy gyűrűket készítsen belőle. Az első esetben
a tulajdon még mindig a tulajdonosé, a második esetben pedig az értékének a hitelezőjévé
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válik. Ugyanez a jogi szabály vonatkozik a betétekre is, mert ha valaki letétbe helyezett egy
pénzösszeget anélkül, hogy azt bármibe is bezárta volna, vagy lepecsételte volna, hanem
egyszerűen csak megszámlálta volna, az a fél, akinél az összeg maradt, nem köteles mást
tenni, mint ugyanannyi pénzt visszafizetni. Ennek megfelelően úgy tűnik, hogy a gabona
Saufeius tulajdonába került, és ő nagyon helyesen lemondott annak egy részéről. Ha azonban
az egyes felek gabonáját külön-külön, deszkákba, zsákokba vagy hordókba zárták volna, úgy,
hogy megkülönböztethető legyen, mi tartozik az egyes felekhez, akkor nem lehetett volna
elcserélni; mert akkor annak a búzának a tulajdonosa, amelyet a hajóparancsnok szállított,
keresetet indíthatott volna annak visszaszerzése iránt, és ezért a hatóságok nem helyeslik a
rakomány eltérítésére alapított kereseteket ebben az esetben, mert a hajóparancsnoknak
átadott áru vagy mind egynemű volt, és azonnal az övé lett, és a tulajdonos a hitelezőjévé vált
(mert nem állítják, hogy a rakomány eltérítése történt volna, mivel az a hajóparancsnok
tulajdonába került); vagy az átadott azonos árucikket vissza kell adni, és ebben az esetben a
parancsnok ellen lopás miatt indítható kereset lenne, és így a rakomány eltérítése miatti
kereset felesleges lenne. Ha azonban az árut azzal a megállapodással adták át, hogy ugyanazt
a fajtát vissza kell szolgáltatni, az átvevő fél csak gondatlanságért lenne felelős, mivel a
gondatlanságért való felelősség akkor áll fenn, ha a szerződés mindkét fél javára jött létre, és
nem állhat fenn gondatlanság, ha a kapitány a gabona egy részét visszaadta az egyik
tulajdonosnak, mivel szükséges volt, hogy az egyiknek a többiek előtt átadja a részét, még
akkor is, ha ezáltal a többieknél jobb helyzetbe kerülne.
32. Julianus, A Miniciusról, IV. könyv.
Meghalt egy férfi, aki egy földterületet több évre bérbe vett, hogy azt megművelje, és az
említett földterületet örökbe adta. Cassius tagadta, hogy a bérlőt kötelezni lehetne a föld
megművelésére, mivel az örökösnek nem volt érdeke a földhöz. Ha azonban a bérlő meg
akarta művelni a földet, és az a fél, akire a földet hagyta, megakadályozta ebben, akkor
jogosult volt perelni az örököst, és a veszteséget az örökösnek kellett viselnie; éppúgy, mint
amikor valaki elad valamit, és azt másra hagyja, mielőtt átadná; mert ebben az esetben az
örökös mind a vevővel, mind a hagyatékosokkal szemben felelősséggel tartozik.
33. Africanus, Kérdések, VIII. könyv.
Ha egy olyan földterületet, amelyet önök bérbe adtak nekem, elkoboznak, akkor önök bérleti
perben felelnek azért, hogy lehetővé tegyék számomra, hogy élvezhessem azt, még akkor is,
ha nem az önök hibájából nem tehetem ezt meg; ahogyan azt is kimondják, hogy ha önök egy
ház építésére szerződnek, és a föld, amelyen a házat felépítik, elpusztul, önök mégis felelősek.
Ha ugyanis eladsz nekem egy földterületet, és azt az átadás előtt elkobozzák, akkor a vételi
perben felelősséggel tartozol; és ez annyiban igaz, hogy vissza kell adnod az árat, és nem
abban, hogy kötelességed leszel kártalanítani engem bármi másért is, mint az ahhoz fűződő
érdekemért, hogy az üres földterületet átadják nekem. Ezért úgy gondolom, hogy ez a szabály
a bérleti szerződésre is vonatkozik, úgyhogy önnek vissza kell térítenie a bérleti díjat, amelyet
arra az időre fizettem, amíg nem élvezhettem az ingatlant, de erre nem kötelezheti önt
semmilyen más bérleti perben; mert ha bérlőjét akár ön, akár egy másik fél, akit önnek
hatalmában áll megakadályozni ebben, megakadályozza abban, hogy élvezze a földet, akkor
ön köteles őt kártalanítani az ingatlan élvezetéhez fűződő érdeke erejéig, és ebbe a haszon is
beletartozik. Ha azonban olyan személy akadályozza meg, akit Ön nem tud ellenőrizni, mert
fölötte álló erő vagy hatalom van, Ön nem tartozik vele szemben másért, mint a meg nem
fizetett bérleti díj elengedéséért, vagy a megfizetett bérleti díj visszafizetéséért.
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(34) Gaius, A tartományi ediktumról, X. könyv.
Mintha ez rablók támadása miatt történt volna.
35. Africanus, Kérdések, VIII. könyv.
Ez a megkülönböztetés megfelel annak, amelyet Servius vezetett be, és amelyet majdnem
minden hatóság jóváhagyott; vagyis, ha a bérbeadó a ház javításával megakadályozza a bérlőt
abban, hogy a ház használatát élvezze, akkor azt kell vizsgálni, hogy a ház lebontása
szükségből történt-e vagy sem; mert mi különbség lenne abban, hogy egy épület bérbeadóját
annak kora miatt kényszerítik-e a javításra, vagy ha a föld bérbeadóját kényszerítik arra, hogy
elviselje a kárt egy olyan féltől, akit nem tud megakadályozni annak okozásában? Meg kell
azonban érteni, hogy ezt a megkülönböztetést olyan személyre vonatkoztatva alkalmazzuk,
aki földjét haszonbérbe adta, hogy azt élvezze, és az üzletet jóhiszeműen bonyolította le; és
nem arra, aki csalárd módon más tulajdonát képező földet bérelt, és nem tud ellenállni annak
tulajdonosának, amikor az megakadályozza a bérlőt abban, hogy élvezze azt.
(1) Ha közös földünk van, és megállapodtunk, hogy azt váltakozó években egy bizonyos
összegért béreljük, és te, amikor a te éved lejárt, szándékosan elpusztítod a következő év
termését, akkor én két perben is eljárhatok ellened, az egyiket a tulajdonjog, a másikat a bérlet
alapján; mert az én részem a tulajdonjogon alapuló perben érintett, a tiéd pedig csak a bérleten
alapuló perben. Akkor - kérdezik - nem lesz-e tény, hogy az én részemet illetően az Ön miatt
elszenvedett veszteségemet a megosztási per útján kell megtérítenem? Ez a vélemény helyes,
de mindazonáltal úgy gondolom, hogy Servius véleménye is igaz, nevezetesen: "Hogy
amennyiben a fent említett keresetek valamelyikével élni fogok, a másik megsemmisül." Ezt a
kérdést egyszerűbben is feltehetjük, ha azt javasoljuk, hogy amennyiben két fél között,
akiknek különálló földrészletek tartoznak hozzájuk, megállapodás született, mindegyiküknek
joga van a másik földjét bérbe venni, azzal a kikötéssel, hogy a terményt bérleti díj fejében
átadják.
36. Florentinus, Institutes, VII. könyv.
Ha a munkát szerződés alapján kell elvégezni, az átvételig a vállalkozó kockázatára történik.
De ha a szerződés szerint a munkát lábban vagy mérésben kell kifizetni, akkor is a vállalkozó
kockázatára történik, amíg azt ki nem mérik; és mindkét esetben a kockázatot a
munkáltatónak kell viselnie, ha ő hibáztatható azért, hogy a munkát nem vették át vagy nem
mérték ki. Ha azonban a munkát felsőbb erővel tönkreteszik, mielőtt azt átvennék, a
munkáltató kockázatát viseli, kivéve, ha más megállapodás született. A vállalkozó nem
köteles a munkáltatóval szemben többért felelni, mint amit gondosságával és munkájával el
tudott volna végezni.
37. Javolenus, Cassiusról, VIII. könyv.
Ha a munkát felsőbb erővel megsemmisítik, mielőtt a munkáltató átvette volna, a
munkáltatónak kell viselnie a kárt, ha a munka olyan jellegű volt, hogy át kellett volna vennie.
38. Paulus, szabályok.
Aki a szolgáltatásait igénybe vette, jogosult kártérítésre a teljes időre, ameddig foglalkoztatta,
ha a munka elmulasztása nem az ő hibájából történt.
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6. Az ügyvédek sem kötelesek visszatéríteni a díjaikat, ha nem ők tehetnek arról, hogy nem
próbáltak meg egy ügyet.
39. Ulpianus, Az ediktumról, II. könyv.
A bérleti szerződés általában nem változtatja meg az ingatlan tulajdonjogát. 40. Gaius, A
tartományi ediktumról, V. könyv.
Az, aki bármilyen vagyontárgy megőrzéséért kártérítést kap, felelős annak megőrzéséért.
41. Ulpianus, Az ediktumról, V. könyv.
Julianus azonban azt mondja, hogy egy személy ellen nem lehet keresetet indítani egy másik
által elkövetett kárért; mert milyen gondossággal tudja megakadályozni, hogy valaki más által
okozott jogtalan kárt okozzon? Marcellus viszont azt mondja, hogy ez néha megtehető, ha a
fél olyan gondossággal vigyázhatott volna a dologra, hogy az ne sérülhessen meg, vagy ha ő
maga, aki a dologra felügyelt, követte el a kárt. Marcellusnak ezt a véleményét jóvá kell
hagyni.
(42) Paulus, Az ediktumról, XIII. könyv.
Ha ellopsz egy rabszolgát, akit bérbe adtak neked, két kereset közül az egyiket indíthatod
ellened: a bérbeadás és a lopás miatt indított keresetet.
43. Ugyanő, Az ediktumról, XXI. könyv.
Ha megsebesítesz egy rabszolgát, akit bérbe adtak neked, akkor a Lex Aquilia vagy a bérleti
szerződés alapján indítható per a sebzés miatt, de a felperesnek meg kell elégednie az egyik
vagy a másik perrel; és ez a bíró kötelességei közé tartozik, aki előtt a bérleti szerződés
alapján indított per zajlik.
44. Ulpianus, Az ediktumról, VII. könyv. Senki sem bérelhet szolgaságot.
45. Paulus, Az ediktumról, XXII. könyv.
Ha bérbe adok neked egy házat, és a rabszolgáim kárt okoznak neked, vagy lopást követnek
el, akkor nem a bérleti szerződés alapján tartozom neked felelősséggel, hanem egy kártérítési
perben.
1. Ha bérbe adok Önnek egy rabszolgát, hogy az üzletében dolgozzon, és az lopást követ el,
kétséges, hogy a bérbeadásra vonatkozó kereset elegendő-e ebben az esetben; hiszen távolról
sem felel meg a szerződésben foglalt jóhiszeműségnek, hogy Önt bármilyen kár érje az Ön
által bérelt vagyon miatt; vagy ki kell jelenteni, hogy a bérbeadáson alapuló keresetjog mellett
a lopás bűncselekménye miatt is van keresetjog, és hogy ez a bűncselekmény sajátos
keresetjogot keletkeztet? Ez a jobb vélemény.
46. Ulpianus, Az ediktumról, LXIX. könyv.
Ha valaki csekély értékű pénzérméért bérbe ad egy ingatlant, a bérleti szerződés semmis, mert
ez adományozásra hasonlít.
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47. Marcellus, Digest, VI. könyv.
Ha megállapítást nyer, hogy a vevő vagy a bérlő az ingatlant több másik félnek adta el vagy
adta bérbe oly módon, hogy mindegyikük felelős a teljes összegért, akkor csak akkor
kötelezhetők a részük megfizetésére, ha megállapítást nyer, hogy mindannyian fizetőképesek;
bár talán igazságosabb lenne, ha még akkor is, ha mindannyian fizetőképesek, a felperest nem
fosztanák meg attól a jogától, hogy bármelyikükkel szemben pereljen, ha nem utasítja el a
többi féllel szemben fennálló kereseti jogának átruházását.
(48) Ugyanaz, Digest, VIII. könyv.
Ha valakivel szerződést kötök arra, hogy elvégezzen valamilyen munkát, amelynek
elvégzésére én magam vállalkoztam, akkor az a megállapodás, hogy jogosult leszek bérleti díj
iránti keresetet indítani ellene.
1. Ha valamelyik fél megtagadja, hogy visszaadja nekem a rabszolgát vagy bármely más ingó
vagyontárgyat, amelyet én adtam neki bérbe, ítéletet kell hozni ellene az általam a bíróságon
esküvel igazolt kártérítés összegéről.
49. Modestinus, Excuses, VI. könyv.
Amennyiben gyámot vagy gondnokot neveztek ki, tilos a császár tulajdonát képező bármilyen
ingatlant bérbe venniük, mielőtt elszámolnának. Ha pedig valaki a tényt eltitkolva megjelenik
azzal a céllal, hogy a császár tulajdonát képező földeket bérbe vegye, hamisítóként
büntetendő. Ezt a határozatot Severus császár is jóváhagyta.
(1) Ennek következtében a gyámságot vagy gondnokságot kezelő személyeknek tilos bármit
is bérelniük a kincstárból.
50. Ugyanez, Pandekták, X. könyv.
Ha valaki tudatlanságból bérbe ad egy ingatlant egy katonának, mert azt hiszi, hogy az civil,
akkor az a döntés, hogy a bérleti díjat beszedheti tőle, mert mivel nem volt tudatában annak,
hogy katona, nem vétkes a katonai fegyelem megsértésében.
51. Javolenus, Episztolák, XI. könyv.
Bérbe adtam egy földterületet azzal a feltétellel, hogy ha azt nem a bérleti szerződés
feltételeinek megfelelően művelik, jogomban áll azt újra bérbe adni másnak, és a bérlőnek
kártalanítania kell engem az engem ért esetleges veszteségekért. Ebben az esetben nem
állapodtak meg abban, hogy ha több pénzért adom bérbe a földet, a többletet Önnek kell
kifizetnem; és mivel senki sem művelte a földet, én mégis többért adtam bérbe. Kérdezem,
hogy a többlet összegét oda kell-e adnom az első bérlőnek? A válasz az volt, hogy az ilyen
jellegű kötelezettségeknél különös figyelmet kell fordítani arra, hogy miben állapodtak meg a
felek. Úgy ítélték meg azonban, hogy ebben az esetben hallgatólagosan megállapodtak abban,
hogy semmit sem kell fizetni, ha a földet több pénzért adják bérbe; vagyis ez a rendelkezés
csak a bérbeadó javára került be a megállapodásba.
(1) Munkát béreltem azzal a feltétellel, hogy minden nap fizetek egy bizonyos összeget az
említett munkáért a foglalkoztatott félnek. Mivel a munkát rosszul végezték el, indíthatok-e
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ellene keresetet a bérleti szerződés alapján? A válasz az volt, hogy ha Ön azzal a feltétellel
bérelte fel ezt a munkát, hogy az elvégzésére alkalmazott fél felel Önnek a munka megfelelő
elvégzéséért, még akkor is, ha abban állapodtak meg, hogy minden egyes munkadarabért egy
bizonyos összeget kell fizetni, a vállalkozó akkor is felelős Önnek, ha a munkát rosszul
végezték el. Valójában ugyanis teljesen mindegy, hogy a munkát egy összegért végzik-e el,
vagy annak minden egyes részéért fizetnek, feltéve, hogy a vállalkozónak az egészet el kell
végeznie. Ezért lehet bérleti díj iránti keresetet indítani az ellen, aki a munkát rosszul végezte
el, kivéve, ha a fizetést külön részekért rendezték el, hogy a tulajdonos jóváhagyása szerint
lehessen elvégezni; mert akkor a vállalkozó nem tekinthető úgy, hogy a tulajdonosnak az
egész munka kiválóságát garantálja.
52. Pomponius, Quintus Muciusról, XXXI. könyv.
Ha én bérbe adok neked egy földterületet tíz aureiért, te pedig azt hiszed, hogy ötért adom
bérbe, a szerződés semmis. Ha azonban én azt hiszem, hogy kevesebbért adom bérbe, te pedig
azt hiszed, hogy többért adod bérbe, a bérleti szerződés nem lesz nagyobb összegre szól, mint
amekkorára én gondoltam.
53. Papinianus, Vélemények, XI. könyv.
Ha egy kezes egy olyan közterület bérlője nevében jelenik meg a közterületért felelős
tisztviselő előtt, amelyet az említett tisztviselő a bérlőnek adott bérbe, nem tartozik
felelősséggel a kormánynak; de a termény ebben az esetben zálogként megmarad.
(54) Paulus, Vélemények, V. könyv.
Azt kérdezem, hogy a bérlő nevében eljáró kezes felel-e a meg nem fizetett bérleti díj
kamataiért is, vagy pedig élhet-e az alkotmányok azon rendelkezéseivel, amelyek szerint
azok, akik mások helyett fizetnek, csak az esedékes tőkeösszegért kötelesek felelni. Paulus azt
válaszolta, hogy még ha a kezes kötelezi is magát mindenért, ami a bérleti szerződéssel
kapcsolatos, akkor is köteles lesz kamatot fizetni; ugyanúgy, ahogy a bérlő is kénytelen, ha a
bérleti díj fizetésével késedelembe esik. Mert a jóhiszeműen kötött szerződésekben, még ha a
kamat nem is származik annyira a kötelezettségből, mint amennyire az a bíró döntésétől függ,
mégis, ha a kezes mindenért felelősséget vállal, ami a bérlő szerződésével kapcsolatos, nem
tűnik másnak, mint jogosnak, hogy a kamat terhe is őt terhelje, ha a következők szerint
kötelezte magát: "Kötelezi-e magát a jogszerűen hozott ítélet összegére?" Vagy ezekkel a
szavakkal: "Ígéri-e, hogy kártérítést nyújt nekem?"
2. Egy földterület bérbeadója és bérlője megállapodtak abban, hogy a bérlő, Seius, a bérleti
szerződés időtartama alatt nem taszítható ki akarata ellenére, és ha mégis kitaszítják, a
bérbeadó, Titius, tíz aurei büntetést fizet neki; vagy ha a bérlő, Seius, a bérleti szerződés
időtartama alatt ki akar vonulni, tíz aurei-t kell fizetnie a bérbeadónak, Titiusnak, és a felek
erre vonatkozóan kölcsönösen megállapodtak. Kérdezem, mivel a bérlő, Seius, két egymást
követő évben nem fizette a bérleti díjat, vajon ki lehet-e dobni anélkül, hogy Titius ne tartana
a büntetéstől. Paulus azt válaszolta, hogy bár a büntető megállapodásban a bérleti díj
fizetésére vonatkozóan semmi sem szerepel, mégis valószínű, hogy abban állapodtak meg,
hogy a bérlőt a bérleti szerződés időtartama alatt nem lehet kirúgni, ha fizeti a bérleti díjat, és
műveli a földet, ahogyan azt tennie kell; így ha megértette, hogy a büntetésért pert indít, és
nem fizette a bérleti díjat, a bérbeadó rosszhiszeműségre hivatkozva kivételt tehet.
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3. Paulus azt a véleményét adta, hogy ha valaki a bérlőjének értékbecslés után engedi át a
rabszolgát, akkor az a bérlő kockázatára kerül, és ezért, ha a rabszolga meghal, a becsült
értékét a bérlő örökösének kell megtérítenie.
55. Ugyanaz, Mondatok, II. könyv.
Ha egy magtárat feltörtek és kifosztottak, a tulajdonos nem vonható felelősségre, kivéve, ha őt
bízták meg a tartalmának megőrzésével. De annak a személynek a rabszolgáit, akivel a
szerződést kötötték, az épületről való tudása miatt, amellyel rendelkeznek, követelhetik kínzás
céljából.
(1) Ha egy földterületet bérbe adnak, és a bérlő saját munkájával olyan kiegészítést végez,
amely szükséges vagy hasznos, vagy épületet emel, vagy olyan fejlesztést hajt végre, amelyről
nem volt szó, akkor a bérlő bérleti peres úton felléphet az ingatlan tulajdonosa ellen a
ráfordított összeg megtérítése érdekében.
(2) Ha a bérlő a bérleti szerződés rendelkezéseivel ellentétben a bérleti szerződés lejárta előtt
jogos vagy ésszerű ok nélkül elhagyja a földterületet, a bérleti szerződés alapján indított
perben perelhető a bérleti díj teljes időtartamra történő megfizetésére, valamint a bérbeadónak
a bérleti jogviszonya erejéig történő kártalanítására.
56. Ugyanez, Az éjszakai őrség prefektusának kötelességeiről.
Ha a magazinok és raktárak tulajdonosai a bérlők meg nem jelenése és a bérleti díjnak a bérlet
időtartama alatt történő megfizetésének elmulasztása miatt a magazinok és raktárak
felnyitását kérik, és azt kívánják, hogy az erre hivatott közhivatalnokok készítsenek leltárt a
tartalmukról, akkor meghallgatják őket. Az ilyen esetekben a mérlegelési időnek két évnek
kell lennie.
(57) Javolenus, Labeo utolsó műveiről, IX. könyv.
Egy férfi, akinek volt egy háza, bérbe adott egy üres helyet a szomszédjának. Az említett
szomszéd, miközben a saját telkén építkezett, a földet a földmunkához az említett üres helyre
dobta, és magasabbra halmozta, mint a bérbeadó kőalapja; a föld pedig, mivel az állandó
esőzések miatt nedves lett, a nedvességtől olyan mértékben meggyengítette a bérbeadó falát,
hogy az épület összeomlott. Labeo azt mondja, hogy csak a bérleti díjra alapított keresetnek
van helye, mert nem maga a föld felhalmozása, hanem az abból eredő nedvesség okozta
utólag a kárt, de a jogtalan károkozásra alapított keresetnek csak akkor van helye, ha a kárt
nem valamilyen külső ok idézte elő. Ezt a véleményt helyeslem.
58. Labeo, Javolenus későbbi epitómái, IV. könyv.
Ön egy egész házat bruttó összegért bérbe adott, majd eladta azzal a feltétellel, hogy a bérlők
bérleti díja a vevőt illeti meg. Még ha a bérlő nagyobb összegért adta is albérletbe az említett
házat, az akkor is a vevőé lesz, mert a bérlő tartozott Önnek.
1. Egy munkaszerződésben kikötötték, hogy a munkát egy bizonyos nap előtt el kell végezni,
és ha ez nem történik meg, a bérlő a bérbeadó kamatának megfelelő összeggel tartozik
felelősséggel. Úgy gondolom, hogy ez a kötelezettség annyiban szerződéses, hogy egy jó
polgár a kártérítést az időre való hivatkozással állapítaná meg; mert úgy tűnik, hogy a felek
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szándéka az volt, hogy a munkát azon időn belül kell elvégezni, amely alatt az elvégezhető
volt. Egy bizonyos magánszemély havi negyven drachmáért bérelt egy fürdőt egy városban,
és megállapodtak, hogy a kemence, a csövek és a fürdő egyéb részeinek javításáért száz
drachmát kap, és a bérlő követelte a száz drachmát. Úgy gondolom, hogy azokkal tartozott
neki, ha biztosítékot ad arra, hogy a pénzt a javításokra fordítják.
59. Javolenus, Labeo elveszett műveiről, V. könyv.
Marcius Flaccus egy ház építésével bízta meg. Miután a munka részben elkészült, az épületet
földrengés pusztította el. Massurius Sabinus szerint, ha a baleset valamilyen természeti erő,
például földrengés következtében következett be, Flaccusnak kell vállalnia a kockázatot.
60. Labeo, Javolenus utolsó epitómái, V. könyv.
Ha egy házat több évre bérelnek, a bérbeadónak nemcsak azt kell engedélyeznie, hogy a bérlő
minden év júliusának kalendájától kezdve lakhassa azt, hanem azt is, hogy a bérlet időtartama
alatt albérletbe adja, ha erre igényt tart. Ha tehát az említett ház január kalendájától július
kalendájáig romos állapotban marad, úgy, hogy senki sem tudja elfoglalni, és senkinek sem
lehet megmutatni; a bérlő nem köteles bérleti díjat fizetni a bérbeadónak. Sőt, arra sem
kötelezhető, hogy a házat elfoglalja, ha azt július kalendája után kijavították, hacsak a
bérbeadó nem volt hajlandó neki egy másik, lakhatásra alkalmas házat berendezni.
1. Úgy gondolom, hogy a bérlő örököse, még ha nem is bérlő, mégis birtokolja az ingatlant a
tulajdonos helyett.
2. Ha a ruházatát elveszíti a tömő, és önnek megvannak az eszközei, hogy visszaszerezze azt,
de nem kíván élni velük, akkor mindazonáltal bérleti jogcímen keresetet indíthat a tömő ellen.
A bírónak azonban el kell döntenie, hogy nem lenne-e jobb önnek, ha pert indítana a tolvaj
ellen, és visszaszerezné tőle a vagyonát; természetesen a tömörítő költségére. Ha azonban úgy
ítéli meg, hogy ez lehetetlen, akkor az ön javára kell ítéletet hoznia a teleltető ellen, és
köteleznie kell önt arra, hogy a perbeli jogait átruházza rá.
3. Miután megállapodás született, egy házra azzal a feltétellel kötöttek szerződést, hogy az a
tulajdonos vagy örököse jóváhagyásától vagy elutasításától függ. A vállalkozó a másik fél
beleegyezésével bizonyos változtatásokat eszközölt a munkálatokon. Véleményem szerint úgy
tűnik, hogy a munkát nem a szerződésben foglaltaknak megfelelően végezték el, de mivel a
változtatásokat a tulajdonos beleegyezésével végezték, a vállalkozót fel kell menteni.
4. Utasítottam, hogy becsülje meg, mennyit kérne egy ház építéséért, és azt válaszolta, hogy
kétszáz aureiért építené meg. Megadtam önnek a szerződést egy bizonyos összegre, és utólag
megbizonyosodtam arról, hogy a házat nem lehet háromszáz aurei alatt megépíteni. Százat
már kifizettem neked, aminek egy részét már elköltötted, és akkor megtiltottam, hogy folytasd
a munkát. Úgy ítéltem meg, hogy ha folytatja a munkát, akkor jogosult leszek bérleti peres
eljárást indítani Ön ellen, hogy kötelezzem Önt a fennmaradó pénzösszeg visszafizetésére.
5. Ön eltávolít egy termést, miközben a bérlő nézi, amikor tisztában van azzal, hogy az valaki
másé. Labeo azt mondja, hogy a tulajdonos beperelheti Önt a gabonáért, a bérlőnek pedig a
bérleti szerződése alapján joga van arra, hogy a tulajdonos ellen keresetet indítson, hogy erre
kötelezze.
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6. Egy raktár bérbeadója kiírta, hogy saját felelősségére nem fogad el aranyat, ezüstöt vagy
ékszereket, és ezt követően tudatosan megengedte, hogy ilyen jellegű tárgyakat hagyjanak az
említett raktárban. Ezért kijelentettem, hogy ugyanúgy felel önökkel szemben, mintha a
hirdetményben szereplő záradékot törölték volna.
7. Egy rabszolgámat alkalmaztad, aki öszvérhajtó volt, és az ő hanyagsága miatt elvesztettél
egy öszvért. Ha saját magát bérelte fel, akkor úgy vélem, hogy a javamra alkalmazott
vagyonra hivatkozva meg kell térítenem az önnek okozott kárt, de csak a rabszolga
peculiumának mértékéig. Ha azonban én magam béreltem őt, akkor nem tartozom
felelősséggel önnek másért, mint csalásért és gondatlanságért. Ha azonban te személyének
megjelölése nélkül béreltél tőlem egy öszvérhajtót, és én átadom neked azt, akinek a
gondatlansága miatt az állat elpusztult, akkor azt mondom, hogy gondatlanság miatt
felelősséggel tartozom neked, mert én választottam ki azt a rabszolgát, aki ilyen jellegű
veszteséget okozott neked.
8. Ön egy járművet bérelt a csomagjai szállítására és az út megtételére, és amikor egy hídon
átkelt, és az őr útdíjat kért, felmerült a kérdés, hogy a sofőrnek egyedül a kocsija után kell-e
útdíjat fizetnie. Úgy gondolom, hogy ha már a jármű bérlésekor tudta, hogy át fog menni a
hídon, akkor meg kell fizetnie az útdíjat.
9. Úgy vélem, hogy egy egész raktár bérlője nem felel a tulajdonosával szemben olyan
vagyontárgyak őrzéséért, amelyekért a tulajdonos maga felel azokkal szemben, akik tőle
bérelték, hacsak a bérleti szerződésben másként nem állapodtak meg.
61. Scaevola, Digest, VII. könyv.
Egy bérlő, bár a bérleti szerződésében nem szerepelt, hogy szőlőt kell telepítenie, mégis
telepített a földre, és a termés miatt a földet minden évben tíz aureival többért adták bérbe.
Felmerült a kérdés, hogy a tulajdonos perelheti-e a bérlővel szemben, akit a bérleti díj nem
fizetése miatt kitaszítottak a földről, azzal az indokkal, hogy a bérleti díj esedékes volt; vagy
pedig a szőlő telepítésével nyereségesen felmerült költséget visszakaphatja-e, ha csalásra
hivatkozva kivételt tettek. A válasz az volt, hogy vagy visszakapja a költségeket, vagy nem
tartozik többért felelősséggel.
1. Egy férfi egy bizonyos összegért bérelt egy hajót, hogy Cirene tartományból Aquileiába
hajózzon, háromezer mérő olajjal és nyolcezer persely gabonával megrakodva. Történt
azonban, hogy a hajót, miközben megrakodták, kilenc hónapig az említett tartományban
tartották vissza, és a rakományt elkobozták. Felmerült a kérdés, hogy a hajó tulajdonosa a
szerződés értelmében beszedheti-e a kikötött fuvart attól, aki a hajót bérelte. A válasz az volt,
hogy a megállapított tényeknek megfelelően ez megtehető.
62. Labeo, Valószínűségek, I. könyv.
Ha Ön szerződést köt egy csatorna kiásására, és azt befejezi, és mielőtt azt átvennék,
véletlenül tönkremegy, a kockázat az Öné. Paulus azt mondja, hogy még ha a baleset a föld
valamilyen hibájából következett is be, a munkát megbízó félnek kell felelnie; ha azonban a
baleset a munka hibája miatt következett be, akkor a veszteséget neked kell viselned.
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3. cím.Az ingatlanok értékének becslésére irányuló intézkedésekről
1. Ulpianus, Az ediktumról, XXXII. könyv.
Az ingatlan értékének becslésére irányuló kereset a kétségek kiküszöbölése céljából született.
Amikor ugyanis egy felbecsült vagyontárgyat adtak át másnak eladásra, kétséges volt, hogy a
becsült érték alapján indítható-e adásvételi kereset; vagy hogy a bérleti szerződés alapján
indítható-e kereset, mivel úgy tűnt, hogy én adtam bérbe a vagyontárgyat eladás céljából;
vagy hogy a bérbeadás alapján indítható-e kereset, mivel én vettem igénybe az eladáshoz a fél
szolgáltatásait, vagy hogy a megbízás alapján indítható-e kereset? Úgy tűnt tehát, hogy a
bérleti díjként való átadásra volt szükség, amelyet konkrétan meg kellett jelölni, és nem
pusztán az esetlegesen megtermelt összeg egy részét.
1. A vagyonbecslés azonban annak a személynek a kockázatára történik, aki a vagyontárgyat
átveszi, és ezért vagy magát a vagyontárgyat kell sérülésmentes állapotban helyreállítania,
vagy a megállapított értékbecslés összegét kell megfizetnie.
2. Paulus, Az ediktumról, XXX. könyv.
Ez a kereset méltányos, és kártérítésre vonatkozik.

4. cím. A tulajdon cseréjéről
(2) Paulus, Az ediktumról, XXXII. könyv.
Ahogyan egy dolog az eladás és egy másik a vétel, és ahogyan különbség van a vevő és az
eladó között, úgy az ár is egy dolog, és a tulajdon is egy másik. A csere során azonban nem
lehet megállapítani, hogy ki a vevő és ki az eladó. A csereügyletek nagyban különböznek
egymástól, mert a vevő az adásvételi perben felelősséggel tartozik, hacsak nem fizeti meg a
vételárat az eladónak; az eladónak pedig elég, ha kilakoltatás esetén kötelezi magát, hogy
átadja a birtokot, és mentes a csalástól, és ezért, ha az eladott ingatlan nem vész el jobb
jogcímen, nem tartozik semmivel. A csere során azonban, ha mindkét fél tulajdonát a másik
fél tulajdonának árának tekintik, mindegyik dolog tulajdonjogának át kell szállnia, ha azonban
árunak tekintik, egyik fél sem köteles a tulajdonjogot átruházni. Míg azonban az adásvételben
mind tulajdonnak, mind árnak lennie kell, addig a cserében nem állapítható meg, hogy melyik
a tulajdon és melyik az ár, és az ész sem engedi meg, hogy ugyanaz a dolog legyen egyszerre
az eladott tulajdon és a megvásárolt dolog ára.
1. Ezért, ha az általam kapott vagy adott tárgyak valamelyikét utólag jobb jogcímen elveszik,
akkor úgy ítélték meg, hogy ténybeli keresetnek kell helyt adni.
2. Ezen túlmenően az adásvételi szerződés az azt jóváhagyó felek puszta akaratával jön létre;
a csere azonban az ingatlan átadásával kötelezettséget keletkeztet. Ellenkező esetben, ha az
ingatlant nem adták át, úgy véljük, hogy a puszta beleegyezéssel kötelezettséget lehetne kötni,
ami csak az ilyen jellegű megállapodásokra alkalmazható, amelyeknek sajátos elnevezéseik
vannak, mint a vétel, az adásvétel, a bérlet és a megbízás.
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3. Ezért Pedius azt mondja, hogy ahol egy fél olyan tulajdont ad, amely egy másiké, ott nem
jön létre csere.
4. Ezért, ha az egyik fél átadja, a másik fél pedig megtagadja a tulajdonát, nem indíthatunk
eljárást azon az alapon, hogy a mi érdekünkben áll, hogy megkapjuk azt a dolgot, amelyre
vonatkozóan a megállapodás létrejött; de lesz alapunk személyes behajtási perre, hogy a
tulajdon visszaszolgáltatását kikényszerítsük, mintha az ügyletre nem került volna sor.
2. Ugyanő, Plautiusról, V. könyv.
Aristo azt mondja, hogy a csere hasonlít az adásvételhez olyan esetben, amikor garanciát kell
vállalni arra, hogy a rabszolga egészséges, és nem tartozik letartóztathatósággal lopás vagy
elkövetett kár miatt, és hogy nem szökevény, akit emiatt át kell adni.

5. cím. A cselekményekről praescriptis verbis és in factum
1. Papinianus, Kérdések, VIII. könyv.
Néha előfordul, hogy a létező és közös keresetek nem fekszenek, és nem találjuk az eljárás
megfelelő nevét; így könnyen folyamodunk az in factum nevűekhez. Hogy példák ne
hiányozzanak, mondok néhányat.
1. Labeo kimondja, hogy az áru tulajdonosának polgári peres eljárást kell indítani egy hajó
parancsnoka ellen, ha bizonytalan, hogy ő bérelte-e a hajót, vagy a parancsnok szolgáltatásait
vette-e igénybe árujának szállítására.
2. Hasonlóképpen, ha valaki egy másik félnek átad egy vagyontárgyat vizsgálatra, hogy
megállapítsa annak árát, ami nem letétbe helyezés vagy használatra történő kölcsönzés, és a
fél nem tanúsít jóhiszeműséget, polgári peres eljárás indítható ellene.
2. Celsus, Digest, VIII. könyv.
Ha ugyanis a közös és rendes kereseti jogalapok hiányoznak, akkor a szerződés feltételeinek
magyarázatára a rendelkezésre álló eljárás alapján kell eljárást indítani.
(3) Julianus, Digest, XIV. könyv.
Ezt a keresetet minden olyan szerződés esetén igénybe kell venni, amelynek nevét a polgári
jog nem állapította meg:
4. Ulpianus, Sabinusról, XXX. könyv.
A dolgok természetéből adódik ugyanis, hogy több üzleti tranzakció van, mint amennyi
kifejezéssel meg lehet őket jelölni.
5. Paulus, Kérdések, V. könyv.
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Az én természetes fiam a te szolgálatodban áll, a te fiad pedig az enyémben. Megállapodtunk,
hogy te az enyémet, én pedig a tiédet. Én megtettem, de te nem. Felmerült a kérdés, hogy
milyen intézkedés alapján leszel felelős nekem. Ennek a pontnak a vizsgálatakor mindenféle,
a tulajdon átadásával kapcsolatos ügyletet figyelembe kell venni, amit a következő példa
mutat, nevezetesen: Vagy adok neked, hogy te adj nekem, vagy adok neked, hogy te elvégezz
valamilyen cselekményt, vagy elvégzek valamilyen cselekményt, hogy te adj nekem, vagy
elvégzek neked valamilyen cselekményt, hogy te elvégezz nekem egy másikat. Ezekben az
esetekben meg lehet kérdezni, hogy milyen kötelezettség keletkezik.
1. Ha valójában pénzt adok azért, hogy cserébe valamilyen tulajdont kapjak, akkor az ügylet
adás-vétel. Ha azonban adok egy dolgot azért, hogy kapjak egy másikat, mert nem tartják,
hogy a tulajdon cseréje adásvételnek minősül, akkor kétségtelen, hogy polgári jogi
kötelezettség keletkezik, amely miatt kereset indítható, de nem azért, hogy kötelezzenek arra,
hogy visszaadják, amit kaptak, hanem azért, hogy kártalanítsanak engem a szerződés tárgyát
képező dolog átvételéhez fűződő érdekem mértékéig; vagy ha én inkább a tulajdonomat
szeretném megkapni, akkor kereset indítható az adott dolog visszaszerzésére, mert az egyik
oldalon tulajdon adódott, a másikon viszont nem. Ha azonban azért adtam önnek bizonyos
csészéket, hogy ön Stichust adjon nekem, akkor a Stichus az én felelősségemre történik, és ön
csak gondatlanságért felel. Ez a magyarázata a megállapodásnak: "adok azért, hogy te
adhass".
2. De ahol azért adok, hogy valamilyen cselekedetet végezhess, és a cselekedet olyan, hogy az
bérbe adható; például, hogy festhess egy képet, és pénzt fizetnek érte, az bérbeadásnak
minősül, ahogyan az előző esetben is vásárlás történt. Ha az ügylet nem bérbeadás, akkor
vagy polgári peres eljárás merül fel az érdekemre hivatkozással, vagy a vagyon visszaszerzése
iránti perre kerül sor. Ha azonban az ügylet olyan, hogy nem lehet bérleti szerződés tárgya,
mint például az, hogy egy rabszolgát manumitálnak, akár egy bizonyos idő van hozzáadva,
amelyen belül manumitálni kell, és amikor manumitálni lehetett volna, az idő a rabszolga
életében eltelt; vagy ha az idő nem telt el, de eltelt egy elegendő idő, amikor manumitálni
lehetett és kellett volna, akkor per indítható a visszaszerzésére, vagy a szerződés
értelmezésére. Az általunk már kifejtetteket ezekre az esetekre is alkalmazni kell. Ha azonban
azért adtam neked egy rabszolgát, hogy manumitáld a rabszolgádat, és te ezt megtetted, és az,
akit adtam neked, jobb jogcímen elveszett; ha úgy adtam neked, hogy tudtam, hogy más
tulajdonát képezi, Julianus azt mondja, hogy csaláson alapuló pert kell indítani ellenem. Ha
nem voltam tudatában a ténynek, polgári per in factum indítható ellenem.
3. Ha valamilyen cselekményt végzek annak érdekében, hogy Ön adjon nekem valamit, és
miután elvégeztem a cselekményt, Ön megtagadja annak megadását; a polgári jogi kereset
nem lesz megalapozott, és ezért a rosszhiszeműségre alapított keresetnek helyt kell adni.
4. Ha valamilyen cselekedetet végzek azért, hogy te egy másikat végrehajthass, ez több
tranzakciót is magában foglal. Ha ugyanis te és én megállapodunk abban, hogy te behajthatsz
egy követelést az én adósomtól Karthágóban, én pedig a tiédtől Rómában, vagy abban, hogy
te építhetsz egy házat az én telkemre, hogy én építhessek egyet a tiédre, én pedig az enyémet
építem, te pedig nem építed meg a tiédet; úgy tartják, hogy az előbbi példában mintegy
megbízást adnak, amely nélkül nem lehet pénzt behajtani más nevében. Mert még ha mindkét
oldalon felmerülnek is költségek, mégis, mindketten szolgálatot teszünk egymásnak, és a
megállapodáson alapuló megbízás túlmutathat a természetes határokon. Ugyanis utasíthatlak,
hogy a vagyon megőrzéséért felelj, és elrendelhetem, hogy a tartozás behajtása során ne
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költsetek többet tíz aureinál. Ha mindketten ugyanazt az összeget költjük, nem lehet okunk
vitára, de ha csak az egyikünk végzi a cselekményt, így ebben az esetben úgy tűnik, mintha
megbízást adtunk volna, például arra, hogy megtérítse egymásnak a mindkettőjük által viselt
költségeket, akkor a saját vagyonodra vonatkozóan nem adok neked megbízást.
Biztonságosabb lesz azonban mind a házak építésénél, mind a tartozások behajtásánál, ha úgy
ítéljük meg, hogy a szerződés értelmezése iránti keresetnek kell helyt adni, amely hasonlít a
megbízási keresethez, ahogyan az előbbi esetekben is hasonlóság van a bérbeadás és az
adásvétel iránti kereset között.
5. Ezért, ha ezek a dolgok igazak, ahol mindkét fél megegyezett abban, hogy kölcsönös
cselekményeket hajtanak végre, ugyanez elmondható a javasolt kérdésre vonatkozóan is; és
ebből szükségszerűen következik, hogy az ítéletet ön ellen kell meghozni az általam
manumált rabszolga iránti érdekem mértékében. Le kell-e vonni, mert most van egy
felszabadított emberem? Ezt azonban nem lehet figyelembe venni.
(6) Neratius, Vélemények, I. könyv.
Eladtam neked egy házat azzal a feltétellel, hogy megjavítasz egy másikat. Az a vélemény
született, hogy nem történt adásvétel, de polgári peres eljárás indítható bizonytalan összegű
kártérítésért.
7. Papinianus, Kérdések, II. könyv.
Ha tíz aurei-t adtam neked, hogy manumitáld Stichust, és te ezt elmulasztottad; azonnal
indíthatok praescriptis verbis pert, hogy kényszerítselek a kamatom összegének
megfizetésére; ha pedig nincs kamatom, akkor indíthatok ellened pert, hogy kényszerítselek a
tíz aurei visszaszolgáltatására.
8. Ugyanaz, Kérdések, XXVII. könyv.
Ha egy gazda, miután megállapította rabszolgája értékét, átadta őt, hogy megkínozzák, amikor
lopással vádolták, és nem találták bűnösnek, és az, akinek átadták, nem adta vissza, polgári
per indítható ellene ezen az alapon; bár bizonyos körülmények között az a fél, akinek a
rabszolgát átadták, megtarthatja azt. Megtarthatja ugyanis a rabszolgát, ha a tulajdonos inkább
a pénzt szeretné helyette megkapni, vagy ha rajtakapták, hogy bűncselekményt követett el;
ekkor ugyanis azt az összeget, amelyre felbecsülték, a gazdájának kell kifizetnie. Felmerül
azonban a kérdés, hogy a pénzt milyen úton lehet visszaszerezni, ha a gazda úgy dönt, hogy a
rabszolga felbecsült értékét kapja meg? Kijelentettem, hogy bár a felek között létrejött
megállapodást nem írják elő a kikötés feltételei, mégis, ha a szerződés szándéka nem
homályos, ebben az esetben praescriptis verbis kereset indítható, és nem szabad úgy tekinteni,
hogy puszta, ellenszolgáltatás nélküli megállapodás történt, mivel bizonyítható, hogy a
vagyontárgyat bizonyos feltétel mellett adták át.
9. Ugyanő, Vélemények, XI. könyv.
Ha valaki azzal a feltétellel mentesül a felelősség alól, hogy kötelezettségét átruházza
Titiusra, mint adósra, és nem teljesíti a szerződésben foglalt feltételt, akkor bizonytalan
összegű kártérítési perrel felel. Ezért a bírónak nem az a kötelessége, hogy gondoskodjon a
régi kötelezettség helyreállításáról, hanem az ígéret teljesítéséről, vagy az ítélet
meghozataláról.
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10. Javolenus, Episztolák, XIII. könyv.
Egy bizonyos ember hagyatékának egyharmadát haszonélvezeti joggal ruházta át. Örököse
vagyonát a hitelezői eladták, és az a nő, akire a hagyatékot ruházták, a haszonélvezeti jog
helyett a hagyaték harmadának becsértékét kapta, és a tudatlanság miatt a szokásos kikötés
elmaradt. Kérdezem, hogy a nő örököse indíthat-e pert a haszonélvezeti jog élvezete helyett
neki adott pénzösszegért, és ha igen, milyen pert? Azt válaszoltam, hogy a keresetnek in
factum kell helyt adni.
11. Pomponius, Quintus Muciusról, XXXIX. könyv.
Mivel a keresetek száma nem minden esetben elegendő, általában az in factum keresetekhez
folyamodnak. Ami a törvények által előírt kereseteket illeti, ahol egy ilyen kereset jogos és
szükséges, azt a praetor szolgáltatja, ha a törvényhozás nem rendelkezik az esetről. Ezt a Lex
Aquilia értelmében úgy teszi, hogy a törvény hasznossága által megkívánt célnak megfelelő in
factum kereseteket engedélyez.
12. Proculus, Episztolák, XI. könyv.
Ha egy férfi eladott bizonyos földeket a feleségének, és annak idején megállapodást kötöttek
arról, hogy a házasság felbontása esetén a feleségnek ugyanezért az árért át kell adnia a
férjének az említett földeket, ha a férj ezt kívánja, úgy gondolom, hogy a keresetnek in factum
kell helyt adni, és hogy ezt a szabályt más személyekkel szemben is be kell tartani.
13. Ulpianus, Sabinusról, XXX. könyv.
Ha egy bizonyos áron eladandó ingatlant adok Önnek, azzal a kikötéssel, hogy ha Ön ennél
magasabb áron adja el, a többletet megtarthatja, akkor úgy vélik, hogy sem a megbízás, sem a
társasági jogviszony alapján nem lehet keresetet indítani, hanem a tényállás alapján kell
keresetet benyújtani, mint az önkéntes ügynöki tevékenység esetében; azon oknál fogva, hogy
a megbízásnak ingyenesnek kell lennie, és a társaság nem tekinthető olyan személyre
tekintettel létrejöttnek, aki nem fogadja el Önt az eladásban partnerként, hanem a bevétel
bizonyos részét magának tartja fenn. Julianus a Digest tizenegyedik könyvében megállapítja:
"Ha egy hozzám tartozó, lakatlan földterület tulajdonjogát adom neked azzal a feltétellel,
hogy miután házat építettél rá, átruházol rám egy részt abból; ez az ügylet nem adásvétel, mert
az ár helyett a saját tulajdonom egy részét kapom; és nem is megbízás, mert nem ingyenes, és
nem is társulás, azon oknál fogva, hogy a társulásba lépve senki sem szűnik meg a saját
tulajdonának tulajdonosa lenni." Ez az ügylet nem adásvétel. Ha azonban az említett földet
egy fiú taníttatására, vagy egy nyáj legeltetésére, vagy egy fiú eltartására adom neked azzal a
kikötéssel, hogy ha azt bizonyos számú év elteltével eladjuk, a vételárat kettőnk között
felosztjuk; ez egészen más ügylet, mint az üres földre vonatkozó, mert ebben az esetben nem
szűnik meg tulajdonosa lenni annak az ingatlannak az, aki korábban tulajdonosa volt, és ezért
társasági keresetnek van helye. Ha azonban átruházom önre egy fiatal rabszolga tulajdonjogát,
ugyanaz a szabály lesz alkalmazandó, mint a föld esetében, mert a tulajdonjog megszűnik a
korábbi tulajdonosnál. Mi tehát a szabály? Julianus úgy gondolja, hogy a szerződés
értelmezésére irányuló in factum keresetnek kell helyt adni. Ha tehát a fél nem ruházza át a
föld tulajdonjogát, hanem megengedi, hogy építsenek rá azzal a megállapodással, hogy vagy a
földet, vagy annak árát, ha eladják, meg kell osztani, akkor ez társulásnak minősül. Ugyanez
az elv érvényesül, ha a tulajdonos a föld egy részének tulajdonjogát átruházza, fenntartva a
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fennmaradó rész tulajdonjogát, és engedélyezi, hogy ugyanilyen feltétel mellett házat
építsenek.
(14) Ugyanő, Sabinusról, XLI. könyv.
Ha valaki a sajátja megmentése érdekében más tulajdonát képező árut a tengerbe dobja, nem
vonható felelősségre. Ha azonban ezt minden ok nélkül teszi, akkor ténybeli felelősséggel
tartozik; ha pedig rosszindulatú szándékkal teszi, akkor ezen az alapon perelhető.
1. Ha valaki megfoszt egy másik tulajdonában lévő rabszolgát, és az meghal a kihűlésben,
akkor a rabszolga miatt a ruházatának ellopása miatt, valamint a rabszolga miatt indítható
kereset; a tolvaj elleni büntetőeljárás joga nem sérül.
2. Ha valaki a tengerbe dob egy más tulajdonát képező ezüstpoharat, Pomponius a Sabinusról
szóló tizenhetedik könyvében azt mondja, hogy sem lopás, sem jogtalan károkozás miatt nem
lehet keresetet indítani, hanem csakis in factum.
3. Ha makk hull a földemre egy hozzád tartozó fáról, és én megengedem, hogy a marháim
táplálkozzanak belőle, Arisztó azt mondja, hogy nem tud olyan perről, amelyben eljárhatnék,
mert a marhák legeltetésére vonatkozó per nem indítható a Tizenkét Tábla Törvénye alapján,
mivel nem a te telkeden legeltek, sem birtokháborításért, sem jogtalan károkozásért. Ezért
ténybeli pert kell indítani.
15. Ugyanő, A Sabinusról, XLII. könyv.
Azoknak a személyeknek, akik tudják, hogy hol rejtőznek a szökevény rabszolgák,
tájékoztatniuk kell gazdáikat, és ez nem teszi őket bűnössé lopásért; mert szokás szerint
jutalmat kapnak ezért, ha felfedik az említett rabszolgák rejtekhelyét, és az ajándék ebben az
esetben nem minősül jogellenesnek; ezért annak, aki a jutalmat kapja, nem kell félnie a
visszaszerzéséért indított pertől, mert jó okból kapta azt, és nem tisztességtelen okból. Ahol
azonban nem fizettek semmit, hanem az információra való hivatkozással egyezséget kötöttek,
vagyis azt, hogy bizonyos összeget kell adni a félnek, ha felfedné a rabszolga rejtekhelyét, és
az utóbbi elfogásra kerül, lássuk, lehet-e pert indítani. Ez ugyanis nem egy ellenszolgáltatás
nélküli megállapodás, amelyről megállapítható, hogy nem keletkezik kereset, hanem egy
bizonyos ügyletet tartalmaz, és ezért polgári per alapjává válhat; vagyis praescriptis verbis,
hacsak valaki nem mondja azt, hogy ebben az esetben csalás miatt indítható per, amennyiben
a rosszhiszeműség megállapítható.
(16) Pomponius, Sabinusról, XXII. könyv.
Ön megengedte, hogy krétát ássak a földjén azzal a feltétellel, hogy feltöltöm azt a helyet,
ahonnan vettem. Elvittem a krétát, de nem töltöttem fel az ásást. Felmerült a kérdés, hogy
milyen keresetre jogosult? Az biztos, hogy polgári peres eljárás indítható egy meg nem
határozott összegű kártérítésért. Ha azonban ön eladta nekem a krétát, akkor adásvételi peres
eljárást indíthat. Ha a kréta kivétele után feltöltöm az ásást, és ön nem engedi, hogy a krétát
eltávolítsam, akkor előállítási keresetre leszek jogosult önnel szemben, mivel az engem illet,
mivel az ön beleegyezésével ástam ki.
1. Engedélyt adtál nekem, hogy gabonát vessek a földeden, és a termést elszedjem. Én
elvetettem, de te nem engedted, hogy a gabonát elszedjem. Aristo azt mondja, hogy a polgári
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peres eljárás nem fog megtörténni, és kérdéses lehet, hogy a tényállás alapján lehet-e keresetet
indítani, de a rosszhiszeműségre alapított kereset minden bizonnyal rendelkezésre fog állni.
17. Ulpianus, Az ediktumról, XXVIII. könyv.
Ha ingyenesen adok neked szállást a házamban, perelhetek-e ellened használatra adott
kölcsön miatt? Vivianus azt mondja, hogy igen; de biztonságosabb, ha a szerződés teljesítése
miatt indítok pert.
1. Ha odaadok neked egy ékszert, amelynek az értékét felbecsülték, azzal a feltétellel, hogy
visszaadod nekem, vagy kifizeted az árát, és az eladás előtt megsemmisül, ki viseli a
veszteséget? Labeo azt mondja, és Pomponius is úgy véli, hogy ha én mint eladó arra kérlek,
hogy rendelkezz vele, a kockázat az enyém lesz, de ha te kérsz engem, akkor a tiéd; ha pedig
egyik sem kéri a másikat, hanem csak megegyezünk, akkor csak csalásért és gondatlanságért
felelsz, és ebben az esetben a praescriptis verbis kereset biztosan megalapozott.
2. Papinianus a Kérdések nyolcadik könyvében azt állítja: "Ha egy tárgyat adtam neked
vizsgálat céljából, és te azt állítod, hogy elvesztetted, a szerződés teljesítése iránti kereset csak
akkor áll fenn, ha nem tudom, hol van a tárgy. Ha ugyanis tudom, hogy az Ön birtokában van,
akkor lopásért, vagy a dolog visszaszerzéséért, vagy annak előállításáért indíthatok keresetet.
Ezért, ha a tárgyat valakinek vizsgálatra, vagy a saját javára, vagy mindkettőnk javára adtam,
úgy vélem, hogy csalásért és gondatlanságért nekem kell felelnie, a neki jutó előny miatt; de
annak elvesztéséért nem. Ha azonban én a saját hasznomra adtam neki a tárgyat, akkor csak
csalásért felel, mert ez az ügylet szorosan hasonlít a letétbe helyezéshez".
3. Ha a szomszédomnak és nekem van egy-egy ökrünk, és megállapodunk abban, hogy én
kölcsönadom neki az enyémet tíz napra, ő pedig ugyanennyi időre kölcsönadja nekem az övét,
hogy elvégezzük a munkánkat; és bármelyik ökör meghal, amíg a másik fél birtokában van,
akkor a használatra történő kölcsönzés iránti kereset nem lesz megalapozott, mivel a
kölcsönzés nem volt ingyenes, de a szerződés teljesítése iránti per megindítható.
4. Ha, amikor ruhát akartál eladni nekem, megkértelek, hogy hagyd nálam, hogy
megmutathassam másnak, aki nálamnál járatosabb az ilyen ügyekben, és az tűz vagy más
ellenállhatatlan erő miatt megsemmisült, a legkevésbé sem leszek felelős neked az értékéért.
Amiből nyilvánvaló, hogy csak a szokásos gondosság hiánya miatt vagyok felelős.
5. Ha valaki gyűrűket kap egy fogadás biztosítékául, és nem adja át azokat annak, aki
megnyeri a fogadást, actio praescriptis verbis indítható ellene. Nem kell elfogadni Sabinus
véleményét, aki szerint ebben az esetben a behajtási kereset, mégpedig lopás miatt,
megalapozottnak minősül. Ugyanis hogyan indíthatna lopás miatt keresetet olyan
vagyontárgyra hivatkozva, amelynek birtokában vagy tulajdonjogában soha nem volt része?
Nyilvánvaló azonban, hogy ha a fogadás tisztességtelen volt, a nyertes fél csak a saját
gyűrűjét szerezheti vissza.
(18) Ugyanez, Az ediktumról, XXX. könyv.
Ha letétbe helyezek önnél egy pénzösszeget, hogy adja oda Titiusnak, ha visszahozza a
szökött rabszolgámat, és ön nem adja oda neki, mert nem adta vissza az említett rabszolgát, és
ön nem adja vissza nekem a pénzt, akkor a legjobb módszer a szerződés teljesítése iránti peres
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eljárás, mivel a szökött rabszolga üldözője és én nem helyeztük letétbe az említett pénzt,
ahogyan azt a lefoglalás során teszik.
19. Ugyanő, Az ediktumról, XXXI. könyv.
Arra kértél, hogy adjak kölcsön pénzt, és mivel nem volt nálam, eladásra adtam neked
bizonyos ingatlanokat, hogy a bevételt felhasználhasd. Ha nem adtad el az említett ingatlant,
vagy eladtad, és a kapott árat nem vetted fel kölcsönként, akkor biztonságosabb, ahogy Labeo
mondja, a szerződés értelmezése iránti keresettel eljárni, mintha egy bizonyos megállapodás
jött volna létre közöttünk.
(5) Ha jelzálogot adnék egy földterületre az Ön javára, és ezt követően megállapodnánk
abban, hogy Ön kezességet vállal, és Ön ezt nem teszi meg; azt mondom, hogy a jobb terv az
lenne, ha a szerződés értelmezése iránt keresetet indítanánk, kivéve, ha valamilyen
kártérítésről van szó, mert ha igen, akkor a bérleti szerződés alapján indítanánk keresetet.
(20) Ugyanő, Az ediktumról, XXXII. könyv.
Labeo azt kérdezi: "Ha én neked adok eladásra szánt lovakat, hogy kipróbáld őket, azzal a
feltétellel, hogy három napon belül visszaadod őket, ha nem tetszenek neked, és te, mint
cirkuszi előadóművész, meglovagolod az említett lovakat és megnyered a díjat, majd
megtagadod a megvételüket; lehet-e adásvételi pert indítani ellened?". Azt hiszem, a jobb
vélemény az, hogy a szerződés teljesítése miatt kell keresetet indítani, mivel abban
állapodtunk meg, hogy Ön az említett lovakat ingyenesen történő kipróbálás céljából veszi át,
és nem abban, hogy versenyen indítja őket.
1. A következő kérdést teszi fel Mela: "Ha néhány öszvért adok neked próbára, azzal a
kikötéssel, hogy ha tetszenek, megveszed őket, de ha nem tetszenek, akkor minden napra
fizetsz nekem egy bizonyos összeget, és az öszvéreket a próbára adott időn belül rablók
ellopják; mit kell megtéríteni, a pénzt és az öszvéreket, vagy csak az öszvéreket?". Mela
szerint nem mindegy, hogy az adásvételt már megkötötték-e, vagy csak utólag kellett volna
megkötni, mert ha az ügylet teljes volt, akkor a vételárért lehet pert indítani; ha viszont nem,
akkor csak az öszvérekért lehet pert indítani. Nem említi azonban, hogy milyen keresetekre
van lehetőség, de úgy gondolom, hogy ha az adásvétel tökéletesítve volt, akkor adásvételi
keresetnek van helye; ha azonban ez nem így lenne, akkor az a cirkuszi előadóművész ellen
megítélt keresethez hasonlóan indítható.
2. Ha ha ezüstlemezt akarsz vásárolni, és egy ezüstműves hoz neked, és otthagyja, és mivel
nem tetszik neked, odaadod a szolgádnak, hogy adja vissza, és az elveszik, anélkül, hogy
csalás vagy gondatlanság történt volna részedről; a veszteséget az ezüstművesnek kell
viselnie, mert az ő javára küldték, és a tiédre is. Labeo szerint bizonyos, hogy ön felelős
azoknak a gondatlanságáért, akiknek a tárgyakat megőrzésre és kézbesítésre átadták; és úgy
gondolom, hogy ebben az esetben a szerződés teljesítése iránti keresetnek helye van.
21. Ugyanő, Disputációk, II. könyv.
Ahol rendes kereset vagy kivétel nem alkalmazható, ott praetoriánus kereset vagy kivétel áll
rendelkezésre.
(22) Gaius, A tartományi ediktumról, X. könyv.
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Ha ruhát adok neked tisztításra vagy javításra, és te vállalod, hogy ingyenesen elvégzed a
munkát, akkor megbízási kötelezettség keletkezik; de ha ellenértéket adtak vagy abban
állapodtak meg, akkor az ügylet bérbeadás és bérbeadás. Ha azonban Ön nem ingyenesen
vállalta a munkát, és ellenértéket sem akkor nem adtak, sem pedig nem ígértek, hanem az
ügyletet azzal a megállapodással kötötték, hogy utólag a közöttünk megállapított összegben
fizetni kell; akkor a joggyakorlat szerint a tényállás alapján kell keresetet indítani, mint új
ügylet esetén, vagyis a szerződés értelmezése iránti keresetet.
23. Alfenus, Epitoméi Paulus Digestájának, III. könyv.
Két ember sétált a Tiberis mentén; az egyikük megkérte a másikat, hogy mutassa meg neki a
gyűrűjét, aki ezt meg is tette, és miközben vizsgálta, az kiesett a kezéből, és a Tiberisbe
gurult. Az a vélemény alakult ki, hogy a tényállási keresetnek helye van.
24. Africanus, Kérdések, VIII. könyv.
Titius harminc aurei-t adott kölcsön Semproniusnak, és abban állapodtak meg, hogy a pénz
visszaadása után Semproniusnak ki kell fizetnie a Titius által fizetendő adót, a kamatot hat
százalékkal számítva; és ha a kamat több volt, mint az adó, Semproniusnak vissza kell fizetnie
a kamat többletét Titiusnak, és ha az adó több volt, mint a kamat, a többletet le kell vonni a
tőkéből; ha azonban az adók összege meghaladná mind a tőkét, mind a kamatokat, Titiusnak
az összeget Semproniusnak kellene megtérítenie; és a felek között nem született hivatalos
megállapodás a kérdésre vonatkozóan. Titius véleményt kért arról, hogy milyen keresetet
indíthat annak érdekében, hogy Semproniustól az adók kifizetése után fennmaradó kamatot
behajtsa. A válasz az volt, hogy a kölcsönadott pénz után járó kamatok ténylegesen nem
esedékesek, hacsak nem született erre vonatkozó megállapodás; de az említett esetben meg
kell vizsgálni, hogy az ügyletet nem kell-e inkább a felek által elfogadott megbízásnak, mint
kamatos kölcsönnek tekinteni, hacsak a beszedett kamat nem haladja meg a hat százalékot. A
tőke visszaszerzésére irányuló keresetnek ugyanis nem lenne alapja a kölcsönadott pénz; mert
ha Sempronius vagy rosszhiszeműség nélkül veszítette el a pénzt, vagy munkanélküliként
tartotta azt, akkor azt kell mondani, hogy ezen az alapon egyáltalán nem lenne felelős. Ezért a
biztosabb terv, hogy a szerződés konstrukciója miatt a tényállás alapján indítandó keresetnek
adjanak helyt, különösen, ha abban is megállapodtak, hogy ha az adók összege meghaladja a
kamatot, azt a tőkéből kell levonni, ami túlmegy a törvény rendelkezésein és a kölcsönadott
pénzre vonatkozó szerződés feltételein.
25. Marcianus, Szabályok, III. könyv.
Ha valaki egy kézműves rabszolga szolgálatait egy másiknak adja, az utóbbihoz tartozó
hasonló rabszolga szolgálataiért cserébe, ugyanarra az időtartamra, akkor actio praescriptis
verbis eljárás indítható, ugyanúgy, mint abban az esetben, ha valaki köpenyt ad tunikáért
cserébe. Nem alkalmazható ez akkor sem, ha tévedésből nem járó szolgáltatásokat
nyújtanának, mivel ezeket nem lehet behajtani; mert azzal, hogy egy dolgot adunk egy
másikért cserébe, a nemzetek joga szerint kötelezettséget kötünk, de ha olyasmit adunk, ami
nem jár, akkor vagy törvényesen kell követelni a visszaszolgáltatást, vagy ugyanabból a
dologból ugyanannyit kell visszaadni, és egyik módszerrel sem lehet behajtani a fent említett
szolgáltatásokat.
(26) Pomponius, Sabinusról, XXI. könyv.
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Ha úgy adtam önnek néhány poharat, hogy önnek vissza kell adnia azokat nekem, akkor a
használatra történő kölcsönadásról szóló keresetnek minősül. Ha azonban azzal a feltétellel
adtam Önnek, hogy Ön átadja nekem a súlyukat ezüstben, bármennyi is legyen az; e súly
visszaszerzésére irányuló keresetet a szerződés teljesítése iránti kereset útján kell
előterjeszteni, valamint a csészékben lévő ezüsttel azonos finomságú ezüstre vonatkozó
kereset útján. Ha azonban abban állapodtak meg, hogy a csészéket vagy a súlyuknak
megfelelő mennyiségű ezüstöt kell visszaadnia, ugyanez a szabály alkalmazandó.
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XX. könyv

1. A zálogjogról és a zálogjogról, valamint azok szerződéskötésének módjáról (...)
2. Milyen esetekben köthető hallgatólagosan zálogjog.
3. Milyen vagyontárgyakat nem lehet jogszerűen elzálogosítani vagy zálogjoggal terhelni.
4. Mely hitelezők élveznek elsőbbséget zálogjog vagy zálogjog esetén (...)
5. Az elzálogosított és zálogjoggal terhelt ingatlanok értékesítéséről.
6. Milyen módon szabadul fel az elzálogosított vagy zálogjoggal terhelt ingatlanon fennálló
zálogjog.

****************************************************

1.cím. A zálogjogról és a zálogkölcsönökről, valamint azok megkötésének
módjáról és a megállapodásokról, amelyekkel ezeket megkötik
3. Papinianus, Vélemények, XI. könyv.
A vagyon elzálogosítására vonatkozó általános megállapodás, még az utólag megszerzett is,
érvényes. Abban az esetben azonban, ha a megállapodás más tulajdonában lévő olyan
vagyontárgyra vonatkozik, amely nem annak jár, aki azt elzálogosította, de amelynek
tulajdonjogát az adós utólag megszerzi, a hitelező aligha lesz jogosult méltányos keresetre, ha
nem tudott arról, hogy a vagyontárgy másé, hanem a birtokában lévő vagyontárgy megtartása
lesz a jobb eljárási mód.
(4) Ha a rabszolgát zálogba adják, a hitelező nem adhatja el a peculiumát, kivéve, ha erre
vonatkozóan kifejezetten megállapodást kötöttek. Nincs különbség abban, hogy a rabszolga
vagy gazdája mikor szerezte meg a peculiumot.
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(5) Ha egy földterületet zálogba adnak, és kifejezetten megállapodnak abban, hogy annak
terményeit is zálogba adják, és a jóhiszemű vevő az említett terményeket elfogyasztotta, nem
kényszeríthető a Lex Servia szerinti méltányossági kereset útján azok visszaszolgáltatására;
mivel úgy ítélték meg, hogy a zálogjogot nem szünteti meg a haszonélvezet, mivel a zálogjog
kérdése a tulajdonos szándékától elkülönül. Az eset eltér a terményeket érintő esettől, mivel
azok soha nem tartoztak az adós tulajdonába.
(6) Egy szerződésben megállapodtak abban, hogy ha egy tartozás után járó kamatot nem
fizetnek meg esedékességkor, az elzálogosított ingatlan termését a törvényes mértékig
beszámítják a kamatba. Bár a kikötés megkötésekor kevésbé fontos kérdések is szerepeltek a
megállapodásban, a döntés szerint a megállapodás nem semmis; mivel, ha az alacsonyabb
kamatlábat nem fizetik meg a kitűzött időpontban, a felek jogosan állapodhattak meg a
törvényes kamatlábnál magasabb kamat megfizetésében.
(7) Amikor egy nő egy földterületet adott férjének, és a férj elzálogosította azt, és a válás után
a nő visszaszerezte a föld birtokát, és azt zálogba adta a hitelezőnek a tartozás fejében, ebben
az esetben a zálogjogot úgy tűnik, hogy csak arra a pénzre vonatkozóan lehetett helyesen
megadni, amellyel a nő tartozott a férjének a földterület feljavításáért; azaz, ha a férjnek
nagyobb költségei voltak, mint a földről levett termés értéke; mivel a nő csak a saját üzletét
bonyolította le ezen összeg erejéig, és nem vállalta más üzletének lebonyolítását.
4. Ugyanaz, Vélemények, III. könyv.
Ha egy kezes, akire zálogjogot vagy jelzálogjogot ruháztak át, miután a kölcsönadott pénzért
fennálló tartozást megfizette, megbízás útján fellép az adós ellen, vagy pert indít ellene
hitelezői minőségében; ha a kezes a zálogjoggal kapcsolatban gondatlanságot követett el, ezt
figyelembe kell venni. Nem perelheti azonban őt a zálogjog alapján indított közvetlen kereset
útján.
4. Ugyanaz, Kérdések, XX. könyv.
Ha egy adós, aki pert indított a vagyonáért, elvesztette a pert, mert nem bizonyította, hogy a
vagyon az övé volt; a Servian keresetnek is helyt adnak a hitelezőnek, ha bizonyítja, hogy a
Ez minden olyan személyi kölcsönre vonatkozott, ahol a visszatérítésre specie-ben került sor,
ellenkező esetben eladásról volt szó. Az ingatlan az adós kezében volt a zálogszerződés
megkötésének időpontjában. Ha azonban a hagyatékot követelő adós alulmarad, a szervi
perben eljáró bírónak, anélkül, hogy figyelmet fordítana a hagyatékkal kapcsolatban hozott
határozatra, meg kell vizsgálnia, hogy milyen alapon került sor a vagyon elzálogosítására.
Másként ítélik meg azokat az ügyeket, amelyek a hagyatékokra és a szabadosokra
vonatkoznak, ahol annak javára hoznak határozatot, aki törvényes örökséget követelt. Mégis,
a hitelezőt nem lehet minden tekintetben megfelelően összehasonlítani az örökhagyóval,
mivel a hagyaték valójában csak akkor érvényes, ha a végrendeletet is annak nyilvánítják;
mert előfordulhat, hogy a zálogjogot szabályosan veszik fel, és az arra való hivatkozással
indított pert helytelenül indítják meg.
(5) Egy férfi, aki a vagyonának visszaszerzése érdekében pert indított, igazságtalan ítélet
miatt vereséget szenvedett, és ezt követően elzálogosította a vagyont. A hitelezőnek nem lehet
több joga ehhez a vagyontárgyhoz, mint annak, aki azt zálogba adta; ezért a hitelezőt kizárja a
kivétel azon az alapon, hogy a per már eldőlt, bár a pernyertes fél semmiképpen sem indíthat
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eljárást annak visszaszerzésére, ami nem az övé, mert ebben az esetben nem azt kell
figyelembe venni, hogy mi nem volt az övé, hanem azt, hogy az adósnak milyen joga lenne a
zálogba adott vagyontárgyhoz.
6. Gaius, A hipotézisformuláról.
A jelzálogjogot nem hivatalos megállapodással kötik, amikor a fél hozzájárul ahhoz, hogy
tulajdonát valamilyen kötelezettség miatt jelzálogjoggal terheljék meg. Nem számít, hogy a
megállapodást milyen formában rögzítik, mint a felek beleegyezésével kötött kötelezettségek
esetében; és ennélfogva, ha írásbeli okirat nélkül állapodnak meg abban, hogy az ingatlant
jelzáloggal terhelik, és ez bizonyítható, az ingatlan a megállapodás mértékéig köttetik. Az
okiratokat azért állítják ki ezekre a kérdésekre való hivatkozással, hogy a felek szándéka
minél könnyebben megállapítható legyen, és amiben megállapodtak, az ezek nélkül is
érvényes, ha bizonyítható, ahogyan a házasság is érvényes, bár lehet, hogy nincs írásos
bizonyíték róla.
2. Marcianus, A hipotézisképletről.
Nem szabad megfeledkezni arról, hogy az ingatlan bármilyen jellegű kötelezettségért
elzálogosítható, ha pénzkölcsön nyújtására, hozomány adományozására, adásvételre vagy
adásvételre, bérbeadásra vagy bérbeadásra, illetve megbízásra kerül sor; továbbá ha a
kötelezettség abszolút, vagy ha meghatározott időre szól, vagy bizonyos feltételhez kötött,
vagy ha megállapodás alapján, vagy jelenlegi, vagy korábban vállalt tartozás biztosítására
vállalták. A vagyontárgyat egy később megkötendő kötelezettség miatt is lehet zálogjoggal
terhelni, ez nemcsak egy teljes pénzösszeg, hanem annak csak egy részének a biztosítására is
megtehető, és polgári vagy praetoriánus kötelezettségek, valamint pusztán természetes
kötelezettségek esetén is igénybe vehető. A feltételes kötelezettségben történő zálogjog
azonban csak akkor kötelező, ha a feltétel teljesül.
(1) A zálogjog és a zálogjog közötti különbség csak a szavak között van.
(2) Egy fél nemcsak saját, hanem más kötelezettségére is zálogjoggal terhelheti az ingatlant.
6. Ulpianus, Az ediktumról, LXXIII. könyv.
Az általános kötelezettség, amely minden olyan vagyontárgyat érint, amellyel a fél most
rendelkezik vagy a jövőben rendelkezhet, nem foglalja magában azokat a dolgokat, amelyeket
valószínűleg nem lehetett volna különösen megterhelni, mint például a háztartási eszközöket.
A ruhaneműket is az adósnál kell hagyni, a rabszolgák közül pedig azokat, amelyeket annyira
használ, hogy biztos, hogy nem adta volna zálogba, mert szolgálataik nagyon szükségesek
számára, vagy a feléjük táplált szeretet miatt értékeli őket.
7. Paulus, Az ediktumról, LXVIII. könyv.
A Servian-akció nem áll rendelkezésre a mindennapi használatban lévő cikkekre
vonatkozóan.
(8) Ulpianus, Az ediktumról, LXXV. könyv.
Végezetül, az a megállapodás, hogy az ágyas, a természetes gyermekek és a tanoncok, vagy
bármely más ilyen jellegű kísérő nem tartozik az általános kötelezettség hatálya alá.
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9. Gaius, A tartományi ediktumról, IX. könyv.
Ezt a szabályt a megállapodás megkötésének időpontjában az adós tulajdonában lévő
vagyontárgyak tekintetében is be kell tartani. Ami megvásárolható és eladható, az zálogjog
tárgyává is tehető.
10. Ulpianus, Az ediktumról, LXXV. könyv.
Ha az adós egyszerre két személynek adja zálogba a vagyonát, úgy, hogy az teljes egészében
mindkettőjüket köti, mindketten élhetnek a teljes összegre vonatkozó szervi kereset
lehetőségével a többi személlyel szemben. Ha vita keletkezik közöttük, a birtokos állapota a
jobb, és ő jogosult lesz arra a kivételre, hogy "Te birtokolhatnád az ingatlant, ha nem lett
volna megegyezés, hogy az nekem is zálogba kerül". Ha azonban a felek szándéka az volt,
hogy az ingatlan mindkettőjüket egyenlő mértékben terhelje, akkor méltányossági keresetnek
lesz helye egymás között és harmadik személyekkel szemben, amelynek révén mindketten a
birtok felének birtokába juthatnak.
11. Marcianus, A hipotézisképletről.
Ha az állam tulajdonát képező vagyontárgyakat kezelő személy pénzt vesz fel kölcsön, akkor
megterhelheti a vagyontárgyat.
2. Ha olyan megállapodást kötnek, hogy a hitelező használhatja mindazt, amit zálogba adtak,
és valakit a föld vagy a ház felügyeletére bíznak, akkor a zálog helyett megtarthatja annak
birtokát, amíg a pénzt ki nem fizetik neki; mivel a kamatok helyett a hasznot elveheti, akár
úgy, hogy bérbe adja, akár úgy, hogy maga szedi be, akár úgy, hogy elfoglalja a helyiségeket.
Ezért, ha elveszítené az ingatlan birtokát, szokás, hogy a tényállási keresethez folyamodik.
3. Felmerült a kérdés, hogy a haszonélvezeti jog zálogjog vagy jelzálogjog útján akkor
adható-e, ha az ingatlan tulajdonosa ehhez hozzájárul, vagy csak az járul hozzá, akit a
haszonélvezeti jog megillet? Papinianus a Vélemények tizenegyedik könyvében azt mondja,
"hogy a hitelezőt meg kell védeni, és ha a tulajdonos eljárást kíván indítani ellene, hogy
megakadályozza, hogy a haszonélvezeti jogot beleegyezése ellenére használja, a praetor
kivételesen megvédi őt, ha a hitelező és az, akinek a haszonélvezet a tulajdonában van, nem
állapodtak meg abban, hogy a haszonélvezetet elzálogosítják; mert mivel a praetor megvédi a
haszonélvezet vevőjét, miért ne védhetné meg a hitelezőt is"? Ugyanezen elv alapján az adós
ellen is lehet kivételt tenni.
4. A városi birtokok szolgalmi jogai nem adhatók zálogba, ezért nem lehet megállapodást
kötni azok elzálogosításáról.
12. Paulus, Az ediktumról, LXVIII. könyv.
Pomponius azt mondja, hogy úgy kell tekinteni, hogy az úthasználati jog, a marhahajtás vagy
a vízvezetés jogának elzálogosítására olyan feltételekkel lehet megállapodást kötni, hogy ha a
pénzt nem fizetik ki, a hitelező használhatja ezeket a szolgalmakat, feltéve, hogy van
szomszédos földje; ha pedig a pénzt egy bizonyos időn belül nem fizetik ki, eladhatja az
említett szolgalmakat. Ezt a véleményt a szerződő feleknek nyújtott előnyei miatt el kell
fogadni.
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13. Marcianus, A hipotézisképletről.
Ha egy állomány zálogjoggal terhelt, akkor annak minden jövőbeni növekedése is
felelősséggel jár. Ha azonban az egész nyáj a korábban zálogjoggal rendelkezők halála miatt
megújul, akkor is zálogjoggal terhelt marad.
1. A feltételesen szabad rabszolga elzálogosítható, bár a zálogjog, mint biztosíték, megszűnik,
amint a feltétel teljesül.
2. Mivel úgy tartják, hogy a zálogtárgyat a hitelező is megterhelheti, mindaddig, amíg
mindkét tartozás esedékes, a zálogtárgy a második hitelezőt fogja kötni, és kivételnek,
valamint méltányossági keresetnek kell neki helyt adni. Ha azonban a tulajdonos megfizeti a
tartozást, a zálogjog is felszabadul. Kétséges lehet azonban, hogy a hitelezőnek meg kell-e
adni a méltányossági keresetet azon az alapon, hogy a pénzt kifizették. Mert mi van akkor, ha
a kötelezettséget teljesítették? Helyes az, amit Pomponius az Ediktum hetedik könyvében írt,
nevezetesen, hogy ha az, aki zálogba adta a vagyont, pénzzel tartozik, akkor annak behajtása
után azzal a saját hitelezőjét kell kifizetnie. Ha azonban valamilyen dologgal tartozott, és azt
átadta, akkor annak zálogjoggal a második hitelezőnél kell maradnia.
3. A hitelező jogszerűen követelhet bármit, ami a földterület felszínén áll, bármelyik
birtokossal szemben, függetlenül attól, hogy annak megterhelésére vonatkozóan pusztán
informális megállapodást kötöttek, vagy átadták a birtokot, amelyet később elveszítettek.
4. Még ha a hitelező ítéletet is szerez az adósa ellen, a jelzálogjog továbbra is fennáll, mivel a
jelzálogjogos keresetnek megvan a maga feltétele, azaz akkor is hatályos marad, ha a pénzt
nem fizetik ki, vagy biztosítékot nem adnak. Ha személyesen indítok eljárást a kereset
kötelezettje ellen, még akkor is, ha ő esetleg biztosítékot adott, és elvesztette a pert, a zálogjog
továbbra is érvényben marad. Sokkal inkább indokolt tehát, hogy ha az eljárást személyesen
vagy a főkötelezett, vagy a kezes ellen, vagy mindkettőjük ellen együttesen indítanak eljárást,
még akkor is, ha ellenük ítéletet hoztak, a zálogkötelezettség továbbra is hatályban marad.
Ezáltal úgy tűnik, hogy a hitelezőt nem elégítették ki, mert az ítélet alapján keresetindítási
jogot szerzett.
5. Ha egy tartozás miatt feltételesen megterhelik az ingatlant, akkor úgy kell tekinteni, hogy a
feltétel teljesülése előtt nem lehet megfelelően eljárást indítani, mivel addig semmi sem
tartozik. Ha azonban az a feltétel, amelytől a tartozás függ, bekövetkezik, ha a tartozás
feltételhez kötött, a fél ekkor indíthat pert. Ha azonban a tartozás azonnal esedékes, és a
zálogjog feltételhez kötött, és a hitelező a zálogjogi pert a feltétel teljesülése előtt indította
meg, akkor igaz ugyan, hogy a pénz nem került kifizetésre, de igazságtalan lenne a zálogjog
feloldása. Ezért a bíróság végzésével olyan kötelezvényt kell kiállítani, amely előírja, hogy ha
a feltétel teljesül, és a pénzt nem fizetik ki, akkor a zálogjoggal terhelt vagyontárgyról, ha az
még megvan, le kell mondani.
6. Ha a zálogjogot a kamat biztosítására is megadták, akkor a kamatot is ki kell fizetni. Azt
mondjuk, hogy ugyanez a szabály vonatkozik a büntetésre is.
14. Ulpianus, Az ediktumról, LXXIII. könyv.
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Felmerült a kérdés, hogy ha a fizetés napja még nem érkezett el, szabad-e a zálogjoggal
kapcsolatban intézkedni? Úgy gondolom, hogy az engedélyt meg kell adni, mert a félnek
érdeke fűződik ehhez. Celsus is ugyanezt a véleményt képviseli.
1. Azokban az esetekben, amikor természetes kötelezettség áll fenn, a zálogjog továbbra is
tehermentes marad.
(15) Gaius, A hipotézisformuláról.
A még nem létező, de a későbbiekben létrejövő vagyontárgyakat is el lehet zálogosítani, mint
például a fákon termő gyümölcsöket, a rabszolganő utódait, a nyájak szaporulatát és más
dolgokat, amelyeket meg lehet termelni, el lehet zálogosítani. Ugyanezt a szabályt kell
betartani, akár a föld tulajdonosa köt megállapodást akár a föld haszonélvezetére, akár az azon
keletkező bármire vonatkozóan, akár az, aki a haszonélvezettel rendelkezik, akár az, aki a
haszonélvezettel rendelkezik; ahogy Julianus megállapította.
32. Amikor azt mondják, hogy a hitelezőnek kell bizonyítania, hogy a kérdéses tárgy a
szerződés megkötésekor az adós vagyontárgyai között szerepelt, ez egy kifejezetten kötött
megállapodásra vonatkozik, és nem arra, amit a kötelezettségvállalásokba szokás mindennap
belevenni, nevezetesen, hogy amennyiben bizonyos vagyontárgyakat kifejezetten zálogjoggal
terheltek el, minden más, ami most az adós birtokában van, vagy amit a későbbiekben
szerezhet, ugyanúgy felel, mintha az említett vagyontárgyakat kifejezetten megterhelték
volna.
33. Ha a vagyonukat már megterhelő felek egy második hitelezőnek is kötelezik magukat,
annak érdekében, hogy elkerüljék azt a kockázatot, amelyet azok szoktak vállalni, akik
ugyanazt a dolgot többször is megterhelik, úgy szokták rendelkezni, hogy a vagyontárgyat
senki másnak nem terhelik meg, kivéve például Lucius Titiust; és hogy az olyan mértékben
felel, hogy a megterhelés meghaladja az előző kötelezettséget, így a többlet összegéig vagy az
egész összeg erejéig zálogjogot kap, amikor a vagyontárgyat felszabadítják az első tartozás
zálogjogából. Ebben az esetben meg kell vizsgálni, hogy az ingatlan így megterhelt-e, ha
ilyen megállapodást kötöttek, vagy egyszerűen csak abban állapodtak meg, hogy csak a
többletet terheli zálogjog. Feltételezhető, hogy a teljes vagyon a megállapodás hatálya alá
tartozik, miután azt az első hitelező felszabadította. Nem marad-e még egy része
megterhelve? Az általunk először kifejtett vélemény a jobb.
(16) Marcianus, A hipotézisképletről.
Ha a zálogjoggal terhelt földterületet utólag alluviális lerakódással gyarapítják, akkor az teljes
mértékben felelősséggel tartozik.
16. Ha az ingatlant a tulajdonos tudta nélkül zálogosítják el, és ez utóbbi utólag ratifikálja az
ügyletet, úgy kell tekinteni, hogy amit ratifikált, annak a megállapodás időpontjára visszaható
hatályát kívánta kifejteni; de csak azoknak az akaratát kell figyelembe venni, akiknek joguk
van az ingatlan elzálogosítására.
17. Ha egy ingatlant zálogjoggal terhelnek el, és annak formája később megváltozik, akkor is
fennáll a zálogjogi kereset joga; ugyanúgy, mint amikor egy házat zálogjoggal terhelnek el, és
annak telke később kertté válik. Ugyanez a szabály vonatkozik arra az esetre is, amikor a
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megállapodás egy üres telekre vonatkozott, és később egy házat építenek rá; vagy amikor
szőlőt ültettek olyan földre, amely a zálogjog megadásakor még nem volt szőlő.
18. A zálogjog visszaszerzése iránt indított perben felmerül a kérdés, hogy a per tárgyát
képező ingatlan birtokában van-e az, akit beperelnek. Ha ugyanis nem birtokolja azt, és nem
követett el csalást annak elkerülése érdekében, hogy ne birtokolja, akkor mentesülnie kell. Ha
azonban birtokában van, és vagy kifizeti a tartozást, vagy átadja a tulajdont, akkor szintén
mentesülnie kell, de ha egyiket sem teszi meg, akkor ellene kell ítéletet hozni. Ha hajlandó
átadni, de nem teheti meg, mert nincs kéznél, vagy távol van, vagy egy tartományban van,
akkor szokás, hogy biztosítékot kell nyújtani, mivel ha a fél biztosítékot ad a dolog átadására,
akkor mentesül. Ha azonban a birtoklás csalás miatt szűnt meg, és bár minden erőfeszítést
megtett, nem tudja a birtokot átadni, ítéletet kell hozni ellene arról az összegről, amelyre a
felperes a bíróságon esküvel fogadja, mint más valódi perekben; mert ha ítéletet hoznak ellene
az esedékes összegről, mi haszna lenne a valódi pernek, hiszen ugyanezt az összeget
személyes per indításával is behajthatja?
19. A bírónak néha a kereset tárgyát képező ingatlanból az adott személy által elért nyereségre
való hivatkozással kell döntenie, és ítéletet kell hoznia ellene a nyereségre vonatkozóan attól
az időponttól kezdve, amikor a kérdés csatlakozott. De mi van akkor, ha a föld kevesebb
értékű, mint a tartozás? Hiszen a korábban szerzett haszonra való hivatkozással nem
dönthetne semmit, kivéve, ha az még mindig fennállna, és az ingatlan nem lenne elegendő a
követelés kielégítésére.
20. A kérdés így hangzik: "Hogyan szerezheti meg a hitelező a maga számára azt a
zálogjoggal terhelt ingatlant, amelyet bírósági határozatban neki ítéltek?". Nem indíthat
keresetet a tulajdonjog visszaszerzése érdekében, de indíthat zálogjogi keresetet; és ha a
birtokos azzal az indokkal kifogással találkozik, hogy az ügyben már született döntés, akkor
azt válaszolhatja, hogy "az a döntés számomra kedvező".
21. Ha az adós ellen a tőke és a kamatok együttes összegénél nagyobb összegre vonatkozó
ítéletet hoztak, mert megtagadta a zálogjog átadását; és ha csak a tartozás összegét fizeti meg,
feloldják-e a zálogjogot? Ezt nem helyeslem, amennyiben a törvény finomságára és a
vélemény tekintélyére vonatkozik; mivel úgy tűnik, hogy a teljes kötelezettség átkerül a
határozatra, és így a pénz is esedékes; de úgy gondolom, hogy méltányosabb, ha a zálogjogot
feloldják, ha a fél csak azt az összeget fizeti meg, amellyel ténylegesen tartozik.
22. Más tulajdonát jogszerűen lehet zálogba adni azzal a feltétellel, hogy az az adós
tulajdonába kerül.
23. Ha két hitelező megállapodást köt zálogjoggal terhelt ingatlanra vonatkozóan, felmerül a
kérdés, hogy az egyes hitelezőknek milyen mértékben van zálogjoguk az ingatlanra; a tartozás
teljes összegére, vagy a másik hitelezővel azonos részre? Az a jobb vélemény, hogy
mindegyiküknek zálogjoga van a zálogtárgyra a tartozás összegének erejéig. De mi lenne, ha
mindketten eljárást indítanának a birtokos ellen; az ingatlan az egyeseknek járó összegért,
vagy az egész összegért lesz megterhelve, mintha mindkettőjüknek az egészért lenne kötve?
Meg kell állapítani, hogy csak egy részre vonatkozóan indíthatnak keresetet, ha az ingatlant
ugyanazon a napon mindkettőjüknek külön-külön zálogosították el. Ha azonban a
megállapodás szerint mindkettőjüket egyidejűleg terhelték meg, akkor jogszerűen mindketten
a teljes vagyonra hivatkozva perelhetnek; ellenkező esetben mindketten csak annak egy
részére hivatkozva indíthatnak pert.
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24. A zálogjog vagy zálogjog a következőképpen köthető ki: "Ha a tartozást egy bizonyos
időn belül nem fizetik ki, a hitelező a vagyontárgyat a vevő jogán birtokában tarthatja, és
ekkor annak értékét igazságos áron kell megbecsülni." A zálogjogot vagy zálogjogot a
következő módon lehet megadni. Ebben az esetben az ügyletet a feltételes adásvétel egyik
fajtájának tekintik. Az isteni Severus és Antoninus ezt egy rescriptumban állapította meg.
(17) Ulpianus, Az ediktumról, XV. könyv.
A zálogjoggal való élés joga a hitelezőt dologi keresetre jogosítja.
18. Paulus, Az ediktumról, XIX. könyv.
Ha zálogba kapok vagyont bárkitől, aki a Publiciánus Akciót igénybe veheti, mert nem
rendelkezik annak tulajdonjogával, a praetor ugyanolyan mértékben véd engem a Servianus
Akcióval, mint az adóst a Publiciánus Akcióval.
19. Ulpianus, Az ediktumról, XXI. könyv.
Ha egy fél több tárgyat kap zálogba, nem köteles az egyiket kiadni, hacsak nem kapja meg az
őt megillető teljes összeget.
20. Ugyanő, Az ediktumról, LXIII. könyv.
Ha abban állapodnak meg, hogy az a fél, aki pénzt adott kölcsön egy ház javítására, a bérleti
díjakból zálogjoggal megkapja a kölcsönadott pénzt, akkor a bérlőkkel szemben is jogosult a
méltányossági keresetre; ugyanúgy, mint az adós által a hitelezőnek zálogjoggal adott
biztosíték esetében.
21. Ugyanő, Az ediktumról, LXXIII. könyv.
Ha egy bérlő és az én megbízottam között zálogjoggal kapcsolatos megállapodás jön létre, és
én a megállapodást megerősítem, vagy annak megkötését elrendelem, akkor azt úgy kell
tekinteni, hogy az a bérlő és én magam között jött létre.
1. Ha az adós jóhiszeműen vásárol egy rabszolgát valakitől, aki nem a gazdája, és
elzálogosítja azt, és megtartja a birtokában, akkor van alapja a Servian keresetnek; és ha a
hitelező eljár ellene, akkor a csalásra alapított válasszal eleget tehet a kivételnek. Ez volt
Julianus véleménye, és ez ésszerű.
2. A zálogjoggal kapcsolatban véletlenül felmerülő minden egyéb előnyt vagy hátrányt az
adósnak kell élveznie vagy viselnie.
3. Ha a zálogtárgyat nem adják vissza, a bíróságnak kártérítést kell megállapítania a birtokos
ellen; de nyilvánvaló, hogy az összeg nem lesz ugyanaz, ha az eljárást az adós ellen indítják,
mint amikor ez bármely más birtokos ellen történik; mert ami az adóst illeti, a hitelező nem
szedhet be többet, mint amennyivel az előbbi tartozik, mert nincs nagyobb érdekeltsége, de
más birtokosoktól a zálogjog értékét a tartozás összegén felül behajthatja, és azt vissza kell
adnia az adósnak, ha zálogjogi pert indítanak ellene.
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22. Modestinus, Különbségek, VII. könyv.
Ha valaki a tudtom nélkül elzálogosítja a vagyonomat Titiusnak, a hitelezőjének, és én leszek
Titius örököse, akkor a zálogjog, amely eleinte valóban nem volt érvényes, nem válik azonnal
azzá, hanem a hitelezőnek egy méltányos zálogjogi kereset jár.
(23) Ugyanaz, Szabályok, III. könyv.
A hitelező jogszerűen bérbe adhatja a zálogjoggal neki elzálogosított földterületeket.
1. A zálogkötelezettség jogszerűen megköthető olyan felek között is, akik nincsenek jelen.
24. Ugyanaz, Szabályok, V. könyv.
Ha valakinek tilos bizonyos határokon belül ingatlant vásárolni, nem tilos zálogba kapnia az
ilyen ingatlant.
25. Ugyanő, Vélemények, VIII. könyv.
Ha a zálogszerződés semmis vagy értéktelen, a hitelezőnek nincs alapja a zálogjog
visszatartására, még akkor sem, ha a zálogtárgy a kincstár tulajdonát képezi.
26. Ugyanő, Vélemények, IV. könyv.
Egy kezes engedélyt kapott a bíróságtól arra, hogy mielőtt kifizeti az adósságot, a
zálogtárgyak birtokába juthat, feltéve, hogy kielégíti a hitelezőket. Nem elégítette ki őket, és
ekkor az adós örököse felajánlotta, hogy kifizeti a hitelezőket. Megkérdeztem, hogy a kezest
kötelezhetik-e a zálogok visszaadására; Modestinus azt válaszolta, hogy kötelezhetik.
4. Egy apa könnyen rábeszélte emancipált fiát, Seiust, aki Septiciustól kölcsönkért egy
pénzösszeget, hogy saját kezűleg írjon egy tartozáselismerő nyilatkozatot, mivel ő maga erre
akkoriban nem volt képes, abból a célból, hogy az említett fiának egy házát zálogba adja
hitelezőjének. Felmerült a kérdés, hogy Seius jogszerűen megtarthatja-e e ház birtokát más
vagyonával együtt, mivel lemondott apja vagyonáról, és bele lehet-e avatkozni kizárólag azon
okból, hogy az említett okiratot saját kezűleg írta, apja utasítására, mivel sem saját pecsétje
alatt, sem más írásbeli nyilatkozatban nem adta beleegyezését apjának. Modestinus azt
válaszolta, hogy amikor Seius saját kezűleg írta, hogy a házát elzálogosítják, nyilvánvaló,
hogy beleegyezését adta a kötelezettséghez.
5. Lucius Titius elzálogosított bizonyos földeket és a hozzájuk tartozó rabszolgákat. Miután
örökösei felosztották egymás között a földeket, más rabszolgákkal helyettesítették a
meghaltakat. A hitelező ezt követően eladta a földet a rabszolgákkal együtt; és felmerült a
kérdés, hogy a vevő jogszerűen indíthat-e keresetet a nemrégiben a földre helyezett
rabszolgák visszaszerzésére. Modestinus azt válaszolta, hogy ha a rabszolgák maguk nem
voltak zálogjoggal terhelve, és nem a megterhelt rabszolganők leszármazottai, akkor
semmiképpen sem kötődnek a hitelezőhöz.
(27) Marcellus, Digest, V. könyv.
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Egy bizonyos ember zálogba adott egy rabszolgát, majd valamilyen csekélység miatt láncra
verte, és utána szabadon engedte; és mivel az adós nem fizette ki az adósságot, a hitelező
alacsonyabb áron adta el a rabszolgát, mint amennyit zálogba adásakor ért. Indíthat-e a
hitelező keresetet az adós ellen azért, mert a kölcsönre vonatkozó per nem volt elegendő
ahhoz, hogy a hiányt behajtsa? Mi a helyzet akkor, ha az adós megölte vagy megvakította a
rabszolgát? Ha megölte volna, akkor köteles lenne a bíróság elé állítani, de ha megvakította
volna, akkor a hitelező kamatainak összegében kártérítési pernek kellene helyt adnunk; mivel
az adós a rabszolga mozgásképtelenné tételével vagy bezárásával csökkentette a zálogjog
értékét. Tegyük fel, hogy a kölcsönzés miatt nem lesz kereset, mert az ügy elveszett. Nem
gondolom, hogy az ügy méltatlan a praetor figyelmére és segítségére. Ulpianus egy
feljegyzésben azt mondja, hogy ha az adós azért tette láncra a rabszolgát, hogy a hitelezőt
megkárosítsa, akkor felelősségre vonható; de ha azért tette, mert büntetést érdemelt, akkor
nem.
28. Paulus, Kérdések, III. könyv.
Ha egy örökséget egy bizonyos feltétel mellett apai felügyelet alatt álló fiúnak hagytak, az
apja zálogjoggal kapta meg a saját vagyonát az örököstől. Mivel az apa meghalt, vagy a fiú
emancipálódott, és a hagyaték alapjául szolgáló feltétel teljesült, a hagyaték a fiút illeti meg.
Az apa jogszerűen nem indíthatott pert a zálogjog visszaszerzésére, és a fiú sem tehette ezt
meg, aki most indított eljárást e célból; és nem is lehetett joga a zálogjoghoz, amelyet az előző
idő alatt szerzett; ahogyan azt a kezes esetében is megállapították.
29. Ugyanaz, Vélemények, V. könyv.
Paulus azon a véleményen volt, hogy az adós teljes vagyonára kiterjedő általános
megállapodás elegendő a zálogkötelezettség megállapításához; de az olyan vagyontárgyakat,
amelyek nem tartoztak az elhunyt vagyonához, de amelyeket az örökös később más módon
szerzett meg, az örökhagyó hitelezője nem követelheti vissza peres úton.
1. Amennyiben a női rabszolgákat elzálogosítják, a tőlük született gyermekek is tehernek
minősülnek. Mégis, amit a gyermekeik felelősségére vonatkozóan megállapítottunk,
függetlenül attól, hogy történt-e rájuk vonatkozóan kifejezett megállapodás vagy sem, csak
akkor érvényes, ha tulajdonjogukat az a személy szerzi meg, aki megterhelte őket, vagy az ő
örököse. Ha azonban a gyermekek akkor születtek, amikor a rabszolganő egy másik gazda
birtokában volt, akkor a zálogjog alapján nem terheli őket felelősség.
2. Egy zálogba adott házat felgyújtottak; Lucius Titius megvásárolta a földet, amelyen az állt,
és épületet emelt rajta. Felmerült a kérdés, hogy mi lett a záloggal? Paulus azt válaszolta,
hogy a zálogjog továbbra is fennmaradt, és ezért úgy ítélték meg, hogy a föld joga követi a
haszonélvezeti jogot; vagyis ami a zálogjogot illeti; de a jóhiszemű birtokosok nem
kényszerülnek a ház átadására, hacsak az építtető nem kapja meg az építés során felmerült
költségeket olyan mértékben, amennyivel az ingatlan értékesebbé vált.
3. Ha egy rabszolga a gazdája tudtával és beleegyezésével olyan megállapodást köt, hogy az
utóbbi teljes vagyonát elzálogosítja, maga a rabszolga, aki a szerződést megkötötte, a
zálogtárgy részét képezi.
30. Ugyanő, Vélemények, VI. könyv.
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A hitelező által eladott zálogjoggal biztosított követelés kockázatát a vevőnek kell vállalnia,
ha bizonyítja, hogy az ingatlan ténylegesen megterhelt volt.
31. Scaevola, Vélemények, I. könyv.
Az a feltétel, amely szerint bizonyos földterületeket az államnak bérleti díj fizetésére
köteleztek, úgy szólt, hogy ha egy bizonyos idő elteltével a bérleti díjat nem fizetik meg, a
föld visszaszáll a tulajdonosra. Ezt követően a birtokos zálogba adta, és felmerült a kérdés,
hogy ez jogszerűen megtehető-e? A válasz az volt, hogy a zálogjog akkor érvényes, ha
pénzfizetésről van szó. Azt is megkérdezték, hogy ha az adós és a hitelező is késedelembe
esett a bérleti díj megfizetésével, és emiatt bírósági határozat született arról, hogy a föld a
szerződés feltételeinek megfelelően a tulajdonosé, akkor kinek a helyzete a kedvezőbb? A
válasz az volt, hogy a megállapított tényállás szerint, mivel a bérleti díjat megfizették, a
tulajdonos élhetett a kiváltságával, és a zálogjog megszűnt.
2. Ugyanaz, Vélemények, V. könyv.
Az adós beleegyezett abba, hogy minden, ami a földjéhez tartozik, és minden, ami hozzá
tartozik, amit hozzáadnak, ráhelyeznek, ráhordanak, rajta születik vagy onnan származik,
megterhelő legyen. Az említett földterület egy része bérlő nélkül volt, és az adós emiatt a
földet az intézőjének adta művelésre, és egyúttal ellátta őt az ehhez szükséges rabszolgákkal.
Felmerül a kérdés, hogy a föld megművelésére kijelölt rabszolga, Stichus, aki az intéző volt,
és a többi rabszolga, valamint Stichus alárendelt rabszolgái megterheltek-e? A válasz az volt,
hogy csak azokat terhelte a zálogjog, akiket a gazda azzal a szándékkal vitt oda, hogy tartósan
ott maradjanak, és azokat nem, akiket ideiglenesen alkalmaztak.
32. Tryphoninus, Disputációk, VIII. könyv.
Ha valaki megígéri, hogy vagy neked, vagy Titiusnak fizet, nem követelheti vissza azt, amit
Titiusnak fizetett; de ha zálogot adott neki, és az utóbbi azt a fizetés előtt megkapta, akkor
visszakövetelheti.
3. Scaevola, Digest, XXVII. könyv.
Amikor egy adós zálogba adott egy üzlethelyiséget a hitelezőjének, felmerült a kérdés, hogy
az ügylet semmis-e, vagy úgy kell-e tekinteni, hogy az "üzlethelyiség" elnevezés alatt az
abban található összes vagyontárgy zálogba került. És ha a fél időről időre eladja az említett
árut, és más árut vásárol, és azt az említett üzletben helyezi el, majd meghal, akkor a hitelező
visszaszerezheti-e zálogjogi kereset útján mindazt, amit ott találtak, mivel az áru
kicserélődött, és más árucikkek kerültek a helyére? A válasz az volt, hogy mindaz, amit az
adós halálakor az üzletben találtak, zálogjoggal terheltnek minősül.
(33) Azt is megkérdezték, hogy hová küldtek egy olyan levelet, mint a következő,
nevezetesen: "Amikor ötszáz dénárt kértem kölcsön tőled, arra kértelek, hogy ne vegyél
kezességet, hanem fogadj el tőlem zálogot, mert teljesen és biztosan tudod, hogy boltom és
rabszolgáim nem terhelnek senki mást, csak téged, és hogy mint becsületes emberben bízol
bennem". Felmerül-e a zálogkötelezettség? Vagy ez a levél nem érvényes, mert nincs rajta
dátum, és nincs benne utalás a konzulra? A válasz az volt, hogy mivel a jelek szerint
zálogjogra való hivatkozással történt megállapodás, a zálogjogból eredő kötelezettség nem
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semmis, pusztán azért, mert nem szerepel rajta a dátum és a konzul neve, és az okirathoz nem
csatoltak pecsétet.
(34) A hitelező zálogjoggal fogadta el az adóstól az összes vagyontárgyat, amellyel
rendelkezett vagy később rendelkezhetett. Felmerült a kérdés, hogy az a pénz, amelyet az
említett adós a másik féltől kölcsönvett, mivel az a vagyonához tartozott, zálogjoggal a
hitelezőt köti-e? A válasz az volt, hogy igen.
34. Labeo, Az epitomák valószínűségei, Paulus által, I. könyv.
Ha egy ház, amelyet a zálogszerződés értelmében Ön jogosult eladni, tűzvészben leég, és azt
követően az adós újjáépíti, akkor az új épületre hivatkozva Önt megilleti ez a jog.

2. cím. Milyen esetekben köthető hallgatólagosan zálogjog
(35) Papinianus, Vélemények, X. könyv.
A Marcus császár alatt hozott szenátusi rendelet értelmében egy ház zálogjoga, amelyet egy
hitelezőnek adtak, aki pénzt adott kölcsön az épület javításához, arra is kiterjed, aki a
tulajdonos utasítására a pénzt a javításokat végző munkásnak adta.
2. Marcianus, A hipotézisképletről.
Pomponius a Különféle kivonatok negyvenedik könyvében azt mondta, hogy "minden, amit a
bérlő a házba hozott, zálogjoggal terhelt, nemcsak a bérleti díjért, hanem a bérlő hanyagsága
miatt bekövetkező esetleges romlásért is, ami miatt a tulajdonos jogosult volt bérleti perre
ellene".
3. Ulpianus, Az ediktumról, LXXIII. könyv.
Neratius úgy véli, hogy amennyiben egy raktárat bérbe adnak, akár más dolgokra, akár csak
az elfoglalt helyiségre vonatkozik a szerződés, hallgatólagos megállapodás áll fenn arra
vonatkozóan, amit ott elhelyeznek, és hogy a szabály ebben az esetben is alkalmazandó; ami
helyes.
4. Neratius, Pergamenek, I. könyv.
Gyakorlatunk szerint, amit a városi birtokokon elhelyeznek, azt úgy tekintjük, mintha
hallgatólagos megállapodással zálogba adták volna; a falusi birtokokon azonban ezzel
ellentétes szabályt követünk.
(1) Kétségbe vonható-e, hogy a más épületekhez nem kapcsolódó istállókat e birtokok közé
kell-e sorolni? És valóban, a városi birtokok tekintetében ez nem kérdéses, mivel azok
elkülönülnek más épületektől. Az ilyen jellegű hallgatólagos zálogjogra való hivatkozással
azonban nem sokban különböznek a városi birtokoktól.
5. Marcianus, A hipotézisképletről.
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Pomponius a Különféle kivonatok tizenharmadik könyvében azt állítja, hogy ha egy bérlő
ingyen szállást ad nekem egy általa bérelt házban, akkor az általam oda vitt személyes tárgyak
nem tekintendők hallgatólagosan elzálogosítottnak a ház másának.
1. Azt is mondja, hogy figyelembe kell venni, hogy a tulajdonos hozzájárulásával zálogjogot
is be lehet vinni oly módon, hogy az adósság egy részéért feleljen.
2. Ha valaki kezessé válik, és a vagyonát zálogba adta az adós, akiért felelősséget vállalt,
akkor a biztosítéknyújtás e cselekménye alatt minden bizonnyal az értendő, hogy úgyszólván
a vagyonát az adósságért való felelősségre vonásra utasította. Ha azonban a vagyonát a
kezessé válását követően zálogba adják, az nem lesz jogszerűen megterhelve.
(6) Ulpianus, Az ediktumról, LXXIII. könyv.
Bár a városi birtokok esetében szokás úgy értelmezni, hogy hallgatólagos megállapodást
kötöttek arról, hogy a házba hozott vagy ott elhelyezett vagyontárgyak ugyanúgy
felelősséggel tartoznak, mintha erre vonatkozóan kifejezett szerződés jött volna létre;
bizonyos, hogy az ilyen jellegű zálogjog nem érinti a rabszolga szabadságát. Ezt a véleményt
Pomponius helyesli, mert azt mondja, hogy semmiképpen sem akadályozza az
embermentesítést, ha a zálogjog a bérleti díjért felel.
7. Pomponius, Különböző kivonatok, XIII. könyv.
A parasztbirtokon megtermelt terményeket hallgatólagosan a bérbe adott földterület
tulajdonosának zálogba adják, még akkor is, ha erről nincs kifejezett megállapodás.
43. Gondoljuk meg, hogy minden zálogba kerül-e, amit egy házba hoztak vagy elhelyeztek,
vagy csak az a vagyontárgy, amelyet azért hoztak, hogy ott tartsák. Az utóbbi a jobb
vélemény.
8. Paulus, Mondatok, II. könyv.
Ha az adós kamat nélkül használja fel a neki kölcsönadott pénzt, a hitelező a törvényes
kamatláb összegéig megtarthatja magának a megterhelt ingatlan hasznát.
9. Ugyanez, Az éjszakai őrség prefektusának kötelességeiről.
Különbség van a bérleti díjért hallgatólagosan felelős vagyon és a nyilvánvaló zálogjog
alapján megállapodással terhelt vagyon között; ugyanis a zálogjoggal terhelt rabszolgákat
nem szabadíthatjuk fel, de a házban lakó, a bérleti díjért hallgatólagosan felelős rabszolgákat
igen, feltéve, hogy ezt még azelőtt tesszük, hogy a bérleti díj nem fizetése miatt lefoglalják
őket, mert akkor nem szabadíthatjuk fel a zálogjoggal visszatartott rabszolgákat. Nerva, a
jogtudós megérdemli, hogy nevetségessé tegyük, amiért azt állította, hogy a bérleti díj
biztosítékaként visszatartott rabszolgákat úgy lehet felszabadítani, hogy egyszerűen
megmutatjuk őket egy ablakon.
10. Scaevola, Digest, VI. könyv.
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A gyámolt örököse megállapodást kötött a gyámolt örökösével, és amikor a tartozás nagyobb
részét kifizette, zálogot adott a fennmaradó részre. Felmerült a kérdés, hogy az ingatlan az
eredeti szerződés alapján jogszerűen megterhelődött-e. A válasz az volt, hogy a megállapított
tényeknek megfelelően megterhelték.

3. cím. Milyen vagyontárgyakat nem lehet jogszerűen elzálogosítani vagy
zálogjoggal terhelni
3. Marcianus, A hipotézisképletről.
A gyámság alatt álló személy a gyámja felhatalmazása nélkül nem köthet zálogjogot.
1. Ha egy apai felügyelet alatt álló fiú vagy egy rabszolga a peculiumához tartozó vagyont
más személy számára terheli meg, azt kell mondani, hogy a vagyonért nem felel, még akkor
sem, ha a peculium szabad kezelésében van, mint ahogyan az ilyen személyek sem adhatják el
peculiumukat; mert egyikük sem rendelkezik korlátlanul a vagyonával. Ez azonban
ténykérdés, hogy a jelek szerint mindegyiküknek mennyire volt szabad a peculiumával
gazdálkodnia.
2. Az isteni Pius egy Claudius Saturninushoz intézett rescriptumában kijelentette, hogy
minden olyan vagyontárgy, amelyet egy fél nem tud megvásárolni, mert nem kereskedelmi
tárgy, nem vehető zálogba. De mi van akkor, ha valaki zálogba kapna olyan földet, amelynek
a tulajdonjoga perben van, vajon kizárná-e a kivétel? Octavenus azon a véleményen volt,
hogy a kivétel még zálogjog esetén is fennáll. Scaevola a Különféle kérdések harmadik
könyvében azt mondja, hogy ez az eljárási mód, mivel a kivétel mindenütt rendelkezésre áll,
ahol az ingatlan, amelynek tulajdonjoga vitatott, ingó.
2. Gaius, A hipotézisformuláról.
Ha valaki egy olyan nő javára, aki másért kezességet vállalt, vagy egy olyan apai felügyelet
alatt álló fiú javára, akinek a szenátusi rendelet megsértésével pénzt adtak kölcsön, zálogjogot
ad, felmerül a kérdés, hogy jogosult-e a mentességre? Abban az esetben, ha a saját vagyonát
terhelte meg a nő javára, könnyen kijelenthető, hogy jogosult a mentességre, mint ahogyan az
ilyen nő kezesének is kivételt biztosítanak. Ha azonban a fél az apai felügyelet alatt álló fia
javára terhelte meg vagyonát, ugyanazokat a szabályokat kell megállapítani, amelyek ilyen
körülmények között a fiú kezesére vonatkoznak.
(3) Paulus, Kérdések, III. könyv.
Arisztosz azt írta Neratius Priscusnak, hogy még abban az esetben is, ha egy olyan féllel
kötöttek szerződést, akinek pénzt adtak kölcsön, hogy azt a hitelező nevében egy másiknak
fizessék ki, az nem léphet a zálogjog helyébe, hacsak nem egyezik meg kifejezetten abban,
hogy ugyanazt a vagyontárgyat megterhelik rá; mert a második hitelező nem léphet az első
jogaiba, aki maga nem kötött zálogjogra vonatkozó megállapodást; és ebben az esetben a
vevő helyzete előnyösebbé válik. Végül, ha az első hitelező az adóssal a zálogtárgy eladására
vonatkozóan kötött szerződést, és a második nem feledékenységből, hanem azért mulasztotta
el biztosítani ugyanezt az eladási előjogot, mert úgy tudta, hogy a zálogtárgyat nem lehet
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eladni; nézzük meg, hogy az első hitelező joga átszáll-e a másodikra, hogy az eladhassa a
zálogtárgyat. Úgy gondolom, hogy ezt el kell ismerni, mert gyakran előfordul, hogy valaki
harmadik személy útján követelhet valamit, amire személyesen nem jogosult.
(4) Ugyanaz, Vélemények, V. könyv.
Titius, amikor pénzt akart kölcsönkérni Maeviustól, kötelezettségvállalást tett, és jelezte, hogy
bizonyos ingatlanokat ad zálogba, majd miután eladta az említett ingatlanok egy részét,
megkapta a pénzt. Felmerült a kérdés, hogy az eladott vagyontárgyak a hitelezőnek tartoznake? A válasz az volt, hogy mivel az adósnak a biztosíték nyújtása után hatalmában állt, hogy a
pénzt ne vegye át, úgy tűnik, hogy a kötelezettség a zálogjogra való hivatkozással a pénz
kifizetésének időpontjában jött létre; ezért azt a vagyont kell figyelembe venni, amely az adós
birtokában volt a pénz kifizetésekor.
5. Ugyanaz, Mondatok, V. könyv.
Azt a hitelezőt, aki a szülői felügyelet alatt álló fiút tudatosan elfogadja zálogba az apjától,
kitagadásra kell ítélni.

4. cím. Mely hitelezők élveznek elsőbbséget zálogjog vagy jelzálogjog esetén,
és azokról, akik a korábbi hitelezőkkel szemben elsőbbséget élveznek
1. Papinianus, Kérdések, VIII. könyv.
Egy bizonyos férfi, aki hozományt ígért egy nőnek, zálogot vagy zálogjogot fogadott el, hogy
biztosítsa a hozomány visszaszolgáltatását magának. Miután a férj annak egy részét kifizette,
ezt követően ugyanezt a vagyont zálogba adta egy másik félnek, és ezt követően a hozomány
fennmaradó részét is kifizették. A zálogjoggal kapcsolatban felmerült egy kérdés. Mivel a
hozományt ígérő fél az ígérete alapján köteles a teljes összeget megfizetni, nem a fizetés
időpontját kell figyelembe venni, hanem a kötelezettség megkötésének időpontját. Nem lehet
helyesen azt mondani, hogy a félnek hatalmában áll nem kifizetni a fennmaradó összeget,
mert ilyen körülmények között a nő nem tűnik dotáltnak.
1. Más a helyzet annak esetében, aki zálogot kap, ha ez egy tartozás bizonyos időn belüli
kifizetésének biztosítására történik; ha például a vagyontárgyat a pénz kifizetése előtt másnak
zálogosították el.
2. Ugyanaz, Vélemények, III. könyv.
Általánosságban elmondható, hogy az, aki zálogjoggal kapta meg az adós vagyonát, jobb
helyzetben van, mint az, akinek az adós vagyonának részét képező földterületet később
zálogjoggal terhelik. Ha azonban az első hitelezővel olyan megállapodást kötöttek, hogy más
vagyontárgyak csak akkor tartoznak zálogjoggal, ha az általa általános zálogjog alapján
elfogadott vagyontárgyhoz való joga nem elegendő a tartozás biztosítására, és a második
megállapodás meghiúsul, akkor a második hitelezőt az utólag adott zálogjog tekintetében nem
előnyben részesített, hanem egyedüli hitelezőnek kell tekinteni.
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3. Ugyanő, Vélemények, XI. könyv.
Amikor egy hitelező olyan zálogjogot kapott, amelyet egy másik hitelező is kapott egy másik
szerződés feltételeinek megfelelően, és miután ezt követően megújították, a korábbi
zálogjogot további zálogjoggal egészítette ki, úgy ítélték meg, hogy az elsőbbségi előny az
első hitelezőt illeti meg, mivel gyakorlatilag saját maga helyettesítette.
4. Ha egy földterületet Titiusnak tartozott egy megbízás alapján, és az, akinek az üzletet
lebonyolították, elzálogosította azt, mielőtt a birtokba adták volna neki, és miután átadták,
ugyanazt a földet ismét elzálogosította egy másik félnek, az első hitelező helyzete
előnyösebbnek tűnik, ha a második hitelező nem fizette ki a föld árát annak a félnek, aki az
üzletet lebonyolította, és az ő helyzetét az általa fizetett összeg és kamatai függvényében
előnyösebbnek kell tekinteni, kivéve, ha az első hitelező felajánlotta, hogy visszaadja neki a
pénzt. Ha azonban az adós más forrásból származó pénzt fizetne, akkor az első hitelezőt
kellene előnyben részesíteni.
5. Miután egy földterület bizonyos határokkal történő felosztása megtörtént, két testvér között
megállapodás született arról, hogy amennyiben egyikük nem engedi el a földterület osztatlan
részét, amelyet egy hitelezőnek adtak zálogba, a másik testvér eladhatja testvérének a
felosztással szerzett részének felét. Úgy véltem, hogy zálogszerződés megkötését kell érteni,
de az első hitelezőt nem szabadna előnyben részesíteni a másodikkal szemben, mivel a
második zálogjog úgy tűnt, hogy arra a részre vonatkozik, amelyet a testvér a saját részén túl
nem terhelhetett meg a tulajdonostárs beleegyezése nélkül.
4. Pomponius, Sabinusról, XXXV. könyv.
Ha az adós, mielőtt zálogjogát az első hitelezőjétől megváltaná, ugyanazt az ingatlant egy
másik hitelezőnek zálogba adja kölcsönadott pénzért, és mielőtt bármelyik hitelezőnek
kifizetné, elad egy másik ingatlant az első hitelezőnek, hogy az adósságot az eladott ingatlan
árába beszámítsa; azt kell mondani, hogy ez ugyanolyan hatású, mintha a pénzt az első
hitelezőnek fizette volna ki, mert nincs különbség, hogy a tartozást kifizetéssel vagy
beszámítással teljesítette-e, és ezért a második hitelező helyzete előnyösebb.
5. Ulpianus, Disputációk, III. könyv.
Néha a második hitelező helyzete előnyösebb, mint az elsőé; például amikor a második
hitelező által kölcsönvett pénzt magának a vagyonnak a megőrzésére költötték; mint például
amikor egy hajót zálogba adtak, és én pénzt kölcsönöztem a hajó felszerelésére vagy
javítására.
6. Ugyanő, Az ediktumról, LXXIII. könyv.
Ezért a második hitelező pénze biztosítja a teljes zálogjog biztonságát. Ez a helyzet akkor is,
ha a hajósok eltartására adnak kölcsön pénzt, akik nélkül a hajó nem tudna biztonságosan
célba érni.
5. Továbbá, ha valaki pénzt adott kölcsön a saját maga számára zálogba adott árura, akár
annak megőrzésére, akár a szállítás költségeinek fedezésére, akkor előnyben részesül, még ha
második hitelező is; a szállítás költségei ugyanis elsőbbségi zálogjogot jelentenek.
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6. Ugyanez a szabály vonatkozik arra az esetre is, ha a raktár, a földterület vagy az áru
teherállatokkal történő szállításának bérleti díja esedékes; ilyen körülmények között ugyanis
ez a hitelező előnyben részesül.
7. Ugyanő, Disputációk, III. könyv.
Ugyanez a szabály vonatkozik a gyámolt pénzéből vásárolt ingatlanra is. Ezért, ha az ingatlant
két gyámhatóság pénzéből vásárolták, mindegyiküknek joga van a zálogjoghoz a vásárlásra
fordított összegek arányában. Ha azonban az ingatlant nem teljes egészében egy hitelező
pénzéből vásárolták, akkor mindegyik hitelező jogosult a részesedésre, azaz az első hitelező
és az, akinek a pénzéből az ingatlant megvásárolták.
2. Ha megterhelnék neked bármilyen vagyontárgyat, amelyet a későbbiekben megszerezhetek,
és kifejezetten zálogba adnék Titiusnak egy bizonyos földterületet, feltéve, hogy idővel
megszerzem a tulajdonjogát, és később meg is szerzem azt; Marcellus úgy véli, hogy mindkét
hitelezőnek joga van a záloghoz. Nem sokat számít ugyanis, hogy az adós saját pénzéből
fizette-e a földet vagy sem, mivel mivel azt zálogjoggal szerzett pénzzel vásárolta, a tulajdon
nem tekinthető zálogjoggal terheltnek pusztán azért, mert a pénzt ilyen forrásból szerezte.
(8) Ugyanő, Disputációk, VII. könyv.
Ahol a kormány kifejezetten zálogjoggal veszi át a tulajdont, ott azt kell mondani, hogy az
államkincstárnak lesz előnyben részesítve, ha az adós később az államkincstárral szemben
válik kötelezetté; mert a magánszemélyek ilyen esetben előnyben részesülnének.
9. Africanus, Kérdések, VIII. könyv.
Egy bizonyos ember a szomszédos Kalendától bérelt egy fürdőt, és abban állapodtak meg,
hogy a bérbeadónak zálogba kell vennie a rabszolgát, Erószt, amíg a bérleti díjat ki nem
fizetik. A bérlő ugyanazt az Erószt adta zálogba egy másik személynek a július Kalendák előtt
kölcsönadott pénzért. Miután tanácskoztak arról, hogy amikor ez a hitelező pert indít Eros
visszaszerzése iránt, a prétornak meg kell-e védenie a bérbeadót, az volt a vélemény, hogy
meg kell védenie; mert bár a rabszolgát zálogba adták akkor, amikor még nem volt esedékes
bérleti díj, mivel ekkor Eros már olyan helyzetbe került, hogy a hozzá kapcsolódó zálogjogot
nem lehetett feloldani a bérbeadó beleegyezése nélkül, az ő helyzetét előnyösebbnek kell
tekinteni.
1. A hatóság ennél is tovább megy, és úgy véli, hogy amennyiben a pénzkölcsön nyújtása
feltételhez van kötve, a hitelezőt védeni kell a későbbi hitelezővel szemben, feltéve, hogy a
feltétel nem olyan, amely az adós beleegyezése nélkül nem teljesíthető.
2. Ha azonban egy örökös olyan megállapodást köt, amelyben a feltételhez kötött hagyaték
miatt zálogba adja a vagyonát, és ezt követően ugyanazt a már megterhelt vagyont
kölcsönvett pénz miatt zálogba adja, és a feltétel, amelytől a hagyaték függ, később teljesül;
úgy ítélik meg, hogy ebben az esetben azt kell védeni, akinek a zálogot először adták.
3. Titia zálogba adott egy földterületet, amely nem volt az övé, majd később elzálogosította
Maeviusnak, majd miután a birtok tulajdonosa lett, hozományként férjének adományozta,
miután annak értékét felbecsülték. Úgy döntöttek, hogy ha a pénzt Titiusnak fizetik ki,
Maeviusnak emiatt nem lesz jobb igénye a zálogtárgyra; mert ahol az első hitelező jogát
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elengedték, ott a második hitelező jogát megerősítették, mivel a vagyontárgyat az adós
tulajdonának találták. A javasolt esetben azonban a férj a vevő pozícióját foglalja el, és ezért,
mivel sem akkor, amikor a vagyontárgyat Maeviusra terhelték, sem akkor, amikor a kifizetés
Titiusnak történt, az nem volt az asszony tulajdonában, a Maeviusnak adott zálogjog
semmikor sem lehetett érvényes. Ez azonban csak akkor igaz, ha a férj a földet hozományként
elfogadta, miután azt felbecsülték, és ezt jóhiszeműen tette, vagyis ha nem volt tudatában
annak, hogy a földet Maeviusra zálogosították.
10. Ulpianus, Vélemények, I. könyv.
Ha az ítélethirdetést követően egy ügyben zálogjogot kell felvenni olyasvalakinek a
megbízásából, aki ezt elrendelheti, akkor annak a félnek az örököse, akinek a zálogjogot
adták, az időbeli elsőbbség kiváltsága révén előnyben részesül.
(11) Gaius, A hipotézisformuláról.
Zálogjog esetén azt a hitelezőt kell előnyben részesíteni, aki először adta kölcsön a pénzt és
fogadta el a zálogjogot; még akkor is, ha az adós korábban megállapodott egy másikkal, hogy
ha pénzt vesz kölcsön tőle, akkor ugyanezt a vagyontárgyat köti, még akkor is, ha később
valóban megkapta tőle a pénzt; mert annak ellenére, hogy korábban így állapodott meg, nem
volt köteles a pénzt elfogadni.
7. Nézzük meg, hogy ugyanez az elv érvényesül-e, ha egy feltételhez kötött kikötés és egy
jelzálogjogot hajtanak végre; és amíg az ügylet folyamatban volt, egy másik hitelező abszolút
kölcsönt adott, és ugyanazt a zálogjoggal terhelt ingatlant kapta biztosítékul; és akkor, ha az
első kikötés feltétele teljesülne, a hitelező, aki később pénzt adott kölcsön, jogosult lesz-e az
elsőbbségre? Attól tartok azonban, hogy ebben az esetben más álláspontot kell képviselni;
ugyanis, ha a feltétel egyszer teljesült, az eredmény az lesz, hogy ugyanolyan hatású lesz,
mintha a kikötés megkötésekor nem írtak volna elő semmilyen feltételt. Ez a jobb vélemény.
8. Ha egy bérlő abban állapodik meg, hogy mindent, amit a földterületre visz, vagy ami onnan
származik, zálogjoggal terheli, és mielőtt bármit is oda vinne, a tulajdonát másnak zálogjoggal
terheli, majd a földterületre viszi, akkor az a hitelező lesz előnyben részesítve, aki a
zálogjogot feltétlenül és kifejezetten megkapta; azon oknál fogva, hogy a tulajdon nem az első
megállapodás alapján felel, hanem annak alapján, amikor a földterületre viszik, ami a későbbi
ügylet során történt.
9. Ha egy szerződés a későbbiekben keletkező vagyontárgyak zálogjogára vonatkozik, mint
például egy rabszolganő utódaira vonatkozóan, felmerül a kérdés, hogy a rabszolga a
szerződés megkötésekor az adós vagyonában volt-e; a terményekre vonatkozóan pedig, ha a
megállapodás szerint azok zálogjoggal terheltek, azt is meg kell vizsgálni, hogy a földterület
vagy a haszonélvezeti jog a szerződés megkötésekor az adós tulajdonában volt-e. Az adósnak
a szerződés megkötésekor a földterület vagy a haszonélvezeti jog is az adós tulajdonában volte.
10. Ha a második hitelező kész kifizetni az elsőnek azt, amivel tartozik neki, nézzük meg,
hogy jogosult lesz-e a zálogjogi keresetre, ha az első hitelező megtagadja a pénz elfogadását.
Megállapítjuk, hogy az első hitelező nem indíthatja meg a keresetet, mivel ő volt felelős azért,
hogy a pénzt nem fizették ki.
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12. Marcianus, A hipotézisképletről.
Ha az első hitelező zálogjoggal kapott vagy birtokában van, és egy másik hitelező a zálogjogi
kereset útján perel annak megszerzésére, az első hitelező jogszerűen élhet a kivétellel: "Ha a
vagyontárgyat korábban nem terhelték zálogjoggal vagy jelzálogjoggal. Vagy, ha a másik fél
birtokában van, az első hitelező pert indíthat a vagyon visszaszerzésére a Hypothekary Action
útján, és ha ellene a következő kivétel áll fenn: "Ha nem történt megállapodás arról, hogy a
vagyontárgyat nem terhelik meg rá", akkor a fent említett módon válaszolhat. Ha azonban a
második hitelező egy másik birtokos féllel szemben jár el, ezt jogszerűen megteheti, és a
zálogjoggal terhelt vagyontárgyat neki ítélhetik meg, de oly módon, hogy az első hitelező
perrel megfoszthatja őt tőle.
1. Ha egy birtokos ellen a korábban említett módon ítéletet hoztak, mert nem adta vissza a
zálogba adott vagyontárgyat, és a megállapított kártérítés megfizetésére is kötelezték;
felmerül a kérdés, hogy akkor is felel-e a második hitelezőnek, ha a pénzt az elsőnek már
kifizette? Úgy gondolom, hogy ezt a véleményt el kell fogadni.
2. Ha az első hitelező biztosíték nélkül adott kölcsönt, a második pedig ugyanezt tette, de
biztosítékot vett fel, majd az első ugyanazt az ingatlant kapta zálogba tartozásáért; nem
kétséges, hogy a második hitelezőt megilleti az elsőbbség. Ezért, ha egy bizonyos időn belül
az első hitelező javára történő zálogjoggal kapcsolatos szerződést kötöttek, az ő követelése
kétségtelenül elsőbbséget élvez; még akkor is, ha az adós az idő letelte előtt abszolút
szerződést kötött ugyanannak a vagyonnak a másik hitelező részére történő zálogosításáról.
3. Ha ugyanaz a hitelező két különböző időpontban, azaz a második hitelező előtt és után ad
kölcsön két összeget, akkor a második hitelezőt részesíti előnyben, a másik esetben pedig a
harmadikat.
4. Ha az adós az Ön részére jelzálogjogot ad, majd ugyanezt az ingatlant az Ön
hozzájárulásával egy másikra terheli, a második hitelezőt előnyben részesítik. Nagyon
helyesen merül fel a kérdés, hogy ha a pénzt a második hitelezőnek fizetik ki, akkor az
ingatlan még mindig az Önt terheli? Itt a felek szándékától függő ténykérdésről van szó;
ugyanis amikor az első hitelező megengedte, hogy az ingatlan egy másik hitelezőt terheljen, a
kérdés az, hogy az ingatlan teljes mértékben felszabadult-e a zálogjog alól, vagy a szokásos
sorrendet kell betartani, és az első hitelezőnek kell a második hitelező helyébe lépnie.
5. Papinianus a tizenegyedik könyvben azt állítja, hogy ha az első hitelező a kötelezettség
megújítása után ugyanazokat a zálogokat másokkal együtt veszi fel, akkor saját magának
engedményezi; de ha a második hitelező nem nyújtja neki a pénzt, akkor a zálogot úgy
adhatja el, hogy csak az első alkalommal elköltött pénzt kapja meg, azt nem, amit később
kölcsönadott; és az első kölcsönön felüli többletet, amit kap, a második hitelezőnek kell
kifizetnie.
6. Figyelembe kell venni, hogy még ha az adós nem is akarja, a vagyon a második hitelezővel
szemben nemcsak a saját tartozásáért, hanem az első hitelező tartozásáért is felel, valamint a
kamatokért és azért, amit az első hitelezőnek fizetett; de ha a második hitelező az elsőnek járó
kamatot fizette ki, nem követeli vissza a saját kamatát, mivel nem másnak az ügyletét
bonyolította le, hanem valóban a sajátját. Papinianus is ezt állítja a Vélemények harmadik
könyvében, és ez helyes.
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7. Amennyiben a második hitelező egyszerű zálogjogot állapított meg, a zálogjoggal terhelt
vagyontárgyat az első hitelezőn és a tőle megvásárló személyen kívül bármely más birtokostól
visszakövetelheti.
8. Egy férfi, aki pénzt kért kölcsön Titiustól, megegyezett vele, hogy földjét vagy
elzálogosítja, vagy zálogba adja neki. Ezután pénzt vett kölcsön Maevius-tól, és
megállapodott vele, hogy ha az említett földet nem terhelik tovább Titiusra, akkor az őt terheli
meg. Ezután egy harmadik személy kölcsönöz az adósnak pénzt azzal a feltétellel, hogy
Titiusnak fizet, és megállapodást köt vele, hogy ugyanez a földterület vagy zálogjoggal vagy
jelzálogjoggal terheli őt, és hogy Titiusra átszáll. Felmerül a kérdés, hogy a második hitelezőt
előnyben kell-e részesíteni a harmadikkal szemben, aki megállapodott abban, hogy miután a
pénzt Titiusnak kifizették, a feltétel teljesül, és a harmadik hitelező csak a saját gondatlansága
miatt hibáztathatja magát. Ebben az esetben a harmadik hitelezőt kell előnyben részesíteni a
másodikkal szemben.
9. Ha egy harmadik hitelező megengedi, hogy a neki zálogba adott vagyontárgyakat eladják,
hogy a bevételt az első hitelezőnek fizessék ki, és hogy más zálogok tekintetében az első
helyébe léphessen; Papinianus a Vélemények tizenegyedik könyvében azt mondja, hogy ő
helyébe lép, és valójában a második hitelezőnek nincs más joga, mint az első követelését
kifizetni, és helyébe lépni.
10. Ha az első hitelezőnek zálogjogot adtak, de az eladásáról nem állapodtak meg, és egy
későbbi hitelezővel megállapodást kötöttek annak eladásáról, akkor a jobb vélemény szerint
az első hitelező követelését kell előnyben részesíteni. A zálogjoggal kapcsolatban ugyanis az
a megállapodás született, hogy amennyiben az első hitelezővel kötöttek megállapodást, még
akkor is, ha a vagyontárgyat a második hitelezőnek kell átadni, az előbbit illeti meg az
elsőbbség.
13. Paulus, Plautiusról, V. könyv.
Eladtam neked egy házat, azzal a megállapodással, hogy az első év bérleti díja engem illet, a
következő éveké pedig téged, és hogy mindkettőnk joga a bérlő által adott zálogtól függ.
Nerva és Proculus úgy vélik, hogy amennyiben a zálogok nem elegendőek az eladónak és a
vevőnek egyaránt járó bérleti díj biztosítására, az összes zálogjog először engem illet meg,
mert semmi sem volt egyértelműen meghatározva arra vonatkozóan, hogy az összegeket az
összes zálogjogra való tekintettel arányosan kell-e felosztani, és ha az első év után marad
többlet, az téged illet meg. Paulus szerint ez ténykérdés, de valószínű, hogy a felek szándéka
az volt, hogy a zálogjog az első esedékes bérleti díj után következzen.
14. Ugyanő, Plautiusról, XIV. könyv.
Ha valaki, aki nem a tulajdonos, ugyanazt a vagyontárgyat két személynek különböző
időpontokban zálogba adja, akkor az elsőt illeti meg az elsőbbség; bár ha olyan különböző
felektől kapunk zálogot, akik nem tulajdonosok, akkor az említett vagyon birtokosának
helyzete a jobb.
15. Ugyanő, Az ediktumról, LXVIII. könyv.
A más földjére emelt épületet zálogba lehet adni, azonban oly módon, hogy a föld
tulajdonosának követelését kell előnyben részesíteni, ha a föld tulajdonjogát nem ő ruházta át.
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16. Paulus, Kérdések, III. könyv.
Claudius Felix ugyanazt a földterületet három különböző személynek, először Eutychiana,
majd Turbo, végül egy harmadik hitelezőnek adta zálogba. Miután Eutychiana-t a harmadik
hitelező beperelte, a bíróságon vitatta jogait, és miután alulmaradt, nem fellebbezett, míg
Turbo, aki szintén vesztett egy másik bíró előtt, fellebbezett. Felmerült a kérdés, hogy a
harmadik hitelezőnek, aki az első hitelezővel szemben ítéletet kapott, szintén le kell-e győznie
Turbót, vagy ha őt kivonják az ügyből, Turbónak elsőbbséget kell-e élveznie a harmadik
hitelezővel szemben. Egyértelmű, hogy ha a harmadik hitelező a saját pénzéből fizeti ki az
elsőt, akkor az általa kifizetett összeg erejéig átengedi neki. Voltak olyan hatóságok, amelyek
szerint ebben az esetben is a harmadik hitelezőt illeti meg az elsőbbség, de ez számomra
egyáltalán nem tűnik igazságosnak. Tegyük fel ugyanis, hogy az első hitelező pert indított a
harmadik ellen, és kivétel útján vagy más módon alulmaradt, vajon a harmadik hitelező, aki
alulmaradt az elsővel szemben, hivatkozhat-e a kivételre a Turbo ellen hozott ítélet alapján,
aki a pénzt a második helyen kölcsönadta? Vagy másrészt, ha az első határozat után, amellyel
az első hitelezőt a harmadik hitelező legyőzte, a második hitelező a harmadik hitelezővel
szemben a maga javára szóló ítéletet kapna, élhetne-e az első hitelezővel szemben hozott
határozatra hivatkozva kivétellel? Véleményem szerint semmiképpen sem; és ezért a
harmadik hitelező nem léphet át az első hitelezővel szemben, akit legyőzött, mert ha egy ügy
két fél között dőlt el, az nem járhat sem a harmadik fél javára, sem a harmadik fél kárára,
hanem a második hitelező teljes joga sértetlenül megmarad, anélkül, hogy az első határozatból
bármilyen hátrány származna.
17. Ugyanő, Vélemények, VI. könyv.
Ha valaki olyan földterületet vásárol, amelyet az adós egy másiknak megterhelt, csak olyan
mértékben élvezhet védelmet, amilyen mértékben az értékesítésből származó bevétel az első
hitelező kezébe került.
18. Scaevola, Vélemények, I. könyv.
Lucius Titius pénzt adott kölcsön kamatra, és zálogot kapott, Maevius pedig ugyanennek az
adósnak adott kölcsön ugyanilyen zálog ellenében. Kérdezem, hogy nem kellene-e Titiust
előnyben részesíteni, nemcsak a tőke és a kamatok tekintetében, amelyek a Maevius
kölcsönnyújtása előtt keletkeztek, hanem a később keletkezett kamatok tekintetében is. A
válasz az volt, hogy Lucius Titiust megilleti az elsőbbség mindazok tekintetében, amelyek
neki járnak.
19. Ugyanaz, Vélemények, V. könyv.
Egy nő egy földterületet adott férjének, amelyet hozományként elzálogosított, és
végrendeletében örökösként a férjét és a férjétől és egy korábbi férjétől származó gyermekeit
jelölte ki. A hitelező, bár a fizetőképes örökösök ellen is indíthatott volna pert, a földterületre
hivatkozhatott. Kérdezem, hogy ha egy törvényes birtokos átadná neki a tartozás összegét,
akkor kénytelen lenne-e átruházni rá a keresetjogát. A válasz az, hogy amit kértek, nem tűnik
igazságtalannak.
20. Tryphoninus, Disputációk, VIII. könyv.
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Felmerült a kérdés, ha miután szerződést kötöttél egy féllel, és mielőtt még pénzt adtál volna
kölcsön neki, Seius kölcsönadna ugyanannak az adósnak ötven aurei-t, és az adós
megterhelné neki a vagyontárgyat, ami meghaladja a neked elzálogosított vagyon értékét, és
utána kölcsönadnál ugyanannak a hitelezőnek például negyven aurei-t, ami az első
alkalommal kölcsönadott vagyon értékének többlete; a zálogjog többlete őt terhelné az ötven
aureiért, vagy téged a negyvenért, amelyet kölcsönadtál? Tegyük fel, hogy Seius kész volt
neked megajánlani az első helyen kölcsönadott összeget. Úgy ítéltem meg, hogy az eredmény
az lenne, hogy Seius a zálogjog többletértékére való hivatkozással előnyben részesülne, és ha
az első helyen kölcsönadott összeget a kamatokkal együtt ő nyújtaná be, akkor az első
hitelezővel szemben előnyben részesülne, ami azt az összeget illeti, amelyet később
ugyanannak az adósnak kölcsönzött.
(21) Scaevola, Digest, XXVII. könyv.
Titius egy ellene hozott ítélet miatt, amely egy olyan pénzösszegről szólt, amellyel gyámsága
miatt tartozott, Seia javára zálogosította el az összes vagyont, amelyet birtokolt vagy később
megszerezhetett. Ezután, miután pénzt vett kölcsön a kincstártól, minden vagyonát
megterhelte, és a neki járó összeg egy részét kifizette Seiának, a fennmaradó részt pedig
megígérte, hogy a kötelezettség megújítása után kifizeti neki; és mint korábban, most is
megállapodás született az elzálogosításról. Felmerült a kérdés, hogy Seiát előnyben kell-e
részesíteni a kincstárral szemben mind azon vagyon tekintetében, amellyel Titius az első
kötelezettség idején rendelkezett, mind pedig azon vagyon tekintetében, amelyet az említett
kötelezettség megkötése után szerzett, mindaddig, amíg teljes tartozását ki nem egyenlítette.
A válasz az volt, hogy az állításban semmi sem akadályozta meg, hogy őt előnyben
részesítsék.
16. Egy hitelező kölcsönt nyújtott egy márványkereskedőnek sírkövek zálogjogával, amelyek
árát a hitelezők által biztosított pénzből fizették ki az eladóknak. Az adós a császár tulajdonát
képező bizonyos raktárak bérlője volt, és mivel a bérleti díjat néhány éve nem fizették, a
behajtással megbízott tisztviselő a sírkövek értékesítését kezdeményezte. Felmerült a kérdés,
hogy a hitelezőnek joga van-e visszatartani azokat a zálogjog alapján. A válasz az volt, hogy a
megállapított tényeknek megfelelően joga volt ehhez.

5. cím. Az elzálogosított és zálogjoggal terhelt ingatlanok értékesítéséről
10. Papinianus, Kérdések, XXVI. könyv.
Egy hitelező zálogba kapott bizonyos földterületeket, majd egy másik hitelező ugyanannak az
adósnak pénzt adott kölcsön, és olyan szerződést kötött, amelyben az adós teljes vagyonát
zálogba adta; ezután az első az utóbbival hasonló kötelezettséget vállalt az egész vagyonára
vonatkozóan, hogy vagy egy másik, vagy ugyanannak a szerződésnek a biztosítékául
szolgáljon. Mielőtt a második hitelezőt kifizették volna, az első eladta a másik vagyontárgyat
azon az alapon, hogy azt elzálogosították, anélkül, hogy erre bármilyen joga lett volna; és
emiatt az adós ellen a hitelező javára nem lehetett volna személyes keresetet indítani, és nem
lehetett volna neki méltányossági keresetet adni zálogjogának visszaszerzésére. A személyes
tárgyak tekintetében sem lehetne őt megfelelően lopás miatt perelni, mivel a hitelező az
eljárás megindításakor a saját nevében járt el, mivel tévedett a tárgy értékesítésének rendjét

868
illetően; különösen mivel a másik hitelező nem veszítette el lopás miatt a birtokát olyan
tárgyaknak, amelyek soha nem voltak a kezében. A második hitelező nem indíthat eljárást az
előállítást illetően, mivel az első hitelező nem birtokolja a dolgot, és nem cselekedett csalárd
módon annak érdekében, hogy elkerülje a birtokba vételt. Ebből következik, hogy a második
hitelezőnek kell perelnie a birtokosokat.
2. Ugyanő, Vélemények, II. könyv.
Amikor egy kezest pereltek, bírósági végzést kapott, hogy a hitelezőnek elzálogosított
földterületet a vételi jog alapján a hitelező birtokában tarthassa. Egy második hitelező, aki
később ugyanerre a zálogtárgyra vonatkozóan szerződést kötött, mindazonáltal jogosult lesz
arra, hogy a kezes által kifizetett pénzt az időközben felhalmozódott kamatokkal együtt
ajánlja fel; mivel az ilyen jellegű adásvétel, amelyet a zálogtárgy birtokának átruházása
céljából kötnek, általában a törvény követelményei miatt történik.
3. Ugyanaz, Vélemények, III. könyv.
Ha az első hitelező a megállapodás feltételeinek megfelelően értékesíti a zálogjogot, akkor a
második hitelezőnek nincs joga a pénz ajánlattételére.
1. Ha azonban az adós a hitelezőivel való konzultáció nélkül eladja a zálogtárgyat, és annak
árát kifizeti az első hitelezőnek, a második hitelező felajánlhatja a vevőnek az elsőnek
kifizetett összeget, az időközben felhalmozódott kamatokkal együtt; ugyanis nincs különbség,
hogy az adós eladja-e a zálogtárgyat, vagy másodszor is zálogba adja azt.
(4) Ugyanő, Vélemények, XI. könyv.
Ha a pénz kifizetésének határidejét megegyezéssel meghosszabbítják, akkor úgy kell
tekinteni, hogy a zálogjog eladására vonatkozó jogkört az idő lejárta előtt nem lehet
gyakorolni.
5. Marcianus, A hipotézisképletről.
Ha a második hitelező, miután kifizette az első hitelező követelését, az első hitelezőt illeti
meg, jogszerűen értékesítheti a zálogjogot az általa kifizetett és kölcsönadott pénzösszegek
fejében.
1. Ha egy második hitelező vagy egy kezes, miután kifizette az adósságot, megkapja az érte
adott zálogjogot, az adós szabályosan átadhatja neki a kifizetett összeget, még akkor is, ha a
zálogjogot vételi jogcímen tartják.
(6) Modestinus, Szabályok, VIII. könyv.
Ha egy második hitelező zálogjogot vásárol az elsőtől, úgy kell érteni, hogy nem azért fizette
ki neki a pénzt, hogy megszerezze a tulajdonjogot, hanem azért, hogy a zálogtárgyat saját
javára tartsa; és ezért a pénzt az adós átadhatja neki.
7. Marcianus, A hipotézisképletről.
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Ha a hitelező elad egy zálogjogot vagy zálogjoggal terhelt földet azzal a feltétellel, hogy joga
van a pénz visszafizetésére és a zálogjog visszaszerzésére; megteheti-e ezt, ha az adós kész a
pénz kifizetésére? Julianus a Digestum tizenegyedik könyvében megállapítja, hogy a
zálogjogot, úgy tűnik, valóban szabályosan eladták, de az adós pert indíthat a hitelező ellen,
hogy kötelezze őt arra, hogy minden olyan jogát, amellyel esetleg rendelkezik,
engedményezze rá. Amit Julianus a zálogjoggal kapcsolatban mond, az a zálogjogra is
vonatkozik.
1. Meg kell vizsgálni, hogy amennyiben a zálogjoggal terhelt vagyontárgyat eladják, az
adósnak meg kell-e engedni, hogy azt a vevőnek történő kifizetéssel visszaszerezze. Ha az
eladás valójában azzal a feltétellel történt, hogy az adásvételtől el kell állni, ha a pénzt az adós
egy bizonyos időn belül visszafizeti, és azt határidőn belül kifizeti, akkor az adós
visszakaphatja a zálogjoggal terhelt vagyontárgyat. Ha azonban az idő eltelt, és ezt a kérdést
nem rendezték megállapodással, az adásvétel nem vonható vissza, kivéve, ha az adós
huszonöt év alatti, vagy gyámság alatt áll, vagy közügyek miatt távol van, vagy más olyan ok
áll fenn, amely miatt az Ediktum mentességet biztosít.
2. A kérdés az, hogy ha a hitelező olyan megállapodást követel, hogy az adós nem adhatja el a
zálogjoggal terhelt vagy zálogjoggal biztosított vagyontárgyat, akkor mi a törvény, és hogy az
ilyen jellegű megállapodás semmis-e, mivel törvénysértő, és ezért a vagyontárgyat el lehet-e
adni. Az biztos, hogy a feleknek be kell tartaniuk az ilyen megállapodást, és az annak
megszegésével végrehajtott eladás semmis.
8. Modestinus, Szabályok, IV. könyv.
A hitelezőnek joga van eladni bármelyik zálogtárgyat, amelyre követelése van, annak
érdekében, hogy megszerezze a neki járó összeget.
(9) Paulus, Kérdések, III. könyv.
Felmerült a kérdés, hogy az adós mentesül-e, ha a hitelező nem tudja megszerezni a zálogjog
árát a vevőtől. Úgy vélem, hogy ha a hitelezőt semmilyen módon nem terhelné a felelősség,
az adós továbbra is felelős maradna; mivel az eladás nem feltétlenül mentesíti az adóst,
hacsak a vételárat nem kapta meg.
1. Továbbá Pomponius a Kivonatok Második Könyvében azt mondja, hogy ahol zálogjogot
adnak, azt szokás hozzátenni, nevezetesen, hogy ha a zálogjogot eladják, és az ár nem elégíti
ki a követelést, az adósnak kell a hiányt pótolnia, felesleges; mert ez a törvény erejénél fogva
érvényesül, és ezért nem kell hozzátenni.
10. Ugyanő, Vélemények, VI. könyv.
Bár az a személy, aki a zálogjog feltételei mellett vásárolja meg az ingatlant, nem fordulhat az
eladóhoz, ha egy jobb jogcímen megfosztják tőle; a földet értékesítő hitelezőt mégsem szabad
meghallgatni, ha ugyanarra az ingatlanra hivatkozva más okból próbál eljárást indítani.
(11) Scaevola, Vélemények, I. könyv.
Egy hagyaték felosztására kijelölt választottbíró, az ugyanahhoz tartozó vagyon felosztása
során, az adósok által a hagyatékkal szemben külön-külön esedékes egyes követelések
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összességére vonatkozóan. Felmerült a kérdés, hogy amennyiben az adósok nem fizetnek, az
egyes örökösök eladhatják-e a zálogba adott ingatlant, hogy a teljes vételárat megkapják. Azt
válaszoltam, hogy igen.
12. Tryphoninus, Disputációk, VIII. könyv.
A császár egy rezcriptumában Papinianus kérelmére válaszolva kijelentette, hogy a hitelező
megvásárolhatja az adóstól a zálogot, mert az még mindig az adósé.
27. Ha más tulajdonát képező vagyontárgyat zálogba adták, és a hitelező eladja azt, nézzük
meg, hogy a hitelező által kapott ár felmenti-e az adóst a kölcsönadott pénz miatt a személyes
felelősség alól. És valóban, azt lehetne válaszolni, hogy igaz, ha az eladás azzal a feltétellel
történt, hogy kilakoltatás esetén nem keletkezik kötelezettség, mert az ilyen körülmények
között fizetett ár minden bizonnyal inkább az adós javára válik, és a hitelező számára is
nyereség forrása, amennyiben ez az adós által kötött szerződésből vagy vállalt
kötelezettségből ered; az adós azonban csak a hitelezőt illetően mentesül, de továbbra is
felelősséggel tartozik az ingatlan tulajdonosával szemben, ha a zálogjog még nem veszett el
kilakoltatással, vagy pedig a kilakoltatás után a vevővel szemben felel a méltányossági
perben, hogy megakadályozza, hogy másnak a veszteségéből hasznot húzzon. Ha például a
hitelező a zálogtárgy birtokosa ellen indított eljárás során a terményből nagyobb mennyiséget
vesz el, mint amennyi őt megilleti, akkor azt a neki járó összeg kielégítése címén meg kell
kapnia. És amikor egy igazságtalan bírósági határozat miatt egy hitelező megfosztotta a
tulajdonost olyan tulajdontól, amely nem az adósé volt, azzal az ürüggyel, hogy az őt terhelte;
és a kérdés az volt, hogy ha a követelést kifizetik, vissza kell-e azt adni az adósnak,
Scaevolánk úgy ítélte meg, hogy vissza kell adni. Ha azonban a hitelező, aki az ingatlant
eladta, ezt nem úgy tette, hogy az ár megtartása teljesen biztos legyen, hanem bizonyos
körülmények között kénytelen lesz azt visszaadni, úgy gondolom, hogy addig semmit sem
lehet az adósától visszaszerezni, hanem a felmentése függőben marad. Ha azonban a hitelezőt
adásvételi perben perelik, és a vevőt kártalanítani kell, akkor a tartozás összegét az adóstól
behajthatja, mert nyilvánvaló, hogy nem szabadult fel.
(13) Paulus, Dekrétumok, I. könyv.
Az a hitelező, aki a kiváltságával élve elad egy zálogjogot, köteles a jogait átruházni; és ha
zálogjog birtokában van, azt mindenképpen át kell adnia.
14. Scaevola, Digest, VI. könyv.
Egy hagyaték örökösök közötti felosztására kijelölt választottbírák, miután felosztották a
hagyatéki vagyont, egyes követeléseket, amelyek a hagyaték több örökösét megillették, nagy
tételben az örökösöknek külön-külön engedményeztek. Felmerült a kérdés, hogy amennyiben
egy adósnak az egyik örökösre átruházott részét nem fizették ki, az említett örökös eladhatja-e
az adós által adott zálogjogot, hogy az árat a követelés teljes összegére beszámítsák. Azt
válaszoltam, hogy megteheti.

Tit. 6. Milyen módon szabadul fel az elzálogosított vagy zálogjoggal terhelt ingatlanon
fennálló zálogjog.
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(29) Papinianus, Vélemények, XI. könyv.
Egy távollévő adós barátja átvette az üzletét, és saját pénzén felszabadította a zálogjogokat
anélkül, hogy azokat eladásra kínálták volna. Úgy ítélték meg, hogy a tulajdonos helyreállt a
korábbi állapotába, és ezért az üzletét lebonyolító fél nem kérheti jogosan, hogy a Lex Servia
alapján prétori perben részesüljön. Ha azonban az elzálogosított vagyontárgyak birtokában
van, a rosszhiszeműségre hivatkozva kivétellel védekezhet.
3. Amikor az eladó eladott egy földterületet, és azt zálogba kapta a vételár egy részének
biztosítékául, majd a vételár fennmaradó részét a vevőnek küldött levélben átadta, miután az
eladó meghalt, úgy döntöttek, hogy az ilyen módon tett adományozás semmis. Az eladó
jogutódja, a kincstár, mint felperes jelent meg, de nem volt jogosult a földterületért pert
indítani azon az alapon, hogy azt elzálogosították, mivel úgy ítélték meg, hogy az azon
fennálló zálogjogot az adományozó végrendelete feloldotta, mivel a törvény a
pénzadományozást semmisnek tekinti, ha a zálogjog feloldásának nincs alapja.
4. Az egyik fél, aki egy másik, távollévő fél védelmében jelent meg, kötelezettséget vállalt
arra, hogy végrehajtja az ítéletet. Mivel az ügy vezetése ezt követően magára a fő félre szállt
át, az általa az ítélet végrehajtásának biztosítása érdekében a védelemben megjelent kezesek
nem tartoznak felelősséggel, és az általuk adott zálogok sem.
(2) Gaius, A tartományi ediktumról, IX. könyv.
Ha a hitelező a Serviánus kereset alapján pert indít a birtokostól a zálogjog visszaszerzése
érdekében, és a birtokos a bíróságon értékbecslést szerez az ingatlanról, az adós pedig pert
indít ellene a vagyon visszaszerzése érdekében; ezt nem teheti meg, hacsak előbb nem fizeti
meg, amivel a hitelezőnek tartozik.
3. Ulpianus, Disputációk, VIII. könyv.
Ha az ingatlant azzal a feltétellel adták el, hogy ha nem tesznek jobb ajánlatot érte, az
adásvétel érvényben marad, és az ingatlant átadják, és a vevő, mielőtt a jobb ár felajánlásának
ideje letelt volna, elzálogosítja az említett ingatlant, Marcellus a Digest ötödik könyvében azt
mondja, hogy a zálogjog megszűnik, ha jobb feltételeket kínálnak; bár ha az ingatlant azzal a
feltétellel adják el, hogy az a vevőnek tetszeni fog, akkor szerinte a zálogjog nem szűnik meg.
4. Ugyanő, Az ediktumról, LXXIII. könyv.
Ha egy adós, akinek az egész vagyonát zálogba adták, visszaadja az általa megvásárolt
rabszolgát, mint egészségtelent; megszűnik-e a szerviánus kereset? A jobb vélemény szerint
nem, kivéve, ha ez a hitelező beleegyezésével történt.
1. Ha a hitelező hozzájárul a zálogtárgy eladásához, vagy ahhoz, hogy az adós elcserélhesse,
elajándékozhassa, vagy hozományként adhassa, akkor azt kell mondani, hogy a zálogtárgy
felszabadult, hacsak nem járult hozzá az eladáshoz, vagy más dolgokhoz, a zálogtárgy
kivételével; mert sok hitelező szokta a hozzájárulását ezzel a fenntartással adni. Ha azonban a
hitelező maga adja el az ingatlant, azzal a megállapodással, hogy nem engedi el a zálogjogot,
hacsak nem elégíti ki; azt kell mondani, hogy a kivétel nem sérti őt. Ha azonban nem járul
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hozzá ahhoz, hogy a zálogjogot eladják, de az eladást annak megtörténte után ratifikálja,
ugyanezt a véleményt kell elfogadni.
2. Szép kérdés merül fel a különösen megterhelt ingatlan eladása esetén: érvényes-e, vagy az
ügyletnek a hitelezőt kell-e károsítania, mert ő beleegyezését adta; például, ha valamilyen
jogelv megakadályozza az eladást. Meg kell állapítani, hogy az eladás érvényes lesz.
5. Marcianus, A hipotézisképletről.
A zálogjoggal terhelt ingatlan akkor szabadul fel, ha a hitelező vagy lemond a jogáról, vagy
beleegyezik, hogy nem követeli a pénzt; kivéve, ha állítólag megállapodás született arról,
hogy a tartozást nem lehet személyesen behajtani az adóson. De milyen eljárást kell követni,
ha az elzálogosított vagyontárgyat történetesen egy másik személy birtokolja? Ha azonban a
megállapodás örökös kivételt eredményez, ebben az esetben is elmondható, hogy a fél
lemondott a zálogjoggal terhelt vagyontárgyra vonatkozó jogáról.
1. Ha a hitelező beleegyezik abba, hogy egy éven belül nem követeli a pénzt, akkor a
megállapodás értelemszerűen az elzálogosított ingatlanra is vonatkozik.
2. Ha a felek megállapodnak abban, hogy az óvadékot zálogjog helyett kezességvállalás
formájában nyújtják, és ez megtörténik, akkor úgy kell tekinteni, hogy a hitelezőt
kielégítették, és a zálogjoggal terhelt ingatlanon fennálló zálogjogot feloldották. Más a
helyzet, ha a hitelező eladja a követeléshez való jogát, és megkapja a pénzt; ebben az esetben
ugyanis minden kötelezettség sértetlen marad, mivel a pénzt a követelés áraként kapja, és nem
fizetésként.
3. A hitelezőt akkor tekintik kielégítettnek, ha esküt tettek, és a fél megesküszik, hogy az
ingatlant nem zálogosították el.
(6) Ulpianus, Az ediktumról, LXXIII. könyv.
A zálogjog akkor is feloldásra kerül, ha a tartozás kifizetésre kerül, vagy a hitelezőt kielégítik
a tartozásra való hivatkozással. Továbbá azt kell mondanunk, hogy ugyanez a szabály
vonatkozik arra az esetre is, ha a zálogjog az idő múlásával vagy a kötelezettség bármilyen
módon megszűnik.
36. Ha a fél kész fizetni, jó okkal feltételezhető, hogy a zálogjogot feloldották; más a helyzet
azonban akkor, ha nem hajlandó fizetni, hanem más módon kívánja kielégíteni a hitelezőit.
Az adós számára tehát előnyös, ha hitelezőjét kielégítette, mert az utóbbi kénytelen magát
hibáztatni, ha fizetés helyett kielégítést fogad el. Nem hibáztatható azonban az, aki nem
hajlandó elfogadni más kielégítést, hanem fizetést követel.
37. A biztosítékkal kapcsolatban nem fogadjuk el Atilicinus véleményét, aki úgy vélte, hogy
ha az adós valakinek biztosítékot adott a kölcsönadott pénzért, akkor úgy kell tekinteni, hogy
az utóbbi feloldotta zálogjogát.
(7) Gaius, A hipotézisformuláról.
Ha a hitelező hozzájárul a zálogjoggal terhelt ingatlan értékesítéséhez, akkor a zálogjog
megszűnik. Ilyen esetekben azonban nem szabad figyelembe venni a gyámolt hozzájárulását,
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kivéve, ha azt a gyámja felhatalmazása alapján adta, aki jelen volt, vagy ha maga a gyám nem
járult hozzá; feltéve, hogy a bíró úgy véli, hogy az ingatlan eladásából bármilyen előny
származik, vagy a követelés kielégíthető.
1. Lássuk, hogy egy általános megbízott, vagy egy rabszolga, aki az ura ügyeit intézi, akinek
fizetni lehet, és akit erre a célra kijelöltek, beleegyezik-e. Meg kell állapítani, hogy
hozzájárulása nem elegendő, hacsak nem kapott kifejezett felhatalmazást a cselekvésre.
2. Ha az adós megbízottjával olyan megállapodást kötnek, hogy bizonyos vagyontárgyakat
nem szabad megterhelni, akkor is úgy kell tekinteni, hogy az adós csalásra hivatkozva kivételt
tehet. Ha azonban a rabszolgájával kötnek ilyen megállapodást, akkor magára a
megállapodásra alapított kivételre hivatkozhat.
3. Ha a felek megállapodnak abban, hogy az osztatlanul elzálogosított vagyon felét el kell
idegeníteni, és az érintett vagyon biztos, akkor azt lehet mondani, hogy a fennmaradó részre
vonatkozóan eleve eljárást kell indítani, és hogy ezt nem lehet kivételesen megakadályozni.
4. Meg kell állapítani, hogy ha valaki a közös tulajdonban lévő ingatlan osztatlan részét
zálogjoggal terheli, és annak megosztására a tulajdonostársával együtt kerül sor, akkor nem
csupán az a rész terheli, amely arra esik, aki azt zálogba adta, hanem minden egyes
tulajdonostárs részesedésének fele zálogjoggal terhelt.
8. Marcianus, A hipotézisképletről.
Ahogyan a tulajdon, valamint annak haszonélvezete megszűnik, ugyanezen okból a zálogjog
vagy a zálogjog is megszűnik.
1. A hitelező megállapodhat abban, hogy a megterhelt vagyon többé nem képezi zálogjog
vagy zálogjog tárgyát, és ezért, ha ez a megállapodás az örökössel jött létre, akkor annak is
előnyére válik, akinek a Trebelli szenátusi rendelet értelmében a hagyatékot átadják.
2. Ha az adós megbízottja ilyen jellegű megállapodást köt az adós vagyonára vonatkozóan,
nem hiszem, hogy kétséges, hogy a megállapodás a hitelezőt károsítja. És akkor is, ha a saját
nevében eljáró ügynök a hitelező nevében lép fel, és szerződést köt, akkor a zálogjogosult
keresetét olyan mértékben teszi érvénytelenné, hogy azt hiszem, joggal állapítható meg, hogy
ebben az esetben a kivétel a megbízó ügyét sérti.
3. Ha a felek megállapodnak abban, hogy a szóban forgó ingatlan osztatlan fele megszűnik
zálogjoggal, és a föld bármelyik részét bármelyik birtokos ellen perben követelik, a per csak a
fele miatt indítható.
4. Ha egy ingatlan több tulajdonostársa elzálogosítja osztatlan hányadukat, és a hitelező az
egyikükkel megegyezik, hogy az ő hányadát nem lehet elzálogosítani, és ő ezt követően pert
indít, még ha az, akivel a megállapodást kötötte, az egész osztatlan földterületet birtokolja is,
mivel a hitelező az ingatlan egy részére vonatkozóan kötött megállapodást, nem zárható ki,
hogy az egész földterület ellen eljárást indítson.
5. Vizsgáljuk meg, hogy az apai felügyelet alatt álló fiú vagy a peculiummal szabadon
gazdálkodó rabszolga köthet-e megállapodást az adóssal arról, hogy a zálogba adott
vagyontárgyat felszabadítják, amelyet mint kifejezetten zálogba adott vagyontárgyat kaptak.
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Vagy, mivel nem adhatják el a peculiumukat, vajon az is tilos-e számukra, hogy
megállapodjanak abban, hogy a nekik elzálogosított vagyontárgyakat nem szabadítják fel?
Meg kell állapítani, hogy ilyen megállapodást köthetnek, amennyiben ezért ellenértéket
kaptak, éppúgy, mintha eladták volna a zálogba adott vagyontárgyat.
6. Ha a megterhelt földterületet a hitelező hozzájárulásával adják el, ez utóbbi nem
hivatkozhat őszintén arra, hogy még mindig felelős a tartozásért, ha az eladás megtörténik;
ugyanis ha az eladás nem jön létre, a hitelezőt nem fosztják meg jogaitól pusztán azért, mert
beleegyezését adta az ingatlan eladásához.
7. Fölösleges azt vizsgálni, hogy a kifejezetten zálogjoggal terhelt földterületet a hitelező
hozzájárulásával adták-e el, ha az adós akkor az ingatlan birtokában volt; kivéve, ha
előfordulhat, hogy az adós a hitelező hozzájárulásával adta el azt, majd később jóhiszeműen
visszavásárolta a vevőtől vagy valaki mástól, akire a tulajdon öröklési jog alapján szállt át;
még akkor is, ha maga az adós lett volna a vevő örököse. Mégis, ha a pénzt nem fizették ki,
felmerül a rosszhiszeműség gyanúja, amely egészen a jelen időpontig terjed, így a hitelezőnek
joga lesz a csalásra hivatkozva közbelépni.
8. Vizsgáljuk meg a következő esetet. Ha Titius, aki adós volt, hitelezője beleegyezésével
eladná a Maeviusnak elzálogosított vagyontárgyat, vagy másnak, akitől Maevius azt
megvásárolta, és ezután Maevius Titius örököse lenne, és a hitelező a tartozás behajtása
érdekében eljárna rajta, mi a törvény? Igazságtalan lenne, ha a vevő a hitelezőtől megfosztaná
a vagyont, mivel azt nem az öröklés jogán, hanem más módon szerezte. Azt lehet azonban
mondani, hogy mivel Titius rosszhiszeműséggel vétkezett az ügyben, mivel megakadályozta a
hitelezőt abban, hogy a pénzt a birtokostól behajtsa, nagyon igazságtalan, hogy ilyen módon
játsszák ki őt.
9. Ha azonban a Maevius birtokában lévő földterületet megterheli bárkinek, akinek a
követelését még nem elégítették ki, akkor jogosan lehet kivételt tenni azon az alapon, hogy az
ingatlant nem a hitelező beleegyezésével adták el; mert bár az adós rosszhiszemű volt, amikor
nem fizetett, mégis a második hitelezőt kell előnyben részesíteni, aki zálogba kapta az
ingatlant.
10. A biztonságosabb terv azonban, ha az adós arra kéri hitelezőjét, hogy engedélyezze
számára a zálogtárgy értékesítését, hogy annál könnyebben tudjon fizetni neki, hogy a leendő
vevőt arra kötelezze, hogy vállalja a hitelezőnek az eladott ingatlan árának a tartozás
összegéig történő megfizetését.
11. Az "eladás" kifejezést általános értelemben kell értenünk, úgy, hogy ha a hitelező
megengedi az adósnak, hogy a zálogba adott vagyontárgyat örökbe adja, akkor érvényes lehet,
amit adott; és ezt úgy kell érteni, hogy ha a hagyatékot visszautasítják, a zálogjog továbbra is
érvényben marad.
12. Ha az adós elad egy ingatlant, de azt még nem adta át, a hitelezőt akadályozza-e a
keresetindításban az az indok, hogy az ingatlan még mindig az adós birtokának részét képezi;
vagy pedig, mivel a hitelező a vételi perben perelhető, megszűnik-e a zálogjog? Az utóbbi a
jobb vélemény. De mi van akkor, ha az eladó nem kapta meg az árat, és a vevő nem hajlandó
azt megfizetni? Ebben az esetben ugyanez mondható el.
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13. Ha azonban a hitelező engedélyezte a vagyontárgy eladását, de az adós elajándékozta azt;
elévül-e a kivétel? Vagy ez inkább ténykérdés, mivel ő hozzájárult az ingatlan eladásához,
hogy az ár kifizetése után az ügylet előnyös legyen számára? Ebben az esetben a beleegyezése
nem sértheti őt. Ha azonban hozományként adta az ingatlant, akkor nagyon helyesen úgy kell
tekinteni, hogy azt a házassággal járó terhek miatt adta el. Másrészt, ha a hitelező megengedte
neki, hogy elajándékozza az ingatlant, és az adós eladja azt, a hitelezőt kizárják a követelése
érvényesítéséből; kivéve, ha azt lehet mondani, hogy azért engedte meg az ajándékozást, mert
az a fél, akinek az ingatlant adta, a hitelező barátja volt.
14. Ha a hitelező beleegyezését adta ahhoz, hogy az ingatlant tíz aureiért adják el, és az adós
tizenötért adja el, akkor úgy kell tekinteni, hogy a hitelező nem akadályoztatva van a
követelésének érvényesítésében. Másrészt nem kérdés, hogy jogszerűen adta el, ha az ügylet
révén többet szerzett, mint amennyiért a hitelező megengedte neki, hogy eladja.
15. A hitelező nem tekinthető úgy, hogy beleegyezését adta volna, ha az adós az ő tudtával
értékesíti az ingatlant; mivel csak azért tűrte, hogy ezt megtegye, mert tisztában volt azzal,
hogy a zálogjogát minden körülmények között megőrzi. Ha azonban aláírta az eladási váltót,
akkor úgy kell tekinteni, hogy beleegyezését adta, kivéve, ha teljesen nyilvánvaló, hogy
megtévesztették. Ezt a szabályt akkor is be kell tartani, ha a hozzájárulását bármilyen okirat
aláírása nélkül adta meg.
16. Amennyiben az adósnak engedélyt adtak az eladásra, és az örököse eladta az ingatlant,
ténykérdésként merülhet fel, hogy mi volt a hitelező szándéka. Azt kell mondani, hogy az
eladás szabályszerűen történt, mivel ezeket a finomságokat a bíróságok nem vizsgálják.
17. Ha az adós, miután engedélyt kapott a zálogtárgy értékesítésére, megszűnik annak
birtokában lenni, és egy új birtokos értékesíti azt, a zálogjog továbbra is fennmarad-e, mintha
a hitelező személyesen adott volna engedélyt az adósnak? Ez a jobb vélemény, mert ha a
hitelező az új birtokosnak adott engedélyt az ingatlan eladására, és nem adta meg azt az
adósnak, akitől azt zálogba kapta, akkor azt kell megállapítani, hogy kivételes esetben el lesz
zárva.
18. Ha azonban a hitelező beleegyezik, hogy az ingatlant egy éven vagy két éven belül
értékesítsék, és azt ezután adják el, a hitelezőt nem fosztják meg a zálogjogától.
19. Ha a hitelező élt a zálogjoggal, és kártérítést követelt a birtokostól, és ezt követően
követeli a tartozást az adóstól; úgy gondolom, hogy csalásra alapított kivétellel el lehet zárni.
9. Modestinus, Vélemények, IV. könyv.
Titius elzálogosított egy földterületet Semproniusnak, majd elzálogosította azt Gaius
Seiusnak; majd Titius eladta az azonos földterületet az említett Semproniusnak és Gaius
Seiusnak teljes egészében, akiknek korábban mindkettőjüknek teljes egészében
elzálogosította. Kérdezem, hogy a zálogjog megszűnt-e azáltal, hogy az eladás megtörtént,
vagy emiatt mindkét hitelezőnek csak vételi jogcíme maradt? Modestinus azt válaszolta, hogy
a vételi jog révén a tulajdonjog az említett feleket illeti meg; mivel a megállapított tények
szerint mindketten hozzájárultak az eladáshoz, de a zálogjog alapján egymás ellen nem lenne
joguk zálogjogot érvényesíteni.
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1. Titius pénzt adott kölcsön Seiusnak egy földterület zálogjogával, amelyet korábban az
államra terhelte; a második hitelező kifizette az államnak járó pénzt, de Maevius megjelent, és
azt állította, hogy a földterületet még azelőtt jelzáloggal terhelték meg, hogy azt az államra
terhelték volna. Megállapították azonban, hogy Maevius jelen volt, és aláírta a Seius által az
államnak tett kötelezettségvállalást, amellyel Seius garantálta, hogy a földterületet nem
terhelte meg senki más. Kérdezem, hogy Maevius indíthat-e bármilyen keresetet az ingatlanra
vonatkozóan. Modestinus azt válaszolta, hogy semmiképpen sem tarthatta fenn a szóban forgó
zálogjogot, miután beleegyezett a fent említett ügyletbe.
(10) Paulus, Kérdések, III. könyv.
Egy adós a hitelezője hozzájárulásával eladott egy zálogtárgyat, és ezt követően
megállapodott a vevővel, hogy az eladást vissza kell vonni. A zálogjog a hitelezőt érintetlenül
megillette, mert ahogyan a korábbi jogok az adósra, úgy a hitelezőre is visszaszálltak. A
hitelező ugyanis nem mondott le teljes mértékben a zálogjoggal kapcsolatos követeléséről,
hanem csak annyiban, hogy a vevőnek meg kellett tartania a tulajdont, és nem kellett azt
visszaadnia az eladónak. Ezért ha a bírósági eljárás során az eladó mentesülne, vagy ha a vevő
kamatának megfelelő összegben ítéletet hoznának ellene, mert nem adta át az ingatlant, akkor
azt kell megállapítani, hogy a hitelező zálogjoghoz való joga sértetlenül fennmarad; ez
ugyanis még akkor is megtörténhet, ha az ingatlant nem a hitelező beleegyezésével adták el.
1. Ha a hitelező zálogjogot ad el, és az eladást visszavonják, vagy a zálogjog tárgyát képező
rabszolgát, mivel az nem egészséges, visszaadják, a tulajdonjog visszakerül az adósra.
Ugyanez a szabály érvényes minden olyan esetben, amikor engedélyt adnak más tulajdonának
eladására, mert a felek nem kapják meg jogaikat a vevő kezéből, pusztán azért, mert a
tulajdonjogot átruházták, hanem a tulajdon az eladás visszavonásával a korábbi állapotába tér
vissza.
11. Ugyanő, Vélemények, IV. könyv.
Lucius Titius tartozott feleségének, Gaia Seiának zálogba adott pénzzel, illetve zálogba adott
földdel; és feleségével együtt ugyanezt a földet adta hozományul Semproniusnak, aki
feleségül készült venni Seia Septitiát, a lányukat. Miután Lucius Titius meghalt, lánya,
Septitia visszautasította, hogy elfogadja apja hagyatékát, és kérdezem, hogy anyja igényt
tarthat-e a rá zálogosított birtokra? Paulus azt válaszolta, hogy Gaia Seia úgy tekintették, hogy
a zálogjoggal terhelt földterülettel kapcsolatos kötelezettség alól felmentették, amelyhez
hozzájárult, hogy férje hozományként lányuknak adja, amikor az említett ingatlant az említett
lány javára adták, de a személyes kötelezettség továbbra is fennállt; a keresetnek azonban
nem lehetett helyt adni az ellen, aki megtagadta apja hagyatékának elfogadását.
12. Ugyanaz, Vélemények, V. könyv.
Paulus azt a véleményét adta elő, hogy amennyiben Sempronius, az első hitelező beleegyezett
abba, hogy az adós ugyanazt a neki elzálogosított vagyontárgyat egy harmadik hitelezőre
terhelje, úgy tekintik, hogy a harmadik hitelező elengedte a zálogjogát, de a harmadik hitelező
nem lépett vele szemben jogutódlásba, és ezért a második hitelező helyzete javult. Ugyanezt a
szabályt kell betartani, ha a kormány harmadik hitelezőként pénzt ad kölcsön.
1. Ha valaki zálogjog alapján követeli a tulajdonát, akkor szokás, hogy a zálogtárgy
visszaszerzésére irányuló perben nem lehet őt perelni, ha a birtokos a követelése összegét
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felajánlja neki; mivel nem kell vizsgálni a birtokos jogcímét, ha a felperes joga a zálogjog
feloldásával megszűnik.
13. Tryphoninus, Disputációk, VIII. könyv.
Ha az adós a hitelezője által tett eskü után megesküszik, hogy nem köteles fizetni, a zálogjog
felszabadul, mert ez az eljárás ugyanolyan hatású, mintha az adóst a bíróságon felmentették
volna a felelősség alól, mert ha a bíró felmentette, még ha ez jogtalanul történt is, a zálogjog
mégis felszabadul.
(14) Labeo, Javolenus későbbi epitómái, V. könyv.
Ha Ön és a bérlője között megállapodás van arról, hogy minden vagyontárgyat, amelyet a
bérlő az Ön földjére hoz, zálogjoggal terheltnek kell tekinteni mindaddig, amíg a bérleti díjat
ki nem fizetik Önnek, vagy Önt más módon nem elégítik ki, és Ön ekkor a bérlőtől kezességet
fogad el a bérleti díj megfizetéséért, úgy gondolom, hogy Önt kielégítették, és ezért a bérlő
által az Ön földjére hozott személyes tárgyak megszűnnek terheltté válni.
15. Scaevola, Digest, VI. könyv.
Egy első hitelező hagyatéka, aki bizonyos földterületeket kapott biztosítékul, és egy második
hitelező hagyatéka, akinek szintén jelzáloggal terhelték a földterület egy részét, öröklés útján
ugyanarra a személyre szállt át. Az adós felajánlotta, hogy kifizeti az említett örökösnek azt
az összeget, amelyet a második hitelezőtől kölcsönzött. Az a vélemény alakult ki, hogy a pénz
elfogadására kötelezni kell, mivel az első szerződés szerinti zálogjogát nem sértette semmi.
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XXI. könyv
1. Az aedilisek ediktumáról
2. A kilakoltatásokról és a kétszeres kártérítésre vonatkozó kikötésről.
3. Az eladott és átadott ingatlanra vonatkozó kivételt illetően.

************************************************

1.cím. Az aedilisek ediktumáról, valamint az eladót arra kényszerítő
intézkedésekről, hogy visszavegye az ingatlant, ha többet kapott, mint
amennyit ér.
1. Ulpianus, A curulai aedilisek ediktumáról, I. könyv.
Labeo azt állítja, hogy a Curule Aediles ediktum a vagyon eladására vonatkozik, függetlenül
attól, hogy az földből, hordozható tárgyakból, vagy olyanokból áll, amelyek önmagukban
mozognak.
(1) Az Aediles azt mondja: "Aki rabszolgákat ad el, értesítse a vevőket, ha azok bármilyen
betegséggel vagy hibával rendelkeznek, ha szokásuk a szökés, vagy a vándorlás, vagy ha nem
mentesültek a felelősség alól az általuk elkövetett károkért. Mindezeket a dolgokat
nyilvánosan közölni kell a rabszolgák eladásakor. Ha egy rabszolgát e rendelkezés
megsértésével, vagy az eladáskor elmondottakkal és ígéretekkel ellentétesen adnak el, ami
miatt a vevőt és az összes érdekelt felet kártalanítani kell, akkor az eladónak az említett
rabszolga visszavételére való kötelezésére irányuló keresetnek adunk helyt. Ha azonban az
eladás és átadás után az említett rabszolga értéke a vevő vagy megbízottja rabszolgái miatt
csökkent; vagy ha a rabszolganőnek az eladás után gyermeke született; vagy ha az eladásból
származó vagyonhoz bármi hozzáadódott; vagy ha a vevő az említett vagyonból bármilyen
haszonra tett szert, köteles az egészet visszaadni. Továbbá, ha ő maga bármilyen kiegészítést
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tett a tulajdonhoz, akkor azt az eladótól visszakövetelheti. Továbbá, ha a rabszolga olyan
törvénytelen cselekményt követett el, amelyet halállal büntetnek, ha valaki élete ellen
vétkezett, vagy ha vadállatokkal való harc céljából vezették be az arénába; mindezeket a
dolgokat az eladáskor meg kell állapítani; mert ezekben az esetekben a rabszolga
visszaszolgáltatására irányuló keresetnek helyt adunk. Továbbá, akkor is helyt adunk a
keresetnek, ha bebizonyosodik, hogy a fél tudatosan és rosszhiszeműen, e rendelkezések
megsértésével adta el a rabszolgát."
(2) E rendelet kihirdetésének oka az volt, hogy megakadályozza az árusok csalásait, és hogy
enyhülést biztosítson az árusok által becsapott vásárlóknak. Meg kell azonban értenünk, hogy
az eladó, még ha nem is tudott azokról a dolgokról, amelyek betartását az aedilisek
elrendelték, akkor is felelősségre vonható; és ez nem igazságtalan, hiszen az eladó könnyen
szerezhet tudomást ezekről a dolgokról, és a vevő számára sem mindegy, hogy miért
tévesztették meg, akár az eladó tudatlansága, akár ravaszsága miatt.
(3) Nem szabad elfelejteni, hogy ez az ediktum nem vonatkozik a kincstár által végzett
értékesítésekre.
(4) Ha azonban a kormány végzi az értékesítést, akkor ez a rendelet alkalmazandó.
(5) Ez a rendelet a gyámság alá tartozó ingatlanok értékesítésére is alkalmazandó.
(6) Ahol a rabszolga hibája vagy betegsége nyilvánvaló, mint ahogy ez nagyon gyakran
előfordul, ahol a hibák bizonyos jelekből nyilvánvalóak, ott azt lehet mondani, hogy az
Ediktum nem alkalmazható. Csak a vevő megtévesztésének megakadályozására kell
rendelkezni.
(7) Meg kell jegyezni, hogy a betegséget Sabinus a test olyan állapotaként definiálja, amely
csökkenti a test képességét, hogy ellássa azokat a funkciókat, amelyekre a természet a testi
egészséget adományozta nekünk. Egyes esetekben a betegség az egész testet érinti, más
esetekben csak annak egy részét, például a fogyasztás, vagyis a sorvadás; a láz az egész test
betegsége; a vakság például egy rész betegsége, bár az ember születhet ebben az állapotban.
Nagy különbség van a hiba és a betegség között, például amikor valaki dadog, mert ez inkább
hiba, mint egészségi állapot. Azt hiszem, hogy az aedilisek azért használták az "ugyanaz"
kifejezést, hogy ne maradjon bizonytalanság, hogy ezzel kapcsolatban minden kétséget
eloszlassanak.
(8) Ha tehát a hiba vagy betegség olyan mértékű, hogy akadályozza a rabszolga használatát és
szolgáltatásait, akkor ez alapot ad a visszavételére irányuló keresetre; de nem szabad
elfelejtenünk, hogy bármilyen jelentéktelen betegség vagy hiba nem okozhatja, hogy a
rabszolga betegnek vagy egészségtelenül betegnek minősüljön. Ezért egy enyhe lázas állapot,
vagy egy régi, negyedéves láz, amely abban az időben éppen elmúlni készül, vagy egy
jelentéktelen seb nem fogja az eladót hibásnak tekinteni, mert nem hívta fel rá a figyelmet;
mert az ilyen jellegű dolgokon át lehet menni. Most néhány példát hozunk a beteg és
egészségtelen rabszolgákra.
(9) Vivianus azt kérdezi, hogy egy olyan rabszolga, aki nem mindig mutatja az őrület jeleit, és
néha értelmesen beszél, még mindig épelméjűnek tekinthető-e? Vivianus azt mondja, hogy
mégis épelméjű; mert úgy kell értenünk, hogy egyes személyek épelméjűek, bár néha szellemi
fogyatékosságokat mutatnak; ellenkező esetben, állítja, az eredmény az lenne, hogy ezen elv
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alapján végtelen számú személyt tagadnánk épelméjűnek, mint például azokat, akik
szédelegnek, babonásak, ingerlékenyek és szemtelenek, valamint másokat, akiknek hasonló
szellemi fogyatékosságaik vannak. A testi épség tekintetében azonban több minden garantált,
mint a mentális hibák tekintetében. Azt állítja ugyanis, hogy a testi hiba néha átterjed az
elmére is, és megrontja azt, például amikor egy emberről azt mondják, hogy láz miatt
károsodott az elméje. Mit kell tenni ilyen esetben? Ha a szellemi fogyatékosság olyan
mértékű, hogy az eladónak fel kellett volna hívnia rá a figyelmet, és ő ezt nem tette meg,
amikor tudta, hogy a fogyatékosság fennáll, akkor a vételi perben felelősségre vonható.
(10) Vivianus azt is vallja, hogy bár egy rabszolga zavarodottan szaladgálhatott a templomok
körül, és adhatott orákulumokat; mégis, ha eladásakor nem volt hozzászokva, hogy így
viselkedjen, ez nem hiba; és a kereset sem lesz alaptalan, mert időnként így viselkedett;
ahogyan az sem, ha korábban lázas volt. De ha továbbra is e rossz szokás rabja marad, és
szokott zavartan szaladgálni a templomok körül, és orákulumokat ad, mintha demens lenne;
még ha ezt sportból teszi is, ez is hiba, de az elme hibája, nem pedig a testé, és ezért nem
adható vissza; mivel az aedilisek csak testi hibákat említenek; mindazonáltal az eladó ellen
adásvételi kereset indítható.
(11) Azt is mondja, hogy ugyanez a szabály vonatkozik azokra a rabszolgákra is, akik
mértéktelenül félénkek, kapzsik, fösvények vagy ingerlékenyek,
2. Paulus, A curulei aedilisek ediktumáról, I. könyv. avagy a melankólia,
3. Gaius, A curulei aedilisek ediktumáról, I. könyv.
Vagy szemtelen, púpos, görbe, vagy valamilyen bőrbetegségben szenvedő, vagy viszkető,
vagy néma, vagy süket:
4. Ulpianus, A curulai aedilisek ediktumáról, I. könyv.
És tagadja, hogy a rabszolga e hibák miatt visszaadható lenne, de a vételi keresetnek helyt ad.
(1) Ha azonban testi hiba befolyásolja az elmét, például ha a rabszolga láz miatt
összefüggéstelenül beszél, vagy nevetséges beszédeket tart nyilvánosan, mint egy elmebeteg,
ha a szellemi hibát testi hiba okozza, akkor vissza lehet adni.
(2) Pomponius azt mondja, hogy egyes hatóságok szerint a szerencsejátékos és borra hajlamos
rabszolgák nem tartoznak az ediktum hatálya alá, mint ahogyan azok sem, akik falánkok,
csalók, hazugok vagy veszekedők.
(3) Pomponius azt is mondja, hogy bár az eladó nem köteles garantálni, hogy a rabszolgája
nagyon intelligens, mégis, ha eladásakor olyan ostoba vagy ostoba, hogy nem lehet hasznát
venni, ez hibának minősül. Látjuk, hogy azt a szabályt fogadták el, hogy a "hiba" és a
"betegség" kifejezések csak a testre vonatkoznak, de az eladó nem köteles garantálni, hogy a
rabszolga mentes a szellemi hibától, kivéve, ha ezt a tényt külön kijelentette, különben nem
lesz felelős; és ezért kifejezett kivételt tettek a vándorló és szökni szokott rabszolgákra
vonatkozóan, mivel ezek szellemi és nem testi hibák. Ezért egyes hatóságok úgy vélik, hogy a
félénk és rugdalózó állatok nem sorolhatók az egészségtelen állatok közé, mivel ezek mentális
és nem testi hibák.
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(4) Egyszóval, bármilyen súlyos is legyen a mentális rendellenesség, az nem ad okot a vagyon
visszaszolgáltatására, kivéve, ha azt állították, hogy az nem létezik, holott ténylegesen
fennállt. Az adásvételi kereset azonban előterjeszthető, ha az eladó tudatosan eltitkolta a
szellemi fogyatékosságot, de ha a fogyatékosság kizárólag testi, vagy a testet és az elmét
egyaránt érinti, a tulajdon emiatt visszaadható.
(5) Meg kell jegyezni, hogy a betegséget általánosságban említik, és nem valamilyen
veszélyes betegséget. Pomponius azt mondja, hogy ez nem tűnhet rendkívüli dolognak, mert
semmi sem utal ott olyan dolgokra, amelyeknek egy ilyen betegség akadálya.
(6) Azt is mondja, hogy nem minden betegség az, ami a tulajdon visszaadását megalapozza,
mint például egy jelentéktelen szemfolyás, vagy egy jelentéktelen fog- vagy fülfájás, vagy
egy kis fájás, és valójában minden enyhe láz sem tartozik ezen rendelet hatálya alá.
5. Paulus, A Sabinusról, XI. könyv.
E hibák, amelyeket a görögök "hibásságnak" neveznek, és a rendellenességek, vagy
betegségek, vagy betegségek között éppúgy van különbség, mint az olyan testi hibák és
betegségek között, amelyek a rabszolgát szolgálatképtelenné teszik.
6. Ulpianus, A curulai aedilisek ediktumáról, I. könyv.
Pomponius nagyon helyesen mondja, hogy ez az ediktum nemcsak a krónikus betegségekre
vonatkozik, hanem azokra is, amelyek átmeneti jellegűek.
(1) Trebatius azt mondja, hogy a tetter nem betegség, ha a rabszolga ugyanolyan jól tudja
használni azt a végtagot, amelyen megjelenik, mint a másikat. Trebatiusnak ez a véleménye
számomra helyesnek tűnik.
(2) Egy kasztrált rabszolga, úgy gondolom, nem beteg vagy hibás, hanem egészséges;
ahogyan az is, akinek csak egy heréje van, de még mindig képes a szaporodásra.
7. Ulpianus, Sabinusról, XI. könyv.
Ha azonban egy rabszolgát úgy kasztráltak, hogy a nemzéshez szükséges bármely testrésze
teljesen hiányzik, akkor betegnek tekintik.
(8) Ulpianus, A curulai aedilisek ediktumáról, I. könyv.
Megkérdezték, hogy egy olyan rabszolga, akinek levágták a nyelvét, egészségesnek
tekinthető-e. Ofilius ezt a kérdést egy lóra vonatkoztatva teszi fel, és azt mondja, hogy a ló
nem tekinthető egészségesnek.
9. Ugyanő, A Sabinusról, XLIV. könyv.
Sabinus azt mondja, hogy a néma ember beteg, mert nyilvánvaló, hogy a beszédtől való
megfosztottság betegség. Aki azonban nehezen beszél, az nem beteg, mint ahogyan az sem,
akit nehéz megérteni; és az is világos, hogy akinek a szavai értelmetlenek, az beteg.
10. Ugyanez, A curulai aedilisek ediktumáról, I. könyv.
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Ofilius azt is mondja, hogy ha a rabszolga egyik ujját levágták, vagy valamelyik tagjának
bármelyik részét felszakították, még ha ki is gyógyul a sérülésből, akkor sem tekinthető
egészségesnek, ha emiatt a szolgálatai kevésbé állnak rendelkezésre.
1. Azt is olvastam, hogy Cato mondta ezt: "Ha egy rabszolga kezéből levágtak egy ujjat, vagy
lábujját levágták, akkor beteg". Ez a fent említett megkülönböztetés szerint helyes.
2. Sőt, ha egy rabszolgának a szokásosnál több ujja vagy lábujja van, és mozgását ezek száma
semmilyen módon nem akadályozza, akkor nincs alapja a visszaadásának; mert nem az ujjak
vagy lábujjak számát kell figyelembe venni, hanem azt, hogy képes-e a kisebb vagy nagyobb
számot minden nehézség nélkül használni.
3. Felmerült a kérdés, hogy egy rövidlátó rabszolga egészséges-e, és úgy gondolom, hogy
vissza kell adni.
4. A részleges vakságot betegségnek tartják, vagyis amikor a rabszolga sem reggel, sem este
nem lát, ezt a betegségfajtát a görögök látásgyengeségnek nevezik. Egyesek úgy vélik, hogy
ez a betegség ugyanaz, mint amikor az ember nem lát semmit, ha fényt visznek a közelébe.
5. Megkérdezték, hogy a dadogók, akik dadognak vagy artikulálatlanul, vagy nagyon lassan
beszélnek, vagy akiknek térdhajlító vagy hajlott a lábuk, egészségesek-e, és én úgy gondolom,
hogy igen.
11. Paulus, A Sabinusról, XI. könyv.
Aki elvesztette egy fogát, az nem beteg, mert az emberiség nagyobb része elvesztett néhány
fogat, és emiatt nem tekinthető betegnek, különösen azért, mert fogak nélkül születünk, és
emiatt nem vagyunk kevésbé egészségesek, amíg nem kapunk fogakat; különben egyetlen
öreg ember sem tekinthető egészségesnek.
12. Ulpianus, A curulai aedilisek ediktumáról, I. könyv.
Akinek daganata van, az beteg, csakúgy, mint az, akinek polipja van,
1. Pedius azt mondja, hogy az a rabszolga, akinek egyik szeme vagy egyik arca nagyobb, mint
a másik, ha ugyanolyan jól tudja használni őket, egészségesnek tekinthető; mert azt állítja,
hogy az arc, a szemek vagy a karok bármilyen egyenlőtlensége, ha nem von le semmit a
rabszolga szolgálataiból, nem ad okot a visszaadására. Ha azonban az egyik oldal kisebb,
vagy az egyik láb rövidebb, az némi akadályt jelenthet, és ezért ebben az esetben a rabszolga
visszaadható.
2. Ha egy rabszolga golyvacskával születik, vagy kiemelkedő szemei vannak, akkor
egészségesnek tekintik.
3. Azt sem szabad elfelejteni, hogy egy balkezes rabszolga nem beteg vagy hibás, kivéve, ha a
jobb keze gyengesége miatt gyakrabban használja a bal kezét, de akkor nem balkezes, hanem
nyomorék.
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4. Felmerült a kérdés, hogy a rossz leheletű rabszolga egészséges-e. Trebatius azt mondja,
hogy akinek büdös a lehelete, az éppúgy nem beteg, mint az, akinek kecskeszaga van, vagy
aki kancsal; mert ez bárkivel megtörténhet a mocskos száj miatt. Ha azonban ez valamilyen
testi hiba miatt következik be, például a májból vagy a tüdőből, vagy más hasonló okból,
akkor a rabszolga beteg.
13. Gaius, A curulei aedilisek ediktumáról, I. könyv. A sánta rabszolga is betegnek számít.
14. Ulpianus, A curulai aedilisek ediktumáról, I. könyv.
Feltették a kérdést, hogy beteg-e az a rabszolganő, aki mindig halott gyermeket szül.
Sabinus azt mondja, hogy ha ezt méhgyulladás okozta, akkor így kell tekinteni.
1. Ha egy terhes rabszolganőt eladnak, minden hatóság úgy véli, hogy a nő egészséges, mivel
a nő legnagyobb és legfontosabb feladata, hogy gyermeket szüljön és megőrizze.
2. Egy szülő nő is egészséges, feltéve, hogy nem történik semmi más, ami testi betegséget
okozna neki.
3. Caelius szerint Trebatius különbséget tesz a sterilitás esetében, mert ha egy nő
természeténél fogva steril, akkor egészséges, de ha ez a test valamilyen hibája miatt
következik be, akkor nem az.
4. A kérdés felmerül azzal kapcsolatban is, aki vizeletinkontinenciában szenved, és Pedius azt
mondja, hogy az ember emiatt nem kevésbé egészséges, ha az ágyban vizel, amikor az alvás
vagy a bor hatására vizeletet ürít, vagy ha ez a felkelés lomhasága miatt történik. Ahol
azonban a hólyag valamilyen hibája miatt nem tudja visszatartani az összegyűlt folyadékot,
ott a rabszolga nem azért térhet vissza, mert az ágyban ürítette a vizeletét, hanem azért, mert a
hólyagja hibás; és ez a vélemény helyes.
5. Pedius azt is mondja, hogy ha valakinek a nyelvcsontját amputálják, az inkább
megakadályozza, mint felszólítja a rabszolga visszatérését, mert a kóros állapot csökken. Úgy
gondolom, hogy ha a kóros állapot eltűnik, akkor nincs alapja a visszatérésnek, de ha a hiba
megmarad, akkor van alapja.
6. Ha valaki egyesült ujjakkal születik, nem tekinthető egészségesnek, ha nem tudja használni
a kezét.
7. Ha egy rabszolganő hüvelye olyan szűk, hogy nem tud nővé válni, akkor az a szabály, hogy
nem tekinthető egészségesnek.
8. Ha egy rabszolgának megnagyobbodott mandulái vannak, felmerül a kérdés, hogy
visszaadható-e, mint egészségtelen. Ha ezt abban az értelemben kell érteni, ahogy én
gondolom, vagyis ha az állapot már olyan régóta fennáll, hogy a kialakult torokdaganatokat
már nem lehet eltávolítani, akkor a rabszolga egészségtelen.
9. Ha az eladó kifejezetten kijelenti, hogy a rabszolga bizonyos betegségben szenved, de
egyébként egészséges, a feleknek be kell tartaniuk a megállapodásban foglaltakat, mert ha a
felek lemondtak a keresethez való jogukról, akkor nem engedhető meg, hogy azt újra
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felvegyék, kivéve, ha az eladó tudatosan és szándékosan eltitkolta a betegséget; ebben az
esetben ugyanis csalás miatt kell választ adni.
10. Ha a hiba meglétét az eladó nem említette kifejezetten, de az olyan jellegű volt, hogy az
mindenki számára nyilvánvaló volt; például ha a rabszolga vak volt, vagy nyilvánvaló és
veszélyes sebhely volt a fején, vagy a testének valamely más részén, Caecilius azt mondja,
hogy az eladó emiatt nem lesz felelős, mintha a hibát kifejezetten említette volna, mert úgy
tartják, hogy az aedilisek rendelete csak olyan betegségekre és hibákra vonatkozik,
amelyekről a vevő nem volt, vagy nem lehetett tudomása.
15. Paulus, A Sabinusról, XI. könyv.
Egy rabszolganő, akinek havonta kétszer menstruál, nem egészséges. Ugyanez a szabály
vonatkozik arra is, akinek nincs ilyen folyása, kivéve, ha ez az életkorából adódik.
(16) Pomponius, Sabinusról, XXIII. könyv.
Ha egy rabszolga alaposan meggyógyul, és így visszaáll a korábbi állapotába, akkor úgy kell
tekinteni, mintha soha nem is lett volna beteg.
17. Ulpianus, A curulai aedilisek ediktumáról, I. könyv.
Ofilius szerint a szökevény rabszolga az, aki a gazdája házán kívül marad azzal a céllal, hogy
elmeneküljön, vagy hogy elrejtőzzön.
(1) Caelius szerint szökevény rabszolga az, aki azzal a szándékkal hagyja el gazdáját, hogy
nem tér vissza hozzá, még akkor is, ha meggondolta magát, és mégis visszatér; mert azt
mondja, hogy egy ilyen jellegű bűncselekmény esetében a megbánás nem szünteti meg a
bűnösséget.
(2) Cassius azt is megállapítja, hogy a szökevény rabszolga az, aki szándékosan hagyja el a
gazdáját azzal a szándékkal, hogy nem tér vissza.
(3) Vivianus azt is állítja, hogy a rabszolga inkább a szándéka, mint a szökés ténye miatt
tekinthető szökevénynek, mert az a rabszolga, aki azért szökik el, hogy ellenség vagy rabló
elől meneküljön, vagy hogy elkerülje a tüzet vagy a ház pusztulását, bár igaz, hogy menekül,
mégsem szökevény. Ugyancsak nem szökevény az a rabszolga, aki elmenekült egy tanító elől,
akinek tanítás céljából átadták, ha esetleg azért menekült el, mert rosszul bánt vele.
Ugyanezen a véleményen van akkor is, ha egy rabszolga megszökik attól, akinek
kölcsönadták, ha ugyanezen okból tette ezt. Vivianus ugyanezt a véleményt vallja, ha a
rabszolga azért szökik el, mert túlságosan szigorúan bántak vele. Ez azonban csak akkor
érvényes, ha az említett személyek elől szökik el, és visszatér a gazdájához, de ha nem tér
vissza a gazdájához, akkor szerinte kétségtelen, hogy szökevénynek kell tekinteni.
(4) Proculus, akit egy olyan rabszolgáról kérdeztek, aki elrejtőzött gazdája házában, hogy
alkalmat találjon a szökésre, azt mondja, hogy bár aki a házban marad, nem tekinthető
szökevénynek, mégis szökevénynek számít. Ha azonban csak azért rejtőzött el, hogy
megvárja, amíg gazdája haragja alábbhagy, akkor nem szökevény; mint ahogyan az sem, ha
valaki, akit gazdája meg akar korbácsolni, egy barátjához fordul, hogy rávegye, járjon közben
érte. Nem tekinthető szökevénynek az sem, aki öngyilkossági szándékkal ment el; különben
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bárki szökevénynek nevezhetné azt a rabszolgát, aki azért ment fel a ház tetejére, hogy onnan
levetesse magát, mivel inkább azok közé kellene sorolni, akik öngyilkosságot szándékoznak
elkövetni; mert azt mondja, hogy nem helyes az a vélemény, amelyet sok oktalan ember vall,
nevezetesen, hogy szökevény rabszolga az, aki gazdája beleegyezése nélkül egy éjszakára
távol marad; mivel a bűncselekményt a rabszolga szándéka alapján kell meghatározni.
(5) Vivianus azt is mondja, hogy ha egy fiatal rabszolga elhagyta gazdája házát, és visszatért
az anyjához, és a kérdés az, hogy szökevény-e vagy sem, akkor az, ha azért ment el, hogy
elrejtőzzön, hogy ne kelljen visszatérnie a gazdájához; de ha azért tette ezt, hogy anyja
segítségével könnyebben kapjon bocsánatot valamilyen vétségért, akkor nem szökevény.
(6) Caelius azt is kijelentette, hogy ha megveszel egy rabszolgát, aki a Tiberisbe vetette
magát, és aki csak öngyilkossági szándékkal hagyta el gazdáját, akkor nem szökevény. Ha
azonban eleve az volt a szándéka, hogy elszökik, és utána, miután meggondolta magát, a
Tiberisbe vetette magát, akkor szökevénynek számít. Ugyanezt a véleményt vallja egy olyan
rabszolga esetében is, aki levetette magát egy hídról. Mindezek a Caelius által közölt
vélemények helytállóak.
(7) Azt is mondja, hogy ha a rabszolga megszökik, és magával viszi az alrabszolgáját, és ez
utóbbi akaratlanul, vagy mivel nem tud a szándékáról, elkíséri őt, és miután lehetőséget kapott
arra, hogy visszatérjen hozzád, elmulasztja ezt megtenni, nem tekinthető szökevénynek. Ha
azonban megértette, hogy mi történik, amikor menekülni kezdett, vagy utólag értesült a
rabszolga szándékáról, és visszatérhetett volna hozzád, de nem akarta megtenni, az más
dolog. Azt is vallja, hogy ugyanezt a szabályt kell alkalmazni a tolvaj által ellopott rabszolga
esetében is.
(8) Caelius azt is mondja, hogy ha egy rabszolga, aki gazdája földjén volt, elhagyja a házat
azzal a szándékkal, hogy elszökik, és valaki elfogja, mielőtt elhagyná a földjét, akkor
szökevénynek kell tekinteni; mert a szándék az, ami a rabszolgát szökevénnyé teszi.
(9) Azt is mondja, hogy az a rabszolga, aki csak egy vagy két lépést tett a szökési kísérlet
során, vagy akár csak futni kezdett, nem számít szökevénynek, ha menekülés közben nem tud
elmenekülni az őt üldöző gazdája elől.
(10) Azt is nagyon helyesen mondja, hogy a menekülés a szabadság egy fajtája, más szóval,
hogy egy ideig szabad a gazdája hatalma alól.
(11) Ha egy rabszolgát zálogba adnak, akkor még mindig az adós az ura; de ha a rabszolga,
miután a hitelező gyakorolta a birtokbavételi jogát, megszökik tőle, akkor szökevénynek
tekinthető.
(12) Labeo és Caelius azt kérdezi, hogy ha a rabszolga egy menedékhelyre menekül, vagy
olyan helyre megy, ahol a rabszolgákat el szokták adni vagy eladásra ki szokták tenni, akkor
szökevénynek minősül-e? Úgy gondolom, hogy aki így cselekszik, az nem szökevény, mert
azt nyilvánosan törvényesnek tartják. Sőt, azt sem gondolom, hogy szökevény az, aki a
császár szobrához menekül, mert ezt nem a szökés szándékával teszi. Ugyanezt a véleményt
vallom arról is, aki valamilyen menedékhelyen vagy más helyen keres menedéket, mert ezt
nem a szökés szándékával teszi. Ha azonban kezdetben elszökött, és utána menekült el a
menedékhelyre, akkor emiatt nem kevésbé szökevény.
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(13) Caelius azt is mondja, hogy az a szökevény, aki olyan helyre vonul vissza, ahonnan
gazdája nem tudja visszaszerezni, és még inkább az a szökevény, aki olyan helyre vonul
vissza, ahonnan nem lehet eltávolítani.
(14) Labeo a vándorló rabszolgát kis csavargónak, a szökevényt pedig nagy vándornak
definiálja. Mi helyesen definiáljuk a vándorló rabszolgát, mint aki valójában nem szökik el,
hanem gyakran kóborol, minden ok nélkül, és miután apróságokra pazarolja az idejét, későn
tér haza.
(15) Caelius azt állította, hogy egy szabad ember élt együtt a pártfogójával, és az egész házat
mindketten elfoglalták. A felszabadított rabszolgája azzal a szándékkal ment el, hogy nem tér
vissza hozzá, de egész éjszaka a patrónus szállásán rejtőzött, és Caelius szerint szökevény.
Caelius szerint nyilvánvaló, hogy ha az egész ház nem volt mindkét személy felügyelete alatt,
és a felszabadított ember olyan lakásban lakott, amelyet az összes szoba közös és promiszkusz
átjárójaként használtak, akkor az ellenkező véleményt kell vallani; Labeo pedig ezt helyesli.
(16) Caelius azt is állítja, hogy ha egy rabszolga, akit gazdája egy tartományba küldött, és
miután megtudta, hogy az utóbbi meghalt, és hogy akaratából felszabadult, ugyanabban a
munkakörben maradt, és szabad emberként kezdett viselkedni, nem szökevény; mert azt
mondja, hogy nem azáltal vált szökevénnyé, hogy hamisan állította, hogy szabad, mert ezt a
szökés szándéka nélkül tette.
(17) Ahol az Aediles azt mondja: "Ha a rabszolga nem mentesül az elkövetett kárért való
felelősség alól", ezt úgy kell érteni, hogy az eladó nem köteles kijelenteni, hogy nem követett
el kárt, hanem csupán azt, hogy mentesül az elkövetett kárért való felelősség alól; vagyis hogy
nem tartozik a noxal-per hatálya alá. Ezért, ha a rabszolga valamilyen kárt követett el, amelyet
helyreállítottak, úgy kell tekinteni, hogy mentesült a felelősség alól.
(18) Úgy kell értenünk, hogy a magánszemélyek ellen elkövetett kártérítések olyanok,
amelyek nem közveszélyes bűncselekményekből erednek, és olyanok, amelyekből noxális
cselekmények származnak, mivel az Ediktum különösen a főbenjáró bűncselekményekről
rendelkezik; de a magánveszélyes sérelmek pénzbeli kártérítésre adnak okot, ha a fél nem
hajlandó a rabszolgát jóvátételként átadni, és inkább a bíróság által megállapított kártérítést
fizeti meg.
(19) Ha a rabszolga olyan, akit a birodalmi alkotmányok értelmében nem lehet manumitálni;
vagy ha gazdája azzal a feltétellel adta el, hogy láncra verve kell tartani; vagy ha valaki, aki
hatalommal bír, elítélte; vagy ha el kell küldeni az országból; teljesen jogos, hogy ezt az
eladáskor közölni kell.
(20) Ha valaki azt állítja, hogy egy rabszolga rendelkezik bizonyos jó tulajdonságokkal,
amelyekkel valójában nem rendelkezik, vagy hogy mentes a rossz szokásoktól, pedig ez nem
így van; mint például, ha azt állítja, hogy nem volt tolvaj, pedig az, vagy ha azt állítja, hogy
ügyes munkás, pedig nem az; mert az ilyen felek, akik nem azt nyújtják, amit vállalnak, úgy
tekintik, hogy állításaikkal és ígéreteikkel ellentétesen cselekedtek.
18. Gaius, A curulei aedilisek ediktumáról, I. könyv.
Ha az eladó azt állítja, hogy egy rabszolga jó minőségű, és a vevő kifogásolja, hogy ez nem
igaz, akkor jogosult a rabszolga visszaszolgáltatására vagy felértékelésére irányuló keresetre,
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hogy visszakapja az értékében mutatkozó hiányt; például, ha azt állítja, hogy a rabszolga
állandó és szorgalmas, gyors lábú vagy éber, vagy hogy takarékossága miatt növelte a
peculiumát; és ezzel szemben kiderül, hogy a rabszolga változékony, szemtelen, lusta,
álmatag és falánk. Mindezeket úgy tekintik, mint amelyek azt jelzik, hogy amit az eladó
állított, azt nem lehet szigorúan megkövetelni tőle, hanem bizonyos mértékkel kell vele bánni;
így például, ha azt állította, hogy a rabszolga állhatatos, akkor nem szabad tőle olyan
komolyságot és állhatatosságot várni, mint amilyet egy filozófus tanúsítana; és ha azt állítja,
hogy szorgalmas és éber, akkor nem kell tőle állandó, éjjel-nappal tartó munkát követelni; de
mindezen tulajdonságok bizonyos mértékű birtoklását el kell várni tőle, aszerint, ami helyes
és igazságos. Ugyanezt a szabályt értjük úgy, hogy az eladó bármely más kijelentésére is
vonatkozik.
(1) Ha az eladó azt állítja, hogy a rabszolga kiváló szakács, akkor az adott szakmához tartozó
legjobbak egyikét kell biztosítania. Ha azonban csak azt mondja, hogy szakács, akkor úgy kell
tekinteni, hogy megfelel a nyilatkozatának, ha egy közepes képességű szakácsot biztosít.
Ugyanez a szabály vonatkozik más szakmunkásokra is.
(2) Ismétlem, ha valaki csak azt állítja, hogy a rabszolgának van peculiuma, akkor elég, ha
csak egy nagyon kis peculiuma van.
19. Ulpianus, A curulai aedilisek ediktumáról, I. könyv.
Nem szabad azonban elfelejteni, hogy vannak bizonyos dolgok, amelyeket az eladó nem
köteles megadni, még ha azt is állítja, hogy léteznek, például olyanok, amelyek a rabszolga
puszta dicséretére vonatkoznak; például ha azt mondja, hogy takarékos, becsületes és
figyelmes; mert, mint Pedius mondja, nagy különbség van abban, ha az eladó a rabszolgát
dicsérő nyilatkozatot tesz, és ha megígéri, hogy megadja, amit ígért.
1. Nyilvánvaló, hogy ha azt állítja, hogy a rabszolga nem volt szerencsejátékos vagy tolvaj, és
soha nem menekült a császár szobrához, akkor ezeket az állításokat meg kell erősítenie.
2. Van ez a különbség a kijelentés és az ígéret között, mert mi a kijelentés alatt pusztán azt
értjük, amit a beszédben kimondunk, és amit maguk a szavak fejeznek be; az ígéret azonban
lehet puszta biztosíték arra, hogy valami meg fog történni, vagy olyan, amit ki lehet követelni,
vagy megállapodáson alapul. Ennek megfelelően az, aki egy ilyen esetben valamit ígért a
kikötő félnek, vagy a kikötésen alapuló perben, vagy a dolog visszaszerzésére irányuló perben
perelhető, ami nem szokatlan; mivel az a fél, aki ellen vételi perben lehet perelni, a dolog
visszaszerzésére irányuló perben is perelhető.
3. Csak azokat a dolgokat kell kijelentettnek vagy ígéretnek tekinteni, amelyeket azért
mondanak, hogy kötelezettséget alapozzanak meg, és nem dicséretképpen.
4. Meg kell jegyezni, hogy ha egy fél olyan rabszolgát ígér, aki szakképzett munkás, vagy azt
állítja, hogy a rabszolga ilyen, akkor semmiképpen sem tökéletes, hanem bizonyos mértékig
ügyes rabszolgát kell adnia, hogy ne kelljen azt hinni, hogy a rabszolga vagy nagyon ügyes,
vagy pedig, hogy nem ért a szakmájához. Ezért elegendő, ha a rabszolga a kézműveseknek
általában nevezett osztályba tartozik.
5. Az aedilisek továbbá azt mondják: "A vásárlónak és mindazoknak, akiket ez az ügy érint,
keresetet fogunk benyújtani". Tehát pert ígérnek a vevőnek és jogutódainak, akiket minden
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joga megillet. A vevőt annak kell tekintenünk, aki az ingatlant egy összegért megvásárolja;
ahol azonban bárki cserét hajt végre, azt kell mondanunk, hogy mind a vevő, mind az eladó
pozícióját elfoglalja, és mindketten perelhetnek ezen Ediktum alapján.
6. Az ingatlan visszaszolgáltatására meghatározott idő hat rendelkezésre álló hónap. Ha
azonban a rabszolgát nem adják vissza, hanem az értékhiánya miatt indítanak pert, ez egy
éven belül megtehető. Ezenfelül a visszaszolgáltatásra rendelkezésre álló határidő az eladás
napjától kezdődik, vagy ha valamit kijelentettek vagy ígértek, akkor attól a naptól, amikor a
kijelentés vagy ígéret megtörtént.
20. Gaius, A curulei aedilisek ediktumáról, I. könyv.
Ha azonban a nyilatkozatot valamivel az eladás előtt tették, és néhány nappal az eladás után
kötötték meg a megállapodást, Caelius Sabinus szerint a vevő a rabszolga eladásának napjától
kezdve indíthat eljárást ezen az alapon.
21. Ulpianus, A curulai aedilisek ediktumáról, I. könyv.
A tulajdon visszaszolgáltatása azt jelenti, hogy az eladó visszaveszi azt, amije eredetileg volt,
és mivel ez a visszaszolgáltatás a tulajdon átadásával történik, ezt úgyszólván a tulajdon
átadásának vagy visszaszolgáltatásának nevezzük.
1. Pomponius azt mondja, hogy ha a rabszolgát a vevő visszaadja az eladónak, az utóbbinak
meg kell ígérnie, hogy megtéríti a rosszhiszeműségéből eredő veszteséget; és ezért
biztosítékra van szükség, hogy a rabszolgát a vevő ne adja zálogba, vagy ne rendeljék el, hogy
lopást kövessen el, vagy hogy kárt okozzon annak, akinek odaadták.
2. Pomponius azt is mondja, hogy néha mindkét félnek biztosítékot kell nyújtania, nemcsak a
múltra, hanem a jövőre nézve is; mint például, ha a vevő vagy megbízottja csatlakozik a
visszaadott rabszolga nevében; vagy ha eljárást indítanak a rabszolga ellen; vagy ha ő maga
indít pert a saját nevében. Azt mondja továbbá, hogy biztosítékot kell nyújtani ott is, ahol a
vevő ellene ítéletet hoznak, anélkül, hogy az ő részéről rosszhiszeműség történt volna, vagy
fizetést teljesít, mivel ezekben az esetekben nem más, mint hogy biztosítékot nyújtson; vagy
ahol az általa indított peres eljárásból szerez valamit; vagy ahol csalást vagy gondatlanságot
követett el, hogy a tulajdon ne kerüljön a kezébe, ezt egyúttal az eladónak is át kell adni.
3. Azt is mondja, hogy a vevőnek biztosítékot kell adnia a jövőre nézve annak, aki tudatosan
eladott neki egy szökni szokott rabszolgát, ha a rabszolga a vevő hibáján kívül szökni kezdett,
és az eladó ellen ennek ellenére ítéletet hoztak, mert a vevőnek akkor biztosítékot kell adnia,
hogy üldözni fogja a rabszolgát, és ha visszaszerzi, visszaadja az eladónak:
22. Gaius, A curulei aedilisek ediktumáról, I. könyv.
És hogy sem ő, sem az örököse nem tesz semmit annak érdekében, hogy megakadályozza az
eladót abban, hogy visszaszerezze a rabszolgáját.
(23) Ulpianus, A curulai aedilisek ediktumáról, I. könyv.
Továbbá, ha a rabszolga visszaszolgáltatásakor a vevő a rabszolgát szellemében vagy testében
megkárosította, akkor a vevő köteles megtéríteni az eladónak okozott kárt, például ha a
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rabszolga megromlott, vagy a vevő kegyetlen bánásmódja miatt szökevény lett. Ezért, ahogy
Pomponius mondja, a bírónak kell megállapítania, hogy a rabszolga milyen mértékben
csökkent az értékében, és az összeget az eladónak kell megtérítenie. Ha azonban a rabszolgát
bírósági eljárás igénybevétele nélkül adták vissza, és a vevő nem hajlandó lemondani az
általunk említett egyéb vagyontárgyakról, az adásvételi kereset elegendő az eladó jogainak
biztosítására.
1. Az aedilisek elrendelik, hogy az eladáshoz való minden járulékot is vissza kell adni, és
minden olyan járulékot, amelyet az eladó maga szolgáltatott, szintén pótolni kell; így az
eladás visszavonása esetén egyik fél sem kap többet, mint amennyit az eladás nélkül kapott
volna.
2. Ha egy rabszolga halálos bűncselekményt követett el, ezt is meg kell említeni. A főbenjáró
bűn elkövetése olyan bűncselekményt jelent, amelyért halálbüntetés jár, mert a régiek a
büntetést a bűncselekményre szokták szabni. Mi a főbenjáró bűntett alatt azt értjük, amelyet
csalással és rosszindulatú szándékkal követnek el, de ahol valaki tévedésből vagy véletlenül
követ el bűncselekményt, ott az Ediktum nem alkalmazható. Ezért mondja Pomponius, hogy
aki nem érte el a serdülőkort, vagy aki elmebeteg, nem tekinthető főbenjáró bűntett
elkövetőjének.
3. Ha egy rabszolga kísérletet tett arra, hogy véget vessen saját életének, ezt is meg kell
említeni. Rossz rabszolgának tekintik azt, aki valamilyen cselekedetet követett el azzal a
céllal, hogy véget vessen a létezésének; mint például azt, aki kötélből hurkot készített, vagy
mérgező szert vett be, vagy magas helyről levetette magát, vagy valami mást tesz, amitől azt
várja, hogy a halálát okozza; mivel ő az, aki valószínűleg megpróbálja majd mással azt tenni,
amit saját magával szemben megkísérelt.
4. Ha az a fél, aki eladott egy egészségtelen rabszolgát, vagy maga is rabszolga, vagy az apai
irányítás alatt álló fia, akkor az aedilisek ediktumára alapított per de peculio a gazda vagy az
apa ellen indulhat, mert bár ezek a keresetek büntető jellegűnek tűnnek, mégis, mivel
szerződésből erednek, azt kell mondani, hogy azok nevében is indíthatók, akik mások
irányítása alatt állnak. Ennélfogva, ha az apai fennhatóság alá tartozó fiú vagy egy
rabszolganő hajtotta végre az adásvételt, azt is meg kell állapítani, hogy az aedilisek ediktuma
által megállapított keresetek is rendelkezésre állnak.
5. Az e rendeletből eredő keresetek mindenféle örökös ellen is benyújthatók.
6. Bár a szabad emberek jóhiszeműen szolgálhatnak rabszolgaként, vagy máshoz tartozó
rabszolgák is megtehetik az eladást, kijelenthető, hogy ők is beletartoznak ebbe az ediktumba.
7. Julianus azt mondja, hogy a tulajdon visszaszolgáltatására vonatkozó ügyben hozott ítélet
mindkét felet, azaz az eladót és a vevőt is teljesen visszaállítja a korábbi állapotba.
8. Ezért, ha a rabszolga ellop valamit akár a vevőtől, akár valaki mástól, és a lopás miatt a
vevő kénytelen lehet kártérítést fizetni, nem kötelezhető arra, hogy a rabszolgát visszaadja az
eladónak, kivéve, ha ez utóbbi kártalanítja őt. De mi van akkor - mondta Julianus -, ha az
eladó megtagadja a rabszolga átvételét? Azt állítja, hogy nem kényszerülne kártalanításra
semmiféle mértékben, csak úgy, hogy a vételár miatt ítéletet hoznak ellene; és hogy a
vevőnek saját gondatlansága miatt kell elszenvednie ezt a veszteséget, mert amikor a
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rabszolgát jóvátétel címén átadhatta volna, inkább a bíróság által megállapított kártérítést
fizette meg. Nekem úgy tűnik, hogy Julianus véleménye a méltányosabb.
9. Ha a rabszolga visszaszolgáltatása esetén a vevő kezébe került valami az említett rabszolga
révén, vagy az ő hibájából nem került a kezébe, azt vissza kell szolgáltatnia; és ez nem csak
azt a hasznot foglalja magában, amelyet a rabszolgától, vagy bárkitől, akinek a rabszolgát
bérbe adták, kapott, hanem azt is, amit magától az eladótól szerzett, mert az lassan adta át
neki a rabszolgát; de ha a vevő bármilyen más birtokostól kapott hasznot, azt is vissza kell
adnia. Ezenfelül le kell mondania arról is, amit esetleg haszonként kapott, valamint minden
olyan örökségről vagy birtokról, amely a rabszolgára szállt; és nem veszik figyelembe, hogy
az eladó megszerezhette volna-e vagy sem ezeket a dolgokat, ha nem adta volna el a
rabszolgát; mert ha feltételezzük, hogy az eladó olyan személy volt, aki akaratából nem
kaphatott semmit, akkor ez a tény semmiképpen sem sérti őt. Pedius ugyanis úgy véli, hogy
nem kell figyelembe venni, hogy az örökhagyó, amikor a rabszolgát örökösévé nevezte ki,
vagy hagyatékot hagyott rá, ezt a tényt szem előtt tartotta-e; mert maga az adásvétel megáll,
és ez a tény nem válik a vevő javára. Másrészt azt mondja, hogy ha az örököst az eladó
ellenértékeként jelölték volna ki, akkor is úgy fogjuk tartani, hogy a vevőnek nem kell
visszaadnia a hagyatékot az eladónak, ha az nem volt hajlandó visszaadni a rabszolgát.
24. Gaius, A curulei aedilisek ediktumáról, I. könyv.
Általánosságban úgy kell tekinteni, hogy bármit is szerzett a rabszolga a vevőtől a
vagyonának kezelésén kívül, úgy tűnik, hogy azt vissza kell adni.
25. Ulpianus, A curulai aedilisek ediktumáról, I. könyv.
Az aedilisek azt is kívánják, hogy a vevő kártalanítsa az eladót a rabszolga értékcsökkenése
miatt, de csak abban az esetben, ha ez az eladás és átadás után következett be. Ha azonban ez
ezt megelőzően történt, akkor az nem tartozik ezen eljárás hatálya alá.
1. Ezért ha a vevő maga, vagy háztartásának valamely tagja, vagy megbízottja felelős a
romlásért, akkor a keresettel szemben felelősséggel tartozik.
2. A "háztartás" fogalma alá tartozik mindenki, aki szolgaságban van, nemcsak azok a
szabadok, akik jóhiszeműen szolgálnak rabszolgaként, hanem mások rabszolgái is; azokat a
személyeket, akik a vásárló ellenőrzése alatt állnak, úgy értelmezzük, hogy szintén
beletartoznak ebbe a meghatározásba.
3. Ebben a keresetben egy ügynökről van szó. Neratius azonban azt mondja, hogy ebben az
esetben nem mindenféle ügynökről van szó, hanem olyanról, aki a vevő teljes üzletét
irányítja, vagy aki annak azt az ágát vezeti, amely által a rabszolga romlása bekövetkezett.
4. Pedius azt állítja, hogy csak akkor igazságos, ha a vevő csak akkor felel a megbízottja és
háztartása cselekedetéért, ha a rabszolga nem szenvedhette volna el a kárt, ha nem neki adták
volna el. Ahol azonban akkor is elszenvedhette volna, ha nem adták volna el, ebben az
esetben a vevőnek joga van a rabszolgát az elkövetett kár megtérítése végett átadni, és azt
mondja, hogy a vevő a megbízott által elkövetett kárra való hivatkozással csak arra
kényszerül, hogy az eladóra ruházza át azokat a kereseti jogokat, amelyek a megbízottjával
szemben megilletik.
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5. De mi van akkor, ha a rabszolga a vevő gondatlansága miatt romlott meg, de nem a vevő
csalása miatt? Ebben az esetben is ítélet születik ellene.
6. A rabszolga által elszenvedett romlás nemcsak a testére, hanem az elméje
lealacsonyodására is vonatkozik; például, ha a vevő háztartásában élő rabszolgatársai példája
megrontotta, és szerencsejátékossá, részegessé vagy csavargóvá vált.
7. Meg kell azonban jegyezni, hogy a vevő ilyen okokból nem adhatja át a rabszolgát jóvátétel
címén, mivel sem a rabszolgája, sem a megbízottja cselekedeteiért nem tartozik személyes
felelősséggel.
8. Arról sem szabad megfeledkezni, hogy mindazokat a dolgokat, amelyek az aedilisek
ediktumában szerepelnek, ha azok a kérdés egyesítése előtt történtek, jóvá kell tennie, mert
szükséges, hogy felsorolásra kerüljenek, hogy figyelembe lehessen venni, ha valamelyikük a
kérdés egyesítése előtt történt az ügyben. Az ügyhöz való csatlakozás után azonban a
rabszolga visszaszolgáltatásának teljes kérdését a bíróságnak kell eldöntenie, és a keletkezett
nyereséget, valamint a rabszolga romlásának tényét és minden más dolgot is figyelembe kell
venni. Ugyanis amint a bíró hatáskörébe kerül az ügy, kötelessége lesz eldönteni mindent, ami
az üggyel kapcsolatos. Azok a kérdések azonban, amelyek az ügyhöz való csatlakozás előtt
merültek fel, nem tartoznak megfelelően az ő hatáskörébe, kivéve, ha azokat kifejezetten az ő
döntésére bízták.
9. Az ediktumban ez is szerepel: "A rabszolgáért az eladónak fizetett pénzt és mindazt, amit a
tartozékokra hivatkozva átadtak, nem adják vissza, és az a fél, aki az említett pénz
megfizetéséért felelős, nem szabadul fel." A rabszolga nem adható vissza.
10. Az aedilisek azt a szabályozást hozták, hogy a vevőnek át kell adnia az eladónak
mindazokat a dolgokat, amelyeket fentebb említettünk, és ezután vissza kell fizetnie neki a
vételárat.
(26) Gaius, A curulei aedilisek ediktumáról, I. könyv.
Lássuk, nem igazságtalan-e, ha a vevő kénytelen átadni az ingatlant, és az ítélet alapján
indított perhez folyamodni, ha az eladó vagyonából semmit sem tudott behajtani; és nem
kellene-e úgy rendezni a dolgokat, hogy a vevő biztosítékot adhasson a rabszolga
visszaszolgáltatására, ha a vételárat bizonyos időn belül visszafizetik neki?
27. Ulpianus, A curulai aedilisek ediktumáról, I. könyv.
A vevőnek meg kell kapnia azt a pénzt, amelyet a rabszolgáért fizetett, valamint minden mást,
ami a tartozékok közé tartozik. Ez alatt nemcsak az eladónak fizetett árat kell értenünk, mint
például a vételárat és annak kamatát, hanem mindazt is, amit az eladással kapcsolatban
elköltöttek. Ezt azonban csak akkor kell megfizetni, ha a kiadás az eladó beleegyezésével
merült fel, de ha bármit önként adtak, a vevő nem lesz jogosult a jóváírásra, mert nem
követelheti az eladótól azt, amit ő szabad akaratából adott. De mi van akkor, ha adó címén
fizettek pénzt, ami valójában a vevőt követi? Úgy véljük, hogy ezt is vissza kell adni, mert a
vevőnek kártalanítva kell távoznia.
28. Gaius, A curulei aedilisek ediktumáról, I. könyv.

892
Ha az eladó nem nyújt biztosítékot az aedilisek rendeletében említett kérdésekre vonatkozóan,
akkor két hónapon belül pert ígérnek ellene a tulajdon visszaszolgáltatására; vagy hat
hónapon belül a vevő érdekeinek mértékéig.
29. Ulpianus, A curulai aedilisek ediktumáról, I. könyv.
Meg kell érteni, hogy ha a vevő nem szolgáltatja ki az eladónak mindazt, amit ez a kereset
megkövetel, akkor nem hozhat ítéletet az eladóval szemben a javára. Ha azonban az eladó
nem adja meg a vevőnek a kért adatokat, az ítéletet ellene kell meghozni.
1. Ismétlem, a vevőt mentesíteni kell a felelősség alól a neki járó pénz tekintetében, akár
magával az eladóval szemben, akár mással szemben volt felelős.
2. Ezenfelül az ítélet az eladó ellen a vevő érdekének mértékéig szól. Nézzük tehát, hogy ez
meghaladhatja-e az árat vagy sem. És valójában az ítélet a vételárat és a tartozékokat is
magában foglalja; de vajon a vevőnek az ár kamatát is vissza kell-e követelnie azon az alapon,
hogy az őt megillető összeg egy részeként jogosult rá, különösen, hogy az esetlegesen
megszerzett hasznot is visszaadja? Megállapítást nyert, hogy jogosult rá.
3. Ha a vevő a rabszolga miatt bármilyen kárt szenvedett vagy pénzt költött, azt a bíróság
döntése alapján behajthatja, mégpedig úgy (ahogy Julianus mondja), hogy az eladó ellen ezek
miatt nem lehet ítéletet hozni; de a vevő nem kényszerülhet arra, hogy a rabszolgát az
eladónak átadja, hacsak nem kártalanítja őt.
30. Paulus, A curulei aedilisek ediktumáról, I. könyv.
Továbbá, ha a vevő a rabszolga visszaszolgáltatására irányuló perben csatlakozik az ügyhöz,
vagy ő maga indít pert a saját nevében, mindkét félnek biztosítékot kell nyújtania arra nézve,
hogy az eladó megfizeti az ellene hozott ítélet összegét, amennyiben nem rosszhiszemű, és
hogy a vevő átadja az eladónak mindazt, ami a kezébe kerül, vagy amit a vevő
rosszhiszeműsége miatt nem tudott megszerezni a rabszolga érdekében indított per útján.
1. A vevő jogosult minden olyan szükséges költségre, amely a rabszolga betegsége miatt
merült fel nála a kiadás után, és Pedius azt mondja, hogy a korábban felmerült költségeket
külön meg kell említeni; Aristo azonban úgy véli, hogy a rabszolga élelmezését nem kell
figyelembe venni, azon oknál fogva, hogy a rabszolga szolgálatban töltött idejére nem
követelnek semmit.
31. Ulpianus, A curulai aedilisek ediktumáról, I. könyv.
Ha az eladó megtagadja a rabszolga visszavételét, nem szabad, hogy a vételárnál nagyobb
összegű ítéletet hozzanak ellene; ezért a vevőnek a rabszolga miatt elszenvedett kárra való
hivatkozással csak a személye megtartásának jogát biztosítjuk, és az eladó elkerülheti az ezért
való felelősséget, ha megtagadja a rabszolga átvételét, de ezzel nem ússza meg a vételárért,
valamint annak tartozékaiért való felelősséget.
1. Ha az eladó vagy kijelentette, vagy garantálta, hogy a rabszolga nem tolvaj, akkor a
garanciája alapján felelősséggel tartozik, ha a rabszolga lopást követ el; mert ebben az esetben
nemcsak akkor kell tolvajnak tekinteni, ha idegentől lop, hanem akkor is, ha a gazdája
tulajdonát sajátítja el.
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2. Ha egy rabszolganőt visszaadnak, akkor az eladás után született gyermekeiről is le kell
mondani, akár egy, akár több van belőlük.
3. Ha azonban a haszonélvezeti jog az ingatlan puszta tulajdonjoga mellé társul, akkor
kétségtelenül vissza kell azt is adni.
4. Ha a rabszolga peculiumot szerzett, amíg a vevő birtokában volt, mit mondjunk erre
vonatkozóan? Ha valóban a vevő tulajdonának kezelésével szerezte, akkor azt kell
mondanunk, hogy ez utóbbi tulajdonában marad, de ha más forrásból szerezte, akkor át kell
adnia az eladónak.
5. Ha a vevő több örököst hagy hátra, nézzük meg, hogy mindegyiküknek bele kell-e egyeznie
a rabszolga visszaszolgáltatásába. Pomponius azt mondja, hogy nem szükséges valamennyiük
beleegyezése, és hogy kijelölhetnek egy megbízottat, aki helyettük jár el, hogy az eladót ne
érje semmilyen kár, ha az egyik fél tulajdonában lévő rabszolga részét megkapja, és a többiek
részesedése miatt a rabszolga értékének hiányáig ítéletet hoznak ellene.
6. Azt is mondja, hogy ha a rabszolga meghalt, vagy az eladó visszavette, akkor az örökösök
mindegyike szabályosan indíthat keresetet a saját részéért. Sőt, megkapják a vételárból és
tartozékaiból, valamint a termésből és tartozékaiból származó haszonból a rájuk eső arányos
részt; és ha a rabszolga megromlik, mindegyikük arányosan felel, kivéve, ha előfordul, hogy a
felosztás nem lehetséges; mint például egy női rabszolga utódai esetében; mert akkor
ugyanazt a szabályt kell betartani, amely akkor érvényes, ha magát az anyát adják el, mivel
tagadtuk, hogy ő maga részben visszaadható lenne.
7. Marcellus azt is kimondja, hogy ha egy közösen tartott rabszolga maga vásárol rabszolgát,
és amennyiben azt vissza kell adni, az egyik gazdája nem indíthat pert, hogy az eladót
kötelezze a rabszolgából való részesedésének visszavételére, mint ahogyan abban az esetben
sem, ha a vevő több örököst hagy hátra, és ezek mindegyike nem adja beleegyezését a
rabszolga visszavételéhez.
8. Marcellus azt is mondja, hogy egy rabszolga két társtulajdonosa közül az egyik nem
indíthat vételi pert az eladó ellen, hogy kényszerítse az eladót a rabszolga felének átadására,
ha kifizeti neki az árból rá eső részt; és hozzáteszi, hogy ezt a szabályt a vevők esetében is be
kell tartani, mert az eladónak, aki zálogba adott tulajdont ad el, joga van azt visszatartani,
amíg a vevő nem fizet érte.
9. Pomponius úgy véli, hogy ha a vevő örököse, vagy családja, vagy megbízottja akár
hanyagságból, akár rosszindulatú szándékból olyan cselekményt követ el, amely csökkenti az
ingatlan értékét, akkor csak az a jogos, hogy a bírósági döntés alapján a teljes összegért
feleljen. Sőt, valamennyi örökös számára előnyösebb, ha egyetlen megbízottat jelölnek ki, aki
helyettük pert indít; ha ugyanis a rabszolga az említett örökösök egyikének hibájából romlik,
ezt mindenki megtéríti, és a többiek jogosultak lesznek a vele szemben indított osztozkodási
perre, mivel az ő hibájából szenvedték el a veszteséget, és megakadályozták őket a rabszolga
visszaszolgáltatásában.
10. Ha az eladó több örököst hagy hátra, a rabszolgát mindegyiküknek vissza lehet adni, a
hagyatékból való részesedésük arányában. Ugyanez a szabály vonatkozik arra az esetre is, ha
a rabszolgát több félnek adják el. Ha ugyanis egy magánszemély több tulajdonostól vásárolt
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rabszolgát, vagy többen vásároltak egy tulajdonostól, vagy több rabszolgát vásároltak
egyetlen tulajdonostól, a jobb vélemény szerint, ha több eladó van, mindegyikük feltétlenül
köteles visszavenni a rabszolgát; de ha a rabszolgában különböző részesedéseket vásároltak az
egyes tulajdonosoktól, akkor helyesen állapítható meg, hogy az egyikük kötelezhető a
részesedésének visszavételére, és a másik ellen kereset indítható a rabszolgáért fizetett
értéktöbblet visszaszerzésére. Ha pedig több személy vásárol egy rabszolgát egy eladótól,
akkor mindegyikük indíthat pert a saját részesedése miatt; ha azonban közösen vásárolják
meg a rabszolgát, akkor mindegyikük indíthat pert a rabszolga egészének
visszaszolgáltatására.
11. Ha a visszaadandó rabszolga meghal, felmerül a kérdés, hogy a vevő, a családja vagy az
ügynöke hibájából vesztette-e el az életét; mivel ha ez volt a helyzet, akkor úgy kell tekinteni,
hogy még él, és mindent át kell adni az eladónak, amit akkor kellett volna, ha a rabszolga
élne.
12. A gondatlanság alatt nemcsak a durva gondatlanságot értjük, hanem azt is, amely miatt a
vevőt felelősnek kell tekinteni azért, hogy bármilyen módon a rabszolga halálát okozta; mint
például, ha nem biztosított orvost a rabszolga gyógyítása érdekében, vagy ha saját hibájából
olyan orvost biztosított, aki alkalmatlan volt.
13. Úgy véljük, hogy ez a szabály akkor alkalmazható, ha a rabszolga a kiadás csatlakozása
előtt hal meg, de ha a halála a kiadás csatlakozása után következett be, akkor a bírónak kell
eldöntenie, hogyan halt meg a rabszolga; mert Pedius véleménye szerint minden, ami a kiadás
csatlakozása után történik egy perben, a bíró bölcsessége szerint kell eldönteni.
14. Amit az ügynökkel kapcsolatban elmondtunk, az vonatkozik a gyámokra, gondnokokra és
másokra is, akiknek az a feladatuk, hogy mások nevében eljárjanak. Ez Pedius véleménye is,
és hozzáteszi, hogy nem igazságtalan a megbízót felelőssé tenni azoknak a gondatlanságáért,
akikre az üzletvezetést bízták.
15. Pedius azt is mondja, hogy az apai felügyelet alatt álló gyermekek is a "háztartás"
fogalmába tartoznak, mivel a vagyon visszaszolgáltatására irányuló kereset a háztartás
minden tagját felelőssé teszi a cselekedeteikért.
16. Ha valaki kártérítési pert indít egy rabszolga értékcsökkenése miatt, amiért az elmenekült,
és később azért perel, mert a rabszolga egészségtelen; milyen összegben kell ítéletet hozni?
Kétségtelen, hogy a rabszolga elszökése miatti kártérítési kereset többször is benyújtható.
Julianus azonban azt mondja, hogy vigyázni kell arra, hogy a vevő ne szerezzen hasznot, és
ne szerezze vissza kétszer ugyanannak a vagyontárgynak az értékbecslését.
17. A rabszolga visszaszolgáltatása esetén a vételár visszafizetésére irányuló ténybeli
keresetnek van helye; ebben az esetben nem azt kell vizsgálni, hogy volt-e jó ok a rabszolga
visszaszolgáltatására, hanem csupán azt, hogy hová adták vissza. Ez nem ésszerűtlen, mivel
igazságtalan lenne, miután az eladó a rabszolga visszavételével elismerte, hogy erre oka volt,
mivel a kérdés az, hogy vissza kellett-e vagy nem kellett volna visszaadni, és azt sem
vizsgálják, hogy a visszaadásra a törvényben meghatározott határidőn belül került-e sor.
18. Nyilvánvaló, hogy ez az akció megköveteli a rabszolga visszavételét. Ellenkező esetben,
ha nem vinnék vissza, a kereset elbukna, még akkor is, ha a felek puszta egyetértéssel
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állapodtak meg a visszaszolgáltatásában. Ennélfogva nem a visszavételről szóló
megállapodás, hanem maga a visszavitel alapozza meg ezt a keresetet.
19. Mindent, ami az eladáskor a rabszolgával együtt járt, szintén vissza kell adni e kereset
révén.
20. Mivel a kétszeres kártérítésre vonatkozó kikötés örök érvényű, ezért úgy ítélték meg, hogy
az adásvételi kereset akkor is benyújtható, ha az eladó nem adott biztosítékot a rabszolga
értékének kétszereséért; mivel a szokás és a szokásjog kérdései mindig szerepelnek a
jóhiszemű keresetekben.
21. A rabszolgákat eladó személyeknek az eladáskor mindig meg kell adniuk a
nemzetiségüket, mert nagyon gyakran a rabszolga születési helye vagy vonzza, vagy elriasztja
a vevőt, és ezért érdekünkben áll tudni, hogy milyen országban született; mert feltételezhető,
hogy egyes rabszolgák azért jók, mert olyan nemzetből származnak, amelynek nincs rossz
híre, másokat pedig azért tartanak rossznak, mert olyan nemzetből származnak, amely inkább
rossz hírű, mint más. Ha a rabszolga származását nem említették, az erre alapított kereset a
vevőnek és minden érdekeltnek megilleti, amellyel a vevő a rabszolga visszavételét
kikényszerítheti.
22. Ha az ingatlant azzal a kikötéssel adják el, hogy ha az nem felel meg, meghatározott időn
belül visszaadható, ez a megállapodás érvényesnek minősül. Ha azonban semmiben sem
állapodtak meg az időre vonatkozóan, a vevő hatvan rendelkezésre álló napon belül ténybeli
keresetet nyújthat be az ingatlan visszavételének kikényszerítésére, de ezen időszakon túl
nem. Ha azonban abban állapodtak meg, hogy az ingatlan az időre való hivatkozás nélkül is
visszaadható, úgy gondolom, hogy ez a szerződés érvényes lesz. Ha pedig a hatvan napos, a
dolog visszaszolgáltatására megállapított határidő letelt, a vevőnek megfelelő okok fennállása
esetén a keresetnek helyt kell adni.
23. Az okok vizsgálata során meg kell állapítani, hogy az eladó felelős-e a késedelemért, vagy
nem volt jelen, hogy a rabszolgát vissza lehessen neki szolgáltatni; vagy volt-e más nyomós
oka annak, hogy a rabszolgát nem adták át a megadott határidőn belül, mert nem volt
kielégítő.
24. Ezekben a cselekményekben ugyanazt a szabályt kell betartani, mint a női rabszolga
utódainak esetében, valamint a haszon és egyéb, már említett járulékos dolgok esetében, ha a
visszaadandó rabszolga meghal, mielőtt ez megtörténne.
25. A jogtudósok úgy vélik, hogy az adásvételhez való bármilyen csatlakozás az adásvétel
részét képezi.
(32) Gaius, A curulei aedilisek ediktumáról, II. könyv.
Ezért, amint azt fentebb már említettük, az eladó köteles értesíteni a vevőt minden olyan
betegségről, hibáról vagy más hibáról, amely az Ediktumban szerepel; és mivel az
Ediktumban az is szerepel, hogy garantálnia kell, hogy a rabszolga nem rendelkezik ilyen
hibákkal, így akkor is, amikor a rabszolgát a tulajdon tartozékaként átadják egy másik félnek,
az eladó köteles ugyanezt a nyilatkozatot és garanciát megtenni. Ezt nemcsak akkor kell
szükségesnek tekinteni, ha kifejezetten kijelentették, hogy a rabszolga Stichus az átruházott
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földterület tartozéka, hanem akkor is, ha általánosságban a földterületen lévő összes rabszolga
az adásvétel tartozékának minősül.
33. Ulpianus, A curulai aedilisek ediktumáról, I. könyv.
Ezért Pomponius azt mondja, hogy ha valamiről azt állítják, hogy az adásvétel járulékos
része, akkor azt olyan tökéletes állapotban kell rendelkezésre bocsátani, mintha az lett volna
az eladott fő tárgy; mert a polgári jog szerint a vételi per a járulékosnak mondott dolog jó
állapotban való rendelkezésre bocsátásának kikényszerítésére irányul; például, ha bizonyos
hordókat a földhöz való járulékosként említenek. Ez a szabály azonban csak akkor érvényes,
ha bármi kifejezetten járulékosként van meghatározva; ha ugyanis egy rabszolgát a
peculiumával együtt adnak el, az eladó nem lesz köteles szavatolni az említett peculium részét
képező rabszolgák épségét, mert nem határozta meg, hogy egy bizonyos dolog járulékos, és
csak a peculiumot kellett volna bármilyen állapotban rendelkezésre bocsátani; és ahogyan
nem volt köteles a peculium bizonyos mennyiségét rendelkezésre bocsátani, úgy nem volt
köteles e garanciát sem megadni. Pomponius azt mondja, hogy ugyanezt a szabályt kell
betartani, ha akár egy birtokot, akár egy rabszolga peculiumát adják el; mert az aedilisek
ediktuma nem vonatkozik a birtokhoz vagy peculiumhoz tartozó vagyontárgyakra. Ugyanezen
a véleményen van akkor is, ha egy földterületet adnak el a megműveléséhez szükséges összes
eszközzel együtt, és a rabszolgák is beletartoznak ebbe a megnevezésbe. Úgy vélem, hogy ez
a vélemény helyes, hacsak nem állapítják meg, hogy a felek kifejezett szándéka más volt.
(1) Ha az eladott vagyontárgyat visszaadják, akkor a rabszolgát is vissza kell adni, aki ebben
bűnrészes volt, még akkor is, ha nem volt hibás.
34. Africanus, Questions, VI. könyv.
Ha egyszerre több azonos fajtájú dolgot adnak el, mint például rabszolgákat, komédiásokat
vagy énekeseket, akkor azt kell megállapítani, hogy egy árat fizettek-e mindegyikért, vagy
mindegyikért külön-külön, mivel néha egy, néha több eladásról van szó. Ezt azért fontos
megkérdezni, hogy ha az említett rabszolgák közül valamelyik történetesen beteg vagy
egészségtelen, akkor megállapítható legyen, hogy mindegyiket egyszerre kell-e visszaadni.
1. Néha, bár az egyes fejekre vonatkozóan árakat állapítottak meg, mégis csak egy vételről
van szó, így az összeset vissza lehet, vagy vissza kell adni egyetlen egy hibája miatt; például,
ha nyilvánvaló, hogy a szándék az volt, hogy mindegyiket együtt vegyék vagy adják el, mint
ahogy ez gyakran előfordul rabszolgák esetében, vagy ha négylovas csapatokat, vagy egy pár
öszvért adnak el; így a felek számára előnyös lehet, ha mindegyiket, vagy egyiket sem kapják
meg.
35. Ulpianus, A curulai aedilisek ediktumáról, I. könyv.
Gyakran előfordul, hogy egészséges rabszolgákat visszaadnak betegekkel együtt, ahol nem
lehet őket szétválasztani anélkül, hogy ez ne okozna kellemetlenséget, vagy ne sértené a
természetes szeretetet; mert mi van akkor, ha a vevő inkább megtartja a fiát, és visszaadja a
szüleit, vagy fordítva? Ugyanezt a szabályt kell betartani a testvérek és a házasságban
egyesített rabszolgák esetében is.
(36) Pomponius, Sabinusról, XXIII. könyv.
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Ha több rabszolgát adnak el egy áron, és az aedilisek rendelete alapján az egyik rabszolgára
hivatkozva indítunk pert, az említett rabszolga értékét csak akkor kell megbecsülni, ha az árat
válogatás nélkül az egész számra állapították meg. Ha azonban, miután az árat minden egyes
rabszolgára megállapították, valamennyi rabszolgát a különböző egyedek együttes árával
megegyező összegért adták el, akkor az egyes rabszolgákra megállapított együttes árat kell
elfogadnunk, akár többet, akár kevesebbet ér.
37. Ulpianus, A curulai aedilisek ediktumáról, I. könyv.
Az aedilisek elrendelik, hogy a szolgálatban megöregedett rabszolgát nem szabad eladni, mint
a szolgasághoz nem szokottat. Az ediktumnak ezt a rendelkezését azért alkották meg, hogy
elkerüljék az árusok trükkjeit, mert minden esetben ügyelnek arra, hogy a vevőket ne
tévesszék meg az árusok. Például, mivel sok árus szokott olyan rabszolgákat újoncként eladni,
akik nem is azok, hogy több pénzért rendelkezhessenek velük, mivel feltételezik, hogy a
tapasztalatlan rabszolgák egyenesebbek, jobban alkalmazkodnak a szolgálathoz, mindenféle
munkához fogékonyabbak és ügyesebbek, míg a tapasztalt, a szolgaságban megöregedett
rabszolgákat nehéz megváltoztatni és a szokásokhoz igazítani. Ezért, mivel a
rabszolgakereskedők tudják, hogy az emberek inkább hajlanak a kezdő rabszolgák
megvásárlására, ezért keverik a tapasztaltakat közéjük, és mindet eladják a kezdőkért. Az
ediktummal az aedilisek úgy rendelkeznek, hogy ezt nem szabad megtenni; és ezért, ha egy
rabszolgát ilyen módon adnak el olyan vevőnek, aki nem ismeri a tényeket, vissza lehet adni.
38. Ugyanő, A curulai aedilisek ediktumáról, II. könyv.
Az Aediles azt mondja: "És ha az eladás céljából pompásan felöltöztették őket, akkor ebben
az állapotban kell átadni a vevőknek. Ha ez nem történt meg, hatvan napon belül keresetet
nyújtunk be a díszítés visszaszolgáltatására, vagy a díszítés miatt az állatok
visszaszolgáltatására; vagy ha az adásvételt betegség vagy hiba miatt kell visszavonni, hat
hónapon belül; vagy ha az állatok egy éven belül kevesebbet érnek, mint amennyiért eladták
őket, a vételár visszaszolgáltatására. Ha egy időben egy pár teherállatot adnak el, és az egyik
olyan állapotban van, hogy vissza kell adni, akkor mindkettő visszaszolgáltatásának lehetővé
tétele érdekében keresetnek adunk helyt".
(1) Ebben az ediktumban az edilisek a teherállatok visszatérését említik.
(2) Ennek az ediktumnak a kihirdetésére ugyanaz az ok vezetett, mint a rabszolgák
visszatérésére vonatkozó ediktumra.
(3) A betegségek és hibák tekintetében lényegében ugyanazokat a szabályokat kell betartani
velük kapcsolatban, mint a rabszolgákkal kapcsolatban. Ezért amit már mondtunk erről a
pontról, az itt is érvényes, és ha az állat elpusztul, ugyanúgy visszaadható, mint ahogyan a
rabszolgák esetében történik.
(4) De nézzük meg, hogy a teherállatok közé tartozik-e mindenféle szarvasmarha. Nehéz
mindet ide sorolni, mert a "teherállatok" kifejezés egy dolgot jelent, a szarvasmarháké pedig
mást.
(5) Ezért az ediktumot egy záradékkal egészítették ki, amelynek szövege a következő:
"Mindenféle szarvasmarha esetében az eladóknak ugyanazokat a szabályokat kell betartaniuk,
amelyeket a teherállatok épségére vonatkozóan megállapítottunk."
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(6) Ezért nem lehet többé kétséges, hogy az ökrök is beletartoznak-e az ediktumban
foglaltakba, mert bár a teherállatok elnevezés nem foglalja magában őket, az biztos, hogy a
szarvasmarha fogalma magában foglalja őket.
(7) Vannak bizonyos dolgok, amelyeket az embereknél betegségnek minősítenek, de az
állatoknál nem tekintik annak; például ha egy lovat ivartalanítanak, azt nem tekintik sem
betegségnek, sem hibának, mert ez nem csökkenti sem az erejét, sem a hasznosságát, bár soha
nem lesz alkalmas a szaporodásra. Caelius azt is kijelentette, hogy minden ivartalanított állat
nem hibás emiatt, kivéve, ha a művelet következtében gyengébbé vált, és ezért az öszvér nem
egészségtelen. Azt mondja, hogy Ofilius ugyanezen a véleményen volt, nevezetesen, hogy a
kasztrált ló egészséges, ahogyan az eunuch is az; de ha a vevő nem tudott erről, az eladó pedig
tudott róla, akkor a vételi keresetnek helye van. Amit Ofilius állít, az helyes.
(8) Felmerült a kérdés, hogy ha egy öszvér olyan, hogy nem lehet megváltoztatni, ha fel van
terelve, akkor egészséges-e. Pomponius szerint igen, mert nagyon sok kocsizó állat olyan,
hogy a hámban nem lehet megváltoztatni a helyzetét.
(9) Azt is mondja, hogy ha egy állat olyan hajlammal vagy testalkattal születik, hogy nem
lehet mással összefogni, akkor nem egészséges.
(10) Az állatot nemcsak valamilyen betegség miatt lehet visszaadni, hanem akkor is, ha erre
azért van ok, mert az állat nem felel meg az eladó állításainak vagy garanciájának; ugyanúgy,
mint a rabszolgák esetében.
(11) Caelius azt mondja, hogy a lovak jobb eladás céljából történő feldíszítésére vonatkozó
szabály nem vonatkozik arra az esetre, ha ezt az eladás időpontja előtt, azaz két nappal azelőtt
teszik, hanem éppen az eladáskor, vagy amikor eladásra kínálják, akkor mutatják be így
feldíszítve azoknak, akiknek várhatóan eladják. És minden alkalommal, amikor ilyen
díszítésre kerül sor, mind a keresetlevélben, mind az Ediktumban szerepel, hogy az állatokat
előállították, felöltöztették az eladás céljából, ahogyan egy állatot elő lehet állítani,
felöltöztetni az utazás céljából, és utána eladni.
(12) Ha több állatot adtak el, akkor az egyik állat csapdája miatt nem lehet az összeset
visszaadni; mert bár az egyik csapat hibás lehet, a többit nem szabad emiatt visszaadni.
(13) Ha egy pár öszvér elidegenítése történik, amelyek közül az egyik hibás, akkor a
különbség becslésénél nem kell figyelembe venni az utóbbi értékét; hanem a csapat értékét
kell figyelembe venni; mert ha mindkettőt ugyanazon az áron adták el, akkor ezt nem szabad
kettéosztani, hanem mindkettő értékvesztését együttesen kell figyelembe venni, és nem
csupán az egyik hibás értékcsökkenését.
(14) Ha egy pár gyufalovat adnak el, az Ediktum kimondja, hogy ha az egyiket vissza kell
adni, akkor mindkettőt vissza kell adni; ebben az esetben a vevő és az eladó érdekeit is
figyelembe kell venni, mivel az állatokat nem választják el egymástól. Hasonlóképpen, ha egy
három lovascsapatot vagy egy négy lovascsapatot adnak el, mindegyiket vissza kell adni. Ha
azonban két pár öszvér van, és az egyik öszvér egészségtelen, csak azt a párt kell visszaadni,
amelyikhez tartozik, a többit nem. Ha azonban nem párra vannak osztva, hanem csupán négy
öszvért adnak el egy áron, akkor egy öszvért kell visszaadni, és nem az összeset, mint
ahogyan, ha több lovat adnak el tenyésztési céllal, úgy véljük, hogy ha egy közülük
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egészségtelen, nem szükséges az összeset visszaadni. Ugyanezen a véleményen vagyunk
akkor is, ha több rabszolgát adnak el egy áron, kivéve, ha nem lehet őket szétválasztani; mint
például, ha színészek vagy bölények.
39. Paulus, A curulai aedilisek ediktumáról, I. könyv. vagy testvérek;
40. Ultpianus, A curulai aedilisek ediktumáról, II. könyv.
Mert ezeket nem szabad elválasztani egymástól.
1. Ezután az aedilisek azt mondják: "Hogy egy kutya, egy disznó, egy kis vaddisznó, egy
farkas, egy medve, egy párduc, egy oroszlán,"
41. Paulus, A curulai aedilisek ediktumáról, II. könyv.
És általánosságban: "Vagy bármely más állat, amely alkalmas arra, hogy kárt okozzon, akár
szabadon, akár kikötve, de nem lehet úgy visszatartani, hogy ne okozzon kárt."
42. Ulpianus, A curulai aedilisek ediktumáról, II. könyv.
Nem tartható olyan helyen, ahol állandóan emberek járnak el, és ahol az említett állat bárkit
megsebesíthet, vagy kárt okozhat. Ha ezeket a rendelkezéseket megszegik, és ennek
következtében egy szabad ember életét veszti, kétszáz solidi fizetendő; ha pedig egy szabad
ember megsérül, a felelős fél ellene olyan összegben ítélkezik, amelyet a bíró bölcsessége és
igazságossága szerint megfelelőnek talál; ha pedig más személy vagy bármilyen vagyon sérül,
az említett fél az okozott kár kétszeresét köteles megfizetni.
43. Paulus, A curulei aedilisek ediktumáról, I. könyv.
A legtöbb szakértő szerint a szarvával ütő ökör gonosz, akárcsak a rúgó öszvérek. Azokat a
lovakat is rosszindulatúnak mondják, amelyek minden ok nélkül megijednek és elszaladnak.
1. Az a rabszolga, aki gazdája barátjánál keres menedéket, hogy közbenjárását kérje az
utóbbinál, nem szökevény; még akkor sem, ha az a szándéka, hogy nem tér haza, ha nem kap
kegyelmet. Azért nem szökevény még, mert a "szökés" kifejezés nem csupán a tervre, hanem
magára a cselekményre is vonatkozik.
2. Ha egy rabszolga egy másik személy rábeszélésére elhagyja a gazdáját, és menekülni kezd,
akkor szökevénynek minősül, még akkor is, ha nem szökött volna el, ha az őt rábeszélő
személy nem ad tanácsot.
3. Ha egy rabszolgám, aki jóhiszeműen szolgált téged, megszökik, szökevénynek számít, akár
tudja, hogy hozzám tartozik, akár nem tud róla, kivéve, ha ezt azzal a szándékkal tette, hogy
visszatérjen hozzám.
4. Öngyilkosságot kísérel meg az a rabszolga, aki ezt gonoszság, rossz szokások vagy
valamilyen általa elkövetett bűncselekmény miatt teszi; de nem, ha azért tesz ilyen lépést,
mert képtelen elviselni a testi szenvedést.
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5. Ha valaki rabszolgát vásárol, és erőszakkal megfosztják tőle, rablás miatt négyszeres
kártérítést követelhet, és ezt követően visszaadhatja a rabszolgát, az eladónak pedig vissza
kell fizetnie a kapott árat. Ha azonban a rabszolga révén kárt szenvedett, és emiatt eljárást
indított, nem adhatja vissza az eladónak, kivéve, ha a vevő pert indít az ellen, aki a rabszolgát
ostorral verte vagy kínzásnak vetette alá.
6. A rabszolgát néha vissza kell adni, még akkor is, ha esetleg pert indítottunk az
értékbecsléséért, azaz a valódi értékét meghaladó ár becsült értékének a becslése miatt. Ha
ugyanis értéktelen, úgyhogy gazdájának nem előnyös, hogy ilyen rabszolga van nála, például
ha dührohamokra hajlamos vagy elmebeteg, még akkor is, ha az értékbecslése miatt pert
indítottunk, a bírónak kötelessége a rabszolga visszaadása után a vételár visszafizetését
elrendelni.
7. Ha valaki a rabszolga visszaadását a hitelezői becsapásának szándékával idézi elő, és nem
adta volna vissza, ha nem akarta volna becsapni őket; az eladó a rabszolga értékéért felel a
hitelezőkkel szemben.
8. Ha egy rabszolgát elzálogosítottak, akkor is kötve marad, még akkor is, ha visszaadják;
ahogyan ha őt vagy a rajta fennálló haszonélvezeti jogot elidegenítették, akkor sem lehet
jogszerűen visszaadni, hacsak nem váltják ki és nem állítják vissza a zálogjog alapján vállalt
kötelezettségtől mentesen.
9. Ha egy rabszolgát feltételhez kötve vásárolnak meg, és a feltétel teljesülése előtt indítanak
eljárást a visszaszolgáltatására, az érvénytelen, mert a vétel még nem teljes, és bírói
határozattal nem lehet hatályon kívül helyezni; és ezért ha a feltétel teljesülése előtt adásvételi
vagy eladási pert, illetve visszaszolgáltatási pert indítanak, a per utólag másodszor is
megindítható.
10. Bizonyos esetekben, még ha meg is történt az abszolút adásvétel, az a jog valamely
feltétele miatt függőben marad; mint például, ha egy rabszolga, akin az egyik félnek
haszonélvezeti joga, a másiknak pedig tulajdonjoga van, vásárol valamit; mert amíg
bizonytalan, hogy kinek a vagyonából fizeti ki az árat, addig a tulajdonjog függőben marad, és
ezért egyik fél sem indíthat keresetet a rabszolga visszaszolgáltatására.
44. Ugyanő, A curulai aedilisek ediktumáról, II. könyv.
Az aedilisek nagy igazsággal megtagadják, hogy a rabszolga a nála kisebb értékű vagyon
tartozékává váljon, hogy elkerüljék, hogy akár az ediktum, akár a polgári törvények ellen
elkövetett csalást, és - ahogy Pedius mondja - az emberi méltóság ellen is; különben ugyanaz
a szabály érvényesülne, mint a többi kérdésben, hiszen nevetséges lenne, ha egy földterületet
egy tunika tartozékának tekintenének. A rabszolga eladásához azonban bármi megengedett
tartozék lehet, mert nagyon gyakran a peculium értékesebb, mint maga a rabszolga, és néha a
tartozéknak minősített alrabszolga többet ér, mint az eladott főrabszolga.
1. E rendelet alapján az ellen a fél ellen indítható kereset, akinek a rabszolga eladásában a
legnagyobb érdekeltsége volt, mivel a rabszolgakereskedők általában társulást alkotnak, így
bármit is tesznek, azt közös ügyletnek tekintik; mert az aedilisek számára igazságosnak tűnt,
hogy az általuk megállapított pereket vagy az ellen a fél ellen indítsák, akinek a nagyobb
tulajdonrésze volt ?vagy legalábbis aki nem rendelkezett kevesebbel, mint a többiek ?, hogy a
vevő ne legyen kénytelen sok emberrel pereskedni; bár a vételi per minden egyes társ ellen
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indítható a részesedése arányában; mert az ilyen emberek nagyon hajlamosak a
haszonszerzésre, valamint a becstelen cselekmények elkövetésére.
2. A vagyon visszaszolgáltatására vagy annak értékelésére irányuló perben kétség merül fel,
hogy az a fél, aki eladott egy más tulajdonában lévő rabszolgát, egyúttal felelősséggel
tartozik-e a kilakoltatás, az egészségtelen állapot vagy a rabszolga szökése miatt. Ugyanis azt
lehet mondani, hogy a vevőnek nincs további érdeke, ha a rabszolga birtokától jobb jogcímen
megfosztották, akár egészséges, akár szökevény; de a vevő érdeke, hogy egészséges legyen,
amikor a rabszolgát szolgálata miatt birtokba vette, és a kötelezettség nem növekszik a később
történtek miatt, mert amint a rabszolgát átadták, a vevő érdekére vonatkozó kikötés hatályossá
válik.
45. Gaius, A curulei aedilisek ediktumáról, I. könyv.
A rabszolga visszaszolgáltatására irányuló keresetnek kettős hatása van, mivel az eladó ellen
néha kettős kártérítés, néha pedig csak egyszerű kártérítés címén születik ítélet. Ha ugyanis
nem hajlandó sem a rabszolga árát, sem a hozzá tartozó tartozékokat visszafizetni, és nem
mentesíti őt az általa vállalt kötelezettség alól, akkor az ár és a tartozékok kétszeresének
megfizetésére kötelezik. Ha azonban visszaadja az árat és a tartozékokat, vagy felmenti a
rabszolgát a javára vállalt kötelezettség alól, akkor egyszerű kártérítésre vonatkozó ítéletet
kell ellene hozni.
(46) Pomponius, Sabinusról, XVIII. könyv.
Amikor visszaadsz egy rabszolgát, nem vagy köteles garantálni, hogy nem felel semmilyen
lopásért vagy kárért, kivéve, ha azokat a te parancsodra követte el, vagy annak a félnek a
parancsára, akinek esetleg eladtad.
(47) Paulus, A Sabinusról, XI. könyv.
Ha egy rabszolgát, akit megvásároltál, manumitálsz, Labeo azt mondja, hogy sem a
visszaszolgáltatására, sem az általad kifizetett értéktöbblet összegének behajtására nem kapsz
keresetet; ahogyan a kétszeres kártérítésre vonatkozó kereset joga is megszűnik. Ezért a
képviselt vagy garantált dologra alapított kereset joga is elveszik.
1. Az aedilisek ediktumából eredő intézkedések a rabszolga halála után is fennmaradnak;
48. Pomponius, A Sabinusról, XXIII. könyv.
Feltéve, hogy a rabszolga a vevő, családja vagy megbízottja hibáján kívül hal meg.
1. Meg kell hallgatni azt, aki az általa megvásárolt rabszolga egészségtelenségére vagy
betegségére panaszkodik, és addig kívánja megtartani, amíg nem kap kielégítést.
2. A vevő jogai nem sérülnek, ha a rabszolga hat hónapon belüli visszaszolgáltatására
irányuló kereset benyújtásától eltiltották, de egy éven belül eljárást kíván indítani értékének
megállapítása iránt.
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3. Éppen az aedilisek ediktuma nem vonatkozik arra, aki láncra verve adta el a rabszolgát,
mert ez sokkal hatékonyabb, mint pusztán azt állítani, hogy láncra verve volt.
4. Az aedilisek ediktumára alapított perekben az eladónak csak akkor van joga kivételre
hivatkozni, ha a vevőnek tudomása volt arról, hogy a rabszolga szökni szokott, vagy láncra
verve volt, vagy más hasonló hibája volt, amely feljogosította volna az eladót a felmentésre.
5. Az aedilisek rendeletén alapuló kereset mind az örökös javára, mind ellene megalapozott;
mindazonáltal vizsgálatot kell folytatni az örökösök által később elkövetett cselekményekre
vonatkozóan, valamint arra vonatkozóan, hogy volt-e joguk ilyen eljárást indítani.
6. Ezek a keresetek nem csak a rabszolgákra, hanem mindenféle állatra vonatkozóan is
benyújthatók, így akkor is vádat emelnek ellenem, ha csak egy rabszolga haszonélvezetét
vásároltam meg.
7. Amikor egy rabszolga visszaadása iránt az egészségi állapota miatt keresetet indítanak,
akkor az eljárás során az egyik hibára vonatkozó állításokat lehet tenni, és ha később
bármilyen más hiba is felmerülne, akkor arra hivatkozva egy második keresetet lehet indítani.
8. Az egyszerű adásvételek esetében nem szokás a visszkeresetet igénybe venni.
49. Ulpiamis, Disputációk, VIII. könyv.
Kétségtelen, hogy a tulajdon visszaszolgáltatása iránti eljárás megindítható egy földterület
eladása esetén is, például olyan földterület eladása esetén, amely káros az egészségre; azt
ugyanis vissza kell szolgáltatni. És csakis méltányos az a megállapítás, hogy a vevő a tulajdon
visszaszolgáltatása után az adókért nem tartozik felelősséggel.
50. Julianus, A Miniciusról, IV. könyv.
A visszérrel rendelkező rabszolga nem egészséges.
51. Africanus, Kérdések, VIII. könyv.
Ha egy rabszolga megvásárol egy másik rabszolgát, aki beteg vagy egészségtelen, és annak
gazdája vételi pert indít, vagy a rabszolga visszaszolgáltatására irányuló pert; nem azt kell
megállapítani, hogy a gazda, hanem azt, hogy a rabszolga tudott-e ezekről a hibákról,
úgyhogy nincs különbség, hogy azért vásárolta-e a rabszolgát, hogy a peculiumához csatolja,
vagy azért szerezte meg a gazdája nevében; vagy hogy egy bizonyos rabszolgát vásárolt-e,
vagy általában véve egyet, a gazdája megbízásából; mert akkor a jóhiszeműség kérdése lesz,
hogy a rabszolgát nem csapta-e be az a fél, akivel az üzletet megkötötte; másrészt pedig az,
hogy az a vétség, amelyet a rabszolga a szerződés megkötésekor elkövetett, nem sérti-e a
gazdáját. Ha azonban a rabszolga a gazdája megbízásából vásárolta meg az alszolgát, és ez
utóbbi tudta, hogy az nem egészséges, az eladó nem lesz felelős.
1. Ha egy ilyen ügyletet egy ügynökkel kötnek, nem kétséges, hogy ha ez utóbbi tudta, hogy a
rabszolga beteg vagy egészségtelen, nem indíthat keresetet emiatt; bár ő maga mindazonáltal
felelősséggel tartozik az önkéntes ügynöki tevékenységen alapuló keresettel szemben. Ha
azonban az ügynök maga nem tudta, hogy a rabszolga egészségtelen, és megbízója utasítására
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vásárolta meg, aki tudott erről; és a rabszolga visszaadása előtt a megbízója nevében keresetet
indít, úgy ítélték meg, hogy ellene nem lehet érvényes kivételt tenni.
52. Marcianus, Szabályok, IV. könyv.
Ha egy rabszolga lopást követ el a gazdája ellen, ezt nem szükséges a rabszolga eladásakor
közölni, mert emiatt nem adják vissza. Ha azonban azt állította, hogy ez a rabszolga nem volt
tolvaj, akkor az ilyen állítás és garancia miatt felelősségre vonható.
53. Javolenus, Labeo utolsó műveiről, I. könyv.
Ha egy rabszolga harmad- vagy negyednapos lázban, köszvényben vagy epilepsziában
szenved, nem tekinthető jogilag egészségesnek, még azokon a napokon sem, amikor mentes
ezektől a betegségektől.
54. Papinianus, Vélemények, IV. könyv.
Nincs alapja a rabszolga visszaszolgáltatására irányuló keresetnek, ha a rabszolgát jó
ellenérték fejében vásárolták meg, és megszökik, ha korábban nem tette ezt.
55. Ugyanő, Vélemények, XII. könyv.
A rabszolga visszaszolgáltatására irányuló kereset benyújtására az eljárás megindításától
számított hat hónap áll rendelkezésre, és az eljárásra való jogosultságot nem lehet
megállapítani, ha a fél nem tudta, hogy a rabszolga szökni szokott, és ezt a hibát eltitkolta.
Mégis, a vevő e tekintetben való durva tudatlansága nem menthető fel.
56. Paulus, Kérdések, I. könyv.
Latinus Largus: Largus: "Kérdezem, hogy egy rabszolga visszaadható-e az eladó kezesének."
Azt válaszoltam, hogy ha a kezességet az eladással kapcsolatos mindenre való hivatkozással
vették, Marcellus szerint a rabszolga visszaadható a kezesnek.
57. Ugyanaz, kérdések, V. könyv.
Ha egy rabszolga megvásárol egy másikat, és gazdája keresetet indít a visszaszolgáltatására,
az eladó nem köteles fizetni neki, hacsak nem adja át neki mindazt, ami ebben a keresetben
szerepel, a teljes tényleges összeget, és nem csupán azt, ami a peculiumra vonatkozik; mert ha
a gazda keresetet indít az eladásra, hacsak nem fizeti ki a teljes vételárat, nem ér el semmit.
1. Ha azonban egy rabszolga vagy egy fiú eladja, a rabszolga visszaszolgáltatására irányuló
kereset a peculiumát érinti, és a visszaszolgáltatás alapja is a peculiumba tartozik. Az sem
tartozik ránk, hogy a rabszolga a visszaszolgáltatás előtt nem volt a peculium része, mivel
nem tartozhat a peculiumhoz az a rabszolga, aki még mindig a vevő tulajdona, de maga a
visszaszolgáltatás indoka a peculium részének tekintendő. Ha tehát egy tízezer szeszterciusért
vásárolt rabszolga csak ötezer szesztert ér, azt mondjuk, hogy ez utóbbi összeg a peculiumhoz
tartozik. Ez akkor is így van, ha nem tartozik urának semmivel, vagy nem fosztották meg a
peculiumtól. Ha azonban többel tartozik a gazdájának, akkor az lesz a következmény, hogy a
rabszolgát le kell adnia, és nem kap vissza semmit.
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(58) Ugyanaz, Vélemények, V. könyv.
Kérdezem, ha egy rabszolga elszökött a vevő elől, és úgy döntöttek, hogy jó ok van a
visszatérésére, vajon az eladónak nem kellene-e kifizetnie a rabszolga által elhurcolt vagyon
becsült értékét, mielőtt a rabszolgát visszaadják neki. Paulus azt válaszolta, hogy az eladónak
nemcsak a rabszolga árát kell megfizetnie, hanem annak a becsült értékét is, amit elloptak
tőle, hacsak nem hajlandó a rabszolgát átadni az elrabolt vagyonért való kárpótlásul.
1. Azt is kérdezem, hogy ha az eladó megtagadja az ingatlan becsült értékének és a vételárnak
a kifizetését, akkor a rabszolga megtartandó-e, és a peculiumra vonatkozó keresetnek helyt
kell-e adni, vagy pedig a visszaadni kívánt rabszolga árának kétszeresét kell-e követelni a
kikötés alapján. Paulus azt válaszolta, hogy a rabszolga árának visszakövetelésére, valamint a
stipulatio miatt annak kétszeres értékére is perelhető. A rabszolga által ellopott
vagyontárgyakra vonatkozó vélemény már elhangzott.
2. Vettem egy rabszolgát azzal a kikötéssel, hogy kétszeres értéket kapok, ha visszaadom, de
aztán megszökött a vagyonom egy részével. Miután később megtaláltak, és tisztességes
emberek jelenlétében kihallgattak, hogy korábban megszökött-e az eladó házából, azt
válaszolta, hogy igen. Kérdezem, hogy a rabszolga e válasza figyelembe vehető-e? Paulus azt
válaszolta, hogy ha más bizonyíték nem hiányzik korábbi szökésére, akkor a rabszolga
válaszának hinni kell.
59. Ulpianus, Az ediktumról, LXXIV. könyv.
Ha egy rabszolgát olyan állapotban adnak el, hogy vissza kell adni, igazságtalan, hogy az
eladó megkapja az árát.
1. Ha valaki két rabszolgát vásárol egy árért, és az egyik olyan állapotban van, hogy vissza
kellene adni, és az eladó ezt követően a teljes összegre vonatkozóan keresetet nyújt be, akkor
védekezésképpen kivételt kell tenni. Ha azonban az ár egy részéért indítanak pert, a jobb
vélemény az, hogy a kivétel nem jelent akadályt, kivéve, ha a tények olyanok, hogy mindkét
rabszolgát vissza kellene adni az egyikük egészségtelen állapota miatt.
(60) Paulus, Az ediktumról, LXIX. könyv.
A rabszolga visszaszolgáltatása után mindent a korábbi állapotába kell helyezni, mintha nem
történt volna eladás.
61. Ulpianus, Az ediktumról, LXXX. könyv.
Ha egy szolgalomról van szó, és az eladó alulmarad, vissza kell térítenie a vevőnek az utóbbi
által fizetett többletet, ha tudott arról, hogy az ingatlanra az említett szolgalmat rótták ki.
62. Modestinus, Különbségek, VIII. könyv.
Meg kell állapítani, hogy a Curule Aediles ediktum nem vonatkozik az adományozott
vagyonra. Hiszen miért kellene az adományozónak köteleznie magát arra, hogy visszavegyen
valamit, ha az ügyletnek nincs ára? De mi van akkor, ha az ingatlant az a fél, akinek
adományozták, feljavította? Beperelhető-e az ajándékozó a javítások értékéért? Azt kell
mondani, hogy ez semmiképpen sem áll fenn, mert az ajándékozót nem érheti büntetés a
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nagylelkűsége miatt. Ezért, ha bármit elajándékoznak, nem lesz szükség azokra a garanciákra,
amelyeket az aedilisek megkövetelnek, ha a tulajdon eladása történik. Nyilvánvaló, hogy az
adományozónak köteleznie kell magát (és ezt általában meg is teszi) a csalásra való
hivatkozással, hogy ne vonhassa vissza csalárd szándékkal azt, amit jótékonyságból
adományozott.
63. Ulpianus, A curulai aedilisek ediktumáról, I. könyv.
Meg kell jegyezni, hogy ez az ediktum kizárólag a rabszolgák eladására vonatkozik, nem csak
a rabszolgák, hanem minden másfajta tulajdon eladására is. Furcsának tűnik, hogy a
bérletekre vonatkozóan semmi sem szerepel. Ennek az az oka, hogy ezek soha nem tartoztak
az aedilisek hatáskörébe, vagy pedig az, hogy a bérlet és az adásvétel nem azonos
körülmények között köttetett.
64. Pomponius, Episztolák, XVII. könyv.
Labeo azt mondja, hogy ha több rabszolgát vásárolunk egy áron, és az egyikükre hivatkozva
kívánunk pert indítani, akkor az összes rabszolgát fel kell becsülni, ahogyan a földterület
felbecsülésekor is teszik, amikor a föld egy részének kilakoltatással történő elvesztése miatt
indítanak pert.
1. Azt is mondja, hogy ha több rabszolgát adtak el egy áron, és garantálták, hogy azok
egészségesek lesznek, és csak egy részük egészséges, akkor a képviselet és a garancia miatt az
összes rabszolga tekintetében jogszerűen lehet keresetet indítani.
2. Azt is mondja, hogy a teherhordó állat elkóborolhat és megszökhet, de nem lehet eljárást
indítani azon az alapon, hogy vándorló vagy szökevény.
65. Venuleius, Cselekedetek, V. könyv.
Inkább mentális, mint fizikai hiba, ha egy rabszolga állandóan jelen akar lenni a kiállításokon,
vagy ha gondosan vizsgálja a festményeket, vagy akár ha hazug, vagy ha hasonló hibái
vannak.
1. Amikor krónikus betegséget említenek, Cassius szerint ez olyan betegséget jelent, amely
káros. A szót azonban úgy kell érteni, hogy olyan betegséget jelent, amely állandó, és
amelynek az idő nem vet véget. Krónikus betegségnek azt tartják, ami az embert a születése
után támadja meg, mert a krónikus szó folyamatosat jelent.
2. Egy rabszolga lehet tapasztaltnak, vagy kezdőnek nevezett. Caelius azt mondja, hogy a
tapasztalt rabszolgát nem a szolgaságban töltött idő, hanem képességei és képzettsége miatt
kell értékelni; mert ha valaki eladáskor megvásárol egy kezdő rabszolgát, és valamilyen
szolgálatban alkalmazza, azonnal a tapasztaltak közé sorolják, mivel a tapasztalatlanságot
nem az elme fejletlenségétől, hanem a szolgaság állapotától függőnek tekintik. Nem számít,
hogy ért-e latinul vagy sem, mert egy rabszolga nem tekinthető tapasztaltnak pusztán azért,
mert történetesen a szabad művészetekben és tudományokban járatos.

2. cím. A kilakoltatásokról és a kétszeres kártérítésre vonatkozó kikötésről
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1. Ulpianus, Sabinusról, XXVIII. könyv.
Ha a vevő jobb jogcím miatt elveszíti az általa megvásárolt teljes vagyontárgyat vagy csak
annak egy részét, az eladóhoz fordulhat. Ha csak egy részét vagy osztatlan földrészletet veszít
el, akkor az elvesztett összeg erejéig tarthat igényt. Ha azonban a földrészlet egy bizonyos
részét veszíti el, és nem annak osztatlan részét, akkor a föld minőségének megfelelően
jogosult a visszkeresésre, amelytől megfosztották. De mi van akkor, ha a földterület legjobb
vagy legrosszabb részét veszíti el? Meg kell állapítani a föld minőségét, és a föld értékének
arányában jogosult lesz az igénybevételre.
2. Paulus, Sabinusról, V. könyv.
Ha nem ígérnek kétszeres kártérítést, és kilakoltatás miatt indítanak pert; az alperes ellen
kétszeres kártérítésre vonatkozó ítéletet kell hozni.
3. Ugyanő, A Sabinusról, X. könyv.
A rabszolga eladásakor a peculiumot mindig úgy kell érteni, hogy a rabszolgát fenntartják. Ha
egy eladott rabszolga magával vitte peculiumának egy bizonyos részét, és emiatt a vevő ellen
lopási pert indítanak, ez utóbbi nem hivatkozhat az eladóval szemben kétszeres kártérítésre
egy kikötésre hivatkozva, mert az eladónak az eladáskor garantálnia kellett, hogy a rabszolga
mentes a lopásért vagy kárért való felelősségtől. Ez a kereseti jog azonban csak az adásvétel
megtörténte után keletkezik.
4. Ulpianus, Az ediktumról, XXXII. könyv.
Felmerül a kérdés, hogy annak, aki eladta a rabszolgát, kell-e kezességet vállalnia a
kilakoltatás ellen, akit általában második kezesnek neveznek. Megállapították, hogy nem kell
ezt megtennie, kivéve, ha ebben megállapodtak.
(1) Ha egy gyám kiskorú nevében adásvételt hajt végre, és ezt kilakoltatás követi, Papinianus
a Vélemények harmadik könyvében azt mondja, hogy méltányossági keresetnek adnak helyt
az ellen, akinek javára a gyámságot kezelik. Hozzáteszi azonban, hogy ez csak arra
vonatkozik, ami az adott időpontban az ő tulajdonában volt. Nézzük meg, hogy a gyámolt
felel-e a teljes összegért, ha a gyám nem lenne fizetőképes. Szerintem ez a jobb vélemény,
mert a gyámmal kötött szerződés nem semmis.
5. Paulus, Az ediktumról, XXXIII. könyv.
A rabszolga eladója azt állította, hogy a peculium járulékos volt. Ha egy alszolgát
kilakoltatással vettek el, Labeo szerint az eladó nem felel emiatt, mert ha a rabszolga nem
képezte a peculium részét, akkor nem minősülne járulékosnak, de ha igen, akkor a vevő a bíró
döntése folytán kárt szenvedett; más a helyzet azonban, ha az eladó kifejezetten kijelentette
volna, hogy a rabszolga járulékos, mert ebben az esetben köteles lenne garantálni, hogy a
rabszolga a peculium részét képezte.
6. Gaius, A tartományi ediktumról, X. könyv.
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Ha egy földterületet eladnak, az ország azon részén, ahol az ügyletre sor került, az ottani
szokásoknak megfelelően biztosítékot kell nyújtani a kilakoltatás ellen.
7. Julianus, Digest, XIII. könyv.
Ha egy fél megvásárolja a gyámtól a helyébe lépett rabszolgát, akkor a helyébe lépő rabszolga
ellen vételi pert indíthat, valamint a kikötés alapján kilakoltatás miatt is; de magával a
gyámmal szemben egyik keresetre sem lesz jogosult.
8. Ugyanaz, Digest, XV. könyv.
A rabszolga eladójának kezességet kell vállalnia a vevőnek annak az érdeknek az erejéig,
amellyel ez utóbbi rendelkezett, hogy a rabszolga az eladóé legyen. Ezért, ha a vevő
kilakoltatással elveszíti a rabszolganő utódait vagy egy olyan birtokot, amelyre a rabszolga az
ő megbízásából lépett be, vételi pert indíthat. És ahogyan az eladó köteles neki átadni a
rabszolgát, amelyet eladott neki, úgy köteles a vevőnek megtéríteni mindazt, amit a rabszolga
révén megszerezhetett volna, ha nem fosztják meg tőle.
9. Paulus, Az ediktumról, LXXVI. könyv.
Ha eladnál nekem egy Titius tulajdonát képező rabszolgát, és Titius ezután engem jelölne ki
örökösének; Sabinus azt mondja, hogy kilakoltatás esetén a kereset joga elvész, mivel a
rabszolgát nem lehet tőlem elvenni, hanem vételi keresethez kell folyamodni.
(10) Celsus, Digest, XXVII. könyv.
Ha valaki eladna és átruházna rám egy olyan útjogot, amelyet egy másik féllel közösen
birtokol, mintha annak egyedüli tulajdonosa lenne, akkor kilakoltatás miatt felelősséggel
tartozik nekem, ha a másik fél megtagadja, hogy átruházza rám a jogát.
11. Paulus, Vélemények, VI. könyv.
Lucius Titius földeket vásárolt Németországban, a Rajnán túl, és kifizette a vételár egy részét.
Amikor a vevő örököse ellen pert indítottak a fennmaradó összegért, ez utóbbi
viszontkeresetet nyújtott be, azt állítva, hogy ezeket a birtokokat részben a császár parancsára
adták el, részben pedig jutalomként osztották szét a veterán katonák között. Kérdezem, hogy
ezt a kockázatot az eladónak kell-e vállalnia? Paulus azt válaszolta, hogy a jövőbeni
kilakoltatási esetek, amelyek az adásvételi szerződés megkötése után következnek be, nem
érintik az eladót; és ezért az előadott tények szerint a föld árának fennmaradó részéért pert
lehet indítani.
1. Az eladó nem perelhető sem kétszeres, sem egyszerű kártérítésért, olyan bűncselekmények
miatt, amelyeket általában közvádas büntetéssel sújtanak, ha a következő szavak szerepelnek
a kikötésben, nevezetesen: "A szóban forgó rabszolga mentes az elkövetett károkért való
felelősség alól".
(12) Scaevola, Vélemények, II. könyv.
Egy bizonyos személy, akit egy birtok felének örökösévé neveztek ki, eladta a hozzá tartozó
összes földet, és a társörökösök elfogadták az árat. Mivel a földterület kilakoltatással
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elveszett, megkérdezem, hogy a társörökösök kötelesek-e vételi pert indítani. Azt válaszolom,
hogy ha a társörökösök jelen voltak, és nem ellenkeztek, akkor mindegyikük úgy tekintendő,
hogy eladta a részét.
13. Paulus, Sabinusról, V. könyv.
Proculus nagyon helyesen állapította meg, hogy ha egy földterület egy része kilakoltatással
veszik el, akkor annak minőségét az eladás időpontjában kell megbecsülni, nem pedig akkor,
amikor a vevőt megfosztották tőle;
14. Ulpianus, Az ediktumról, XVIII. könyv.
És hogy az ár összegének felét nem szabad pusztán figyelembe venni.
15. Paulus, Sabinusról, V. könyv.
Ha azonban a földterülethez később alluviális lerakódás révén bármilyen módon
hozzácsatolták, akkor figyelembe kell venni azt az időpontot, amikor ez megtörtént.
(1) Ha a haszonélvezeti jog kilakoltatással veszik el, a termény értékét meg kell becsülni.
(2) Ha azonban a vevő a kilakoltatással elveszíti a rabszolgát, akkor a bíróságnak kell
megbecsülnie, hogy a föld értéke milyen mértékben csökkent emiatt.
16. Pomponius, Sabinusról, IX. könyv.
Ha az eladott ingatlant már visszaszerezte valaki, akinek jobb jogcíme van, a vételi kereset
minden olyan dologra hivatkozva indítható, amely hozzá lett csatolva, mint ahogy a
kifejezetten a megvásárolt föld tartozékaként megjelölt dolgokat az eladónak egyszerűen
pótolnia kell, ha azok kilakoltatással elvesznek.
1. A kétszeres kártérítésre vonatkozó kikötés akkor válik hatályossá, amikor az ingatlant
visszaadják a jogosultnak; vagy amikor a jogosult ellen az ingatlan értékére vonatkozóan
ítéletet hoznak; vagy amikor a birtokost, miután a vevő beperelte, felmentik.
2. Ha egy rabszolga, aki miatt kétszeres kártérítés megfizetését kötöttük ki, elveszik
számunkra, mert szökevény, vagy nem egészséges; felmerül a kérdés, hogy ennek ellenére
indíthatunk-e eljárást? Proculus azt mondja, hogy meg kell vizsgálni, hogy nem áll-e fenn
különbség ott, ahol a kilakoltatás idején nem volt az enyém, és ott, ahol abban az időben az
enyém lett; mert abban az esetben, ahol a tulajdonommá vált, azonnal érdekeltséget szereztem
abban az összegben, amelyre emiatt romlott; és a kikötés alapján azonnal keresetjogot
szereztem, amelyet sem kilakoltatással, sem a rabszolga halálával, emancipációjával vagy
szökésével, sem más hasonló okból nem veszíthetek el. De ha nem lett volna a tulajdonom
része, semmivel sem vagyok szegényebb, mert a rabszolga szökevény; mivel nem tartozott a
birtokomba. Ha azonban kikötöttem, hogy egészséges, és nem szokott kóborolni, akkor
érdekem csak a jelenlegi használatra vonatkozik, bár az meghatározatlan lehet; mint ahogyan
az is, ha nem lehetett tudni, hogy meddig lesz nálam, és hogy valaki kilakoltatással
visszaszerzi-e őt akár tőlem, akár attól, akinek eladtam, és akinek ugyancsak garanciát adtam.
A Proculus következtetése az, hogy engem csak a kikötés hatályba lépése után lehetett volna
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perelni a kikötés alapján, annak az érdekemnek a mértékéig, hogy az említett rabszolga ne
szokjon elszökni.
(17) Ulpianus, Sabinusról, XXIX. könyv.
Senki sem kételkedik abban, hogy az eladó, aki megpróbálja visszaszerezni azt a tulajdont,
amelyet ő maga adott el, csalásra hivatkozva kizárható, még akkor is, ha esetleg más jogcímen
szerezte meg a tulajdonjogot; mivel tisztességtelenül próbálja megszerezni azt a tulajdont,
amellyel ő maga rendelkezett. Ezen túlmenően az eladónak el kell döntenie, hogy inkább
megtartja-e az ingatlant azáltal, hogy kivétel útján megállítja az eljárást; vagy, ha
megfosztották az ingatlantól, a kikötés alapján kétszeres kártérítés iránti keresetet indít.
18. Paulus, Sabinusról, V. könyv.
Még ha nem is hivatkoztak kivételre, vagy ha a vevő sikeres ellenvetés után mégis
kilakoltatják, az eladó a kikötés alapján akkor is beperelhető kétszeres kártérítésért, mivel a
vételi per indítható ellene.
19. Ulpianus, Sabinusról, XXIX. könyv.
Amennyiben azonban nem került sor megállapodás megkötésére, ugyanezt a véleményt
képviseljük a vételi kereset tekintetében.
(1) Ha egy szabad embert, aki jóhiszeműen szolga volt Titiusnak, eladják nekem, és Titius őt
örökösévé teszi, mintha szabad lenne, és emiatt velem együtt örökösödik, jogosult leszek őt
Titius örököseként felelősségre vonni.
20. Pomponius, Sabinusról, X. könyv.
Megterheltem egy földterületet, amely a tulajdonomban volt, és később eladtam önnek azzal a
feltétellel, hogy nem terheli meg. Ha ezt követően megvásárolom Öntől az említett
földterületet, és Ön kilakoltatás elleni biztosítékot ad nekem, a biztosítékban ki kell jelenteni,
hogy a földterületet az én számlámra terhelték meg, mert ha ez nem történik meg, és emiatt
keresetet indítok Ön ellen, akkor csaláson alapuló kivételes eljárásra hivatkozva eltilthatnak.
(21) Ulpianus, Sabinusról, XXIX. könyv.
Ha egy eladott rabszolga meghal, mielőtt valaki, akinek jobb jogcíme van, visszaszerezné, a
kikötés nem lép hatályba, mert senki sem szerezte vissza, és ami történt, az nem más, mint az
emberiség sorsa. Mégis, ha csalás történt, a vevő ezen az alapon keresetet indíthat.
1. Ezért Julianus nagyon helyesen állapítja meg a Negyvenharmadik könyvben, hogy a
kétszeres kártérítésre vonatkozó kikötés akkor lép életbe, amikor a tulajdon oly módon veszik
el, hogy a vevő magának a kilakoltatásnak a következtében nem lesz jogosult rá.
2. Ezért azt mondja, hogy ha egy rabszolga tulajdonjogával kapcsolatban vita keletkezik, és a
vevő megbízza az eladót, és ez utóbbi, miután vereséget szenvedett, kártérítési felelősséggel
tartozik; a kétszeres összegre vonatkozó kikötés nem válik hatályossá, mert az eladónak, aki
egyúttal a vevő megbízottja is, nincs olyan megbízási joga, amely lehetővé tenné számára,
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hogy a kártérítés összegét a vevőtől behajtsa. Ezért, mivel a vevő sem vagyontárgyat, sem
pénzt nem veszített, nincs szükség a kikötés érvényesítésére; bár ha a kiadás után vereséget
szenvedett volna, és megfizette volna a megállapított kártérítést, úgy tartják, hogy a kikötés
hatályossá válna; és ezt maga Julianus is megállapította ugyanebben a könyvben, mivel a
vevő nem tekinthető úgy, hogy birtokában van egy rabszolga, akitől ellenfele megfosztotta
volna, ha nem fizeti meg az árat. A vevő ugyanis inkább a második adásvétellel, vagyis a
becsült értékének a bíróságon való megfizetésével szerez jogot a rabszolgára, mint az első
ügylet révén. Julianus ugyanebben a könyvben azt is mondja, hogy ha a kérdéses ügyet
egyesítették, és a rabszolga a birtokos gondatlansága miatt megszökik, az utóbbi ellen ítéletet
kell hozni; de nem fordulhat azonnal az eladóhoz, hanem a kétszeres kártérítés kikötése
alapján kell eljárnia, mert időközben nem azáltal volt jogosult a rabszolgára, hogy biztosítékot
kapott a kilakoltatás ellen, hanem a szökés miatt. Nyilvánvaló - mondja -, hogy amikor a
szökevényt birtokba vette, a kikötés hatályossá vált. Ha ugyanis a rabszolga a birtokos
önhibáján kívül szökött meg, akkor a birtokos, ha biztosítékot adott, akkor szabadult volna, és
a kikötés csak akkor lépett volna hatályba, ha a rabszolgát elfogása után visszaadja. Ezért, ha
a kártérítés összegét ajánlja fel, ez elegendő ahhoz, hogy a rabszolgát megtarthassa, de ha
biztosítékot ad, ez nem történhet meg, amíg vissza nem adja.
(22) Pomponius, Plautiusról, I. könyv.
Ha a gyám a gyámoltja számára vásárolt ingatlan miatt megállapított kártérítést nem a gyám
tulajdonában lévő pénzből, hanem a saját vagyonából fizeti ki, a kilakoltatás elleni kikötés a
gyámolt javára az eladóval szemben hatályossá válik.
1. Ha egy nő biztosítékot vesz a kilakoltatás ellen egy általa megvásárolt földterületről, és
ugyanezt a földet hozományként adja, és valaki ezt követően per útján megfosztja a férjét ettől
a földtől; a nő azonnal felléphet a biztosíték ellen a vásárlásra hivatkozva, mivel az
csökkentette a hozománya összegét, vagy értéktelenné tette azt; feltéve, hogy a férj a
felperesnek az említett ingatlan értékét ajánlotta fel.
23. Ulpianus, Sabinusról, XXIX. könyv.
Ha azonban a földet a nő halála után kilakoltatással veszítik el, akkor a kétszeres kártérítésre
vonatkozó kikötésre kell hivatkozni, mert a férj a hozomány ígéretén alapuló keresetet
indíthat a nő örökösei ellen, és ők maguk is a kikötésre hivatkozva járhatnak el.
24. Africanus, Questions, VI. könyv.
Mégsem mondhatjuk, hogy az eredmény az lesz, hogy a kikötés hatályossá válik, ha a nő a
rabszolga valódi tulajdonosához készül feleségül menni, és azt hozományul adja, még akkor
sem, ha ebben az esetben nem lesz hozománya; mivel, bár igaz, hogy nincs joga a
rabszolgához, mégsem tény, hogy bírósági eljárás útján megfosztották tőle; és a nő
mindazonáltal jogosult lesz az eladóval szembeni vételi perre.
25. Ulpianus, Sabinusról, XXIX. könyv.
Ha olyan rabszolgát bocsátasz szabadon, akinek a számlájára kettős kártérítésben állapodtál
meg, akkor a kikötés miatt semmit sem követelhetsz vissza, mert nem fosztottál meg
semmitől, amihez jogod van, mivel te magad önként lemondtál róla.
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26. Paulus, Sabinusról, V. könyv.
A vevő jogosult lesz az adásvételi keresetre azon az alapon, hogy nem tette őt szabaddá, ha az
eladó tisztában volt azzal, hogy egy más tulajdonában lévő rabszolgát ad el. Ha azonban a
vevőt a rabszolga felszabadítására kényszerítették egy vagyonkezelői jog alapján, akkor
jogosult lesz a vételi keresetre.
(27) Pomponius, Sabinusról, XI. könyv.
Azt a szabályt fogadjuk el, hogy amennyiben a vevővel szemben kifogásokat támasztanak, és
azok érvényesülnek, az eladó nem felel, de amennyiben azok az eladó cselekményére
vonatkoznak, az ellenkező szabály érvényesül. Az ugyanis bizonyos, hogy a vevőnek nem
lesz joga sem az adásvétel, sem a kikötés alapján kétszeres vagy akár egyszerű kártérítés iránti
keresetre, ha a saját cselekményére alapított kivételre sikeresen hivatkoznak.
28. Ulpianus, Az ediktumról, LXXXI. könyv.
Ha azonban mind az eladó, mind a vevő cselekményeire alapított kivételekre hivatkoznak,
fontos kérdés, hogy a bíró melyik kivétel alapján fog dönteni, és így a kikötés hatályos-e vagy
sem.
(29) Pomponius, Sabinusról, XI. könyv.
Ha te eladnád nekem a más tulajdonát képező tulajdont, és én visszavásárolnám azt a valódi
tulajdonostól; Celsus, a fiú, azt mondja, hogy Nerva véleménye nem helyes, nevezetesen,
hogy te az adásvételi perben visszaszerezheted tőlem az árat; mert én úgyszólván jogosult
voltam a tulajdonra, mivel nem felel meg a jóhiszeműségnek, hogy más tulajdonát más
tulajdonában lévő jogcímen birtokoljam.
1. Ha a kétszeres kártérítésre kötelezett ahelyett, hogy birtokos lenne, a felperes lesz, és
elveszíti a pert, ha birtokában lett volna a vagyontárgy, megtarthatta volna azt, de jogszerűen
nem indíthat pert annak visszaszerzésére, mivel a kétszeres kártérítés ígérője a törvény
erejénél fogva biztonságban lesz, vagy kétségtelenül megvédheti magát a csalásra alapított
kivétellel. Ez azonban csak abban az esetben áll fenn, ha a birtoklás elvesztésére
gondatlanságból, vagy a kétszeres kártérítésre kötelezett beleegyezésével került sor.
2. Az eladó bármikor értesíthető, hogy jelenjen meg, amikor az ügyet a bíróság elé terjesztik,
mivel e kikötés nem határoz meg egy bizonyos időpontot; feltéve azonban, hogy ez nem
történik meg az ítélet meghozatalának időpontja előtt.
30. Ugyanő, A Sabinusról, XIX. könyv.
Ha az, aki a vevővel kikötötte, hogy a rabszolga mentesül a lopásért vagy kártérítésért való
felelősség alól, és az, akitől a rabszolga ellopta a vagyont, a vevő örököse lesz, a kikötés
alapján azonnal jogosult lesz a keresetre, mintha ő maga térítette volna meg a más ellen
elkövetett lopás összegét.
31. Ulpianus, Sabinusról, XLII. könyv.
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Ha valaki ígéretet tesz a kikötő félnek, hogy "a rabszolga egészséges, nem tolvaj, nem
sírgyalázó stb.", akkor a kikötés egyes hatóságok szerint érvénytelen, mert ha a rabszolga
ilyen jellegű, akkor lehetetlen, amit ígértek, ha pedig nem az, akkor az ígéret érvénytelen. Úgy
gondolom, hogy a következő kikötés helyesebb, nevezetesen: "Hogy a rabszolga nem tolvaj,
nem sérti meg a sírokat, és egészséges", és ez megfelel a törvénynek, mert tartalmazza, hogy
mi az, ami a rabszolga vevőjének érdeke, hogy legyen és mi nem. De ha e kijelentések
bármelyikéhez garanciát is csatolnak, a kikötés még érvényesebb lesz; különben az aedilisek
által bevezetett kikötés érvénytelen, mert azt egyetlen józan ember sem hagyná jóvá.
32. Ugyanő, Sabinusról, XLVI. könyv.
Azért, mert úgy tartják, hogy ahol több dolog van egy kikötésben, ott több kikötés van;
nézzük meg, hogy ez vonatkozik-e arra, amelyik kétszeres kártérítést követel, például, ha
valaki kikötötte, hogy a rabszolga nem szokott elszökni, nem vándorol, és a többi, amit a
Curule Aediles ediktum említ; egy kikötés van-e ebben az esetben, vagy több? Ésszerű azt
állítani, hogy többről van szó.
1. Ezért helyes, amit Julianus a Digestus tizenötödik könyvében állít. Azt mondja ugyanis,
hogy ha a vevő egy rabszolga értékcsökkenése miatt indít pert, mert az elszökni szokott, majd
egy másikat indít valamilyen betegség miatt, amellyel a rabszolgát sújtották; ügyelni kell arra,
hogy a vevő ne szerezzen nyereséget, és ne kapjon kétszer kártérítést ugyanazért a hibáért.
Tegyük fel, hogy egy rabszolgát tíz aureiért vásároltak meg, és a vevő legalább kettővel
kevesebbért is megszerezhette volna, ha tudta volna, hogy szokása volt elszökni; és miután ezt
az összeget az említett szokás miatt visszakapta, utólag kiderül, hogy nem egészséges, és
hogy két aureival kevesebbért is megvehette volna, ha tudta volna, hogy beteg. Ezért ismét két
aurei-t kell visszakapnia, mert ha mindkét keresetlevél miatt egyszerre indított volna pert,
akkor négy aurei-t kaphatott volna vissza, mivel a nem egészséges és szökni szokott
rabszolgát csak hat aureiért vásárolhatta volna meg. Az elvnek megfelelően gyakran járhat el
a kikötés alapján, mivel nem csupán egy kikötés, hanem több kikötés alapján is eljárhat.
(33) Ugyanő, Sabinusról, LI. könyv.
Ha megveszek egy rabszolgát, eladom, és utána ítéletet hoznak ellenem a vevő javára, mert
nem tudtam átadni a rabszolgát kilakoltatás miatt, a kikötés hatályossá válik.
34. Pomponius, Sabinusról, XXVII. könyv.
Ha egy rabszolganőt azzal a feltétellel veszel meg, hogy nem prostituálódik, és ha
prostituálódik, akkor szabaddá válik, és te megszeged az adásvétel feltételét, a rabszolga
elnyeri szabadságát, és te ugyanolyan helyzetbe kerülsz, mintha manumáltad volna, és ezért
nem lesz jogorvoslati lehetőséged az eladóval szemben.
1. Ha egy rabszolga tulajdonának felosztása iránt indítottak ellenem eljárást, és az utóbbit az
ellenfelemnek ítélték, mert ő bizonyította, hogy az említett rabszolga közös tulajdonban volt,
akkor a kikötés alapján jogosult leszek a kétszeres kártérítés iránti keresetre, mert mindegy,
hogy milyen ítélet révén történik a kilakoltatás, ha nekem nincs jogom a tulajdonhoz.
2. A kétszeres kártérítésre vonatkozó kikötés nem csupán a kilakoltatásra vonatkozik, ha bárki
követeli és visszaszerzi az ingatlan tulajdonjogát, hanem akkor is, ha a Servian kereset alapján
indított eljárásra kerül sor.
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35. Paulus, A curulei aedilisek ediktumáról, II. könyv.
A hitelező által kilakoltatással megszerzett vagyontárgyat akkor tekintik a hitelező által
megszerzettnek, ha a birtoklásra vonatkozó várakozását a vevő szinte elveszítette. Ezért, ha a
kilakoltatásra a Servian kereset alapján került sor, a kikötés ténylegesen hatályossá válik; de
mivel azonban, ha a pénzt az adós fizeti, a vevő a zálogjog feloldása után a rabszolgát
megtarthatja, ha az eladót perelik, a rosszhiszeműségre hivatkozva kivételt tehet.
36. Ugyanő, Az ediktumról, XXIX. könyv.
Ha egy hajót vagy egy házat vásároltak meg, az alapköveket és a különböző deszkákat nem
úgy kell érteni, hogy külön-külön vásárolták meg; és ezért az eladó nem felel a kilakoltatás
miatt, mint abban az esetben, ha a hajó vagy a ház egy részét jobb jogcím bizonyításával
szerezték volna vissza.
37. Ulpianus, Az ediktumról, XXXII. könyv.
Az eladónak a vételár kétszeresét kell ígérnie a vevőnek, hacsak nem születik más
megállapodás, mégsem szükséges biztosítékot adnia, hacsak nem kötnek erre vonatkozó
külön megállapodást, hanem az eladó csak felelősséggel tartozik.
(1) Továbbá, ahol azt állította, hogy kétszeres kártérítést kell ígérni, azt úgy kell érteni, hogy
ez nem vonatkozik mindenfajta ügyletre, hanem csak azokra, ahol az eladott tárgyak nagy
értékűek; mint például ékszerek, értékes dísztárgyak, selyemruhák vagy bármi más, amit nem
alacsony áron adnak el. A Curule-ediktum a rabszolga eladása esetén az eladót is kötelezi
biztosíték nyújtására.
(2) Ha a vevő tévedésből kettős kártérítés helyett egyszerű kártérítésben állapodik meg, és
kilakoltatással fosztják meg az ingatlantól, Neratius szerint a vevő a kikötés hiányát adásvételi
per útján behajthatja, feltéve, hogy a vevő mindent megtesz, amit a kikötés megkövetel. Ha
ugyanis ezt nem teszi meg, akkor csak vételi perben kényszerítheti az eladót, hogy ígérje meg
neki azt, amit a kikötésben eleve elmulasztott.
38. Ugyanő, Disputációk, II. könyv.
Ha a hitelező eladott egy zálogtárgyat, meg lehet vizsgálni, hogy kilakoltatás esetén az eladó
az eladáson alapuló perben kötelezhető-e arra, hogy az adóssal szemben fennálló kereseti
jogát engedményezze. A zálogjog alapján azonban jogosult a viszontkeresetre, és a jobbik
vélemény az, hogy az engedményezést meg kell tennie, mert nem tűnik-e igazságosabbnak,
hogy a vevő legalább ezt az előnyt megkapja, amit megtehet anélkül, hogy a hitelezőnek
bármilyen költséget okozna?
39. Julianus, Digest, LVII. könyv.
Egy huszonöt év alatti kiskorú eladott egy földterületet Titiusnak, Titius pedig eladta azt
Seiusnak. A kiskorú azt állította, hogy az adásvétel során átverték, és bírósági vizsgálatot kért,
nemcsak Titius, hanem Seius ellen is. Seius kérte a prétort, hogy a kikötés alapján adjon neki
méltányossági keresetet Titius ellen a kilakoltatás miatt. Én úgy gondoltam, hogy ezt meg kell
adni, és azt a véleményemet adtam, hogy Seius csak azt követeli, ami jár neki, mert ha a
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praetor határozata alapján elveszik tőle a földet, akkor csak az lenne az igazságos, ha
ugyanannak a praetornak a kilakoltatása esetén visszaadnák neki a földet.
(1) Ha az Ön rabszolgája vesz egy másikat, majd eladja őt Titiusnak, miután kilakoltatás
esetére a kétszeres értékét ígérte, és Ön is megállapodna a rabszolga eladójával, és Titius
követelné a rabszolgát, és miután pert indított, azon az alapon, hogy az Ön rabszolgája az Ön
beleegyezése nélkül nem ruházhatott át tulajdont egy másik rabszolgára, Titius jogosult lenne
a Publician keresetre, és emiatt a kétszeres kártérítésre vonatkozó kikötés nem lenne hatályos,
ami őt illeti. Ezért, ha a kikötés alapján indítasz pert, az eladód által közbevetett,
rosszhiszeműségre alapított kivétellel eltilthatod magad. Más lenne azonban az eset, ha az
említett rabszolga egy másikat vásárolt volna, és a kétszeres kártérítés kikötése után eladta
volna; ha ugyanis a vevő kilakoltatással fosztotta meg tőle, a tulajdonos az eladóval szemben
az egész összeg behajtására jogosult, a vevővel szemben azonban csak a peculium erejéig van
kereseti joga. Ezenkívül a vevőnek a kilakoltatásról a rabszolgát és nem a gazdáját kell
értesítenie, mert ha a jobbágytól jobb jogcímen fosztották meg, jogszerűen indíthat pert a
peculium miatt. Ha azonban a rabszolga meghal, akkor a gazdáját kell értesíteni.
(2) Ha egy földterület kétharmadát tőlem, egyharmadát pedig Titiustól vásárolod, és aztán
valaki a föld felét követeli tőled, ha a tőled követelt fele benne van abban a kétharmadban,
amelyet tőlem kaptál, Titius nem lesz felelős. Ha azonban a követelés arra a harmadra
vonatkozik, amelyet Titius eladott neked, és a hatodrész benne van abban a kétharmadban,
amelyet tőlem kaptál, akkor Titius neked az egyharmadért, én pedig a hatodrészért felelek
kilakoltatás esetén.
(3) Egy apa a felelősségének tudatában eladta a fiát, akit az irányítása alatt tartott, egy olyan
vevőnek, aki nem tudott erről a tényről, és felmerült a kérdés, hogy kilakoltatás esetén
felelősséggel tartozik-e érte. A válasz az volt, hogy ha valaki tudatosan vagy tudatlanságból
elad egy szabad embert rabszolgának, akkor kilakoltatás esetén felelősséggel tartozik. Ezért az
apa, aki a fiát rabszolgaként adta el, felelősséggel tartozik a kilakoltatás miatt.
(4) Ha egy fél elad és átad egy rabszolgát, akinek valamilyen feltétel mellett szabaddá kell
válnia, és nem jelzi, hogy ez a helyzet, kilakoltatás esetén felelősséggel tartozik, az idő
elteltére való hivatkozás nélkül.
(5) Amikor valaki elad és átad egy rabszolgát, és azt állítja, hogy a rajta lévő haszonélvezeti
jog Seiusé, holott valójában Semproniusé, és Sempronius igényt tart a haszonélvezeti jogra;
ugyanúgy felel, mintha a tulajdon átadásakor azt állította volna, hogy a haszonélvezeti jog
miatt nem felel Seiusnak, és ha a haszonélvezeti jog valójában Seiusé lenne, de oly módon lett
örökbe adva, hogy amikor megszűnik a tulajdonjoga, Sempronius tulajdonába kerülne, és
Sempronius perelne érte, akkor felelősséggel tartozik; de ha Seius indítana pert, akkor jogilag
megmenekülhetne a felelősség alól.
40. Ugyanez, Digest, LVIII. könyv.
Ha az a fél, aki tőlem kilakoltatás ellen biztosítékot vett fel, a földet rám mint örökösre
hagyja, a biztosítékokat azonnal feloldom, mert még ha az, akire a földet hagyta, bizonyos
mértékig ki is lakoltatott, a biztosítékokkal szemben nem indíthatok keresetet.
41. Paulus, A curulei aedilisek ediktumáról, II. könyv.
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Ha eladtam egy rabszolgát, és kilakoltatás esetére a kétszeres értékét ígértem a vevőnek, és ő
már ugyanezzel a kikötéssel kötötte magát hozzám; és később én leszek az örököse, és a
rabszolga egy magasabb jogcímen elveszik, a kikötés semmilyen tekintetben nem válik
hatályossá. Nem állapítható meg, hogy kilakoltatással megfosztottak tőle, mivel én adtam el,
és nem lakoltatták ki attól a féltől, akinek a kezességet vállaltam, mivel nagyon kevés joggal
mondható, hogy magamnak kétszeres kártérítést kellett volna fizetnem.
(1) Ha pedig a vevő a rabszolga tulajdonosának örökösévé válik, mivel a rabszolgát nem lehet
kilakoltatni tőle, és nem is lehet azt állítani, hogy ő kilakoltatná őt magától, az értékének
kétszeresére vonatkozó kikötés nem lép hatályba. Ezért ezekben az esetekben adásvételi pert
kell indítani.
(2) Ha valaki megvásárol egy földterületet, és biztosítékot vállal a kilakoltatás ellen, és eladja
az említett földterületet egy olyan vevőnek, aki az örökösévé válik; vagy másrészt a vevő az
eladó örökösévé válik, amennyiben a földterület kilakoltatással elveszik, felmerül a kérdés,
hogy a kezesek ellen indítható-e per? Úgy vélem, hogy mindkét esetben a kezesek felelnek,
mivel amikor az adós a hitelezője örökösévé válik, egyfajta számla nyílik az örökös és a
hagyaték között, és a hagyaték úgy értelmezhető, hogy az adós számára nagyobb lett, mivel a
hagyatéknak járó pénz kifizetésre került, és az örökös vagyona ilyen mértékben csökkent.
Másrészt, amikor a hitelező az adósa örökösévé válik, a hagyatéki vagyon úgy tekintendő,
mintha a hagyaték maga fizette volna ki a hitelezőt. Ezért akár az, aki a kilakoltatás ellen
biztosítékot vállalt, maga hajtotta végre az eladást a vevőnek, akár az eladó örököse lesz, a
kezesek felelnek; és ha az eladó és a vevő vagyona ugyanazon személy kezébe kerülne, akkor
ő a kezesek ellen pert indíthat.
42. Paulus, Az ediktumról, LIII. könyv.
Ha egy terhes rabszolganőt eladnak és leszállítanak, és az utódot kilakoltatják, az eladó nem
perelhető a kilakoltatás miatt, mivel az utódot eladták.
43. Julianus, Digest, LVIII. könyv.
Egy tehén vásárlója, akinek az adásvétel után született borját kilakoltatták, a kikötés alapján
nem indíthat kétszeres kártérítési pert, mert sem magát a tulajdont, sem az azon fennálló
haszonélvezetet nem lakoltatták ki; mert amikor azt mondjuk, hogy a borjú a tehén
gyümölcse, nem a jogot, hanem magát a dolgot értjük alatta, ahogyan a gabonát és a bort is
joggal nevezzük a föld gyümölcsének, mivel köztudott, hogy ezeket a dolgokat nem nevezzük
helyesen haszonélvezetnek.
(44) Alfenus, Epitoméi a Paulus-féle Digestumnak, II. könyv.
Úgy tartják, hogy a csónak nem része a hajónak, és nem áll vele kapcsolatban, mivel a csónak
maga is egy kis hajó; de minden, ami a hajóhoz van erősítve, mint például a kormány, az
árboc, a vitorlák és a vitorlák, úgyszólván a hajó tagjai.
45. Ugyanez, Paulus által írt Digestum Epitomái, IV. könyv.
Ha valaki eladott és átadott egy száz jugerát tartalmazó földterületet, és a vevőnek egy sokkal
nagyobb kiterjedésű földterületet mutatott, ha ez utóbbi emiatt a föld egy részéből
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kilakoltatásra kerül, az eladó köteles a talaj minőségével arányos összeget megtéríteni; még
akkor is, ha a fennmaradó rész száz jugerát tartalmaz.
46. Africanus, Questions, VI. könyv.
Ön eladott nekem egy olyan földterületet, amelynek haszonélvezete Attiusé volt, de nem
említette, hogy a haszonélvezeti jog őt illeti meg. Az említett területet eladtam Maeviusnak,
miután a haszonélvezeti jogot fenntartottam. Attiust megfosztották polgári jogaitól, és úgy
ítélték meg, hogy a haszonélvezeti jog visszaszállt az ingatlanra, mivel nem szállhatott rám
akkor, amikor az valaki másé volt. Én azonban perelhettem volna Önt, mint eladót,
kilakoltatás miatt, mert igazságos, hogy abban a helyzetben legyek, amelyben jogom volt
lenni, ha a haszonélvezeti jogot akkor elválasztották a földtől.
(1) Ha Ön egy másik fél telkén keresztül adna nekem útjogot, akkor a bíróság szerint Önt
terheli a felelősség kilakoltatás esetén; mert akármelyik fél tulajdonán keresztül adnak
útjogot, akár egy másik fél telkén keresztül adják, ő vállalja a felelősséget a kilakoltatásért.
(2) Ha eladnám neked Stichust, és azt állítanám, hogy bizonyos feltétellel szabad lesz, és hogy
a felszabadítása egy Ázsiából érkező hajó érkezésétől függ, miközben a feltétel valójában az
volt, hogy ha Titius konzul lesz, akkor felszabadítják; felmerül a kérdés, hogy ha a hajó előbb
érkezik Ázsiából, és Titius azután konzul lesz, és a rabszolga tulajdonjoga elveszik a
szabadsága megszerzése miatt; felelős lennék-e a kilakoltatás miatt? A válasz az volt, hogy
nem lennék felelős, mert a vevő rosszhiszemű volt, mivel a feltétel teljesült, mielőtt a
kilakoltatással elvesztette volna a tulajdonát.
(3) Továbbá, ha azt állítanám, hogy egy rabszolga két év múlva szabad lesz, miközben
valójában egy év múlva szabaddá kellene válnia, és két év elteltével elnyeri szabadságát; vagy
ha azt mondanám, hogy öt aurei megfizetése esetén jogosult a szabadságára, miközben
valójában tíz aurei megfizetésére kötelezték, és miután a tíz aurei megfizetésre került, elnyeri
szabadságát; a jobb vélemény az, hogy ezekben az esetekben nem vagyok felelős.
47. Ugyanaz, Kérdések, VIII. könyv.
Ha két rabszolgát vásárolok Öntől, mindkettőt öt aureiért, és az egyiket kilakoltatják, akkor
kétségtelen, hogy jogszerűen indíthatok Ön ellen vételi pert a kilakoltatás miatt, még akkor is,
ha a másik rabszolga tíz aurei értékű; és az sem számít, hogy külön-külön veszem-e meg őket,
vagy mindkettőt egyszerre.
(48) Neratius, Pergamenek, VI. könyv.
Ha egy földterületet teljesen tehermentesen vásárolnak meg, és a vevő valamilyen, a
földterületet terhelő szolgalom miatt bármit is kap az eladótól, és ezt követően az egész
földterületet kilakoltatják, az eladónak vissza kell térítenie az említett kilakoltatás miatt a
kétszeres kártérítésből fennmaradó összeget. Ha ugyanis nem tartjuk be ezt a szabályt, akkor
az eladó kilakoltatás esetén a földért fizetett összeg több mint kétszeresét kaphatja vissza;
először bizonyos szolgalmi jogok miatt, majd pedig a tulajdonjog alapján.
49. Gaius, A tartományi ediktumról, VII. könyv.
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Ha a vevőtől haszonélvezeti jogot követelnek, erről értesítenie kell az eladót; ugyanúgy,
ahogyan azt annak kell tennie, akitől az ingatlan egy részét vissza akarják szerezni.
50. Ulpianus, Az ediktumról, XXV. könyv.
Amikor a prétor tisztviselői rendkívüli ítélet következtében eladják a zálogjogot, senki sem
mondta még, hogy a kilakoltatás miatt pert kellene indítani ellenük. Ha azonban csalárd
módon engedélyezték, hogy az ingatlant jelentéktelen összegért eladják, akkor csalás miatt
keresetnek adnak helyt ellenük a tulajdonos javára.
51. Ugyanő, Az ediktumról, LXXX. könyv.
Ha az ingatlan vevője a bíró tudatlansága vagy tévedése miatt veszíti el az ügyét, tagadjuk,
hogy az eladónak kell elszenvednie a veszteséget, hiszen mit számít, hogy a vagyon a bíró
aljassága vagy ostobasága miatt veszett-e el? Hiszen az eladó nem szenvedheti el a vevőnek
okozott kárt.
1. Ha Titius eladja Stichust, akinek halála után szabadnak kellett volna lennie, és Stichus
ennek következtében elnyeri szabadságát, érvényes lesz-e a kilakoltatásra vonatkozó kikötés?
Julianus azt mondja, hogy a kikötés hatályossá válik, és még ha a vevő ebben az esetben nem
is volt képes értesíteni Titiust a kilakoltatásról, az örökösét akkor is értesítheti.
2. Ha valaki elad egy földterületet, és magát az eladót a vevő beleegyezésével az örököse
temeti el ott, kilakoltatási kereset nem indítható; mert ilyen körülmények között a vevő
elveszíti a birtokot.
3. Nem furcsa azonban, hogy ha egy rabszolgát kilakoltatnak, az örökösnek a kilakoltatás
miatt felelősséggel kell tartoznia, bár az elhunytat nem lehetett volna ilyen módon
felelősségre vonni; mert bizonyos esetekben nagyobb kötelezettség keletkezik akár az örökös
ellen, akár az örökös javára, mint ami az elhunytat érintette volna; mint például, ha a
rabszolgát a vevő halála után örökösnek nevezték ki, és az utóbbi örökösének utasítására
lépett a birtokra, mert a vételi perben ki kell adnia a birtokot, noha az elhunyt ellen csak a
rabszolga kiszolgáltatásának kikényszerítése érdekében lehetett volna praetoriánus pert
indítani.
4. Ha kilakoltatás esetén több fél felel velem szemben a teljes összegért, és a kilakoltatás
megtörténte után az egyikük ellen perelek, Labeo szerint, ha a többieket perelem, akkor
kivételes esetben el kellene, hogy zárjanak.
52. Ugyanő, Az ediktumról, LXXXI. könyv.
Nem szabad megfeledkezni arról, hogy amennyiben kettős kártérítésre vonatkozó kikötést
kötöttek, nincs jelentősége annak, hogy az az adásvétel vagy bármely más ügylet miatt léphete hatályba.
53. Paulus, Az ediktumról, LXXVII. könyv.
Ha az átruházott föld bármely részét ki kell lakoltatni, és annak minden egyes jugerumát
bizonyos áron eladták, akkor azt, amit ki kellett lakoltatni, jóvá kell tenni, nem a minőségére
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való tekintettel, hanem annak az összegnek az arányában, amelyért eladták, még akkor is, ha a
lakoltatott részek jobbak, mint a többi.
1. Ha a vevő, amikor értesíthette volna az eladót, ezt nem tette meg, és a bíróság előtt azért
szenved vereséget, mert nem kapta meg az általa kért tájékoztatást, akkor e tekintetben
rosszhiszeműnek kell tekinteni, és a kikötés alapján nem járhat el.
54. Gaius, A tartományi ediktumról, XXVII. könyv.
Ha valaki egy másik tulajdonát az elévülés vagy haszonélvezeti jog elévülése után eladja,
megszűnik a felelősség a vevővel szemben a kilakoltatásért.
1. Ha egy örökös elad egy rabszolgát, akit egy bizonyos pénzösszeg megfizetésének
feltételével rendeltek szabaddá, és azt állítja, hogy a feltételben említett összeg nagyobb, mint
amennyinek a megfizetésére utasították, akkor a vételi perben felelősségre vonható, feltéve,
hogy a feltétel olyan, hogy az a vevőre szállt volna, vagyis ha a rabszolgát az örökösre
utasították volna; mert ha arra utasították, hogy valaki másnak fizessen, még ha helyesen is
adta meg a pénzösszeget, mégis, ha nem értesítette a vevőt arról, hogy arra utasították, hogy
másnak fizessen, akkor a kilakoltatás miatt felel.
55. Ulpianus, A curulai aedilisek ediktumáról, II. könyv.
Ha a vevő ellen azért hoztak ítéletet, mert nem jelent meg, a kikötés nem válik hatályossá, és
úgy ítélték meg, hogy a vevő inkább a távolléte miatt, mint a rossz ügye miatt szenvedett
vereséget. De mi van akkor, ha az, aki ellen az ítéletet hozták, nem volt jelen a tárgyaláson, de
egy másik fél jelen volt, és ő vezette az ügyét? Mit döntsünk? Például, ha a kérdés egy olyan
gyámoltal van összekötve, akinek a gyámja meghatalmazást adott, de a gyám távollétében a
gyám vezette a pert, és ellene hoztak ítéletet; miért ne állapíthatnánk meg ebben az esetben,
hogy a kikötés hatályos volt, hiszen nyilvánvaló, hogy az ügyet tárgyalták? Elegendő, ha az
ügyet az a fél tárgyalta, akinek joga volt hozzá.
1. Az eladót értesíteni kell, ha jelen van, de ha nincs jelen, vagy ha jelenlétében valamit tesz
annak érdekében, hogy ne értesítsék, a kikötés hatályossá válik.
(56) Paulus, A curulei aedilisek ediktumáról, II. könyv.
Ha az eladóval szemben kijelentették, hogy köteleznie kell magát egyszerű, háromszoros vagy
négyszeres kártérítés megfizetésére, akkor az adásvételi perben az idő múlására való
hivatkozás nélkül perelhető; mivel az, aki kétszeres kártérítést fizet, nem köteles biztosítékot
nyújtani, ahogyan azt általában feltételezik, hanem elegendő a puszta ígéret, hacsak nem
állapodnak meg valami másban.
1. Ha egy kérdést választottbíróság elé terjesztek, és az ítéletet ellenem hozzák meg, akkor a
kilakoltatásra alapított kereset nem adható meg nekem az eladóval szemben, mivel nem
szükségből cselekedtem.
2. Ha egy rabszolgát kétszeres kártérítésre vonatkozó kikötés alapján adnak el, ha
kilakoltatják, akkor az említett rabszolga egy részének kilakoltatására vonatkozó kiegészítésre
van szükség, mivel a rabszolga nem tekinthető kilakoltatottnak, ha csak egy részről van szó.

919
3. Ha a vevőnek lehetősége lett volna arra, hogy a tulajdonjogot haszonbitorlással szerezze
meg, és ezt nem teszi meg, akkor úgy kell tekinteni, hogy ezt saját hibájából tette, és ezért, ha
a rabszolgát kilakoltatják, az eladó nem lesz felelős.
4. Ha az értesítést az ígérő megbízottjának adják át (és ez utóbbi jelen van az időpontban), és
a kilakoltatásra való hivatkozással kötelezte magát, és nem tudott erről a tényről, az ígérő
akkor is felelős.
5. Az is felelős lesz, aki intézkedéseket tett az értesítés elkerülése érdekében.
6. Ha azonban a vevő nem tudta megállapítani az eladó tartózkodási helyét, noha ez utóbbi
nem tett semmit annak érdekében, hogy elrejtse magát, a kikötés mindazonáltal hatályossá
válik.
7. Trebatius azt mondja, hogy méltányossági alapon megállapították, hogy a kétszeres
kártérítésre vonatkozó kikötés esetén a gyámja felhatalmazása nélkül is értesíthető a gyámolt,
ha ez utóbbi nem jelenik meg.
57. Gaius, A curulei aedilisek ediktumáról, II. könyv.
A vevőt az ingatlan birtoklásához való jog illeti meg, ha az őt kilakoltatással megfosztó fél
jogutód nélkül meghal, mielőtt az ingatlant elvennék vagy elvinnék, feltéve, hogy az nem a
kincstár tulajdona, vagy nem magánhitelezők által eladható; mert akkor a vevő a kikötés
alapján nem lenne jogosult semmilyen keresetre, mivel joga van az ingatlan birtoklására.
(1) Mivel ez a helyzet, nézzük meg, hogy azt is meg kell-e állapítani, hogy a kikötés miatt
nem keletkezik kereset, ha az ingatlant az őt legyőző fél ajándékozta vagy hagyta a vevőre. Ez
minden bizonnyal így van, ha a vevő az ingatlant az elidegenítés előtt adományozta vagy
hagyta rá; ellenkező esetben, ha a kikötés egyszer már hatályossá vált, nem lehet
megsemmisíteni.
58. Javolenus, Plautiusról, I. könyv.
Egy örökös átadott egy rabszolgát, akit nem kifejezetten örökölt, és garanciát vállalt a csalás
ellen, és a rabszolgát később kilakoltatták. Az örökhagyó a végrendelet alapján pert indíthatott
az örökös ellen, még akkor is, ha ez utóbbi nem tudott arról, hogy a rabszolga más tulajdonát
képezi.
59. Pomponius, Plautiusról, II. könyv.
Ha a Titiustól vásárolt ingatlant én hagyom örökül, és az örökhagyót a tulajdonos beperli,
nem értesítheti az eladómat a kilakoltatásról, kivéve, ha a perjogot átruházzák rá, vagy ha az
ingatlant zálogjoggal biztosította.
60. Javolenus, Plautiusról, II. könyv.
Ha az adásvételkor nem állapították meg, hogy az eladó milyen mértékben felel a kilakoltatás
esetén, akkor ezen az alapon nem felel az egyszerű kártérítésnél többért, és a vevő érdekének
az adásvételi cselekmény jellegétől függő összegéért.
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61. Marcellus, Digest, VIII. könyv.
Ha én vásároltam tőled valamit, és eladtam Titiusnak, és te az én beleegyezésemmel átadod
Titiusnak, akkor az a megállapodás, hogy kilakoltatás esetén ugyanúgy felelsz nekem, mintha
én kaptam volna meg a tulajdont, és én magam adtam volna át.
62. Celsus, Digest, XXVII. könyv.
Ha eladnék Önnek bármilyen tulajdont, amely az Ön birtokában van, akkor megállapodtak
abban, hogy a kilakoltatás miatt én leszek a felelős, azon oknál fogva, hogy ez az átadással
azonosnak minősül.
(1) Ha több örököst hagyott hátra az, aki eladta az ingatlanomat, a kilakoltatással kapcsolatos
kötelezettség valamennyiükre vonatkozik, és valamennyiüket értesíteni kell, és
valamennyiüknek meg kell védeniük a pert. Ha szándékosan nem jelennek meg a bíróságon,
vagy egyikük mindannyiuk helyett jelenik meg a perben, akkor mindannyian sikerrel járnak,
vagy az értesítés hatása és a fent említett távollét miatt alulmaradnak, és a többiek ellen
jogszerűen eljárhatok, mert a kilakoltatás miatt alulmaradtak.
(2) Ha Ön eladna nekem egy földterületet a haszonélvezeti jog fenntartásával, és az említett
haszonélvezeti jog Titiusé volt, akire azt még életében hagyta, és én erről a tényről nem
tudok, és Titius elveszítené polgári jogait, de később, miután visszaszerezte azokat, pert
indítana, azt állítva, hogy őt megilleti az ingatlan használatának és élvezetének joga, a kikötés
alapján, kilakoltatás miatt, az én javamra indulna per az Ön ellen; bár ha igaz lenne az, amit
az eladáskor állított nekem, akkor nagyon helyesen tagadhatnám, hogy Titiusnak joga van az
említett ingatlan használatára és élvezetére.
63. Modestinus, Digest, V. könyv.
Herennius Modestinus azon a véleményen volt, hogy a vevő az adásvételi kereset
benyújtásakor nem akadályozza meg, hogy a kilakoltatásról szóló értesítést nem kézbesítették
neki, ha a megállapodás felmentette az értesítés szükségessége alól.
(1) Gaia Seia vásárolt egy földterületet Lucius Titiustól, és miután a kincstár nevében eljárást
indítottak ellene, az eladóhoz fordult, és miután a kilakoltatás megtörtént, megfosztották a
földtől, amelyet a kincstárnak ítéltek, az eladó pedig jelen volt az eljárás során. Felmerül a
kérdés, hogy mivel a vevő nem fellebbezett, perelheti-e az eladót? Herennius Modestinus azt
válaszolta, hogy ha a földterület az eladáskor másé volt, vagy ha a kilakoltatáskor zálogjoggal
volt terhelve, akkor nincs ok arra, hogy a vevő ne legyen jogosult az eladóval szemben
perelni.
(2) Herennius Modestinus azt a véleményt képviselte, hogy ha a vevő fellebbezett, és az
elévülés miatt saját hibájából veszített el egy jó ügyet, akkor nem fordulhat az eladóhoz.
64. Papinianus, Kérdések, VII. könyv.
Egy folyó kétszáz jugerát sodort el egy olyan földterületről, amelyen az átadáskor ezer volt.
Ha az osztatlan fennmaradó részből kétszáz jugera utólag elkergetésre kerül, a kétszeres
kártérítésre vonatkozó kikötés az ötödrészre vonatkozik, nem pedig az említett földterület
negyedik részére; mivel az elmosott rész elvesztését a vevőnek kell viselnie, nem pedig az
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eladónak. Ha a folyó által elpusztított egész területet kilakoltatják, a kilakoltatásra vonatkozó
kötelezettséget a törvény nem csökkenti, mint ahogyan az sem, ha egy földterület vagy egy
rabszolga értéke hanyagság miatt elértéktelenedik; másrészt az az összeg, amelyért az eladó
kilakoltatás esetén felel, nem növekszik, ha az ingatlan javult.
(1) Ha az átruházott földrészlet sértetlenül megmarad, és kétszáz jugera járul hozzá az
alluvion által, és azután az egész osztatlan földrészlet ötödik részét kiürítik, akkor csak az
ötödik részt kell az eladónak megtérítenie; éppúgy, mintha az átadott ezer jugerából kétszáz
jugerát kiürítenének, mert az eladó nem szavatol az alluvio okozta veszteségért.
(2) Ha egy ezer átruházott jugera közül kétszáz elveszett, és ezt követően kétszáz újabb
jugerát adtak hozzá alluviummal a traktus egy másik részéhez, és ezután az egész traktus
osztatlan ötödrészét ki kell lakoltatni; felmerült a kérdés, hogy az eladó milyen arányban felel.
Kijelentettem, hogy a korábban megállapítottak szerint az eladó nem felel sem az ötödik
részért, sem az ezer jugera negyedik részéért a kilakoltatás miatt; hanem csak akkor felel, ha a
nyolcszáz jugera közül csupán százhatvanat lakoltatnak ki, mert a fennmaradó negyvenet,
amelyet az egész traktusból elvettek, úgy kell érteni, hogy az arányosan a földhöz való
hozzáadáshoz tartozik.
(3) Ha egy különálló földterület egy bizonyos részét kilakoltatják, bár bizonyos számú jugera
került átruházásra, a kilakoltatott összeget mégis ki kell egyenlíteni, de nem a földterület
mennyiségének arányában, hanem annak minőségére való hivatkozással.
(4) Amikor egy fél, aki egy osztatlan földterület fele tulajdoni hányadát birtokolta, eladta és
átadta azt, a hatóságok véleménye szerint nem a teljes tulajdonjogot, hanem csak annak
osztatlan felét ruházta át; éppúgy, mintha egy bizonyos földterületet vagy szántóföldet
ruházott volna át ilyen módon.
65. Ugyanaz, Kérdések, VIII. könyv.
Egyes örökösök eladták a hagyatékhoz tartozó, elzálogosított ingatlanokat, és kilakoltatás
esetén a rájuk eső rész erejéig kötelezték magukat. Egyikük feloldotta a zálogjogot a rá eső
rész tekintetében, és a hitelező kilakoltatással megszerezte az ingatlant; ekkor felmerült a
kérdés, hogy mindkét örökös ellen indítható-e per. A zálogjog oszthatatlan jellege miatt ezt
állapították meg, és úgy tűnt, hogy nincs olyan jogorvoslat, amelyet alkalmazni lehetne annak
érdekében, hogy a csalásra hivatkozva közbeiktatva a kereseti jogokat arra az örökösre
lehessen átruházni, aki a pénzt a hitelezőnek fizette; mivel azt lehetett állítani, hogy mindkét
fél a teljes tartozásért felelőssé vált, de emiatt a hagyaték felosztása iránti keresetre jogosultak
lennének. Hiszen mit számít, hogy az egyik örökös teljes egészében elengedi-e a zálogjogot,
vagy csak a rá eső rész tekintetében teszi ezt, hiszen az egyik örökös hanyagsága nem lehet
káros a társörökösre nézve.
66. Ugyanaz, Kérdések, XXVIII. könyv.
Ha az eladó értesíti a vevőt, hogy a Publician kereset, vagy az adóköteles földterületekre
vonatkozó kereset alapján indítson eljárást, és a vevő ezt elmulasztja, rosszhiszeműsége csak
saját magát károsítja, és a kikötés nem lesz hatályos. Ez a szabály nem vonatkozik a Servian
keresetre, mert bár ez egy valódi kereset, mégis megfosztja a felet a puszta birtoktól, és
miután a pénzt az eladónak kifizették, az elidegenítésre kerül; ezért az eredmény az, hogy a
vevő nem indíthatja meg a saját nevében.
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(1) Ha valaki, aki közügyek miatt távol van, pert indít egy földterület visszaszerzése
érdekében, a birtokos méltányossági keresettel élhet kilakoltatás esetén. Ez az elv érvényesül
akkor is, ha az a fél, akit egy katona megfosztott a tulajdonától, pert indít, mert ugyanez a
méltányosság azt követeli, hogy kilakoltatás esetén a visszaszolgáltatási keresetnek a vevőnek
adjanak helyt.
(2) Ha egy rabszolga második vevője az eladót, aki maga volt az első vevő, az ügy
lefolytatására ügyvédjévé nevezte ki, és a rabszolgát nem adták át, és ellene született döntés;
bármennyit is fizetett volna az említett ügyvéd az ítélet alapján, mintha a saját nevében járt
volna el, a kikötés alapján nem követelhető vissza, de mivel a kilakoltatásból eredő
veszteséget személyesen a vevőnek kell viselnie, aki a megbízás alapján indított perben
semmit sem követelhetett, jogszerűen indíthat eladási pert a bíróság által megállapított
kártérítés összegének behajtására.
(3) Ha a megosztás a társörökösök között történt, és az egyik távollévő megbízottja
megjelenik helyette, és az utóbbi megbízója megerősíti a cselekményét; a földterület
kilakoltatása esetén a megbízó ellen ugyanaz a kereset lesz megítélhető, mint ami a
távollétében eljáró megbízott ellen lett volna megítélhető, és a felperes az érdekeltségének
összegét, vagyis azt az összeget, amellyel a vagyon csökkent vagy nőtt, a megosztás
időpontjában fennálló érték alapján, aszerint, hogy a földterület többé vagy kevésbé értékessé
vált.
67. Ugyanaz, Vélemények, X. könyv.
Egy olyan rabszolga kilakoltatása után, akit a tényleges tulajdonos elvett a vevőtől, az eladó
nem védekezhet szabályosan azzal, hogy utólag felajánlja ugyanazt a rabszolgát, hogy
elkerülje a vevő érdekeinek megtérítését.
68. Ugyanő, Vélemények, XI. könyv.
Ha egy zálogtárgyat azzal a feltétellel adnak el, hogy a hitelező kilakoltatás esetén semmit
sem köteles fizetni, még akkor sem, ha a vevő nem fizeti ki az árat, hanem biztosítékot ad az
eladónak; ha a kilakoltatásra sor kerül, a vevő nem jogosult kivételre, hogy ne kelljen
kifizetnie az ingatlan árát.
(1) Ha egy hitelező az adós tulajdonában lévő követelést az esedékes pénz helyett előnyben
részesítette, és a korábbi hitelező által felvett zálogjogot kilakoltatták; nem lesz jogosult az
általa elengedett adóssal szemben fellépni.
69. Scaevola, Kérdések, II. könyv.
Ha az eladó a rabszolga eladásakor fenntartja a szabadság kérdését, nem felel a kilakoltatás
miatt, ha a rabszolga az átadás időpontjában szabaddá válik, vagy ha a végrendeletben előírt
feltétel teljesülése esetén szabadságot kap.
(1) Ha az eladó a rabszolga átadásakor azt mondja, hogy az bizonyos feltételhez kötve szabad
lesz, akkor ez alatt csak azt a fajta szabadságot kell érteni, amely a végrendeletben már előírt
feltétel teljesítéséből következhet, és ezért ha a szabadságot a végrendelet azonnal megadta, és
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az eladó azt mondja, hogy a rabszolgát feltételhez kötve szabadítják fel, akkor kilakoltatás
esetén felelősséggel tartozik.
(2) Másrészt, ha valaki elad egy rabszolgát, akinek kilátásban van a szabadsága, és megadja
azt a feltételt, amely alatt szabaddá válik, és ezzel azt okozza, hogy az állapotát rosszabbnak
tekintik, mert nem úgy tekintik, hogy minden feltételt, amely alatt a rabszolga szabaddá válik,
kizárt, hanem csak azt, amelyet megjelölt; mint például, ha valaki azt mondaná, hogy a
rabszolgának tíz aurei-t kell fizetnie, hogy szabaddá váljon, és egy év elteltével elnyeri
szabadságát, mert szabadságát a következő feltételekkel adták meg: "Stichus egy év múlva
legyen szabad", az eladó felelősséggel tartozik kilakoltatás esetén.
(3) De mi van akkor, ha egy rabszolgát, akiről az eladó azt állította, hogy húsz aurei
megfizetése esetén szabad lesz, valójában tíz aurei megfizetésére köteleztek; úgy tekintik-e,
hogy az eladó hazugságot mondott a feltételre vonatkozóan? Való igaz, hogy a feltételre
hivatkozva hamisan nyilatkozott, és ezért egyes jogtudósok úgy vélték, hogy a kikötés ebben
az esetben is hatályossá válik kilakoltatás esetén. Servius tekintélye azonban érvényesült, aki
úgy vélte, hogy ilyen körülmények között a vételi kereset megalapozott; mert véleménye
szerint az, aki azt állította, hogy a rabszolga húsz aurei megfizetésére kötelezett, kivételt tett a
feltétel alól, amely a fizetéstől függött.
(4) Egy rabszolgát a számadás után szabadon bocsátottak; az örökös eladta és átadta őt, és
kijelentette, hogy utasítást kapott, hogy száz aurei-t fizessen a szabadságáért. Ha nem maradt
semmi, amit a rabszolga az elszámoláskor fizetni köteles lett volna, akkor tehát a birtokba
lépéstől kezdve szabaddá vált, és a kilakoltatásért való felelősséget azért kötötték meg, mert a
szabad embert úgy adták el, mint akinek a szabadsága egy feltételtől függött. Ha a rabszolga
száz aurei erejéig mulasztott, akkor megállapítható, hogy az örökös nem mondott
valótlanságot; és mivel a rabszolgát számadásra kötelezték, ez úgy értendő, hogy arra
utasították, hogy a beszedett, de meg nem fizetett összeget térítse meg. Ebből az következik,
hogy ha száz aureinál kevesebb, például csak ötven aureinál volt késedelemben, úgyhogy
akkor kapja meg a szabadságát, ha ezt az összeget kifizeti, a vevő jogosult lesz az adásvételi
perre a fennmaradó ötven aurei visszaszerzése érdekében.
(5) Ha valaki az adásvételkor határozatlanul kijelenti, hogy a rabszolga feltételesen szabad
lesz, de eltitkolja szabadságának feltételét, akkor az adásvételi perben felelősségre vonható,
ha a vevő nem tud erről a tényről; mert ebben az esetben az a szabály, hogy aki azt mondja,
hogy a rabszolgának kilátásban van a szabadsága, és nem említ semmilyen feltételt, valóban
nem lesz felelős a kilakoltatás miatt, ha a feltétel teljesül, és a rabszolga elnyeri szabadságát;
de felelősséggel tartozik az eladási perben, feltéve, hogy eltitkolta a feltételt, amelyről tudta,
hogy előírták; mint ahogyan az is, ha valaki elad egy földterületet, és tudván, hogy abból
bizonyos szolgalmi jog jár, határozatlan időre kijelenti, hogy "mindenféle útjogot továbbra is
élveznek az arra jogosultak", helyesen úgy tekintik, hogy felmentette magát a kilakoltatásért
való felelősség alól, de mivel megtévesztette a vevőt, felelősséggel tartozik az eladási perben.
(6) Ha az eladott földterületre vonatkozóan megadott összeg nem felel meg, az ár egy részét
levonják az állítólagosan a földterületen található összes jugera értékének arányában.
70. Paulus, Kérdések, V. könyv.
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A kilakoltatott ingatlanok esetében a vételi kereset nemcsak a vételár megtérítésére, hanem a
vevő érdekeltségének összegére is kiterjed. Ha tehát az ingatlan értéke csökkent, a veszteséget
a vevőnek kell viselnie.
71. Ugyanaz, Kérdések, XVI. könyv.
Egy apa hozományként egy földterületet adott a lányának. Miután ezt kilakoltatták, felmerül a
kétség (és nem alaptalanul), hogy a vételi per vagy a kikötésen alapuló kétszeres kártérítés
iránti kereset lesz-e, mintha maga az apa szenvedett volna kárt. Mivel ugyanis a hozomány a
nőt illeti meg, nem mondható, hogy az az apa tulajdonát képezi, és a házasság fennállása alatt
nem is kötelezhető arra, hogy a házasság fennállása alatt a testvéreivel megossza a tőle
származó hozományt. Lássuk azonban, hogy nem lehet-e nagyobb valószínűséggel azt
mondani, hogy ilyen körülmények között a kikötés hatályossá válik; hiszen az apa érdeke,
hogy lánya dotációban részesüljön, és ha a lány az ő felügyelete alatt marad, akkor számíthat
arra, hogy valamikor visszakapja a hozományt. Ha azonban a lányt emancipálták, aligha lehet
azt állítani, hogy a kikötés azonnal hatályossá válik, mert egy esetben a hozomány
visszakerülhet hozzá. Ezért indíthat-e keresetet az eladó ellen, hiszen ha a lánya a házasság
alatt meghal, akkor a hozományt abban az esetben is visszakaphatja, ha a földet nem
lakoltatják ki? Vagy ebben az esetben az apának érdeke fűződik ahhoz, hogy a lánya
megajándékozott legyen, így azonnal pert indíthat az ígérő ellen? Ez a vélemény a jobb, mivel
az apai ragaszkodás is érintett a kérdésben.
72. Callistratus, Kérdések, II. könyv.
Ha több földterületet adnak el, és azokat egy és ugyanazon adásvételi okiratban kifejezetten és
konkrétan leírják, akkor az egyes földterületeket nem tekintik a többi földterület részének,
hanem az összes földterületet egyetlen adásvételbe foglalják bele. És ahogyan ha valaki
egyetlen adásvételi okirattal több rabszolgát ad el, a kilakoltatási per az említett rabszolgák
minden egyes fejére külön-külön kiterjed; és ahogyan akkor is, ha egyetlen adásvételi
okiratban több más tárgyat vásárolnak, és csak egyetlen adásvételi okiratot állítanak ki, akkor
is annyi kilakoltatási per van, ahány különböző típusú ingatlan szerepel az adásvételben; így
az említett esetben a vevőnek biztosan nem tilos pert indítani az eladó ellen, ha az említett
földrészletek egyikét kilakoltatják, mert az ügylet több, egyetlen adásvételi okirattal
átruházott földrészletet tartalmazott.
73. Paulus, Vélemények, VII. könyv.
Seia hozományként a maeviai és a seiai birtokokat adta, másokkal együtt. Férje, Titius, Seia
életében minden vita nélkül birtokában tartotta az említett földterületeket, de Seia halála után
Sempronia, aki az örököse volt, kérdést vetett fel a földek tulajdonjogát illetően. Kérdezem,
hogy mivel Sempronia maga volt Seia örököse, jogosan támaszthatott-e ilyen igényt? Paulus
azt válaszolta, hogy saját jogán megtehetné, de Seia örököseként nem tarthat igényt a szóban
forgó birtokra; de ha a földet kilakoltatják, Seia örököse perelheti Semproniát, vagy pedig
rosszhiszeműségre hivatkozva kivételesen eltilthatja.
74. Hermogenianus, Epitoméi a jogról, II. könyv.
Amennyiben a felek megállapodnak abban, hogy kilakoltatás esetén a vételárnál többet vagy
kevesebbet kell fizetni, a feleknek be kell tartaniuk ezt a megállapodást.

925
(1) Ha bírósági végzés alapján egy ítélet végrehajtásának biztosítására felvett zálogtárgyat
eladnak, és azt később kilakoltatják, a vételár megfizetésével felmentett alperes ellen nem a
vevő kamatainak összegére, hanem csak a vételárra és annak a nyereségből fizetendő
kamataira adnak helyt, feltéve, hogy a vevő nem volt köteles ezt a pénzt annak visszafizetni,
aki a kilakoltatással jutott az ingatlanhoz.
(2) Ha a követelés formális, az eladó ellen nem a vételár visszaszerzésére, hanem a kereset
megvédésére való kényszerítésre lehet pert indítani.
(3) Ha valaki garancia nélkül ad el egy követelést, akkor csak annak meglétét lehet kötelezni,
és nem azt, hogy bármit is be lehet hajtani rajta, de csalásért ő lesz a felelős.
75. Venuleius, Stipulations, XVI. könyv.
A vidéki szolgalmakkal kapcsolatban, amikor azok hallgatólagosan követik a földet, és egy
harmadik személy követeli vissza őket, Quintus Mucius és Sabinus úgy véli, hogy az eladó
nem vonható felelősségre a kilakoltatásért, mivel senki sem felelős ezen az alapon olyan
esetekben, amikor a tulajdonhoz hallgatólagosan csatlakoznak; kivéve, ha a földet teljesen és
teljesen tehermentesen adják át, mert akkor garantálni kell, hogy az mentes minden
szolgalomtól. Ha azonban a vevő útjogot vagy feljárót követel, az eladó nem vonható
felelősségre, kivéve, ha kifejezetten kijelentette, hogy az ingatlanhoz valamilyen leírás
szerinti útjog tartozik, mert akkor az felel, aki a kijelentést tette. Helyes Quintus Mucius
véleménye, aki kimondta, hogy az a fél, aki a földet abszolút és teljesen tehermentesként adja
át, garantálja, hogy az minden szolgalomtól mentes, mert más szolgalmak nem esedékesek,
hacsak az eladó nem nyilatkozott kifejezetten arról, hogy azok tartozékai.
76. Ugyanez, Stipulations, XVII. könyv.
Ha Ön eladja nekem a más tulajdonát képező ingatlant, és én elhagyom azt, akkor az én
cselekvőképességem, azaz a kilakoltatás miatti perindítás joga megszűnik.

3. cím. Az eladott és átadott vagyontárgyakra vonatkozó kivételt illetően
1. Ulpianus, Az ediktumról, LXXVI. könyv.
Marcellus azt mondja, hogy ha Ön elad egy más tulajdonát képező földterületet, és azután,
miután az a sajátjává vált, pert indít a vevő ellen annak visszaszerzése érdekében, akkor
nagyon helyesen el lesz zárva ezzel a kivétellel.
(1) Ugyanezt a szabályt kell alkalmazni a földterület tulajdonosára is, ha az eladó örököse
lesz.
(2) Ha valaki az én utasításomra eladja a tulajdonomat, és én perelem azt, hogy azt
visszaszerezzem, akkor ez a kivétel kizár engem, kivéve, ha bizonyítást nyer, hogy én
utasítottam, hogy a tulajdon ne kerüljön átadásra a vételár kifizetése előtt.
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(3) Celsus azt mondja, hogy ha valaki kisebb összegért rendelkezik a vagyonomról, mint
amennyiért azt el kellett volna adnom, akkor azt nem lehet elidegeníteni, és ha pert indítok a
visszaszerzéséért, akkor nem akadályozhat meg ez a kivétel, és ez helyes.
(4) Ha egy rabszolga árut vásárol a peculiumához tartozó pénzzel, és a gazdája
végrendeletében elrendeli, hogy szabaddá váljon, mielőtt a tulajdonjogot megszerezné, és
ráhagyja a peculiumát, és az eladó pert indít az áru visszaszerzése érdekében a rabszolgától; a
ténybeli kivételre lehet hivatkozni azon az alapon, hogy a rabszolga a szerződés
megkötésének időpontjában rabszolga volt.
(5) Ha valaki olyan ingatlant vásárol, amelyet nem adtak át neki, de amelynek birtokába
csalás nélkül jutott, jogosult lesz az eladóval szemben a kivételre, kivéve, ha az eladónak jó
oka van arra, hogy pert indítson az ingatlan visszaszerzésére; mert még ha át is adta volna a
birtokot, és jogos kereseti joga lenne a visszaszerzésre, akkor is élhetne a kivételre adott
válasszal.
2. Pomponius, Plautiusról, II. könyv.
Ha te Titiustól megveszel egy földterületet, amely valójában Semproniusé volt, és az ár
kifizetése után ő átadja neked, és Titius ezután Sempronius örököse lesz, és eladja és átadja
ugyanazt a földet Maeviusnak; Julianus szerint ez méltányosabb, mert neked van előbbi
zálogjogod, mert ha maga Titius próbálta volna visszaszerezni tőled a földet, akkor kivételes
jogcímen el lett volna zárva; ha pedig maga Titius birtokolta volna, akkor a Publicianus
keresethez folyamodhatnál.
3. Hermogenianus, Epitomák a jogról, VI. könyv.
Az eladott és átadott ingatlanra alapított kivétel nem csak az által, akinek azt átadták, hanem a
jogutódai, valamint a második vevő által is igénybe vehető, még akkor is, ha azt nem neki
adták át, mivel az első vevő érdeke, hogy a másodikat ne fosszák meg az ingatlantól
kilakoltatással.
(1) Ugyanezen elv alapján az eladó jogutódai is eltilthatók, függetlenül attól, hogy az eladó
összes jogára vagy csak arra a jogra léptek-e, amely az érintett ingatlanra vonatkozik.
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XXII. könyv
1. Az érdekek, nyereség, kiegészítések és minden tartozék tekintetében
2. A tengeri érdekek tekintetében.
3. A bizonyításról és a feltételezésekről.
4. Az eszközök hitelességéről és elvesztéséről.
5. A tanúkkal kapcsolatban.
6. A törvény és a paktum ismeretlenségére vonatkozóan.

***********************************************

1.cím. Az érdekekről, nyereségről, kiegészítésekről és minden tartozékról
1. Papinianus, Kérdések, III. könyv.
Ha az ítéletet jóhiszeműen hozták, a kamat mértékét a bíróság döntése határozza meg a
szerződéskötés helyének szokása szerint, feltéve, hogy az összeg nem haladja meg a
törvényben meghatározott mértéket.
(1) Ha egy partner ellen ítéletet hoznak amiatt, hogy hűtlenül kezelte a társaság pénzeszközeit,
és azokat saját használatára fordította, akkor mindenképpen kamatot kell fizetnie, még akkor
is, ha nem követett el mulasztást.
(2) A jóhiszemű perben eljáró bíró azonban nem rendelheti el megfelelően, hogy az alperes
adjon biztosítékot arra vonatkozóan, hogy ha elveszíti a pert, az ítélet teljesítéséig kamatot
fizet, mivel a felperes hatáskörébe tartozik a végrehajtás elrendelése. Paulus egy
megjegyzésben megállapítja, hogy nem tartozik a bíró feladatai közé, hogy azzal
foglalkozzon, hogy mi történik a határozat meghozatala után.
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(3) Papinianus szerint tágabban kell értelmezni a gyám által gyámoltja javára történő
visszaszolgáltatást. Mert ma már senki sem kételkedik abban, hogy amikor a gyám elszámol,
kamatot kell fizetnie addig az időpontig, amíg a visszafizetést teljesíti, függetlenül attól, hogy
a bíró azt a határozat meghozatalának napjáig kapja-e meg, vagy hogy ez peren kívül történik.
Egyértelmű, hogy ha a gyám elutasítja a gyámsági per megindítását, és a gyám önként köt
vele megállapodást, átadja neki a pénzt, és azt lepecsételt zacskóban letétbe helyezi, akkor
ettől az időponttól kezdve nem tartozik kamatfizetési kötelezettséggel.
2. Ugyanaz, kérdések, VI. könyv.
Általánosan elfogadott tény, hogy bár a személyes kereset a kérdés egyesítése után indítható,
a felelősség a vagyon összes tartozékát terheli. Ennek a véleménynek az az oka, hogy a
vagyontárgyat ugyanabban az állapotban kell átadni, amelyben a visszaszerzésére irányuló per
megindításakor volt, és ezért a megszerzett terményeket és a rabszolgáktól született utódokat
át kell adni.
3. Ugyanaz, Kérdések, XX. könyv.
Marcus Antoninus császár elrendelte, hogy amennyiben a törvény által a perüket elvesztő
felek javára megállapított idő letelt, a kezes visszakérhet mindent, amit megbízója az ítélet
meghozataláig szerzett, ha a bírósági határozat után az örökös késedelembe esett. Ezt a
rendeletet úgy kell érteni, hogy akkor is alkalmazandó, ha a fél a bíró döntése előtt nem volt
mulasztásban, bár nem könnyen fordulhat elő, hogy a bírósághoz lehet fordulni, ha a
mulasztás nem történt meg korábban; például amikor a Lex Falcidia elve válik
alkalmazhatóvá. Ha azonban az örökös a bíróhoz benyújtott kérelem benyújtása előtt
mulasztást követ el, akkor ettől az időponttól kezdve felel a haszon átadásáért; amiért, mivel
már elvesztette a pert, a törvényben meghatározott határidő letelte után mentesül-e a haszonért
való felelősség alól, mivel ezt a határidőt az ítélet teljesítése céljából, és nem azért adják meg
neki, hogy bármilyen előnyt szerezzen magának?
(1) Az ilyen jellegű eljárásokban, amelyek nem tartoznak a választottbírósági eljárás hatálya
alá, és nem jóhiszemű keresetek, a kérdés felvetése után mindent, ami a per tárgyát képező
vagyontárgyhoz kapcsolódik, az ítélet meghozataláig át kell adni a felperesnek. Az biztos,
hogy a fél a határozat meghozatala után mentesül a nyereségért való felelősség alól.
(2) Néha előfordul, hogy bár a hagyaték haszna vagy a pénz kamatai nincsenek kifejezetten
hagyatékba adva, mégis járnak; mint például, ha valaki azt kéri, hogy a halála után hagyják
meg a vagyonából, azt a Titiusnak kell átadni; mivel ugyanis a jóhiszeműségből történt
csökkentések nem tartoznak bele ebbe a bizalomba, ha más vagyonból arányos csökkentések
történtek, a megmaradt hasznot az örökhagyó akaratának megfelelően kell átadni.
(3) Pollidius, miután egyik női rokonának örökösévé nevezték ki, arra kérte, hogy bizonyos
kor elérése után adja át az asszony lányának a birtokához tartozó minden olyan
vagyontárgyat, amely a kezébe kerül; az anya pedig végrendeletében kijelentette, hogy azért
döntött e lépés mellett, hogy a vagyon ne kerüljön gondnokság alá, és hogy jobban szerette
volna, ha egy közeli rokon felügyelete alá kerül. Utasította az említett Pollidiust, hogy egy
bizonyos földterületet tartson meg magának, én pedig kijelentettem a pretoriánus
prefektusnak, hogy az összes hasznot, amelyet Pollidius jóhiszeműen szerzett az elhunyt
vagyonából, át kell adnia, nemcsak azért, mert az anya ráhagyta a földterületet, hanem azért
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is, mert a gyámság létrehozásának ezt a módját részesítette előnyben a gyámság kevésbé
megbízható módszerével szemben.
(4) Ha a gyártott aranyat vagy ezüstöt bizalmi vagyonkezelésben hagyják, és nemfizetésre
kerül sor, általában vita alakul ki arról, hogy meg kell-e becsülni a kamatot. Nyilvánvaló,
hogy ha az örökhagyó azzal a szándékkal hagyta hátra a fémet, amelyből a tárgyak készültek,
hogy azt eladják, és a kapott pénzzel teljesítsék a bizalmi vagyonkezelést, vagy hogy
gondoskodjanak a tartásról, akkor úgy kell tekinteni, hogy az örökös csalárd magatartása nem
maradhat büntetlenül. Ha azonban az örökhagyó a vázákat az örököse használatára hagyta, a
kamat követelése nem lenne helyénvaló, és ezért nem követelhető.
4. Ugyanaz, Kérdések, XXVII. könyv.
Ha Ön a következő kikötést teszi: "Az Ön részére átadandó ingatlanra és annak teljes birtokba
adására", akkor az észszerűség azt sugallja, hogy a kikötés utolsó szavai miatt a későbbiekben
az említett ingatlanból származó hasznot a kikötés alapján indított általános kereset útján kell
megszereznie. Meg kell vizsgálni, hogy ugyanez a szabály vonatkozik-e a női rabszolga
utódaira egy ilyen esetben; ugyanis a záradék első szavaira való hivatkozással, akár a tulajdon
ígéretének tényére, akár az átadásnak a tulajdonjog átruházása általi hatására vonatkoznak, az
utódok nem tartoznak ide. Ha azonban a vevő a kötelezettség megújításának szándékával
ilyen módon állapodott meg az eladóval, akkor az átadás tényét úgy értelmezték, hogy abban
megállapodtak, mert nem valószínű, hogy az eladó többet ígért volna, mint amennyit egy
adásvételi perben kénytelen lett volna szolgáltatni. Mégis, az "És teljes birtokba adandó"
szavak miatt megállapítható, hogy az utódok elszámolása a kikötés általános jellege miatt
válik hatályossá; mivel a rabszolganő átadása után a kikötésben részes fél jogosult lenne arra,
hogy a később a helyiségében született minden gyermekre is kiterjedjen.
1. Ha egy rabszolganőnek az adásvételi szerződés megkötése után, de a kikötés megkötése
előtt gyermeke születik, vagy ha az eladó a rabszolga közvetítésével bármilyen vagyontárgyat
szerez, azt a vételi per útján visszaszerezheti; de a kikötésen alapuló per útján nem teheti ezt
meg, mert ami nem megy át új kötelezettségre, az a korábbi jog alapján visszaszerezhető.
(5) Ugyanaz, Kérdések, XXVIII. könyv.
Általánosságban azt kell megállapítani, hogy jóhiszemű kereset esetén nem fogadható el
olyan garancia, amely ellentétes a jó erkölcsbe ütközik.
6. Ugyanaz, Kérdések, XXIX. könyv.
Ha egy örökössel olyan vita merült fel, amely az apa vagy a mester vagyonát érintő ügyletre
vonatkozott, és a kamat kérdése került szóba, Antoninus császár úgy döntött, hogy a kamatot
meg kell fizetni, azon oknál fogva, hogy maga a mester vagy az apa fizette azt hosszú időn
keresztül.
(1) Severus császárunk azt is elrendelte, hogy a kincstárból tízezer szeszterciusnyi összeget
fizessenek ki hozományként Flavius Athenagoras lányának, akinek vagyonát elkobozták, mert
azt állította, hogy apja kamatot fizetett neki a hozománya után.
7. Ugyanő, Vélemények, II. könyv.
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Egy adós, akinek kamatozó pénzösszeggel tartozott, felajánlotta az összeget a hitelezőjének,
és amikor az nem volt hajlandó elfogadni azt, egy zsákba tette, lepecsételte és letétbe
helyezte. Az ésszerűség azt követeli, hogy ettől a naptól fogva ne legyen esedékes a kamat.
Ha azonban később pert indítanának az adós fizetésre való kötelezésére, és ő ezt elmulasztaná,
a pénz ettől az időponttól kezdve nem lesz tétlen.
8. Ugyanő, Vélemények, VII. könyv.
Ha a lovakat bizalmi vagyonkezelésben hagyták, a mulasztás után az első csikót haszonként, a
másodikat pedig járulékként kell biztosítani, ugyanúgy, mint a rabszolganő utódai esetében.
9. Ugyanő, Vélemények, XI. könyv.
Amikor pénzt kölcsönöztek kamatra, és az összeg kétszeresére szerződtek, ha azt bizonyos
időn belül nem fizetik ki; azt a véleményt adtam, hogy az adós nem felel a törvényes
kamatlábnál többért; ezért a kikötés a többletkamat levonása után eltelt idővel arányosan lesz
hatályos.
1. A kamatra vonatkozó kikötés akkor is hatályossá válik, ha az adós nem perelhető; a
törvényes kamatra vonatkozó kikötés akkor sem tekinthető semmisnek, ha azzal a feltétellel
történik, hogy a kamat akkor lesz esedékes, ha a kitűzött időpontban nem fizetnek
alacsonyabb kamatot, mivel nem büntetésről, hanem magasabb kamatról van szó, amelyet
törvényes okból ígérnek. Ha azonban a hitelező halála után nem volt senki, akinek a pénzt ki
lehetett volna fizetni, akkor megállapítható, hogy az adós ez idő alatt nem volt késedelemben.
Ezért, ha magasabb kamatlábat követelnek, és abban eleve megállapodtak, a
rosszhiszeműségre alapított kivétel szabályosan közbeiktatható.
10. Paulus, Kérdések, II. könyv.
A birtokosnak le kell mondania a rabszolganőnek a kiadás után született gyermekéről, de nem
köteles lemondani róla, ha a gyermek az anya visszaszerzésére irányuló eljárás megindítása
előtt született, kivéve, ha a felperes kifejezetten az említett gyermek miatt indított pert.
11. Ugyanaz, Kérdések, XXV. könyv.
Gaius Seius, aki szokása szerint közügyeket intézett, a kormányzat tulajdonát képező pénzt a
szokásos kamatláb mellett adta kölcsön, de az volt a szokás, hogy magasabb kamatot
követeltek, ha a kamatot bizonyos időn belül nem fizették ki. Az adósok egy része
késedelmesen fizette a kamatot, mások többet fizettek, mint amennyivel tartoztak, és az
eredmény az lett, hogy minden kamatot kiegyenlítettek, még azokét is, akik nem fizettek
semmit. Felmerült a kérdés, hogy az adósok egy részétől büntetésként beszedett többletkamat
az uralkodó szokás szerint magának Seiusnak vagy a kormánynak kell-e hasznára válnia? Azt
válaszoltam, hogy ha Gaius Seius kamatot követelt az adósoktól, akkor egyedül azt kell a
kormánynak fizetnie, amit a szabály szerint szokás volt beszedni tőlük, még akkor is, ha az
összes követelés rendben volt.
1. Mi van akkor, ha egy közszolga a kormány javára kamatozó kötelezettséget szerzett volna?
Igazságos, hogy bár a törvény szerint ez a kamat a kormányt illeti meg, mégis, bizonyos rossz
követelések miatt, a többletkamatok beszámítására kerüljön sor, ha a kormány nem volt

931
hajlandó az összes adósok vagyonát lefoglalni. Marcellus majdnem ugyanezt a véleményt
fogalmazza meg a gyámokkal kapcsolatban.
12. Ugyanő, Vélemények, XII. könyv.
Seia pénzt kért kölcsön Septitiustól, és a kamatra való hivatkozással megegyeztek: "Hogy ha a
fent említett kamatot nem fizetik meg a különböző meghatározott időpontokban, vagy három
hónapon belül, akkor Seia magasabb kamatot köteles fizetni, és ezt követően minden egyes
fizetéskor, ha a kamat nem az előírt feltételnek megfelelően érkezik, az említett feltételt be
kell tartani, amíg a teljes esedékes összeget meg nem fizetik.". Kérdezem, hogy a következő
szavak: "És ezt követően, minden egyes fizetéskor, ha a kamat nem érkezik meg, az előírt
feltételnek megfelelően, az említett feltételt be kell tartani", azt jelentik-e, hogy még ha az
első kikötés hatályba is lép, az adós mégsem perelhető nagyobb összegű kamatra, mint ami az
első fizetésre kijelölt időpontban esedékes volt, amikor késedelembe esett. Paulus azt
válaszolta, hogy a kikötés több feltételt tartalmaz, és hogy az a magasabb kamat
megfizetésétől függ; vagyis a feltételt minden egyes olyan alacsonyabb kamat megfizetésére
tekintettel kell vizsgálni, amelyet meg kellett volna fizetni, de nem a megfelelő időben történt
meg, és ezért a későbbi fizetésért járó büntetést el lehet kerülni.
13. Scaevola, Vélemények, I. könyv.
Ha egy adós hat százalékos kamatfizetést ígért, és sok éven keresztül alacsonyabb kamatot
fizetett, és a hitelező örököse hat százalékos kamatot követel, noha az adós semmit sem tett az
alacsonyabb kamat megfizetésének elkerülése érdekében, kérdezem, hogy a rosszhiszeműség
vagy a szerződés alapján lehet-e kivételt tenni? Azt válaszoltam, hogy ha az adós nem
mulasztotta el az alacsonyabb kamatláb megfizetését, szokása szerint, ilyen hosszú időn
keresztül, akkor a megállapított tényeknek megfelelően lehet kivételt tenni.
(1) Felmerült a kérdés, hogy a megbízottnak kamatot kell-e fizetnie a tétlen pénz után, ha
megbízója nem szokott kamatra pénzt kölcsönözni, amennyiben a keresetet önkéntes ügynöki
tevékenység vagy megbízás alapján indították? A válasz az volt, hogy ha a pénzt betétben
tartotta, és ezt a megbízó szokásának megfelelően tette, akkor nem köteles kamatot fizetni.
14. Paulus, Vélemények, XIV. könyv.
Paulus azt a véleményt képviselte, hogy ha egy fél nem teljesíti a bizalmi vagyonkezelői
jogát, akkor a női rabszolgák utódairól le kell mondani.
(1) Egy örököst arra kértek, hogy halála után adja át a hagyatékot valakinek, akinek nincs
jövedelme ugyanabból a hagyatékból. Felmerült a kérdés, hogy a női rabszolgák utódairól,
még ha azok az örökös életében születtek is, le kell-e mondani, tekintettel a végrendelet azon
szavaira, amelyekkel az örökhagyó azt kívánta jelezni, hogy kizárólag a hagyaték jövedelmét
kell fenntartani. Paulus azt válaszolta, hogy a rabszolganőktől a vagyonkezelői szerződés
hatályba lépése előtt született gyermekek nem tartoznak bele. Neratius azt is mondja az Első
könyvben, hogy amennyiben az örököst arra kérték, hogy adjon át egy rabszolganőt, nem
köteles átadni az utódait, kivéve, ha a gyermek akkor született, amikor ő késedelmesen
teljesítette a trösztöt. Nem hiszem, hogy az sem számít, hogy a rabszolganő volt-e a bizalmi
vagyonkezelés speciális tárgya, vagy csupán a bizalmi vagyonkezelésben hagyott vagyon
része volt.

932
15. Ugyanő, Vélemények, XVI. könyv.
Paulus úgy véli, hogy nem kell kamatot fizetni a kiadás után megszerzett nyereség után,
amelyet a bíró kötelességének teljesítése során elrendel, és amelyet a bíró kötelességének
teljesítése során át kell adni, sem pedig azokra a nyereségekre, amelyeket ezt megelőzően
szedtek be, és amelyekről azt állítják, hogy a birtokos csalárd módon szerezte őket.
(16) Ugyanaz, Dekrétumok, I. könyv.
A kormánynak szabadosságból adott pénz után nem kérnek kamatot.
1. Amikor egy földterület árának kamatát követelték egy olyan féltől, aki azt a kincstártól
vásárolta, és a vevő tagadta, hogy a birtokba adták volna neki; a császár úgy döntött, hogy
igazságtalan kamatot követelni attól, aki nem szedte be a termést.
17. Ugyanaz, kamatra.
Amikor egy ember arra kötelezte magát, hogy évi öt százalékos kamatot fizet, és ha ezt
bármelyik évben elmulasztja, akkor a teljes pénzösszeg után hat százalékot kell fizetnie attól a
naptól kezdve, amikor kölcsönvette, és miután néhány évig fizette a kamatot, a kikötés végül
érvénybe lépett; az isteni Márk egy Fortunatushoz intézett rescriptumban kijelentette: "Menj a
tartomány kormányzójához, aki a jogos követelmények mértékére csökkenti azt a kikötést,
amelynek igazságtalanságát kifogásolod." Ez az alkotmány messze túllépi a megfelelő határt.
Milyen utat kell tehát követni? Az ügyet úgy kell rendezni, hogy a jövőben a kamatok csak a
késedelem napjától kezdve növekedjenek.
1. Az isteni Pius egy rezcriptumban kijelentette: "A felhalmozott esedékes kamatokat igen
kevéssé igazságosan követeled, mivel a hosszú időköz azt mutatja, hogy elmulasztottad
behajtani, mégpedig azért, mert az adósodtól való nem követeléssel magadat akartad
kellemessé tenni számára."
2. A hallgatólagos bizalom esetében az isteni Pius egy rescriptumban kimondta, hogy az
örököst meg kell fosztani minden nyereségtől, és azt az adósnak kell átadni; és ezért az
örökösnek meg kell fosztani a kamat hasznától.
3. Ha egy gyámolt javára nem lehet bizalmi vagyonkezelést végrehajtani, mert nincs gyámja,
az Isteni Pius egy rescriptumban kimondta, hogy az örökös nem tekinthető mulasztóként.
Ezért semmi sem jár annak, aki közügyek miatt volt távol, vagy más méltányos okból nem
tudott visszaszolgáltatási pert indítani. Mert hogyan is lehetne vétkes az a fél, aki nem tud
fizetni, még ha akar is? Ebben az esetben nem ugyanaz az elv érvényesül, mint abban az
esetben, amikor kiskorúaknak adnak kártérítést, akiknek nem sikerült előnyhöz jutniuk, mert a
kamatot nem a felperesnek járó nyereség miatt kell megfizetni, hanem azoknak a késedelme
miatt, akiknek fizetniük kellene.
4. Ha a felek bérleti szerződésre hivatkozva kötnek szerződést, a bérlő nem köteles kamatot
fizetni a nem azonnal megfizetett bérleti díj után, kivéve késedelem esetén.
5. A kincstár nem fizet kamatot az általa kötött szerződések után, hanem beszedi azt; ahogyan
az a közüzemi illemhelyek fenntartói esetében szokás, akik lassan fizetik a bérleti díjat; és
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azok esetében is, akiktől adót kell fizetni. De ahol a kincstár egy magánszemély helyébe lép,
ott szokás, hogy kamatot is fizet.
6. Ha az adósok hat százalék alatti kamatot fizetnek, és ezután az államkincstárral szemben
adósokká válnak, miután kötelezettségeik átkerültek az államkincstárhoz, hat százalékos
kamatot lesznek kénytelenek fizetni.
7. Nagyon jól ismert, hogy azok, akiket a közpénzekkel való rossz gazdálkodásuk miatt
perelnek, kamatfizetésre kötelezettek. Ugyanez a szabály érvényesül akkor is, ha a
közmunkákért felelős személyek kezében marad a pénz; de a vállalkozóknak kifizetett
összegek tekintetében, még ha gondatlanul fizettek is, a kamatot elengedik nekik. Ez az eset
azonban akkor áll fenn, ha nem áll fenn csalás, különben a kamat is jár.
8. Ha a szobrokat vagy festményeket közterületen való felállításra vagy kifüggesztésre hagyó
személyek nem határoztak meg meghatározott időpontot, az időpontot a kormányzó határozza
meg; ha pedig az örökösök nem tartják be a határidőt, havonta egyharmad százalékos kamatot
kell fizetniük a kormánynak.
18. Ugyanaz, Vélemények, III. könyv.
Ha az elején megállapodtak abban, hogy bizonyos földek kiürítése esetén az eladónak vissza
kell térítenie az árat, akkor a kiürítés után is kamatot kell fizetni, még akkor is, ha a vevő az
ingatlan tulajdonjogának megszerzése iránti per megindítása után beszedett összes hasznot
megfizette ellenfelének; mivel a köztes idő alatt elszenvedett kellemetlenségeket a vevőnek
kell viselnie.
1. Ha az eladó a birtokba adás után meghal, és bizonytalan, hogy ki lesz az utódja, akkor a
vételár kamatát ki kell fizetni, ha azt nem helyezték letétbe.
19. Gaius, A tizenkét tábla törvényéről, VI. könyv.
Nézzük meg, hogy minden olyan esetben, amikor a haszonért perelnek, a birtokos ellen is
születik-e ítélet. Mert mi van akkor, ha ezüst, ruházat vagy bármi más ilyesmi miatt indítana
pert, vagy a haszonélvezetért, vagy a birtok puszta tulajdonjogáért, ha a haszonélvezet másé?
Mert semmilyen nyereség, amelyre ez a kifejezés joggal alkalmazható, nem értelmezhető úgy,
hogy az a puszta tulajdonjogból származik; másrészt a haszonélvezeti jog sem tekinthető
helyesen nyereségnek. De mi a helyzet akkor, ha a puszta tulajdon visszaszerzése érdekében
indítanak pert? A haszon attól a naptól kezdve, amikor a haszonélvező elvesztette a
haszonélvezeti jogát, a keresetbe beleszámít a haszonélvezet. Sőt, ha a haszonélvezeti jog
miatt indítanak pert, a Proculus szerint az alperes ellen az összes beszedett haszonra
vonatkozóan ítéletet hoznak. Gallus Aelius pedig úgy véli, hogy ha ruházat vagy pohár miatt
indítanak pert, akkor nyereségnek kell tekinteni mindazt, amit bérleti díjként be lehetett
szedni, ha a tárgyakat bérbe adták.
(1) Ha egy útjog visszaszerzése érdekében indított perben az ebből származó nyereséget
nehéz lesz megbecsülni, kivéve, ha a felperesnek a szolgalomból származó valamilyen
előnyét nyereségnek kell minősíteni, ha a kereset benyújtásának időpontjában nem volt ebben
akadályozva; és ezt helyesnek kell elfogadni.
20. Paulus, Sabinusról, XII. könyv.
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Megállapítást nyert, hogy amennyiben a jogellenes kamatot a tőkével együttesen számítják
fel, az említett kamat nem lesz esedékes, de ez nem érinti a tőkét.
21. Ulpianus, Az ediktumról, XXXIV. könyv.
Nem szabad megfeledkezni arról, hogy nem minden, amit jó okkal tesznek a fizetés
elhalasztása érdekében, nem minősül mulasztásnak. Mert mi van akkor, ha az adós azt
kívánja, hogy barátai jelen legyenek, vagy kezeseit behívják a tartozás megfizetésének
időpontjára, vagy ha valamilyen kivételt kíván felajánlani? Nem tekinthető úgy, hogy
mulasztást követ el;
22. Paulus, Az ediktumról, XXXVII. könyv.
Feltéve, hogy ez nem csalárd módon, csalás elkövetése céljából történik.
23. Ulpianus, Az ediktumról, XXXIV. könyv.
Ha az adós hirtelen kénytelen közügyek miatt távol maradni, és nem tudja senkire sem bízni a
védelmét, akkor nem minősül mulasztásnak; és ez az eset áll fenn, ha az ellenség hatalmában
van.
(1) Néha az a szokás, hogy a felet mulasztónak tekintik, ha nincs senki, aki ellen pert
indíthatnának.
24. Paulus, Az ediktumról, XXXVII. könyv.
Ha valaki késlekedik a fizetéssel, de kész csatlakozni a perhez, akkor nem minősül
mulasztásnak, legalábbis akkor, ha indokolt okkal fordul a bírósághoz.
1. Ha a főadós nem teljesít, a kezes is felelős.
2. Az adós késedelembe esik a hitelezőjével szemben, ha nem teljesíti a fizetést sem magának
a hitelezőnek, sem annak, akit a pénz átvételére utasított, vagy annak, aki az üzleti ügyeit
intézni szokta. Ebben az esetben nem állapítható meg, hogy szabad személyen keresztül
szerez, bármit is, mert ezek a felek csak kötelességüknek tesznek eleget; mint ahogyan ott,
ahol valaki letartóztat egy tolvajt, aki éppen lop tőlem, az az én üzletemet bonyolítja le, és
nyilvánvaló lopás miatt kereseti jogot szerez számomra. Ismét, amikor egy ügynök egy
ígérővel szemben követel egy rabszolgát, akkor a kikötést örökre érvényessé teszi.
25. Julianus, Digest, VII. könyv.
Az a fél, aki tisztában van azzal, hogy egy földterület az ő és egy másik fél közös
tulajdonában van, és aki a terményt a tulajdonostárs tudta vagy beleegyezése nélkül szedi le,
nem szerez jogot nagyobb részre, mint amennyire a földhöz fűződő érdeke feljogosítja. Az
sem számít, hogy ő vagy a tulajdonostársa, vagy mindketten vetik-e a magot, mivel
mindenfajta termény tulajdonjoga nem a maghoz, hanem a talajhoz való jogon keresztül
keletkezik; és ahogyan az, aki tudatosan birtokolja a más tulajdonát képező földterületet, nem
szerezhet tulajdonjogot a termés egy részének a termésére, függetlenül attól, hogy a földet
milyen módon vetették be; ugyanígy az sem szerezhet tulajdonjogot a termésre azon a
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földrészleten, amely a tulajdonostársához tartozik, aki birtokolja a saját és egy másik
tulajdonát képező földet.
1. Búzát vetettem egy másik tulajdonában lévő földre, amelyet Titius jóhiszeműen
megvásárolt; vajon Titiusnak, a jóhiszemű vevőnek joga van-e a termésre a betakarítás után?
Azt válaszoltam, hogy a földterületből származó hasznot úgy kell érteni, hogy az nagyon
hasonlít ahhoz, amit a rabszolgák munkájukkal szereznek; mert a termés begyűjtésekor több
figyelmet fordítanak arra, ami termést hoz, mint a magra, amelyből származik, és ezért senki
sem kételkedhet abban, hogy ha a te búzádat a saját földemen vetném el, a termés és mindaz,
amit a betakarításból beszednek, engem illet. Ismétlem, a jóhiszemű birtokosnak ugyanolyan
joga van a termés betakarítására, mint amilyen a föld tényleges tulajdonosának jár.
Egyébként, mivel a termés mindenfajta termés, függetlenül attól, hogy ki vetette, a
haszonélvezőt illeti, ez még inkább érvényes a jóhiszemű birtokosokra, akiknek még jobb
joguk van a termésre, mivel az nem a haszonélvezőt illeti, amíg azt be nem szedi, hanem a
jóhiszemű birtokost illeti, tekintet nélkül arra, hogy azt hogyan választották el a földtől;
ugyanúgy, mint annak esetében, aki a földet adófizetési kötelezettség mellett birtokolja, a
termés az övé lesz, amint elválasztják a földtől.
2. A jóhiszemű vevő olyan földet vetett, amelynek birtokában volt, és a termés betakarítása
előtt meggyőződött arról, hogy a föld valaki másé. Felmerül a kérdés, hogy a betakarítás után
jogosult lesz-e a terményre? Azt válaszoltam, hogy a jóhiszemű vásárlót úgy kell érteni, hogy
joga van a termés betakarítására, feltéve, hogy a földet nem lakoltatták ki, mert bármit is
szerez számomra egy más tulajdonában lévő rabszolga, akit jóhiszeműen megvásároltam, az
én tulajdonomból vagy saját munkájával, az az enyém, mindaddig, amíg nem lakoltatják ki.
26. Ugyanő, A Miniciusról, VI. könyv.
Julianus tagadja, hogy a vad a föld hasznát képezné, hacsak a föld haszna nem a vadból áll.
27. Africanus, Kérdések, VIII. könyv.
Ha az adós a családfővel szemben késedelembe esik, nem kell vizsgálni, hogy az örökösével
szemben is késedelembe esik-e; mivel a jog öröklés útján a következő örökösre száll, és így
az öröklési sorrendben minden másra is átruházódik.
28. Gaius, Napi események, II. könyv.
A nyájak hozama, például a tej, a szőr és a gyapjú, szintén nyereségnek számít. Ezért a
bárányok, gidák és borjak születésükkor azonnal a jóhiszemű birtokos vagy haszonélvező
abszolút tulajdonába kerülnek.
1. A rabszolganő utódai azonban nem számítanak haszonélvezetnek, és ezért a tulajdonos
tulajdonát képezik. Ugyanis abszurdnak tűnne, hogy egy embert a "haszon" kifejezés alá
soroljanak, amikor a természet minden gyümölcsét az emberi faj javára készítette elő.
(29) Marcianus, Institutes, XIV. könyv.
Megállapítást nyert, hogy amennyiben valaki a törvényes kamatlábat meghaladó kamatot
vagy kamatos kamatot írt elő, a jogellenesen hozzáadott kamatot egyáltalán nem kell
hozzáadni, és a törvényes kamat behajtható.
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30. Paulus, szabályok.
Az önkormányzatok által kölcsönadott pénz után járó kamatok az önkormányzatokat illetik
meg, még az ellenszolgáltatás nélküli szerződés alapján is.
(31) Ulpianus, Vélemények, I. könyv.
Ha egy kikötés a következővel egészül ki: "és kamat, amennyiben az esedékes", a kikötés
érvénytelen, ha a kamat mértéke nincs feltüntetve.
32. Marcianus, Szabályok, IV. könyv.
A mulasztás nem a vagyonra, hanem a személyre vonatkozik, vagyis amikor a fél, miután a
megfelelő helyen értesítették, nem fizet; és ezt a bíróságnak ki kell vizsgálnia, mert, mint
Pomponius mondja a Tizenkettedik levélben, e fogalom meghatározása nehéz. Az isteni Pius
egy Tullius Balbushoz intézett rescriptumában kijelentette, hogy a "mulasztás" szó jelentését
nem lehet meghatározni sem alkotmányra való hivatkozással, sem a joghatóságok
megkérdezésével, mivel ez inkább ténykérdés, mint jogi kérdés.
1. A mulasztás bizonyítása nem elegendő, ha az értesítést a hitelező vagy annak megbízottja
kézbesíti a távollévő adós rabszolgájának; mivel úgy ítélték meg, hogy magát a gazdát kell
értesíteni. Ha azonban a későbbiekben, amikor a hitelezőnek már megvan rá a lehetősége,
elmulasztja a tartozás behajtása érdekében indított per folytatását, az adós ettől az időponttól
kezdve nem minősül mulasztásnak.
2. A jóhiszemű szerződésekben a kamat a késedelem miatt válik esedékessé.
3. De mi van akkor, ha az apai felügyelet alatt álló fiú és az apja, akire az előbbi felelőssége
átszállt, olyan tartozással tartoznak, amelyet az apa megbízásából vállaltak; vagy ha a pénzt az
ő javára költötték el; vagy ha az a fiú peculiumának részévé vált; melyik felet kell
mulasztóként tekinteni? Ha csak az apát perelik mulasztás miatt, akkor nem lehet őt
felelősségre vonni; mégis, a fiú ellen a hitelező javára keresetnek adnak helyt, hogy
kötelezzék őt annak megfizetésére, amit a hitelező nem tudott behajtani az apától. Ha azonban
a fiú késedelembe esik, a hitelező ekkor a teljes összegért perelheti őt, vagy csak a peculium
összegéért perelheti az apját.
4. Ha azonban két adós közösen kötelezte magát, az egyik adós mulasztása nem sérti a másik
adós jogait.
5. Sőt, ha csak egy kezes mulaszt, nem vonható felelősségre; éppúgy, mintha megölte volna
rabszolgáját, Stichust, akinek a kiszolgáltatását megígérte, de a praetoriánus keresetnek helyt
adnak ellene.
33. Ulpianus, A kormányzati kurátor kötelességeiről.
Ahol a kormány pénze jól van elhelyezve, ott az adósnak nem szabad a tőke miatt
nyugtalankodnia, és különösen így van ez, ha a pénz kamatozik; vagy ha nem így van, akkor a
tartomány kormányzójának kell gondoskodnia a kormány biztonságáról, csakhogy nem
szabad durva és sértő behajtónak mutatkoznia, hanem mértéktartóan kell eljárnia, kedvesnek

937
és hatékonynak, emberségesnek és határozottnak kell lennie; mert nagy különbség van a
megvető szemtelenség és a nem becsvágytól vezérelt szorgalom között.
(1) Itt is ügyelnie kell arra, hogy a közpénzeket ne adják kölcsön jó zálog vagy biztosíték
nélkül.
34. Ugyanő, Az ediktumról, XV. könyv.
Az érdek a termék helyét foglalja el, és ezért nem szabad elválasztani tőle; ezért a hagyatékok
és a bizalmi vagyonkezelések, a gyámsági perek és minden más jóhiszemű kereset esetében
ezt a szabályt kell betartani. Ezért azt mondjuk, hogy ugyanez az elv vonatkozik minden más
adásvételre is.
35. Paulus, Az ediktumról, LVII. könyv.
A kamat azután jár, hogy az ügyhöz csatlakoztak.
36. Ulpianus, Az ediktumról, LXI. könyv.
A városi ingatlanok bérleti díjait nyereségnek tekintik.
(37) Ugyanő, Az ediktumról, X. könyv.
A kamatot az önkéntes ügynöki jogviszonyra alapított ellenkérelem tartalmazza, amikor azért
veszek fel kölcsönt, hogy a hiteleződet kifizessem, mert vagy az ingatlanodat akarták birtokba
venni, vagy a zálogtárgyaidat készült eladni. De mi van akkor, ha a pénz otthon volt, és a fent
említett okok valamelyike miatt fizettem ki a tartozást? Azt hiszem, igaz, hogy kamatot kell
fizetni ott, ahol ily nagy kellemetlenségtől szabadítottalak meg, de csak olyat, amilyet az
országnak azon a részén szokásosan fizetni kell, vagyis olyat, amilyet jóhiszemű perekben
megállapítottak. Ha azonban pénzt fizetnék, miután kölcsönvettem, akkor a kamat, amelyet én
magam fizettem, behajtható; feltéve, hogy ezzel nagyobb hasznot hoztam nektek, mint
amekkora ez a kamat értéke.
38. Paulus, Plautiusról, VI. könyv.
Tekintsük át általánosságban, hogy a személyes kereset mely esetekben foglalja magában a
vagyontárgyak előállítását.
1. Valójában pedig, ha egy földterületet valamilyen ellenszolgáltatás fejében adnak át, például
hozományként, vagy azért, hogy a házasságról le lehessen mondani, akkor a terményeket is át
kell adni, vagyis azokat, amelyeket a házassági szerződés fennállása alatt gyűjtöttek; de ami
az utána gyűjtötteket illeti, ha a vagyonnal kapcsolatban mulasztás történt annak részéről,
akinek kötelessége volt azt átadni, akkor azokat mindenképpen bele kell számítani. Még ha a
nő hibája volt is, hogy a házasságot nem ünnepélyesen kötötték meg, a jobbik vélemény
szerint a terményeket fel kell adni. Ennek az az oka, hogy ha a nő jegyese nem lett volna
köteles a terményeket átadni, akkor elhanyagolhatta volna a földet.
2. Sőt, ha olyan pénzt fizettem ki a földért, amely nem volt esedékes, és ennek visszaszerzése
érdekében pert indítok, akkor a terményt is vissza kell kapnom.

938
3. Ugyanez a szabály vonatkozik arra az esetre is, amikor a földet mortis causa adják, és az
adományozó visszanyeri egészségét, és így a visszaszerzésre vonatkozó személyes keresetre
való jogosultság keletkezik.
4. Mind a fábiánus, mind a páli perben, amelyekkel a hitelezők becsapása céljából
elidegenített vagyontárgyakat visszaszerzik, az említett vagyon termését is vissza kell
szolgáltatni; mert a prétor arra használja a hatalmát, hogy mindent ugyanolyan állapotba
hozzon, mintha semmit sem idegenítettek volna el; és ez nem igazságtalan, mert a "vissza kell
szolgáltatni" szavak, amelyeket a prétor ebben a kérdésben használ, tág értelemben értendők,
tehát a vagyon termését is vissza kell szolgáltatni.
5. És ezért, amikor a prétor beleegyezik a visszaszolgáltatásba, a terményt is át kell adni; mint
az erőszakos cselekményen alapuló tilalmi eljárás során.
6. Továbbá, ha erőszakkal vagy félelemmel kényszerítve lemondok a tulajdonról, azt nem kell
visszaszolgáltatni, hacsak nem kapom vissza a terményt is; és a mulasztásom nem foszthat
meg a jogaimtól.
7. Ha jogosult vagyok olyan dolog behajtására, ami nem az enyém, például egy kikötés
alapján; a terméket nem hajthatom be, még akkor sem, ha a másik fél késedelembe esett. Ha
azonban a kérdés már felmerült, akkor Sabinus és Cassius úgy véli, hogy a méltányosság elvei
szerint minden utólag keletkezett hasznot át kell adni, hogy az ügyet az eredeti állapotába
lehessen helyezni. Úgy gondolom, hogy ez a vélemény nagyon helyesen van megfogalmazva.
8. Az ingatlan hasznát a vevő esetében is vissza kell állítani.
9. Társas vállalkozásban azonban a nyereséget fel kell osztani a partnerek között.
10. Ahol visszavonom a tulajdon természetes birtoklását, az az enyém marad; de nézzük meg,
hogy ez vonatkozik-e a nyereségre. És valóban, a letétbe helyezés és a használatra kölcsönzés
esetében a nyereségről le kell mondani, amint azt már megállapítottuk.
11. Ismétlem, az erőszakon és titkos tevékenységen alapuló tilalom alá tartozó eljárásokban a
jobb vélemény az, hogy minden hozzájárulást és nyereséget vissza kell szolgáltatni.
12. A házasságkötés előtt a földről gyűjtött termények a hozomány részévé válnak, és a
hozománnyal együtt kell visszaadni.
13. Ugyanez az elv vonatkozik a városi birtokok nyereségére is.
14. Továbbá, ha egy földterületet meg akarok osztani veled, de te elutasítod, és én
megművelem a földet, akkor a költségek levonása után meg kell-e osztani a termést? Úgy
gondolom, hogy meg kell osztani.
15. A nyereséget mindig más jóhiszemű akciókban kell átadni.
16. Ha a férj hozományt hagy a feleségére, a házasságkötés előtt szerzett hozamot is bele kell
számítani a hagyatékba.
39. Modestinus, Különbségek, IX. könyv.
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Amennyiben a kancákat bizalmi vagyonkezelésben hagyták, a csikók is esedékesek, miután az
örökös nem teljesített. Ha több lovat hagytak hátra, még ha nincs is mulasztás, az utódaik a
hajtás szaporulatához tartoznak.
40. Ugyanaz, Szabályok, IV. könyv.
A kamatszámítás jogszerűen addig a napig történik, amikor a hitelező eladja zálogjogát.
41. Ugyanaz, Vélemények, III. könyv.
Miután ítéletet hoztak egy gondnok ellen, az ítélet végrehajtását fellebbezéssel késleltette.
Herennius Modestinus úgy vélekedett, hogy a fellebbezésre illetékes bíró a közbenső időre
járó kamatokért is felelősségre vonhatja, ha megállapítja, hogy a fellebbezést csalárd módon,
késleltetés céljából terjesztették elő.
1. Lucius Titius, aki száz aurei összeggel és annak kamatával tartozott egy bizonyos ideig, egy
kisebb összeget ajánlott fel és pecsételt le, mint amennyivel tartozott. Kérdezem, hogy Titius
nem tartozott-e kamatokkal a lepecsételt pénz után. Modestinus azt válaszolta, hogy ha a
kölcsönnyújtáskor nem állapodtak meg arról, hogy az adósnak megengedik, hogy
részletekben fizesse meg, amit kölcsönvett, akkor a teljes tartozás után járó kamatfizetést nem
érinti, ha a hitelező, amikor a teljes összeget kész volt átvenni, az adós, aki nem fizette ki a
teljes összeget, csak egy részét helyezte letétbe.
2. Gaius Seius kölcsönvett egy bizonyos pénzösszeget Aulus Ageriustól a következő
jegyzékkel: "Alulírott azt mondja, hogy tíz aurei összegű kölcsönpénzt kaptam, és elismerem,
hogy kaptam tőle, amit ígérem, hogy jövő július kalendáján kifizetek neki, a köztünk
megállapodott kamatokkal együtt." A kölcsönpénz a következő július kalendáján a következő
július kalendáján lesz kifizetve. Megkérdezem, hogy lehet-e kamatot szedni erre az eszközre,
és ha igen, mennyit. Modestinus azt válaszolta, hogy ha nem derül ki, hogy mennyi kamatban
állapodtak meg, akkor azt nem lehet behajtani.
42. Ugyanő, Vélemények, XI. könyv.
Herennius Modestinus azt a véleményt képviselte, hogy a földterületről a tulajdonjog tröszt
útján történő megszerzése után elvett termény a kedvezményezetté; még akkor is, ha az év
nagyobb része már eltelt, mielőtt a tröszt hatályba lépett.
43. Ugyanő, Vélemények, XVIII. könyv.
Herennius Modestinus úgy ítélte meg, hogy az a fél, aki a kincstár nevében eljárást indít,
beszedheti a kikötésben nem szereplő kamatokat, miután beszedte a kincstárnak járó összeget
arra az időre, amíg az adós késedelemben volt.
(44) Ugyanez, Pandekták, X. könyv.
A törvényes kamatlábat meghaladó kamat helyett senki sem követelhet büntetést.
(45) Pomponius, Quintus Muciusról, XXII. könyv.
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A feleség vagy a férj jogot szerez a vagyon termésére, amelyet az egyik a másiknak adott,
vagyis arra, amit bármelyikük a saját munkájával, például vetéssel szerzett; de ha egy almát
leszednek, vagy egy fát kivágnak, az nem válik a cselekményért felelős fél tulajdonává, mint
ahogyan az nem lenne bármely jóhiszemű birtokosé sem, mert a termés nem az ő személyes
erőfeszítéséből származik.
46. Ulpianus, Az ediktumról, LXII. könyv.
Kétségtelen, hogy a termés begyűjtésére fordított összegeket magából a termésből kell
levonni.
47. Scaevola, Digest, IX. könyv.
Úgy ítélték meg, hogy ha egy fél készen áll arra, hogy csatlakozzon az ügyhöz, és az ellenfele
nem nyújtja be a panaszt, akkor nem tekinthető mulasztásnak.
48. Ugyanaz, Digest, XXII. könyv.
Egy férj a feleségére hagyta a vagyona egyharmad részének haszonélvezeti jogát, és az
említett harmadik rész tulajdonjogát, ha a feleségnek gyermekei születnek. Az örökösök a
feleséget a végrendelet meghamisításával és más bűncselekményekkel vádolták, amivel
megakadályozták őket abban, hogy a hagyatékra igényt tartsanak. Időközben az asszonynak
fia született, és ezzel a hagyaték feltétele teljesült. Felmerült a kérdés, hogy ha
bebizonyosodik, hogy a végrendelet nem hamisítvány, akkor a terményt át kell-e adni a
tulajdonosnak? A válasz az volt, hogy igen.
49. Javolenus, Labeo utolsó műveiről, II. könyv.
A zálogba adás hatalma ugyanennek a terméke.

2.cím. A tengeri érdekekről
1. Modestinus, Pandects, X. könyv.
A tengeren keresztül szállított pénzt szállítják. Ha azonban ugyanazon a helyen költik el, ahol
kölcsönadták, akkor nem nevezhető szállítottnak. Lássuk azonban, hogy az e pénzzel vásárolt
árut ugyanilyen helyzetűnek tekintik-e. Nem mindegy, hogy az árut a hitelező kockázatára
szállítják-e, mert akkor a pénz szállítottnak minősül.
2. Pomponius, Plautiusról, III. könyv.
Labeo szerint, ha nincs olyan személy, akit az ígérő részéről a szállítandó pénzre vonatkozóan
értesíteni lehetne, akkor tanúk jelenlétében okiratot kell készíteni, amely az értesítés helyébe
lép.
3. Modestinus, Szabályok, IV. könyv.
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Tengeren szállított pénz esetében a hitelező kockázatát a hajó indulásának napjától kezdődően
a hitelező viseli.
4. Papinianus, Vélemények, III. könyv.
Nincs különbség abban, hogy a szállítandó pénz a hitelezőt nem terheli-e kockázat, amikor azt
megkapja, vagy pedig egy bizonyos idő elteltével, illetve egy bizonyos feltétel teljesülése
esetén megszűnik a hitelező kockázatának lenni; és ezért egyik esetben sem jár a törvényesnél
magasabb kamatláb. Az első esetben soha nem lehet magasabb kamatlábat követelni; a
második esetben, amikor a kockázat megszűnt, sem zálogjog, sem zálogjog nem tartható fenn
magasabb kamatláb beszedése céljából.
1. Ha a szállított pénzzel együtt rabszolgákat is küldenek, hogy az esedékességkor behajtsák,
a kikötésben említett minden egyes napra tizenkét százalékos kamatot kell fizetni; de az
összeg kétszeresénél többet nem lehet behajtani. Ha a kikötésben a kamatra való hivatkozással
külön meghatározták, hogy a pénz mikor nem lesz többé a hitelező kockázatára, az egyik
záradékból hiányzó törvényes kamatot a másik záradék hatása pótolja.
5. Scaevola, Vélemények, VI. könyv.
Az ár a vállalt kockázatért jár, és hasonlít ahhoz az esethez, amikor jogosult vagy arra, hogy
megkapd, amit fizettél, és még valamit ezen felül, egy olyan feltétel alapján (még ha büntető
jellegű is), amely nem teljesült, feltéve, hogy nem a véletlenen múlik; például olyan feltétel,
amelyből személyes keresetek szoktak fakadni, mint például: "Ha manumumálsz egy
rabszolgát, ha nem végzel el egy bizonyos cselekedetet, ha nem nyerek egészséget" stb. Nem
lesz kétséges, hogy ha egy halász felszerelése érdekében egy bizonyos összeget adok neki
azzal a feltétellel, hogy visszafizeti nekem, ha jó fogást csinál; vagy ha pénzt adok egy
sportolónak, hogy ki tudja magát állítani és gyakorolni tudja a hivatását; azzal a feltétellel,
hogy ha sikeres lesz, visszafizeti.
1. Mindezen esetekben azonban, ha a megállapodás kikötés nélkül jön létre, az a kötelezettség
növekedését okozza.
6. Paulus, Kérdések, XXV. könyv.
Egy bróker, aki tengeri kamatra adott kölcsönt, zálogba kapott bizonyos, a hajón lévő árut,
azzal a feltétellel, hogy ha ez nem elegendő a teljes tartozás kiegyenlítésére, akkor igénybe
vehet más, különböző hajókra rakott árut, amelyet már elzálogosított más brókerek számára,
azzal a kikötéssel, hogy ha ezek kielégítése után marad valami, azt az első bróker számára
elzálogosítottnak kell tekinteni. Felmerült a kérdés, hogy ha az első hajó, amely elegendő árut
tartalmazott a teljes tartozás kifizetéséhez, elveszik, akkor a hitelezőt terheli-e a veszteség, ha
a hajó az út megtételére kijelölt napokon belül megsemmisül; vagy pedig a többi hajón maradt
árura is igényt tarthat. Azt válaszoltam, hogy más esetekben a zálogba adott vagyon
csökkenése az adós kockázatára történik, és nem érinti a hitelezőt, de amikor a szállítandó
pénzt olyan feltétellel fizetik ki, hogy a hitelezőnek nem lesz követelése, hacsak a hajó nem
érkezik biztonságosan a rendeltetési helyére a meghatározott időn belül, akkor magát a
kölcsönkötelezettséget, amennyiben a feltétel nem teljesül, megszűntnek tekintik; és ezért a
hitelező joga még azokhoz a zálogtárgyakhoz is megszűnik, amelyek nem vesznek el. Ha a
hajó a meghatározott időn belül elveszik, és a kikötés feltétele nem valósul meg, akkor a többi
hajón lévő zálogtárgyak rendelkezésre állása nem kérdőjelezhető meg. De mikor követelheti a
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hitelező a többi zálogtárgy birtoklását? Minden bizonnyal akkor lesz erre lehetősége, ha a
kötelezettség feltétele teljesül; vagy ha az először kapott zálogjogok valamilyen baleset
következtében elvesznek, vagy túl alacsony áron adják el; vagy ha a hajó elveszik, miután
eltelt az az idő, amely alatt a kockázatot vállalni volt köteles.
(7) Ugyanő, Az ediktumról, III. könyv.
Vannak bizonyos szerződések, amelyek alapján kamatot kell fizetni, akárcsak a kikötés
esetében. Ha ugyanis tíz aurei-t adok tengeri szállításra, azzal a feltétellel, hogy ha a hajó
épségben megérkezik, akkor a tőkeösszegre és egy bizonyos összegű kamatra leszek jogosult,
akkor úgy kell tekinteni, hogy a tőkét és a kamatot is megkaphatom.
8. Ulpianus, Az ediktumról, LXXVII. könyv.
Servius szerint a tengeren szállított pénzért nem lehet büntetést követelni, ha a hitelező
hibájából nem kapta meg azt a meghatározott időn belül.
9. Labeo, Paulus valószínűségszámításai, V. könyv.
Ha a tengeren szállított pénz megfizetésének elmulasztásáért büntetést ígérnek, ahogyan az
szokás, még akkor is, ha az első napon, amikor a büntetés fizetendő, már nem él senki, aki az
említett pénzzel tartozott, a büntetés akkor is behajtható, mintha az adósnak lenne örököse.

3. cím. A bizonyítékokról és vélelmekről.
1. Papinianus, Kérdések, III. könyv.
Amikor egy személy családjára vagy fajára vonatkozó kérdés merül fel, az illetőnek
bizonyítania kell, hogy ahhoz tartozik-e vagy sem.
(2) Paulus, Az ediktumról, LXIX. könyv.
A bizonyítás azt terheli, aki egy tényt állít, nem pedig azt, aki azt tagadja.
3. Papinianus, Vélemények, IX. könyv.
Ha egy első és egy második végrendeletben is hallgatólagos bizalmat gyakorolnak egy olyan
személyre, akit a hagyaték egyenlő vagy nagyobb hányadára neveztek ki örökösnek, az
örökhagyó megváltozott szándékának bizonyítása azt terheli, aki ellen a pert indítják; mivel
gyakran a titoktartás indítéka készteti a vagyon tulajdonosát arra, hogy olyan személyeket
nevezzen ki örökösnek, akiknek jóhiszeműségében megbízik.
4. Paulus, Vélemények, VI. könyv.
A vevőnek kell bizonyítania, hogy a szóban forgó rabszolga a megvásárlása előtt menekült.
5. Ugyanő, Vélemények, IX. könyv.
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Ha valaki azt állítja, hogy ellenfelét egy adott törvény vagy alkotmány megfosztja valamilyen
jogától, akkor ezt bizonyítania kell.
1. Paulus azt is kimondja, hogy ha valaki tagadja, hogy az emancipáció jogszerűen
megvalósult, akkor bizonyítania kell állítását.
6. Scaevola, Vélemények, II. könyv.
A patrónusnak egyértelműen bizonyítania kell, hogy a felszabadítottja valamit az ő becsapása
céljából adott, hogy a csalárd módon adományozott összeg egy részét visszavonhassa.
7. Paulus, Mondatok, II. könyv.
Ha nincs bizonyíték a korábbi szökésre, a rabszolgának hinni kell, ha kínvallatásnak vetik alá,
mert úgy tartják, hogy a saját nevében kell kihallgatni, és nem a gazdája mellett vagy ellene.
8. Ugyanő, Plautiusról, XVIII. könyv.
Ha az apja felügyelete alatt álló fiú tagadja a tényt, a prétornak utasítania kell a fiút, hogy
előbb bizonyítsa be állítását, és ez a szabály az apja iránti szeretet miatt, amelyet a fiúnak
tanúsítania kellene, és azért, mert a fiú gyakorlatilag azt állítja, hogy szabad. Ezért aki a
szabadsághoz való jogát állítja, annak elsősorban azt kell bizonyítania.
9. Celsus, Digest, I. könyv.
Ha olyan megállapodás születik, amelyben nincs szó örökösről, felmerül a kérdés, hogy ezt
azért tették-e, hogy csak a fél személyét lehessen figyelembe venni. De bár igaz lehet, hogy
annak, aki a kivételre hivatkozik, jó okot kell erre bizonyítania; mégis, a felperesnek, és nem
annak, aki a kivételre hivatkozott, kell bizonyítania, hogy a megállapodás csupán saját magára
vonatkozott, és nem terjedt ki az örökösére, mert ilyen esetekben általában az örököseinkről is
rendelkezünk, akárcsak saját magunkról.
10. Marcellus, Digest, III. könyv.
A szenátus úgy rendelkezett, hogy a cenzor nyilvántartásai és a közhiteles iratok jobb
bizonyítékot jelentenek, mint a tanúk.
11. Celsus, Digest, XI. könyv.
A gyámolt nem köteles bizonyítani, hogy a gyámja által nyújtott kezességvállalás nem volt
fizetőképes, amikor azt elfogadták, mert ennek bizonyítását azoktól kell megkövetelni,
akiknek kötelessége volt a gyámoltra vigyázni, és biztosítékot nyújtani számára.
12. Ugyanez, Digest, XVII. könyv.
Ötven aurei-t végrendeletében Önre hagyott, és ugyanez a hagyaték szerepelt a később
végrehajtott kodicillumokban is. Fontos annak megállapítása, hogy az örökhagyó
szándékában állt-e a hagyaték megduplázása, vagy csupán ismételten megemlítette azt, vagy
pedig úgy tette, hogy elfelejtette, hogy a végrendeletében már rendelkezett a hagyatékról.
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Melyik féltől kell tehát megkövetelni az örökhagyó szándékának bizonyítását? Első
pillantásra igazságosabbnak tűnik, hogy a felperesnek kell bizonyítania, amit követel, de
kétségtelen, hogy a bizonyítást néha az alperestől is megkövetelik; hiszen ha én perelek egy
követelés miatt, és az alperes azt válaszolja, hogy a pénzt már kifizették, akkor ezt ő maga
köteles bizonyítani. Ezért jelen esetben, ha a felperes két okiratot mutat be, és az örökös azt
állítja, hogy az utóbbi érvénytelen, akkor ezt az utóbbinak kell bizonyítania a bíróság előtt.
(13) Ugyanaz, Digest, XXX. könyv.
Ha egy ember életkorára vonatkozóan vizsgálatot folytattak, császárunk a következő
rendeletet adta ki: "Kemény és igazságtalan dolog, ha egy fél életkorával kapcsolatban kérdés
merül fel, és különböző állítások hangzanak el, hogy az egyiket kell elfogadni, amelyik
hátrányos; de az ügy tárgyalásakor az igazságot kell figyelembe venni, és a korát aszerint az
okirat szerint kell kiszámítani, amelyik a leghitelesebbnek tűnik, és amelyik a legnagyobb
bizalmat érdemli az ügy kivizsgálása során".
14. Ulpianus, A konzuli hivatalról, II. könyv.
Olyan személyre vonatkozóan kell vizsgálatot folytatni, aki, miután szabad emberként átment,
most azt állítja, hogy szabadszülött, és felperesként kíván eljárni. Ha valóban a felszabadított
ember pozícióját tölti be, akkor kétségtelen, hogy keresetet kell indítania annak érdekében,
hogy magát szabadszülöttnek nyilvánítsák, és ezt bizonyítsa. Ha azonban azt a hírnevet élvezi,
hogy szabadnak született, és azt állítják róla, hogy szabad ember (természetesen annak, aki a
vitáért felelős), akkor annak, aki azt állítja, hogy ő a szabad embere, ezt bizonyítania kell.
Mert mit számít, hogy valaki azt állítja, hogy a rabszolgája vagy a szabad embere? Ha
azonban valamelyik fél eléggé bízik a születési szabadságára vonatkozó állításában ahhoz,
hogy önként vállalja, hogy bizonyítékokat szolgáltat erre vonatkozóan annak érdekében, hogy
olyan határozatot kapjon, amely őt szabadszülöttnek nyilvánítja (vagyis azt, hogy szabadnak
született, ahogyan állítja), akkor feltehető a kérdés, hogy meg kell-e engedni neki, hogy ezt
megtegye. Én azon a véleményen vagyok, hogy ezt meg kell tenni, és lehetőséget kell adni
neki, hogy bizonyítsa, hogy szabadnak született, és hogy a javára hozzanak határozatot, mivel
egy ilyen ítéletből senki sem származhat hátrányos helyzetbe.
15. Modestinus, Vélemények, XII. könyv.
Egy bizonyos férfi, aki azt állította, hogy ő Seia és Gaius fia, lefoglalta Gaius birtokát, noha
az utóbbinak testvérei voltak, és bizonyos vagyonkezelői megbízásokat teljesített e testvérek
javára, mintegy az elhunyt utasítására, és átvett egy nyugtát. Ezek, miután később
meggyőződtek arról, hogy az állítólagos fiú nem a testvérük, megkérdezték, hogy indíthatnake ellene keresetet a hagyaték visszaszerzése érdekében az átvételi elismervény miatt, amelyet
az elhunyt fiaként adtak neki. Modestinus azt válaszolta, hogy annak a személynek a helyzete,
akinek a nyugtát a bizalom teljesítése végett adták, és akiről az elhunyt testvérei bizonyítani
tudták, hogy nem a fia, a legcsekélyebb mértékben sem alapozza meg ezt a tényt, hanem a
bizonyítékot a testvéreknek kell benyújtaniuk.
16. Terentius Clemens, A Lex Julia et Papia, III. könyv.
El kell fogadni az anya nyilatkozatát gyermekei születésére vonatkozóan, csakúgy, mint a
nagyapa nyilatkozatát.
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17. Celsus, Digest, VI. könyv.
Ha a Lex Falcidia-ra való hivatkozással merül fel kérdés, az örökösnek kell bizonyítania,
hogy ez a törvény alkalmazandó, mert ha nem tudja ezt megtenni, akkor az ítéletet
szabályosan ellene hozzák meg.
18. Ulpianus, Disputációk, VI. könyv.
Amikor egy szabados szolgáltatásait követelik, annak a félnek kell bizonyítania, aki azt állítja,
hogy ő a patrónusa; ezért Julianus úgy véli, hogy bár egy vitás ügyben a patrónust tartják
jogosultnak a birtoklásra, nem annak kell a felperes szerepét betöltenie, akiről azt állítják,
hogy ő a szabados, hanem annak, aki azt állítja, hogy ő a patrónus.
(1) Ha valaki azt állítja, hogy valamilyen csalárd cselekményt követtek el, akkor a csalást
bizonyítania kell, még akkor is, ha ezt a kijelentést esetleg kivételesen tette.
(2) A felperest kell kötelezni arra, hogy bizonyítsa a megkérdezett igazát, vagyis ha azt
állítják, hogy a bíróságon kihallgatott fél azt válaszolta, hogy ő az egyedüli örökös; vagy ha a
kihallgatás után azt állítják, hogy hallgatott, ugyanezt a szabályt kell alkalmazni; és a vádat
nem arra kell hárítani, aki a kivételében azt állította, hogy nem válaszolt, hanem a felperesre.
19. Ugyanő, Disputációk, VII. könyv.
A kivételekkel kapcsolatban azt kell mondani, hogy az alperes köteles a felperes részéről
teljesíteni, és ő maga bizonyítani a kivételét, ahogyan a felperesnek kell bizonyítania a
követelését; például, ha a felperes a megkötött szerződésre hivatkozva kivételre hivatkozik,
bizonyítania kell, hogy a szerződés ténylegesen létrejött.
1. Ha valaki, aki megígérte, hogy megjelenik a bíróságon, a távolmaradásának okaként azt
állítja, hogy közügyek miatt nem jelent meg, vagy hogy ellenfele rosszindulatú cselekménye
akadályozta meg a megjelenésben, vagy az egészsége, vagy egy vihar akadályozta meg, akkor
ezt bizonyítania kell.
2. Ha a fél arra hivatkozva hivatkozik kivételre, hogy ellenfele ügyvédjének kijelölése nem
érvényes, mert ellenfele nem tudott ügyvédet kijelölni vagy kijelölni, akkor bizonyítania kell
az általa előterjesztett kivétel igazságát.
3. Ugyanez a szabály alkalmazandó, ha a pert egy állítólagosan kifizetett pénzösszeg miatt
indítják.
4. Ismét, ha a kivételre egy meghozott határozat miatt hivatkoznak; vagy mert azt állítják,
hogy esküt tettek arra a vagyontárgyra vonatkozóan, amely miatt a pert most indítják, vagy
mert a vitatott ügy szerencsejátékra vonatkozik, a kivételt benyújtó félnek kell bizonyítania
mindezen állításokat.
(20) Julianus, Digest, XLIII. könyv.
Ha valaki erőszakkal ragad meg egy szabad embert, és láncra verve tartja, az a
legméltatlanabb a birtokos által élvezett előnyökre, mert nem bizonyítható, hogy az eljárás
megindításának időpontjában az illető szabad volt.
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21. Marcianus, Institutes, VI. könyv.
Úgy gondolom, hogy a jobb vélemény az, hogy annak, aki a keresetet benyújtja, azaz az
örökhagyónak kell bizonyítania, hogy az örökhagyó tudta, hogy az örökölt vagyon másé volt,
vagy mást terhel, és hogy az örökösnek nem kell bizonyítania, hogy az másé volt, vagy mást
terhel, mert az állításai bizonyításának szükségessége mindig a felperest terheli.
22. Ulpianus, Vélemények, I. könyv.
Aki azt mondja, hogy meggondolta magát, annak ezt bizonyítania kell.
23. Marcianus, A hipotézisképletről.
Mindenekelőtt azt kell bizonyítani, hogy a felperes és az adós között megállapodás született
az ingatlan elzálogosításáról vagy zálogjoggal való megterheléséről. Miután a felperes ezt
bizonyította, azt is bizonyítania kell, hogy az ingatlan az adós tulajdonában volt az
elzálogosításról szóló megállapodás időpontjában, vagy hogy az elzálogosítás az ő
hozzájárulásával történt.
(24) Modestinus, Szabályok, IV. könyv.
Ha egy váltót érvénytelenítettek, bár vélelmezhető, hogy az adós mentesült, mégis jogszerűen
perelhető az az összeg, amelyet a hitelező nyilvánvaló bizonyítékokkal igazolni tud, hogy
még mindig jár neki.
25. Paulus, Kérdések, III. könyv.
Ha olyan pénzzel kapcsolatban merül fel kérdés, amely nem jár, kinek kell ezt bizonyítania?
A kérdést úgy kell beállítani, hogy ha az, akiről azt állítják, hogy megkapta a vagyont,
tagadja, hogy a pénz nem tartozik, és az, aki azt kifizette, a kifizetést megfelelő
bizonyítékokkal bizonyítja, akkor azt, aki határozottan tagadja, hogy megkapta a pénzt, ha
meghallgatást kíván, arra kell kötelezni, hogy bizonyítsa, hogy a pénz jogszerűen jár neki;
mert abszurd lenne, ha az, aki kezdetben tagadta, hogy megkapta a pénzt, és később
bebizonyosodik, hogy megkapta, ellenfelétől követelné annak bizonyítását, hogy a pénz nem
tartozik neki. Ha azonban a felperes először is elismeri, hogy megkapta a pénzt, de azt állítja,
hogy az neki jár, a vélelem kétségtelenül annak a félnek a javára fog szólni, aki azt megkapta,
mert aki fizet, az sohasem olyan hanyag, hogy habozás nélkül eldobja a pénzét, és akkor fizeti
ki, amikor az nem jár; és ez különösen akkor áll fenn, ha az a fél, aki azt állítja, hogy ő fizette
ki azt, ami nem jár, egy háztartás szorgalmas és gondos vezetője, mert hihetetlen, hogy egy
ilyen ember ilyen könnyen becsapható. Ezért annak, aki azt állítja, hogy olyan pénzt fizetett,
ami nem volt esedékes, bizonyítani kell, hogy az említett pénzt annak a félnek a csalása
folytán fizették ki, aki azt kapta, vagy valamilyen jogos okból, tudatlanságból, és ha ezt nem
bizonyítja, akkor nem lesz joga a visszafizetésre.
1. Ha azonban az, aki a nem járó pénz kifizetését kifogásolja, gyámolt, kiskorú vagy nő,
esetleg nagykorú férfi, de katona, vagy földművelő és a közügyekben járatlan, vagy egyszerű
életet kedvelő és tétlenségre hajlamos férfi; akkor annak, aki a pénzt megkapta, bizonyítania
kell, hogy valóban így járt el, és hogy az neki járt és jár, és ha ezt nem teszi meg, akkor vissza
kell fizetnie azt.

947

2. Ez csak akkor érvényes, ha a pénzt befizető fél azt állítja, hogy nem a teljes összeg volt
esedékes. Ha azonban csak egy rész megfizetését kifogásolja, azzal az indokkal, hogy a
kifizetett pénznek csak egy része nem volt esedékes; vagy hogy az eleve esedékes volt, de a
tartozás később elengedésre került, és ő tudatlanságból másodszor is kifizette; vagy hogy a
pénzt tévedésből fizette ki, mivel kivétellel védett; neki magának kell minden eszközzel
bizonyítania, hogy vagy többet fizetett, mint amennyivel tartozott, vagy hogy tévedésből
fizetett másodszor, vagy hogy, mivel kivétellel védve volt, tudatlanságból fizette ki a pénzt;
az általános szabály szerint, amely azokat kötelezi a bizonyításra, akik azt állítják, hogy
kivételt kell felajánlaniuk, vagy akik azt állítják, hogy kifizették a tartozást.
3. Minden általunk javasolt esetben engedélyt kell adni annak, akire a bizonyítás terhe
nehezedik, hogy az esküt az ellenfelének nyújtsa be, a dolog igazságára való hivatkozással,
mielőtt neki az esküt pro calumnia nyújtaná; így a bíró a felperes esküjébe vetett bizalma
szerint szabályozhatja döntését, fenntartva az alperesnek azt a jogát, hogy az esküt visszaadja
ellenfelének.
4. Ez a pont a nem esedékes pénz kifizetésére vonatkozik. Ha azonban egy írásbeli fizetési
ígéretről azt állítják, hogy nem esedékes pénzre tették, és az okirat feltételei
meghatározatlanok, akkor az a fél, akinek javára a váltót kiállították, kénytelen lesz
bizonyítani, hogy az abban említett összeg neki jár, kivéve, ha a váltót kiállító személy
kifejezetten indokolta, hogy miért tette ezt; mert akkor maradnia kell a beismerésénél, kivéve,
ha kész meggyőző okirati bizonyítékkal bizonyítani, hogy olyan pénz megfizetésére tett
ígéretet, amellyel nem tartozik.
(26) Papinianus, Kérdések, XX. könyv.
Procula, akinek egy nagy összegű pénzösszeg tartozott a bátyjától egy bizalmi vagyonkezelői
szerződés értelmében, ezt az összeget a bátyja halála után arányosan az örököseivel szemben
kívánta beszámítani; ezzel szemben azt állították, hogy a bátyja életében soha nem követelte a
pénzt a bátyjától, hanem ő maga fizetett neki bizonyos összegeket különböző okokból,
amelyek az egymással szemben fennálló számláikból adódtak. Az isteni Commodus az ügy
eldöntésekor nem ismerte el a beszámítást, hanem úgy ítélte meg, hogy az asszony
hallgatólagosan felmentette bátyját a bizalom teljesítése alól.
27. Scaevola, Digest, XXXIII. könyv.
Egy férfi végrendelkezett, és hagyatékának egy törvényes részét egy olyan személyre hagyta,
aki csak egy bizonyos összegre volt jogosult, majd a következőképpen rendelkezett: "Száz
aurei-t adok és hagyok Titiusra, amelyet ő a kezembe adott, de amelyről nem adtam neki
írásos igazolást, mert az egész vagyont és vagyont, amelyet az anyjától kapott, minden
feljegyzés nélkül birtokomban tartottam. Ezenfelül azt kívánom, hogy vagyonomból, amelyet
földbérletként kaptam, és amely a learatott és eladott termények bevétele, valamint minden
olyan összeg, amely a könyveimben úgy szerepel, hogy Titius az anyjától kapta, és amelyet
saját használatra sajátítottam ki, százötven aurei kerüljön átadásra és kifizetésre Titiusnak."
Ezt az összeget a könyvemben nem adta át. Megkérdezem, hogy Titius behajthatja-e ezt a
pénzt. A válasz az volt, hogy ha Titius bizonyítani tudja, hogy a vagyon a fent említett
nyilatkozatnak megfelelően került az örökhagyó kezébe, akkor megteheti; ugyanis úgy tartják,
hogy abban az esetben, ha valamelyik fél nem jogosult bizonyos összegnél nagyobb összeget
kapni hagyaték útján, az ilyen rendelkezések törvénysértő módon kerülnek a végrendeletbe.
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28. Labeo, A valószínűségek epitomája, Paulus által, VII. könyv.
Ha a döntőbírónak kötelessége eldönteni egy ügyet, meg kell-e kérdeznie, hogy létezik-e
feljegyzés az elvégzett munkáról, vagy emlékszik-e valaki arra, hogy a munkát elvégezték?
Paulus azt mondja, hogy amikor egy döntőbírói ügyben azt vizsgálják, hogy létezik-e vagy
sem emlékirat az elvégzett munkáról, nem azt kell megkérdezni, hogy emlékszik-e valaki
arra, hogy mikor, vagy melyik konzul alatt végezték a munkát, hanem azt, hogy bármi módon
bizonyítható-e, hogy mikor végezték. És ezt, ahogy a görögök szokták állítani,
általánosságban kell elvégezni, mert nem maradhat meg az emlékezetben, hogy a munkát
elvégezték; például egy bizonyos éven belül, mivel időközben valószínűleg senki sem
emlékszik arra, hogy milyen konzulok alatt végezték. De ahol minden személy véleménye az,
hogy nem hallott a munka elvégzéséről, nem látta, és nem értesült róla senkitől, aki láthatta
vagy hallhatott volna róla, és bármennyire is visszamegyünk, nem találunk emlékiratot az
elvégzett munkáról; ez elegendő lesz.
(29) Scaevola, Digest, IX. könyv.
Antoninus és Verus császárok egy Claudius Apollinarisnak címzett rescriptumban a
következőket állapították meg: "Elrendelik, hogy a gyermekekre hivatkozó bizonyítékok ne
pusztán tanúk vallomásaiból álljanak, hanem olyan levelekből is, amelyeket állítólag a
feleségeknek küldtek, ha hitelességük bizonyított, és azokat okirati bizonyítékként be lehet
mutatni." A gyermekekre vonatkozó bizonyítékokról szóló rendeletek a következők.
1. Egy feleség, akit várandóssága alatt elutasítottak, a férje távollétében fiút szült, és az emiatt
indított eljárás során beismerte, hogy a gyermek törvénytelen. Felmerült a kérdés, hogy a fiú
az apja felügyelete alatt áll-e, és ha az anyja végrendeletében meghalt, apja rendelkezése
alapján beléphet-e a fiú hagyatékába, vagy a dühös anya által tett beismerés sérti-e a fiú
jogait. A válasz az volt, hogy az ilyen esetekben mindig van lehetőség az igazság kiderítésére.
(30) Labeo, Vélemények, I. könyv.
Labeo Festusnak adott véleménye az volt, hogy egy rabszolganő nem hozhatja fel az általa
követelt szabadság bizonyítékaként sem a végrendeletben ráhagyott vagyont, sem azt a tényt,
hogy az örökhagyó ápolónőjeként rá hagyta az eltartásáról szóló rendelkezést.
31. Ugyanez, Mactorius Sabinusnak, II. könyv.
A pénz említése egy olyan váltóban, amelyről azt állítják, hogy más okból esedékes, nem
rendelkezik a kötelezettség erejével.

4. cím. Az okiratok hitelességéről és elvesztéséről
(1) Paulus, Mondatok, IV. könyv.
Mindazokat a dolgokat, amelyek segítségével jogi eljárást lehet indítani, az eszközök közé
kell sorolni, és ezért a bizonyítékok, valamint a személyek is ebbe a kategóriába tartoznak.
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2. Ugyanaz, Vélemények, V. könyv.
Ha valakit a kincstár perel, akkor ezt nem valamely írásbeli dokumentum kivonatával vagy
másolatával, hanem magával az eredetivel kell megtenni, hogy a szerződés igazsága
megállapítható legyen. Nem helyénvaló, hogy egy hamisított okiratnak bármilyen ereje vagy
hatása legyen a bíróság előtt.
3. Ugyanaz, Vélemények, III. könyv.
Paulus kijelentette, hogy: "Egy kötelezettséget nem szabad megelőlegezni, de az ebben
megállapodó felek nem tekinthetők hamisításban bűnösnek, mivel a cselekmény a felek
jelenlétében és beleegyezésével történt, és az adós nagyobb vétséget követett el, mint a
hitelező.""
4. Gaius, A hipotézisformuláról.
A vagyontárgyak elzálogosítása esetén nem számít, hogy ez milyen feltételekkel történhet,
mint a hozzájárulással kötött kötelezettségek esetében. Ha tehát abban állapodnak meg, hogy
a vagyontárgyakat anélkül jelzálogosítják el, hogy ez írásban történne, és ez bizonyítható,
akkor az a vagyontárgy, amelyre vonatkozóan a megállapodást kötötték, megterhelő lesz;
mivel az ilyen ügyekben írásbeli okiratokat azért készítenek, hogy a megállapodásban
foglaltak könnyebben megállapíthatók legyenek. Az ügylet azonban ezek nélkül is érvényes
lesz, ha a bizonyítékok rendelkezésre állnak; ahogyan a házasság is érvényes, ha a
tanúvallomás létezik anélkül, hogy bármilyen írásos okiratot készítettek volna.
5. Callistratus, Kérdések, II. könyv.
Ha egy ügyletről kiderül, hogy azt ténylegesen, okirati bizonyíték nélkül kötötték meg, az
annál kevésbé érvényes, mivel nem létezik rá vonatkozó írásos okirat.
6. Ulpianus, Az ediktumról, L. könyv.
Ha kérdés merül fel a végrendelet letétbe helyezésével kapcsolatban, és kétség merül fel, hogy
kinek kell ezt megtenni, mi azt javasoljuk, hogy mindig inkább egy idős, mint egy fiatal,
inkább egy magas rangú, mint egy alacsonyabb rangú, inkább egy férfi, mint egy nő, és
inkább egy szabadszülött, mint egy szabad ember.

5. cím. A tanúkról
(1) Arcadius, más néven Charisius, A tanúkról.
Gyakori és szükséges a tanúk alkalmazása, és különösen azoknak a tanúvallomását kell
figyelembe venni, akiknek a feddhetetlensége bizonyított.
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1. Tanúkat nemcsak büntetőügyekben, hanem a körülményeknek megfelelően pénzügyekben
is elő lehet állítani, és azok is tanúskodhatnak, akiket nem tiltanak, vagy akiket bármely
törvény felment a tanúskodás alól.
2. Noha bizonyos törvények jelentős számú tanúkat írnak elő, a császári alkotmányok szerint
ez a követelmény mégis elegendő számú tanúra korlátozódik, hogy a bírák szabályozhassák
azt, és csak annyi tanú megidézését engedjék meg, amennyit szükségesnek tartanak, nehogy
korlátlan hatalom révén felesleges sokaságot idézzenek meg a peres felek bosszantása
céljából.
(2) Modestinus, Szabályok, VIII. könyv.
Figyelembe kell venni a tanúk rangját, feddhetetlenségét, modorát és komolyságát, és ezért
nem szabad meghallgatni azokat, akik ellentmondó vallomásokat tesznek, vagy akik
tétováznak vallomásuk megtétele közben.
3. Callistratus, Az igazságügyi vizsgálatokról, IV. könyv.
A tanúk feddhetetlenségét gondosan meg kell vizsgálni, és a személyes tulajdonságaik
figyelembevételével elsősorban a rangjukra kell figyelmet fordítani; arra, hogy a tanú dekurió
vagy plebejus; hogy él-e becsületes és feddhetetlen életet, vagy megrágalmazott és elítélendő;
hogy gazdag-e vagy szegény, nehogy haszonszerzés céljából könnyen hamisan esküdjön;
hogy ellensége-e annak, aki ellen tanúskodik, vagy barátja-e annak, akinek javára vallomást
tesz. Ha ugyanis a tanú gyanútól mentes, akár azért, mert személyes jelleme feddhetetlen, akár
azért, mert nem befolyásolja sem nyereségvágy, sem a kegy vagy az ellenségeskedés
semmilyen ösztönzője, akkor alkalmas lesz. Ezért az isteni Hadrianus egy Vivius Verushoz,
Kilikia kormányzójához intézett rescriptumában kijelentette, hogy az, aki egy ügyet tárgyal,
tudja a legjobban megítélni, hogy a tanúknak mekkora bizalmat kell szavazni. A következő a
rezcriptum szövege: "Te vagy a legalkalmasabb arra, hogy megállapítsd, mennyire kell bízni a
tanúkban, kik ők, milyen a rangjuk és a hírnevük, úgy tűnik-e, hogy őszintén beszélnek,
megegyeztek-e és együtt tervezték-e ugyanazokat a kijelentéseket, és habozás nélkül adnak-e
megfelelő válaszokat a nekik feltett kérdésekre." A tanúknak a tanúknak a tanúvallomásokban
való bizalmáról te tudsz a legjobban meggyőződni.
1. Ugyanennek a császárnak egy másik, Valerius Verushoz intézett, a tanúkba vetett bizalom
megállapítása tárgyában írt, a következő szavakkal megfogalmazott írása is fennmaradt:
"Nem lehet pontosan meghatározni, hogy milyen bizonyítékok elegendőek bármely dolog
bizonyítására, mint ahogyan az sem mindig lényeges, hogy valamely tény létezését nyilvános
okiratokkal bizonyítsuk, bár gyakran ezt is megteszik. Ellenkező esetben a tanúk száma,
valamint rangjuk és tekintélyük és általános hírnevük inkább a vizsgált tárgy bizonyítását
erősítené. "Csak általánosságban mondhatom önöknek, hogy a bírósági vizsgálat nem
korlátozódhat pusztán egyfajta bizonyítékra, hanem önöknek saját ítélőképességük gyakorlása
révén kell véleményt alkotniuk arról, hogy mit tartanak bizonyítottnak, vagy mit nem tartanak
kielégítően bizonyítottnak." A bírósági vizsgálat során a bizonyítékok nem lehetnek
elégségesek.
2. Az isteni Hadrianus egy Julius Rufinusnak, Macedónia proconsuljának címzett
rescriptumában azt is kijelentette, hogy a tanúkra nagyobb figyelmet kell fordítania, mint a
bizonyítékaikra. A rezcriptum e pontra vonatkozó szavai a következők: "Alexandrosz előttem
bizonyos bűnökkel vádolta meg Aperát, de nem bizonyította azokat, és tanúkat sem mutatott
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be; viszont olyan bizonyítékokat kívánt felhasználni, amelyeket én nem vagyok hajlandó
elfogadni, mert szokásom a tanúk vizsgálata, és visszaküldtem a tartomány kormányzójához,
hogy a tanúk szavahihetőségére vonatkozóan vizsgálatot folytasson, és ha nem bizonyítja,
amit állít, száműzetésbe kell küldeni." Aperát a tanúvallomások alapján a tanúvallomások
alapján a tanúvallomások alapján száműzetésbe kell küldeni, és a tanúvallomások alapján a
tanúvallomások alapján száműzetésbe kell küldeni.
3. Ugyanez a császár Gabinius Maximushoz intézett rezcriptumában a következőket mondta
ki: "Egy dolog a jelenlévő tanúk szóbeli tanúvallomásának súlya, és más a felolvasandó
írásbeli tanúvallomásé. Ezért gondosan fontold meg, hogy meg akarod-e tartani őket, és ha
igen, engedélyezd nekik a költségeiket."
4. Az erőszakra vonatkozó Lex Julia bizonyítja, hogy azok nem tanúskodhatnak a vádlott
ellen, akiket ő vagy az apja szabadított fel; vagy akik még nem értek a serdülőkorba; vagy akit
közvádra ítéltek, és még nem állították vissza korábbi állapotába, vagy aki láncra verve vagy
börtönben van, vagy aki vadállatokkal való harcra bérelte fel magát; vagy aki nyíltan
prostituálja magát, vagy már prostituálta magát; vagy akit azért ítéltek el vagy ítéltek el, mert
pénzt kapott a tanúvallomás megtételéért vagy visszatartásáért. Bizonyos személyeknek
ugyanis nem szabadna tanúskodniuk a pozíciójukhoz fűződő tisztelet miatt; másoknak az
ítélőképességük megbízhatatlansága miatt; megint másoknak pedig az életük hírhedt
gyalázatossága miatt.
5. A tanúkat nem szabad sietve, nagy távolságból idézni, és még kevésbé szabad a katonákat
elhívni a zászlóaljuktól vagy az állomáshelyüktől, hogy tanúskodjanak; és ezt az isteni
Hadrianus egy rezcriptumban mondta ki. Az Isteni Testvérek szintén egy rezcriptumban
kijelentették, hogy: "Ami a tanúk idézését illeti, a bírónak gondosan meg kell győződnie arról,
hogy mi a szokás abban a tartományban, amely felett elnököl; mert ha bebizonyosodik, hogy
a tanúkat gyakran idézik egy másik városba tanúvallomás céljából, akkor kétségtelen, hogy
azokat is be lehet idézni, akikről a bíró úgy dönt, hogy az ügyben szükségesek." A tanúk
idézése a bírónak nem lehetetlen.
4. Paulus, A Lex Julia et Papia, II. könyv.
A Lex Julia a közvádas eljárásokra hivatkozva előírja, hogy az ember, ha nem akar, nem
kényszeríthető arra, hogy a bíróságon tanúskodjon apósa, veje, mostohaapja, mostohafia,
unokatestvére, akár férfi, akár nő, unokatestvére gyermeke vagy bármelyik közelebbi rokona
ellen. Nem tanúskodhat ellene senkinek sem a felszabadítottja, sem a gyermekei, a szülei, a
felesége vagy a férje, ha vád alá helyezik. Ugyanez a szabály vonatkozik a pártfogóra és a
pártfogoltra is, mert egyikük sem kényszeríthető arra, hogy tanúskodjék a szabadosuk ellen,
sem a szabados a pártfogója ellen.
5. Gaius, A Lex Julia et Papia, IV. könyv.
Azokban a törvényekben, amelyekben az a kivétel szerepel, hogy sem a vő, sem az após, ha
nem akar, nem kényszeríthető tanúvallomásra; úgy tartják, hogy a lány jegyese a "vő"
fogalmába tartozik, és az "após" fogalmába tartozik a jegyes apja is.
6. Licinius Rufinus, Szabályok, II. könyv.
Azok a tanúk nem minősülnek kompetensnek, akiket tanúvallomásra lehet utasítani.
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(7) Modestinus, Szabályok, III. könyv.
Egy rabszolga bizonyítékának akkor kell hinni, ha nincs más mód az igazság kiderítésére.
8. Scaevola, Szabályok, IV. könyv.
Az öregek, a rokkantak, a katonák, az állam érdekében távol lévő bírák és a megjelenéstől
eltiltott személyek nem kényszeríthetők tanúvallomásra, ha nem akarnak tanúskodni.
9. Paulus, Sabinusról, I. könyv.
Az apa nem illetékes tanú a fia mellett, és a fiú sem az apja mellett.
10. Pomponius, Sabinusról, I. könyv.
Senki sem tekinthető kompetens tanúnak a saját ügyében.
11. Ugyanez, Dekrétumok, XXXIII. könyv.
A tanúként be nem idézett fél is tanúskodhat egy ügylet bizonyítása céljából.
12. Ulpianus, Az ediktumról, XXXVII. könyv.
Ha a tanúk számát a törvény nem határozza meg, elegendő kettő, mivel a "több" kifejezés a
kettő számban foglaltatik.
(13) Papinianus, A házasságtörésről, I. könyv.
Tudom, hogy felmerült a kérdés, hogy azok, akiket nyilvános perben rágalmazásért elítéltek,
tanúskodhatnak-e nyilvános vádeljárás során. A Lex Remmia azonban nem tiltja ezt nekik; és
a Lex Julia az erőszakra, zsarolásra és pekulációra vonatkozóan nem tiltja meg az ilyen
személyeknek, hogy tanúskodjanak, mindazonáltal, amit a törvények kihagynak, azt nem
szabad kihagynia a lelkiismeretes bírónak, akinek kötelessége, hogy gondosan mérlegelje a
tanú hitelességét, és megállapítsa, hogy úgy tesz-e vallomást, ahogyan azt egy tisztességes
embernek tennie kell.
14. Ugyanez, a házasságtörésről.
Tudom, hogy azt is megvitatták, hogy az, akit házasságtörésért elítéltek, tanúskodhat-e a
végrendelet bizonyítása céljából; és egyértelmű, hogy jogosan tiltják meg neki, hogy
tanúskodjon a bíróságon. Ezért úgy gondolom, hogy az olyan végrendelet, amelyet ilyen
tanúval kell bizonyítani, sem a polgári törvény, sem az azt követő praetoriánus törvény szerint
nem érvényes; így az ilyen tanúvallomás alapján nem lehet sem birtokba venni, sem birtokba
adni az elhunyt vagyonát.
15. Paulus, Mondatok, II. könyv.
Az a személy, akit zsarolásért elítéltek, nem tanúskodhat végrendelet vagy bírósági eljárás
során.
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(1) Ahhoz, hogy egy hermafrodita végrendelet esetén tanúskodni tudjon, bizonyítani kell,
hogy melyik neme dominál.
16. Ugyanaz, Mondatok, V. könyv.
Azokat, akik hamisan tanúskodnak, vagy egymásnak ellentmondó bizonyítékokat
szolgáltatnak, vagy mindkét oldalt elárulják, az illetékes bírák megbüntethetik.
17. Ulpianus, szabályok.
Egy apa és egy fia, aki a felügyelete alatt áll, valamint két testvér, akik ugyanazon apa
fennhatósága alatt állnak, tanúi lehetnek egy végrendelet vagy ugyanazon ügylet ügyében;
mivel semmi sem akadályozza meg, hogy több, egy háztartáshoz tartozó tanú tanúvallomást
tegyen egy olyan ügyben, amelyben egy másik fél érdekelt.
(18) Paulus, A házasságtörésről, II. könyv.
Mivel a Lex Julia de Adulteriis megtiltja, hogy a házasságtörésért elítélt nő tanúskodjon,
ebből következik, hogy a nőknek is joguk van a bíróság előtt tanúskodni.
19. Ulpianus, A prokonzuli hivatalról, VIII. könyv.
A jövedelemmel rendelkező gazdálkodók nem kötelezhetők tanúvallomásra; ahogyan az sem,
aki nem távozott el a tanúvallomás elkerülése érdekében; ahogyan az sem, aki a hadsereg
ellátásában dolgozik.
(1) A gyámoltakat sem lehet tanúvallomásra kötelezni.
20. Venuleius, A közvádakról, II. könyv.
A vádló nem hívhat tanúként olyasvalakit, akit bűncselekményért elítéltek, vagy aki még nem
töltötte be a húszadik életévét.
(21) Arcadius, más néven Charisius, A tanúkról.
Az a személy, akit elítéltek azért, mert rágalmazó verset írt, alkalmatlan a tanúskodásra.
1. Az is tagadhatatlan, hogy amennyiben az ügy megköveteli, nemcsak magánszemélyek,
hanem még a bírák is tanúvallomásra kényszeríthetők, ha jelen vannak. A szenátus azt is
elrendelte, hogy házasságtörés esetén a prétornak is tanúskodnia kell.
2. Ha a körülmények olyanok, hogy kénytelenek vagyunk elfogadni egy gladiátort vagy más
hasonló személyt tanúként, akkor a vallomását nem szabad elhinni, kivéve, ha kínzásnak vetik
alá.
3. Ha valamennyi tanú egyformán feddhetetlen és jó hírnevű, és az ügylet jellege, valamint a
bíróság véleménye egybeesik az állításaikkal, valamennyiük vallomását el kell fogadni. Ha
azonban néhányuk a többiekétől eltérő vallomást tesz, még a kisebb számú tanúnak is
hihetünk. Sőt, ha a bizonyítékok megfelelnek az ügylet természetének, és nem merül fel sem
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ellenségesség, sem kegyelem gyanúja, a bírónak az ügyre leginkább alkalmazható érvekkel és
tanúvallomásokkal kell megerősítenie az elméjének benyomásait, amelyekről megállapítja,
hogy a legközelebb állnak az igazsághoz. Nem a tanúk számát kell ugyanis figyelembe venni,
hanem azok őszinteségét, valamint azokat a bizonyítékokat, amelyek az igazság fényével
jobban megvilágítottnak tűnnek.
22. Venuleius, A prokonzuli hivatalról, II. könyv.
Minden kerület elöljáróinak ügyelniük kell arra, hogy mindazok számára, akik végrendeletet
kívánnak tenni, és maguk is tanúk legyenek, és másokkal együtt írják alá a végrendeleteket,
amelyek segítségével a dolgok könnyebben megmagyarázhatók, és a tények bizonyítása
biztosítható.
(23) Ugyanez, A közvádról, I. könyv.
Nem állítható elő tanú olyan vádlott ellen, aki már tanúskodott ellene.
24. Paulus, Mondatok, V. könyv.
Úgy határoztak, hogy azokat a tanúkat, akiket a vádló a saját házából hoz, nem kell
meghallgatni.
(25) Arcadius, más néven Charisius, A tanúkról.
A császári megbízások előírják, hogy a kormányzóknak gondoskodniuk kell arról, hogy a
pártfogoltak ne tanúskodjanak az általuk vezetett ügyekben; és ezt a szabályt azok esetében is
be kell tartani, akik mások ügyeit intézik.

6. cím. A törvény és a paktum nem ismeretéről
1. Paulus, Az ediktumról, XLIV. könyv. A tudatlanság vagy a tényeket, vagy a jogot érinti.
1. Ha ugyanis valaki nem tudja, hogy az, akinek a tulajdonjogára jogosult, meghalt, az idő
nem jár ellene. Ahol ugyan tisztában van azzal, hogy a rokona meghalt, de nem tudja, hogy a
vagyona őt illeti meg, mivel ő a legközelebbi hozzátartozója, vagy ahol tisztában van azzal,
hogy örökösnek nevezték ki, de nem tudja, hogy a praetor az elhunyt személy vagyonának
birtoklását azoknak adja, akiket az örököseivé neveztek ki, ott az idő ellene folyik, mert téved
a törvényt illetően. Ugyanez a szabály vonatkozik arra az esetre is, ha az elhunyt testvére azt
hiszi, hogy az anyját illeti meg az elsőbbség.
2. Ha valaki nem tudja, hogy rokonságban áll az elhunyttal, néha a törvényt illetően, néha
pedig a tényt illetően téved; ha ugyanis tisztában van azzal, hogy szabad, és hogy kik voltak a
szülei, de nem tudja, hogy a rokoni jogok megilletik, akkor a törvényt illetően téved. Ha
valaki, aki talált gyermek, nem tudja, hogy kik a szülei, és mást szolgál rabszolgaként, azt
gondolva, hogy ő maga is rabszolga, akkor inkább a tényt illetően téved, mint a törvényt
illetően.
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3. Továbbá, ha valaki tudja, hogy egy másik személy jogosult a hagyatéki vagyon
birtoklására, de nem tudja, hogy eltelt az az idő, amely alatt birtokba kellett volna vennie azt,
akkor téved a tényt illetően. Ugyanez a szabály vonatkozik arra az esetre is, ha azt hiszi, hogy
a vagyontárgyat birtokba vette. Ha azonban tudja, hogy nem tart igényt a hagyatékra, és
hagyta, hogy az idő leteljen, de nem tudja, hogy az öröklés alapján jogosult az ingatlan
birtoklására, az idő ellene folyik, mert téved a jog tekintetében.
4. Ugyanezt tartjuk abban az esetben is, ha valakit egy teljes vagyon örökösévé neveznek ki,
de nem gondolja, hogy joga van annak birtoklását követelni a végrendelet megnyitása előtt;
de ha nem tud arról, hogy van végrendelet, akkor téved a tényre való hivatkozással.
2. Neratius, Pergamenek, V. könyv.
A jogi tévedés nem minden esetben tekinthető úgy, hogy az a tény ismeretlenségének felel
meg; hiszen a törvényt lehet és kell is határozottan megállapítani, de a tény értelmezése
nagyon gyakran még a legbölcsebb embereket is megtéveszti.
3. Pomponius, Sabinusról, III. könyv.
Nagyon nagy különbség, hogy valaki nem tájékozódik-e egy másik ember ügyéről és
cselekedeteiről, vagy nem ismeri a saját magát érintő törvényt.
1. Cassius szerint Sabinus szerint úgy kell érteni, hogy a tudatlanság ebben az esetben nem az
elhagyott jellemű személyre vonatkozik, vagy arra, aki hanyagságból biztonságban hiszi
magát.
4. Ugyanő, A Sabinusról, XIII. könyv.
Tagadják, hogy a törvények ismeretének tudatlansága bármilyen előnnyel járna a
haszonszerzésben, de az bizonyos, hogy a tények ismeretének tudatlansága előnyt jelent.
5. Terentius Clemens, A Lex Julia et Papia, II. könyv.
Nagyon igazságtalannak tűnik, ha a tudás inkább árt egy másiknak, mint annak birtokosának,
vagy ha az egyik ember tudatlansága egy másiknak hasznára válik.
6. Ulpianus, A Lex Julia et Papia, XVIII. könyv.
Nem szabad eltűrni a tények durva ismeretlenségét, és nem szabad megkövetelni a
lelkiismeretes nyomozást sem, de olyan ismereteket kell megkövetelni, hogy ne
mutatkozhasson sem túlzott hanyagság, sem túl nagyfokú közöny, sem a besúgókra jellemző
kíváncsiság.
7. Papinianus, Kérdések, XIX. könyv.
A törvények nem ismerete nem előnyös azok számára, akik azt el akarják sajátítani, de nem
károsítja azokat sem, akik követelik a jogaikat.
8. Ugyanaz, meghatározások, I. könyv.
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A ténybeli tévedés valóban nem sérti a férfiak jogait, ha a tulajdon megszerzésére vagy annak
elvesztésének elkerülésére törekszenek; és a törvények ismeretének hiánya még a nők
számára sem jelent előnyt, amikor a tulajdon megszerzésére törekszenek. A jogi tévedés
azonban nem sért senkit, ha a tulajdon elvesztésének elkerülésére törekszik.
9. Paulus, A jog és a tény ismeretlenségéről.
A szokásos szabály az, hogy a jog nem ismerete bárkit megkárosít, de a tények nem ismerete
nem. Vizsgáljuk meg tehát, hogy milyen esetekre alkalmazható ez a szabály, mert először is
megállapítható, hogy a huszonöt év alatti kiskorúaknak megengedett a törvények ismeretének
tudatlansága; és ezt bizonyos esetekben a nőkkel szemben is így tartják, tekintettel a nemük
gyengeségére; tehát amíg nem követtek el bűncselekményt, hanem csak a törvény
ismeretének tudatlanságáról van szó, addig jogaik nem sérülnek. Ugyanezen elv alapján, ha
egy huszonöt év alatti kiskorú pénzt ad kölcsön az apja felügyelete alatt álló fiának, akkor
ugyanúgy mentességet kap, mintha nem adta volna kölcsön a pénzt az apai felügyelet alatt
álló fiának.
(1) Ha egy apai felügyelet alatt álló fiút, aki katona, a katonatárs örökösnek nevez ki, és nem
tudja, hogy apja engedélye nélkül beléphet a birtokba, a birodalmi alkotmány szerint
figyelmen kívül hagyhatja a törvényt; ezért a birtok átvételére előírt határidő nem jár le ellene.
(2) A tudatlanság azonban senkit sem károsít, hacsak nem követ el súlyos gondatlanságot; mi
lenne például, ha a városban mindenki tudná, amit ő egyedül nem? Labeo nagyon helyesen
mondja, hogy sem a legkíváncsibb, sem a leghanyagabb ember tudását nem kell érteni, hanem
annak a tudását, aki azt szorgalmas kutatással megszerezheti.
(3) Labeo azonban úgy véli, hogy a törvények ismeretének hiánya nem tekinthető
menthetőnek, kivéve, ha a fél nem juthat el a bíróhoz, vagy nem elég intelligens ahhoz, hogy
könnyen meggyőződjön arról, hogy a törvények ismeretének hiánya hátrányt jelent számára,
ami nagyon ritkán fordul elő.
(4) Ha valaki nem tudja, hogy az eladó az eladott ingatlan tulajdonosa, akkor nagyobb
figyelmet kell fordítani magára az ügyletre, mint a vevő véleményére; és ezért, bár azt hiheti,
hogy olyasvalakitől vásárolta az ingatlant, aki nem a tulajdonosa, mégis, ha azt a tulajdonos
adja át neki, akkor az őt illeti meg.
(5) Ha egy, a törvényt nem ismerő fél nem él a Lex Falcidia lehetőségével, akkor az isteni
Pius egyik írása szerint jogai sérülnek. Severus és Antoninus császárok egy rescriptumban a
következőket állapították meg: "Ha egy megbízás teljesítése során olyan pénzt fizetnek ki,
amely nem jár, az nem követelhető vissza, kivéve, ha tévedésből fizették ki. Ezért Cargilianus
örökösei, amikor a Cirta Köztársaság számára egy vízvezeték építése céljából végrendeletileg
rájuk hagyott pénzt fizették ki, nemcsak hogy nem kérték a kötvényeket, amelyeket általában
azért szoktak kötni, hogy az önkormányzatoknak a Lex Falcidia által megengedettnél
nagyobb összegű többletet visszafizessék; hanem még azt is kikötötték, hogy az említett
pénzösszeget más célra nem lehet felhasználni, és tudatosan és szándékosan hagyták, hogy az
említett pénzt a vízvezeték építésére használják fel, ezért nem volt joguk követelni, hogy a
Cirtai Köztársaság bármit is fizessen vissza nekik azon az alapon, hogy többet fizettek, mint
amennyi járna; mivel mindkét fél számára igazságtalanság lenne, ha a vízvezeték építésére
adott pénzt visszakövetelnék, és ha a köztársaságot arra kényszerítenék, hogy a hozzá tartozó
pénzeszközökből fizessen egy olyan munkáért, amely teljes egészében egy másik személy
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nagylelkűségéből származó dicsőséget jelentett. "Ha azonban az örökösök úgy gondolták,
hogy az említett pénz visszafizetésére irányuló követelésük megalapozott, amiért információ
hiányában nem tudták kihasználni a Lex Falcidia rendelkezéseit, tudniuk kell, hogy a tények
ismeretlensége előnyös lehet számukra, a jog ismeretlensége azonban nem; és hogy a
mentesség nem a bolondoknak, hanem azoknak jár, akik a tényekre való hivatkozással
őszintén tévednek." Az örökösöknek nem szabadna megadniuk a mentességet. Bár az
önkormányzatokat említi ez a rezcriptum, mégis, ugyanazt a szabályt kell betartani
mindenféle személyre való hivatkozással. És bár az említett esetben említést tesznek a
vízvezeték építése céljából hagyott pénzről, csak ebben az esetben kell megállapítani, hogy
annak visszaszerzésére irányuló kereset nem lesz megalapozott, mivel az alkotmány eleje
általános érvényű, mivel azt mutatja, hogy ha tévedésből nem teljesítették a megbízást, akkor
a nem esedékes, kifizetett pénz nem követelhető vissza. Továbbá az a szakasz is általános
érvényű, amely kimondja, hogy nem jogosultak a behajtásra azok a felek, akik a törvény
ismeretének hiányában nem éltek a Lex Falcidia előnyeivel; és ennek megfelelően
megállapítható, hogy ha a bizalmi vagyonkezelésben hagyott és kifizetett pénz nem
valamilyen meghatározott célra maradt, még ha nem is költötték el, hanem annak a
személynek a kezében maradt, akinek azt kifizették, nem lehet annak behajtására irányuló
kereset.
10. Papinianus, Vélemények, VI. könyv.
Azokat a fiatalokat, akik még nem érték el a serdülőkort, és a gyámjuk tekintélye nélkül
cselekszenek, nem tekintik úgy, hogy bármit is tudnának.
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XXIII. könyv
1. A jegyességgel kapcsolatban.
2. A házasságkötés szertartásáról.
3. A hozományról szóló törvényről.
4. A dotal megállapodásokkal kapcsolatban.
5. A hozományként adott földterületről.

***********************************************

1. cím. A jegyességről
0. Florentinus, Institutes, III. könyv.
Az eljegyzés a későbbiekben kötendő házasság említése és ígérete.
(1) Ulpianus, A jegyességről.
A "jegyesség" az "ígéret" szóból származik, mivel az ősöknél szokás volt, hogy a feleségeket
kikötötték és megígérték egymásnak.
2. Florentinus, Institutes, III. könyv.
Ebből a forrásból származik a jegyes kifejezés, amely mindkét nemre alkalmazható.
3. Ulpianus, Sabinusról, XXXV. könyv.
Az eljegyzéshez elegendő a puszta beleegyezés.
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(1) Megállapodott, hogy a távollévő felek eljegyezhetők, és erre minden nap sor kerül. 5.
Pomponius, On Sabinus, XVI. könyv.
Feltéve, hogy a távollévő felek tudnak az eljegyzésről, vagy utólagosan megerősítik azt. 6.
Ulpianus, On Sabinus, XXXVI. könyv.
Ha egy lány gyámjai értesítést küldenek a jegyesség felbontásáról, nem hiszem, hogy ez
elegendő lenne a házassági várakozás megsemmisítéséhez, mint ahogyan önmagában sem
lenne elegendő annak megalapozásához; kivéve, ha mindez a lány beleegyezésével történik.
4. Paulus, Az ediktumról, XXXV. könyv.
Eljegyzés esetén nincs jelentősége annak, hogy jelen vannak-e tanúk, vagy hogy a fél szóbeli
ígéretet tesz.
0. A jegyességhez azoknak a személyeknek a beleegyezése szükséges, akiknek bele kell
egyezniük a házasságba. Julianus szerint az apa beleegyezését mindig úgy kell érteni, hogy
beleegyezik, kivéve, ha egyértelmű, hogy ezt megtagadja.
(1) Gaius, A tartományi ediktumról, XI. könyv.
Teljesen nyilvánvaló, hogy az elmebaj akadálya az eljegyzésnek, de ha utólag következik be,
az nem semmisíti meg azt.
6. Ulpianus, Az ediktumról, XXXV. könyv.
Julianus azt vizsgálja, hogy a tizenkettedik életév előtt kötött házasság az eljegyzés helyébe
lép-e. Mindig is Labeo véleményét helyeseltem, aki úgy vélte, hogy ha az eljegyzés
megelőzte a házasságot, akkor az továbbra is fennáll, még akkor is, ha a lány már a férjével
kezdett élni; de ha nem kötötték meg korábban, és a lányt a férje házába vitték, akkor az
eljegyzés nem tekinthető megtörténtnek. Papinianus is csatlakozik ehhez a véleményhez.
(1) Ugyanő, Disputációk, III. könyv.
Ha a leány az apja felügyelete alatt áll, akkor az apja értesítést küldhet a jegyesének,
amelyben megsemmisíti az eljegyzést; de ha a leányt emancipálták, akkor sem ezt nem teheti
meg, sem pedig nem indíthat pert a hozományként adott vagyontárgyakra, mivel a leány a
házasság révén maga képezi a hozományt, és megszűnik a behajtási jog, amely abból ered,
hogy a házasság nem teljesedett be; kivéve, ha az apa a hozományt emancipált lánya nevében
adta, azzal a feltétellel, hogy ha nem járul hozzá a házassághoz, és valóban, függetlenül attól,
hogy a házasság létrejött-e vagy sem, visszakövetelheti az általa adott hozományt; ekkor
jogosult lesz személyes keresetet indítani annak visszaszerzésére.
7. Julianus, Digest, XVI. könyv.
Az eljegyzés, akárcsak a házasság, a szerződő felek beleegyezésével jön létre, és ezért,
akárcsak a házasság esetében, az apai felügyelet alatt álló fiúnak bele kell egyeznie.
0. Ulpianus, A jegyességről.
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Egy lány, aki nyilvánvalóan nem áll ellen apja akaratának, úgy értelmezhető, hogy
beleegyezését adja. A lány csak akkor tagadhatja meg, hogy beleegyezését adja apja
kívánságának, ha az apja olyan valakit választ férjéül, aki a szokásai miatt méltatlan vagy
rossz hírű.
9. Paulus, Az ediktumról, V. könyv.
Ha az apai felügyelet alatt álló fiú megtagadja a beleegyezését, az eljegyzésre nem kerülhet
sor, ami őt illeti.
0. Modestinus, Különbségek, IV. könyv.
Az eljegyzés megkötésekor a felek életkorának nincs korhatára, mint a házasságkötéskor.
Ezért az eljegyzés már nagyon fiatal korban is megköthető, feltéve, hogy mindkét személy
megérti, hogy mit tesznek, vagyis ha nem töltötték be a hetedik életévüket.
23. Ugyanaz, válogatott esetek.
A gyám maga nem házasodhat a saját gyámoltjával, és nem köthet házasságot a fiával. Meg
kell azonban jegyezni, hogy bár házasságról van szó, ez a szabály a jegyességre is vonatkozik.
23. Ulpianus, A Lex Julia et Papia, III. könyv.
Antoninus és Commodus császárok egyik rendelete, amely megtiltotta a szenátoroknak, hogy
bizonyos személyekkel házasságot kössenek, nem említ semmit a jegyességgel kapcsolatban;
mégis, helyesen úgy tartják, hogy az ilyen feltételek mellett kötött jegyességek a törvény
erejénél fogva semmisek; hogy pótolják azt, ami a rendeletből hiányzik.
23. Gaius, A Lex Julia et Papia, I. könyv.
A jegyesség egy, két, három vagy négy évvel, sőt, akár hosszabb időre is meghosszabbítható,
ha a felek valamelyikének betegsége, szüleik halála, főbenjáró bűnökkel való vádolás vagy
kényszerűségből tett hosszú utazások miatt.
14. Ulpianus, Az ediktumról, VI. könyv.
A jegyességkötésnél nem sok különbség van abban, hogy ezt a felek egymás jelenlétében,
vagy közvetítő útján, vagy írásban, vagy más módon teszik-e meg; és nagyon gyakran a
házasságkötés feltételeit a fő érdekelteken kívül más személyek közvetítésével rendezik.

2. cím. A házasságkötés szertartásáról
0. Modestinus, Szabályok, I. könyv.
A házasság egy férfi és egy nő egyesülése, amely egész életükön át tartó szövetséget alkot, és
magában foglalja az isteni és emberi kiváltságok közös élvezetét.
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(23) Paulus, Az ediktumról, XXXV. könyv.
A házasság csak akkor jöhet létre, ha minden fél beleegyezik, vagyis azok, akik egyesülnek,
és azok is, akiknek a fennhatósága alatt állnak.
16. Ugyanő, A Sabinusról, I. könyv.
Ha az egyik fiamtól származó unokám és egy másik fiamtól származó unokám van a
felügyeletem alatt, Pomponius azt mondja, hogy a beleegyezésem elegendő ahhoz, hogy
házasságot köthessenek közöttük; ami helyes.
(1) Pomponius, Sabinusról, III. könyv.
Ha egy tizenkét évnél fiatalabb lányt vesznek feleségül, nem lesz törvényes feleség, amíg el
nem éri ezt a kort, és nem él együtt a férjével.
1. Ugyanő, A Sabinusról, IV. könyv.
Megállapodott, hogy egy nő akár levélben, akár futár útján férjhez mehet egy távollévő
férfihoz, ha aztán a férfi házához vezetik. Ha azonban a nő távol marad, sem levélben, sem
futár útján nem lehet férjhez adni; mert nem a saját házába, hanem a férje házába kell vinni,
mivel ez úgyszólván a házasság lakóhelye.
2. Ulpianus, Sabinusról, XXXV. könyv.
Végül Cinna azt mondja, hogy ha egy férfi feleségül vesz egy nőt, aki távol van, majd a
Tiberis túlpartján tartott lakomáról visszatérve elveszíti az életét; úgy tartják, hogy a
feleségének gyászolnia kell őt.
3. Paulus, A Lex Falcidia.
Ezért ebben az esetben előfordulhat, hogy a szűznek joga van a hozományára és a hozomány
visszaszerzésére irányuló keresetre.
4. Pomponius, Sabinusról, V. könyv.
A felszabadított férfi nem veheti feleségül sem az anyját, sem a rabszolgaságból felszabadított
nővérét, mert az ezt tiltó szabály a jó erkölcsön és nem a törvényen alapul.
5. Ulpianus, Sabinusról, XXVI. könyv.
Ha a nagyapa elmebeteg, és az unokája házasságot kíván kötni, feltétlenül szükséges az apja
beleegyezése; ha azonban az apja elmebeteg, elegendő a nagyapa beleegyezése, ha ez utóbbi
épelméjű.
6. A fiú akkor házasodhat meg, ha apja az ellenség kezén van, és három éven belül nem tér
vissza.
10. Paulus, Az ediktumról, XXXV. könyv.
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Kétséges, hogy milyen utat kell követni, ha az apa nincs jelen, és nem tudni, hogy hol van,
vagy hogy egyáltalán él-e még. Ha három év telik el attól az időponttól számítva, amikor az
apa holléte vagy az, hogy él-e még, ismeretlenné vált, mindkét nemű gyermekei nem
akadályozhatók meg abban, hogy törvényesen kössenek házasságot.
7. Julianus, Digest, LXIII. könyv.
Ha egy fogságban vagy távollétben lévő férfi gyermeke a fogság vagy távollét három évének
letelte előtt férjhez megy, úgy gondolom, hogy a házasság törvényesen megköttetik; feltéve,
hogy vagy a fiú, vagy a lány olyan személyhez megy feleségül, akinek az állapota biztosan
nem sérti az apát.
8. Ulpianus, Sabinusról, XXVI. könyv.
Ha van egy feleségem, és miután én megtagadtam, feleségül megy Seiushoz, akit később
örökbe fogadok, a házasság nem vérfertőző.
9. Nem köthető törvényes házasság köztem és az apámmal eljegyzett nő között, bár nem
mondható, hogy ő a mostohaanyám.
10. Másfelől, egy nő, aki eljegyzett, nem mehet hozzá az apámhoz, bár nem nevezhető
helyesen a menyének.
11. Ha a feleségem, miután elvált, férjhez megy egy másik férfihoz, és tőle lánya születik,
Julianus úgy gondolja, hogy ez utóbbi nem az én mostohalányom, akkor sem vehetem
feleségül.
12. Elvehetem az örökbefogadott nővérem lányát, mert ő nem a rokonom, hiszen
örökbefogadással senki sem válik nagybácsivá. Csak azok a kapcsolatok jönnek létre
örökbefogadással, amelyek törvényesek, vagyis amelyek rendelkeznek az örökbefogadás
jogával. Ugyanezen elv alapján feleségül vehetem az örökbefogadó apám húgát, ha nem
ugyanattól az anyától született, mint ő maga.
13. Ugyanő, Sabinusról, XXXV. könyv.
Ha egy pártfogolt annyira lealacsonyodott, hogy még a felszabadított férfival való házasságot
is tiszteletreméltónak tartja, azt nem tilthatja meg az a bíró, akihez a házasság
megakadályozására irányuló kérelemmel fordulnak.
14. Paulus, Az ediktumról, XXXV. könyv.
Ha egy örökbefogadott fiú emancipált, nem veheti feleségül örökbefogadó apja özvegyét,
mivel az mostohaanya pozícióját tölti be.
15. Ugyanez a szabály vonatkozik arra az esetre is, ha valaki örökbe fogad egy fiút, mert nem
veheti feleségül az özvegyét, mivel az a fiú emancipációja után is a meny pozícióját tölti be.
16. A szolgai kapcsolatokat is figyelembe kell venni ezen a címen; így egy rabszolga, akit
felszabadítottak, nem veheti feleségül az anyját, és ugyanez a szabály vonatkozik a nővér és
lánya esetére is. Másrészt azt kell mondani, hogy egy apa nem veheti feleségül a lányát, ha
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mindketten manumitáltak, még akkor sem, ha kétséges, hogy az állítólagos apa a lány szülője.
Ezért a természetes apa nem veheti feleségül törvényesen házasságon kívül született leányát,
mivel a házasságkötésnél a természetjogot és az erkölcsöt kell figyelembe venni, mert az
erkölcsbe ütközik, ha egy férfi a saját lányát veszi feleségül.
17. Ugyanazt a szabályt, amely a szolgai vérrokonságra vonatkozik, a szolgai rokonság
esetében is be kell tartani; például nem vehetek feleségül egy olyan nőt, akivel apám
ágyaséletet élt, mert bizonyos mértékig mostohaanyai pozíciót tölt be; másrészt pedig egy apa
nem vehet feleségül egy olyan nőt, aki ágyaséletet élt a fiával, mert úgyszólván a menyének
pozícióját tölti be. Senki sem veheti feleségül annak a nőnek az anyját, akivel rabszolgasorban
élt, mivel ő úgyszólván az anyósa; és mivel a szolgai rokonságot elismerik, miért ne
vonatkozhatna ugyanez a szabály a rokonságra is? Ahol bármilyen kétség merül fel, ott
mindig jobb és tisztességesebb elkerülni az ilyen házasságokat.
18. Most pedig nézzük meg, mit jelentenek a mostohaanya, mostohalány, anyós és meny
kifejezések, hogy kiderüljön, kiket tilos feleségül venni. Egyes hatóságok a mostohaanyán az
apa feleségét, a menyén a fiú feleségét, a mostohalányon pedig a feleség előző férjétől
származó gyermekét értik. Ami azonban a jelen témát illeti, helyesebb, ha azt tartjuk, hogy a
férfi nem veheti feleségül a nagyapja vagy a dédanyja feleségét, tehát két, sőt több
mostohaanya is van, akit nem vehet feleségül. Ezen nem kell csodálkozni, hiszen egy
örökbefogadott fiú nem veheti feleségül a természetes vagy örökbefogadó apja özvegyét. Ha
az apjának több felesége volt, egyiket sem veheti feleségül. Ezért az "anyós" kifejezés
nemcsak a feleségem édesanyjára vonatkozik, hanem a nagyanyjára és dédanyjára is, és én
egyiküket sem vehetem feleségül. A "meny" kifejezés nemcsak a fiam feleségére, hanem az
unokám és a dédunokám feleségére is alkalmazható, bár egyes hatóságok ezeket menyeknek
nevezik. Mostohalányon nemcsak a feleségem lányát értik, hanem az unokáját és dédunokáját
is; és egyiket sem vehetem feleségül. Augustus úgy döntött, hogy nem vehetek feleségül
olyan nőt, akinek az anyját eljegyezték velem, mert ő az anyósom pozícióját töltötte be.
19. Papinianus, Vélemények, IV. könyv.
Egy férfi nem veheti feleségül mostohafia korábbi feleségét, és egy nő sem mehet hozzá olyan
férfihoz, aki korábban mostohalánya férje volt.
20. Paulus, Az ediktumról, XXXV. könyv.
Az Isteni Márk egyik rendelete előírja, hogy ha egy szenátor lánya szabad emberhez megy
feleségül, a házasság érvénytelen; és ezt követte a szenátus ugyanilyen értelmű rendelete.
21. A fiúnak bele kell egyeznie az unoka házasságába, de ha az unokát akarják férjhez adni,
elegendő a nagyapa beleegyezése és felhatalmazása.
22. Az elmebaj megakadályozza a házasság megkötését, mert ahhoz beleegyezés szükséges;
de nem semmisíti meg a házasságot, miután az már jogszerűen megköttetett.
23. Gaius, A tartományi ediktumról, XI. könyv.
Ha a testvéri kapcsolat örökbefogadással jött létre, akkor ez akadálya lesz a
házasságkötésüknek, amíg az örökbefogadás tart; ezért elvehetek egy olyan lányt, akit apám

964
örökbe fogadott, majd később emancipált. Akkor is köthetünk házasságot, ha engem
emancipáltak, és apám megtartotta a lányt a felügyelete alatt.
24. Ezért annak, aki örökbe akarta fogadni a vejét, azt tanácsolták, hogy emancipálja a lányát;
és hasonlóképpen annak, aki örökbe akarta fogadni a menyét, azt tanácsolták, hogy
emancipálja a fiát.
25. Azt is megtiltjuk, hogy bárki feleségül vegye az apai vagy anyai nagynénjét, vagy az apai
vagy anyai dédnagynénjét; bár az előbbiek negyedfokú rokonságban állnak vele. Azt is
megtiltjuk, hogy valaki feleségül vegye az apai nagynénjét és a dédnagynénjét, még akkor is,
ha örökbefogadással állnak kapcsolatban velünk.
26. Julianus, Digest, XVI. könyv.
Az e személyek között kötött házasság nem törvényes, kivéve, ha a rokonok beleegyeznek.
27. Marcianus, Institutes, XVI. könyv.
A Lex Julia harmincötödik szakasza szerint azokat a személyeket, akik jogtalanul
akadályozzák a fennhatóságuk alá tartozó gyermekeiket a házasságkötésben, vagy
megtagadják az adományozást, a prokonzulok vagy a provinciák helytartói az isteni Severus
és Antoninus alkotmánya alapján kötelezik arra, hogy az említett gyermekeiket megházasítsák
vagy adományozzák. Arra is kötelesek, hogy megakadályozzák házasságkötésüket ott, ahol
azt nem igyekeznek előmozdítani.
28. Paulus, Az isteni Severus és Commodus rezcriptumáról.
Nem szabad elfelejteni, hogy nem tartozik a gondnok feladatai közé, hogy megnézze, hogy a
gyámja férjhez megy-e vagy sem; mivel a feladatai csak az üzleti ügyek intézésére
vonatkoznak. Ezt Severus és Antoninus egy rescriptumban a következő szavakkal állapította
meg: "A kurátor kötelessége, hogy intézze gyámsága ügyeit, de a gyámság alatt álló nő
tetszése szerint házasodhat, vagy nem házasodhat."
29. Terentius Clemens, A Lex Julia et Papia, III. könyv. Az apai felügyelet alatt álló fiú nem
kényszeríthető házasságra.
30. Celsus, Digest, XV. könyv.
Ha egy fiú, akit az apja kényszerít, feleségül vesz egy olyan nőt, akit nem vett volna feleségül,
ha szabad akaratának gyakorlására hagyják, a házasság mégis jogszerűen jön létre, mert nem a
felek beleegyezése ellenére köttetett, és a fiú úgy tekintendő, hogy inkább ezt az utat
választotta.
31. Ugyanaz, Digest, XXX. könyv.
A Lex Papia előírja, hogy a szenátorok és gyermekeik kivételével minden szabadon született
férfi feleségül vehet szabad nőt.
32. Modestinus, Szabályok, I. könyv.
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Ha egy férfi szabad nővel él együtt, az nem ágyasságnak, hanem valódi házasságnak minősül,
ha a nő nem szerez nyereséget a testével.
33. Ugyanaz, Szabályok, II. könyv.
Az emancipált fiú az apja beleegyezése nélkül is megházasodhat, és bármelyik fia az ő
örököse lesz.
34. Ugyanaz, Vélemények, V. könyv.
Modestinus szerint a házasságtöréssel vádolt nők nem házasodhatnak meg férjük életében,
még azelőtt sem, hogy elítélték volna őket.
35. Ulpianus, A Lex Julia et Papia, III. könyv.
Ha egy szenátori rangú férfinak olyan nő a felesége, akit manumitáltak, akkor, bár időközben
jogilag nem lehet a felesége, mégis olyan pozíciót tölt be, hogy ha a férfi elveszíti a rangját,
akkor a nő a felesége lesz.
36. Marcianus, Institutes, X. könyv.
A patrónus nem veheti feleségül a felszabadított nőt a beleegyezése ellenére.
37. Ulpianus, A Lex Julia et Papia, III. könyv.
Állítólag Ateius Capito konzulátusa idején adott ki egy ilyen rendeletet. Meg kell azonban
jegyezni, hogy ez a szabály nem vonatkozik arra az esetre, amikor a patrónus azért szabadított
fel egy rabszolganőt, hogy feleségül vegye.
38. Gaius, A Lex Julia et Papia, II. könyv. A színlelt házasságnak nincs ereje és hatása.
39. Ulpianus, A Lex Julia et Papia, VI. könyv.
Ha egy szenátornak a császár beleegyezésével engedélyezik, hogy feleségül vegyen egy
szabad nőt, akkor az a törvényes felesége lesz.
40. Marcellus, A Lex Julia et Papia, I. könyv.
Meg kell jegyezni, hogy ha egy szabad ember örökbe adja magát egy szabadnak született
embernek, bár az örökbefogadó családban a szabadnak született személy jogait kapja meg,
mivel szabad ember, mégsem köthet házasságot egy szenátor lányával.
41. Ugyanő, A Lex Julia et Papia, III. könyv.
Számos hatóság úgy véli, hogy amikor egy nő a különválás után visszatér a férjéhez, az
ugyanaz a házasság. Én egyetértek ezzel a véleménnyel, feltéve, hogy hosszú idő elteltével
kibékülnek, és egyikük sem ment időközben férjhez senkihez, és különösen, ha a férj nem
adta vissza a hozományt.
42. Papinianus, Vélemények, IV. könyv.
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Ha valaki általános megbízást adott egy férfinak, hogy keressen férjet a lányának, ez nem
elegendő alap a házasságkötéshez. Ezért szükséges, hogy a kiválasztott személyt bemutassák
az apának, és ő beleegyezzen a házasságba, hogy az jogszerűen létrejöhessen.
43. Ha egy férfi a feleségét házasságtöréssel vádolta meg, férji jogának megfelelően, a
házasság érvénytelenítése után nem tilos újra házasságot kötnie. Ha azonban nem férjeként
vádolja a feleségét, akkor úgy kell tekinteni, hogy a megkötött házasság érvényes marad.
44. Házasságot lehet kötni mostohagyermekek között, még akkor is, ha van egy közös
testvérük, a szüleik új házasságának kérdése.
45. Ha egy szenátor lánya egy szabad emberhez megy feleségül, apjának ez a szerencsétlen
cselekedete nem teszi őt feleséggé, mert a gyermekeket nem szabad megfosztani rangjuktól a
szülőjük vétke miatt.
46. Ugyanő, Vélemények, VI. könyv.
Az apai felügyelet alatt álló fiú, aki katona, nem köthet házasságot az apja beleegyezése
nélkül.
47. Paulus, Kérdések, V. könyv.
A gyám vagy gondnok nem veheti feleségül a gondjaira bízott felnőtt nőt, kivéve, ha a nőt az
apja eljegyezte vagy neki szánta, vagy ha a házasságra a végrendeletében említett feltételnek
megfelelően kerül sor.
48. Ugyanő, Vélemények, VII. könyv.
A kurátor szabad emberét meg kell akadályozni abban, hogy feleségül vegye a kurátor
gyámoltját.
49. Ugyanaz, Mondatok, II. könyv.
Amíg valaki egy tartományban tölti be hivatalát, nem vehet feleségül egy ott született vagy ott
lakó nőt, bár nem tilos eljegyeznie magát vele; de ha a nő a hivatali ideje lejárta után
megtagadja a házasságot, megteheti, miután visszaadta az esetlegesen kapott nászajándékokat.
50. Ha valaki tisztséget tölt be, feleségül vehet egy nőt, akit korábban eljegyeztek, ha az adott
hozományt nem akarják elkobozni.
51. Aki egy tartományban közhivatalt tölt be, azt nem akadályozza meg abban, hogy ott
feleségül vegye a lányait, és hozományt adjon nekik.
52. Ugyanő, Plautiusról, VI. könyv.
Nem vehetem feleségül a nővérem unokáját, mert szülői viszonyban állok vele.
53. Ha valaki olyan nőt vesz feleségül, akit a jó erkölcs tiltja, hogy feleségül vegyen, azt
mondják, hogy vérfertőzést követ el.
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54. Pomponius, Plautiusról, IV. könyv.
Aristo azt a véleményét hangoztatta, hogy egy férfi nem veheti feleségül a mostohalánya
lányát, mint ahogyan magát a mostohalányát sem.
55. Marcellus, Digest, XXVI. könyv.
Magától értetődik, hogy szégyen éri azokat a nőket, akik erkölcstelenül élnek, és
prostitúcióval keresnek pénzt, még akkor is, ha ezt nem teszik nyíltan.
56. Ha egy nő a pártfogóján kívül mással él ágyaséletet, azt mondom, hogy nem rendelkezik a
családanya erényével.
57. Modestinus, A házasságkötés szertartásáról.
A nemek egyesülésénél mindig nemcsak azt kell figyelembe venni, hogy mi a törvényes,
hanem azt is, hogy mi a tisztességes.
58. Ha egy szenátor lánya, unokája vagy dédunokája szabad emberhez vagy olyan férfihoz
megy feleségül, aki színészi foglalkozást űz, vagy akinek apja vagy anyja ezt tette, a házasság
semmis.
59. Ulpianus, A Lex Julia et Papia, I. könyv.
Úgy véljük, hogy egy nő nemcsak akkor gyakorolja nyíltan a prostitúciót, ha ezt egy rossz
hírű házban teszi, hanem akkor is, ha ezt kocsmákban vagy más olyan helyeken szokta
megtenni, ahol nem veszi figyelembe a szerénységét.
60. A "nyíltan" szót úgy értjük, hogy válogatás nélkül, azaz választás nélkül, és nem akkor, ha
házasságtörést vagy paráznaságot követ el, hanem ott, ahol a prostituált szerepét tölti be.
61. Továbbá, ha egy nő, miután pénzt fogadott el, csak egy vagy két személlyel közösül, nem
tekinthető nyíltan prostituáltnak.
62. Octavenus azonban nagyon helyesen azt mondja, hogy ha egy nő nyilvánosan prostituálja
magát anélkül, hogy ezt pénzért tenné, akkor paráznának kell minősíteni.
63. A törvény nemcsak azt a nőt bélyegzi meg szégyennel, aki prostitúciót folytat, hanem azt
is, aki korábban ezt tette, még ha fel is hagyott ezzel a magatartással; a szégyen ugyanis akkor
sem szűnik meg, ha a gyakorlatot később abbahagyják.
64. Nem szabad felmenteni azt a nőt, aki a szegénység ürügyén rossz életet él.
65. A kerítőnő foglalkozása nem kevésbé szégyenletes, mint a prostitúció gyakorlása.
66. Azokat a nőket, akik pénzért más nőket prostituálnak, prostituáltaknak nevezzük.
67. A "kerítőnő" kifejezés alatt olyan nőt értünk, aki más miatt él ilyen életet.

968
68. Ha egy nő kocsmát vezet, és mások is prostituáltakat tart benne, ahogyan azt sokan
szokták tenni azzal az ürüggyel, hogy nőket alkalmaznak a ház szolgálatára, akkor azt kell
mondanunk, hogy ők is a kerítőnők közé tartoznak.
69. A szenátus úgy rendelkezett, hogy egy szenátornak nem illik olyan nőt feleségül venni
vagy megtartani, akit olyan bűncselekmény miatt ítéltek el, amelynek vádja bármelyik nép
által felhozható; kivéve, ha törvény tiltja, hogy ilyen vádat a bíróság elé vigyen.
70. Ha egy nőt nyilvánosan elítéltek hamis vádaskodásért, vagy kitérésért, akkor nem tekintik
bűncselekmény miatt elítéltnek.
71. Ha egy nőt házasságtörésen kapnak, úgy tekintik, hogy bűncselekményt követett el. Ha
tehát bebizonyosodik, hogy házasságtörésben volt bűnös, akkor a nő nem csak azért lesz
megrágalmazva, mert flagranti delicto tetten érték, hanem azért is, mert bűncselekmény miatt
ítélték el. Ha azonban nem bukott le, de mégis bűnösnek találták, akkor azért válik hírhedté,
mert bűncselekmény miatt ítélték el; sőt, ha elkapták, de nem ítélték el, akkor is hírhedt
marad. Úgy gondolom, hogy még ha fel is mentik, miután elfogták, akkor is hírhedt marad,
mert bizonyos, hogy házasságtörésen esett át, és a törvény a cselekményt hírhedté teszi, és ezt
nem teszi függővé a bírói döntéstől.
72. Itt nincs megemlítve, mint a házasságtörésről szóló Lex Júliában, hogy a nőt kinek vagy
hol kell rajtakapni; ezért a nő akár a férje, akár bárki más által rajtakapottnak minősül. A
törvény értelmében akkor is gyalázatos lesz a nő, ha nem a férje vagy az apja házában kapták
rajta.
73. Paulus, A Lex Julia et Papia, I. könyv.
Ezt a Lex Julia biztosítja: "A szenátor, vagy fia, vagy unokája, vagy fia vagy unokája által
ükunokája, nem jegyezhet el tudatosan vagy rosszindulatú szándékkal olyan szabad nőt, vagy
olyan nőt, akinek apja vagy anyja színészi hivatást gyakorol vagy gyakorolt, és nem vehet
feleségül olyan nőt, akinek apja vagy anyja színészi hivatást gyakorol vagy gyakorolt. A
szenátor lánya, fia unokája vagy unokája dédunokája sem mehet férjhez olyan szabadoshoz
vagy olyan férfihoz, akinek apja vagy anyja színészi foglalkozást űz vagy űzött, akár
tudatosan, akár rosszindulatú szándékkal. Ugyanígy nem lehet e felek egyike sem tudatosan,
vagy rosszindulatú szándékkal eljegyezni, vagy feleségül venni egy szenátor lányát".
74. E címszó alatt a szenátornak tilos feleségül vennie olyan felszabadított nőt, akinek apja
vagy anyja bármikor is színészi hivatást gyakorolt. Szintén tilos a szabadosnak feleségül
vennie egy szenátor lányát.
75. Ha a nő nagyapja vagy nagyanyja a színházi szakmához tartozott, ez nem lesz akadálya a
házasságnak.
76. Nem tesznek különbséget, hogy az apa a lányt az irányítása alatt tartja-e vagy sem.
Octavenus azonban azt mondja, hogy úgy kell érteni, hogy az apa is törvényes, akárcsak az
anya, még akkor is, ha a gyermek törvénytelen.
77. Ismétlem, nem számít, hogy az apa vér szerinti vagy örökbefogadó apa.
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78. Akadályt jelentene-e, ha az apa az örökbefogadás előtt a színházi szakmához tartozott
volna, vagy ha a vér szerinti apa a lánya születése előtt ezzel a szakmával foglalkozott volna?
Ha egy ilyen lealacsonyított rangú férfi örökbe fogad egy gyermeket, és utána emancipálja,
nem veheti-e feleségül, ahogyan az a természetes apa halála esetén is történne? Pomponius
nagyon helyesen gondolja, hogy ebben az esetben a vélemény ellentétes a törvény értelmével,
és hogy az ilyen jellegű gyermekek nem sorolhatók a többihez.
79. Ha egy szabadszülött nő apja vagy anyja a házasságkötés után a színpadi hivatás
gyakorlását kezdené meg, a legigazságtalanabb lenne, ha a leányt a férje kitagadná, hiszen a
házasság tisztességesen köttetett, és esetleg már gyermekei is születtek.
80. Nyilvánvaló, hogy ha a nő maga is a színházi szakma tagja lesz, a férjének el kell
utasítania.
81. A szenátorok nem vehetnek feleségül olyan nőket, akiket más szabadon született
férfiaknak tilos feleségül venniük.
82. Ulpianus, A Lex Julia et Papia, III. könyv.
Abban a törvényben, amely kimondja, hogy ha egy felszabadított nő a pártfogójával kötött
házasságot, a pártfogójától való elválás után nem mehet máshoz a pártfogó beleegyezése
nélkül; mi a pártfogót úgy értjük, hogy a pártfogó az, aki egy rabszolganőt azzal a feltétellel
vásárolt meg, hogy manumitálja (ahogyan azt császárunk és apja rescriptuma kimondja), mert
a manumitálás után a nő a vásárló felszabadított nőjévé válik.
83. Ez a szabály nem vonatkozik arra, aki megesküdött, hogy ő a nő pártfogója.
84. Az sem tekinthető pártfogójának, aki nem a saját pénzén vásárolta meg a nőt.
85. Nyilvánvaló, hogy nem szabad kétségbe vonnunk, hogy az apai felügyelet alatt álló fiú,
aki katona, megszerzi ezt a jogot, ha castrense peculiumával manumitál egy rabszolganőt;
mert a császári alkotmányok szerint ő lesz a nő pártfogója, és ez a kiváltság nem az apját illeti
meg.
86. A törvénynek ez a szakasza csak a házas szabad nőre vonatkozik, és nem vonatkozik a
jegyesre; ha tehát egy eljegyzett szabad nő értesíti pártfogóját arról, hogy visszautasítja a
szerződést, akkor mással is köthet házasságot, még akkor is, ha pártfogója nem akarja.
87. A törvény a következő helyen azt mondja: "Ha a pártfogója nem akarja", és a "nem
akarja" kifejezés alatt azt a felet kell értenünk, aki beleegyezik a válásba, és ezért az, aki
elválik egy elmebeteg férjétől, nem mentesül e törvény következményei alól; és akkor sem, ha
ezt úgy teszi, hogy az utóbbi nem tud róla, mert a pártfogójáról helyesebb azt mondani, hogy
nem akarja, mint arról, aki nem ért egyet.
88. Ha egy pártfogoltat ellenség fogságba ejtenek, úgy vélem, hogy ugyanúgy házasodhat,
mintha a pártfogója halott lenne. Azok, akik Julianus véleményét vallják, úgy vélik, hogy nem
köthetett házasságot, mert szerinte a felszabadított nő házassága még patrónusa fogsága alatt
is fennáll, a tisztelet miatt, amellyel a nő tartozik neki. Nyilvánvaló azonban, hogy ha a
pártfogója bármilyen másfajta szolgaságba kerülne, a házasság kétségtelenül felbomlana.
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89. Gaius, A Lex Julia et Papia, VIII. könyv.
Kétséges-e, hogy ez a törvény akkor is alkalmazandó, ha egy patrónus olyan szabad nőt vesz
feleségül, akin egy másik félnek közös jogai vannak? Javolenus tagadja, hogy igenis
alkalmazandó, mert nem tartják helyesnek, hogy a nő egy olyan férfi szabad nője, aki egyben
egy másik férfié is. Ezzel szemben mások úgy vélik, hogy nem tagadható, hogy a nő az egyik
férfi szabad nője, mert egy másik férfi szabad nője is; és ezt a véleményt a jogtudósok
többsége helyesnek fogadta el.
90. Paulus, A Lex Julia et Papia, II. könyv.
Egy szenátor lánya, aki prostitúcióban élt, vagy színésznői hivatást gyakorolt, vagy
bűncselekményért elítélték, büntetlenül mehet feleségül egy szabadoshoz; mert aki ilyen
romlottságot követett el, nem méltó többé a becsületre.
91. Terentius Clemens, A Lex Julia et Papia, VIII. könyv.
A patrónus fiát ugyanazok a jogok illetik meg az apjához tartozó szabad nővel kötött
házasságban, mint magát a patrónust. Ez a szabály akkor alkalmazandó, ha az egyik patrónus
fia egy másik patrónus életében feleségül veszi mindkettőjük szabad nőjét.
92. Megállapítást nyert, hogy ha egy patrónus feleségül veszi a szabad nőjét, aki
megszégyenítette magát, nem jogosult az e törvény által biztosított előnyökre, mivel a törvény
rendelkezéseit megszegve vette feleségül.
93. Ha egy fiú feleségül vesz egy szabad nőt, akit végrendeletileg egy másiknak osztottak ki,
az előbbit nem illetik meg ugyanazok a jogok, mint a pártfogoltat. Sőt, valójában nem is
rendelkezik majd a nő felett, mert a szenátus a patrónust megillető összes jogot átruházta arra,
akinek az apja szánta a nőt.
94. Marcellus, A Lex Julia et Papia, III. könyv.
Meg kell jegyezni, hogy az alacsonyabb rangú férfiak olyan nőket is elvehetnek, akikkel a
magasabb rangúaknak törvényileg tilos házasságot kötniük, magasabb méltóságuk miatt.
Másfelől viszont a magas rangú férfiak nem vehetnek feleségül olyan nőket, akiket az
alacsonyabb rangúaknak tilos elvenniük.
95. Ugyanő, A Lex Julia et Papia, III. könyv.
Állítólag nemrégiben úgy döntöttek, hogy ha egy férfi feleségül veszi a felszabadított nőjét,
akit a tröszt feltételeinek megfelelően manumitált, a nő a férfi beleegyezése nélkül is köthet
házasságot mással; és azt hiszem, ez helyes, mert nem élvezheti a patrónus kiváltságát, aki
köteles volt manumitálni a nőt, és ezt nem önként tette, mivel inkább megadta neki a neki járó
szabadságot, minthogy bármilyen előnyben részesítette volna.
96. Licinius Rufinus, Szabályok, I. könyv.
Ha egy rabszolganőt házasságkötés céljából manumáltak, nem mehet máshoz feleségül, csak
ahhoz, akitől felszabadult, kivéve, ha pártfogója lemond a házasságkötés jogáról.

971
97. Ha azonban egy apai felügyelet alatt álló fiú apja parancsára házassági céllal manumifikál
egy rabszolganőt, Julianus úgy véli, hogy a nő ugyanolyan helyzetben van, mintha az apa
manumifikálta volna, és ezért a fiú feleségül veheti.
98. Paulus, A Sabinusról, VI. könyv.
A vérfertőző házasságok nem adnak jogot a hozományra, és ezért a férjet meg lehet fosztani
mindentől, amit kap, még akkor is, ha az a haszon címszó alá tartozik.
99. Gaius, A tartományi ediktumról, XI. könyv.
Házasság nem köthető olyan felek között, akik a szülők és gyermekek viszonyában állnak,
vagy a következő fokon, vagy bármely távolabbi fokon, ad infinitum.
100. Scaevola, Vélemények, I. könyv.
Nem számít, hogy a kapcsolat törvényes házasságból származik-e vagy sem; mert a férfinak
tilos feleségül vennie törvénytelen húgát.
101. Gaius, A tartományi ediktumról, XI. könyv.
Az örökbefogadott lány vagy unoka házassága is visszataszítónak számít, és ez a jogi szabály
olyan erős, hogy még akkor is érvényes, ha az örökbefogadást emancipációval feloldották.
102. Nem vehetem feleségül a nevelőapám anyját, sem az anyai nagynénjét, sem a fiának
unokáját, aki a fiának a leszármazottja, amíg a családban maradok. Miután azonban
emancipálódtam, kétségtelen, hogy semmi sem akadályoz meg abban, hogy bármelyikükkel
házasságot kössek, mert az emancipáció után nem tekintendők rokonuknak.
103. Ulpianus, Disputációk, III. könyv.
Ha egy férfi a testvére lányát tartja ágyasnak, még ha az szabad nő is, akkor vérfertőzésben
vétkes.
104. Marcianus, Institutes, II. könyv.
Aki egy tartományban hivatalt vezet, nem járulhat hozzá fia házasságához az említett
tartományban.
105. Marcianus azt mondja egy jegyzetben, Papinianus házasságtörésről szóló második
könyvében, hogy az isteni Marcus és Lucius császárok egy Flavia Turtullának címzett
rescriptumban kijelentették, Mensor, egy szabados révén : "Az az időtartam, amely alatt te,
mivel nem ismered a törvényt, nagybátyáddal házasságban éltél, továbbá az, hogy nagyanyád
beleegyezésével kötöttél házasságot, valamint számos utódod miatt arra indított minket, hogy
mindezen körülményeket figyelembe véve úgy határozzunk, hogy a negyven évvel ezelőtt
kötött házasságból származó gyermekeid jogállását megerősítjük, és ezért törvényesnek
tekintjük őket."
106. Marcianus, Szabályok, IV. könyv.
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Az isteni Pius egyik rescriptumában az áll, hogy ha egy magát szabadszülöttnek feltüntető
szabad nő megtéveszt egy szenátort, és feleségül megy hozzá, akkor ellene ugyanúgy pert kell
indítani, mint a pretoriánus ediktum esetében, azon oknál fogva, hogy hozományából nem
származhat előnye, mivel az semmis.
107. Paulus, A szabadok kijelöléséről.
A szenátusi rendelet, amely előírja, hogy a gyám nem adhatja gyámoltját a fiához, és nem
veheti feleségül, az unokáját is jelenti.
108. Ugyanő, Az isteni Antoninus és Commodus megszólításáról.
Ha valaki valójában nem gyám, de a gyámság kötelezettségei mégis rá hárulnak, beletartozike a címben foglaltakba; mint például, ha női gyámja az ellenség fogságába esik, vagy ha
hamis vádakkal kivonul a gyámság alól, így a Szent Alkotmányok értelmében továbbra is a
gyámság kötelezettségei alá tartozik? Meg kell mondani, hogy ezek az esetek is a szenátusi
rendelet hatálya alá tartoznak; ugyanis megállapítást nyert, hogy egy három gyámságot érintő
ügyben fennállt az ilyen jellegű felelősség.
109. Ahol azonban valaki más személyéért felelősséget vállal, nézzük meg, hogy ez nem
lehet-e a szenátusi rendelet hatályán kívül; például ha egy bíró gyámság esetén felelősséget
vállal, vagy ha egy fél kezes lesz egy gyámért vagy gondnokért; mert ilyen körülmények
között ezek a dolgok nem fognak úgy tekinteni, mintha egy harmadik gyámságra
vonatkoznának, és ennek következtében azt jóvá kell hagyni.
110. De mi van akkor, ha tiszteletbeli gyámot rendelnek ki, mivel az ilyen gyámság nem
tartozik a három közé, ugyanez a kérdés merül fel? Az észérvek az ellenkezőjét mutatják,
mert kimondják, hogy a tiszteletbeli gyámnak vállalnia kell a felelősséget, ha elszenvedi,
hogy a gyámságot helytelenül kezelik.
111. Kétségtelen, hogy az a fél, aki a gondnokság alá helyezést követően nem gondoskodik a
vagyonkezelésről, a cím hatálya alá tartozik, mivel a Szent Alkotmányok értelmében
ugyanúgy felel, mintha ő kezelte volna a vagyonkezelést.
112. De mi van akkor, ha a gyám valamilyen okból felmentést kíván, és nem tudott akkor
semmilyen bizonyítékot felmutatni, így a felmentés kivizsgálását elhalasztották; és közben a
gyámnője felnő, akkor a szenátusi rendelet alkalmazható-e rá? A kérdés attól függ, hogy
miután a gyámság elérte a serdülőkort, és a gyámság megszűnt, elfogadható-e a mentsége. Ha
ugyanis elfogadható lenne, és fel kellene menteni, akkor büntetlenül feleségül vehetné a lányt;
ha azonban nem kellene elfogadni a gyámság megszűnése után, akkor nem vehetné el őt
törvényesen. Papinianus a Vélemények ötödik könyvében azt mondja, hogy ha a gyámhivatal
megszűnik, a mentegetőzést nem szabad elfogadni; ezért az eltelt időért felelősséggel tartozik.
Ez a vélemény azonban semmiképpen sem kielégítő számomra, mert igazságtalan, ha a
gyámot nem mentik fel, vagy ha a házasságát megakadályozzák, ha a mentegetőzését
elfogadták, olyan késedelem miatt, amely nem csalásból, hanem szükségből következett be.
113. Bár a címben foglaltak szerint a gyám nem veheti feleségül a gyámoltját, mégis úgy kell
érteni, hogy még csak el sem jegyezheti őt; mert a gyám általában véve nem jegyezheti el
olyasvalakit, akivel nem lehet házasodni, mivel aki házasodhat, azt jogilag el lehet jegyezni.
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114. De mi van akkor, ha a gyám örökbefogadott fia törvénytelenül feleségül veszi a
gyámoltat, és utána emancipálják? Azt kell hinni, hogy a szenátus nem utalt az emancipált
gyermekek örökbefogadására, mert az emancipáció után az örökbefogadó családot teljesen
kihagyják a vizsgálatból.
115. A gyám természetes gyermekei, még akkor is, ha örökbefogadás útján kapták őket, a
szenátusi rendelet hatálya alá tartoznak.
116. De mi van akkor, ha a gyám, miután kinevezték, fellebbez, és az örököse ezt követően
elbukik, akkor az eltelt idő alatt felelősséggel kell-e tartoznia? És ha az örökös a gyám fia, és
elveszíti a pert, akkor is a Cím hatálya alá tartozik-e? Ebből következik, hogy igen, hiszen
neki kell elszámolnia.
117. Papinianus, Kérdések, LII. könyv.
Ha a hozományt jogellenes házasság miatt elkobozzák, a férjnek meg kell fizetnie mindazt,
amire a hozományra vonatkozó perben kötelezhető lenne, kivéve a szükséges költségeket,
amelyek általában a törvény erejénél fogva csökkentik a hozományt.
118. Ugyanő, Vélemények, IV. könyv.
Bár az apa azt akarta, hogy lányuk házasságát teljes mértékben az anya döntésére bízzák, nem
engedik meg neki, hogy ő válassza ki a gyámot; mivel nem feltételezhető, hogy az apa a gyám
kijelölését tartotta szem előtt; mivel kifejezetten azért engedett az anya kívánságának, hogy
megakadályozza, hogy a lányát férjhez adja.
119. Nem helyénvaló, ha egy nő férjének és pártfogójának szabad emberéhez megy feleségül.
120. Ha a gyám a gondnokság alá helyezi a számlát, a törvény által meghatározott időpont
előtt nem házasodhat össze a gyámoltjával; még akkor sem, ha időközben a gyám egy másik
házasságkötés révén anyává vált.
121. Ugyanaz, meghatározások, I. könyv.
Ha egy kohorsz vagy lovassági prefektus, vagy egy tribunus olyan nőt vesz feleségül, aki
annak a tartománynak a lakója, ahol állomásozik, és ezt a törvény tiltja, a házasság
érvénytelen. Ez az eset hasonló a gyámsághoz, mivel a házasság a gyakorolt hatalom miatt
tilos. De van-e helye a kétségnek, hogy amennyiben egy szűz nő házasságot köt,
megfosztható attól, amit végrendeletileg ráhagyott? Mint a gyámjával összeházasodott
gyámolt esetében, a feleség megszerezhet mindent, amit rá hagynak; mégis, minden pénz,
amit hozományként hagytak, a nő örökösének kell átadni.
122. Callistratus, Kérdések, II. könyv.
A szenátus úgy rendelkezett, hogy egy szabad embert, aki egyben pártfogója lányának gyámja
is volt, száműzni kell, mert a lány hozzá vagy a fiához ment feleségül.
123. Úgy vélem, hogy a gyám külföldi örökösét is be kell vonni a szenátus azon rendeletének
feltételei közé, amely megtiltja a gyámoknak és fiaiknak, hogy gyámoltjaikat feleségül
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vegyék; mivel az ilyen házasságok azért vannak tiltva, hogy a gyámokat ne csalják meg azok,
akiknek számadással kell számolniuk a gyámságuk kezeléséről.
124. A gyámnak nem tilos a lányát férjhez adni a gyámoltjának.
125. Paulus, Vélemények, VII. könyv.
Azok a személyek, akik közhivatalokat töltenek be szülőföldjükön, nem sértik meg a törvényt
azzal, hogy az említett tartományokban kötnek házasságot; és erről bizonyos császári
rendeletek is rendelkeznek.
126. Paulus ugyanezen a helyen azt mondja: "Azon a véleményen vagyok, hogy még ha a
házasságot a törvényekkel ellentétes tartományban kötik is, akkor is, ha a hivatali idő lejárta
után a felek továbbra is azonos akaratúak maradnak, a házasság törvényes lesz, és ezért a
később született gyermekek törvényesek lesznek, mint a törvényes házasság esetében.".
127. Ugyanaz, Mondatok, II. könyv.
Ha egy gyám vagy gondnok a huszonhatodik életévének betöltése előtt feleségül veszi a
gyámoltját (ha nem jegyezte el az apja, vagy nem osztotta ki végrendeletében bárkinek), vagy
ha a fiának adja férjhez; mindkét fél emiatt gyalázatos lesz, és a gyámolt rangjától függően
önkényesen büntetendő. Ebben az esetben nincs különbség, hogy a fiú a saját ura, vagy apja
irányítása alatt áll.
128. Nagyon helytelen, ha egy kurátor szabad embere a kuratórium ügyeit intéző
pártfogójának gyámját veszi feleségül.
129. Tryphoninus, Disputációk, IX. könyv.
A gyám fia nem veheti feleségül a gyámoltját, míg apja köteles számot adni a gyámságról;
akár a gyám életében, akár a gyám halála után teszi ezt. Nem hiszem, hogy különbséget tesz,
hogy a fiú az örökösévé válik-e; vagy visszautasítja apja vagyonát; vagy azért nem válik az
örökösévé, mert kitagadták az örökségből; vagy miután felszabadult, a végrendeletben
átengedték; mert kötelezhetik, hogy adja át a gyámsághoz tartozó vagyont, amelyet az apja
csalárd módon adott neki.
130. Van egy pont, amellyel kapcsolatban kétségek merülhetnek fel; például, ha egy nagyapa
egy emancipált fiútól született unokája gyámságát kezeli, adhatja-e őt férjhez egy másik fiútól
született unokájához, függetlenül attól, hogy az emancipált-e vagy még mindig az ő
felügyelete alatt áll, mivel a mindkettőjük iránti szeretete eloszlatja a csalás gyanúját? Bár a
szenátusi rendelet szigorúan értelmezve mindenféle gyámra vonatkozik, mégis, tekintettel a
nagyapa által táplált nagy ragaszkodásra, az ilyen házasságot meg kell engedni.
131. Ha egy apai felügyelet alatt álló fiú egy lány gyámja vagy gondnoka, úgy gondolom,
hogy még több ok van arra, hogy a lány ne mehessen hozzá az apjához. Engedélyezni kellenee, hogy a lány feleségül menjen a testvéréhez, aki ugyanannak az apának a felügyelete alatt
áll?
132. Nézzük meg, ha Titius fia feleségül vesz egy lányt, aki a gyámod volt, és te ezután
örökbe fogadod Titiust vagy a fiát, vajon a házasságot érvénytelenítik-e, ahogyan az
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örökbefogadott vej esetében szokás, vagy az örökbefogadás akadálya lesz-e a házasságnak.
Az utóbbi a jobb vélemény, még akkor is, ha a gondnok, amíg hivatalát gyakorolja,
örökbefogadja annak a lánynak a férjét, akinek a gondnoka; mert amint a gyámság
megszűnik, és a lány mással házasodik össze, úgy gondolom, hogy a férj örökbefogadásának
megakadályozásához szükséges lenne bizonyítani, hogy a gyámságról való számadás
megakadályozása érdekében történt, amit az Isteni Márk címe az ilyen jellegű házasságok
megakadályozásának okaként szerepeltetett.
133. Amennyiben a meg nem született gyermek vagyonára gondnokot neveznek ki, az a
szenátus e rendeletének tilalma alá esik, mivel neki is el kell számolnia. A kurátorság
igazgatására fordított időt nem kell figyelembe vennünk, mert akár hosszú, akár rövid, az
ilyen megbízás teljesítéséhez szükséges idő, amelyet a megbízott személy a teljesítéssel
megbízott személytől igényel, nem bír jelentőséggel.
134. Miközben Titius egy gyámsága alatt álló nő gyámságát igazgatta, vagy amíg a gondnoka
az ügyeit intézte, a nő meghalt, és egy lányt hagyott örökül, mielőtt még elszámolásra került
volna sor. Felmerül a kérdés, hogy Titius férjhez adhatta-e a lányt a fiához. Azt mondtam,
hogy megtehette, mert a hagyatéknak járó számla csupán egyszerű tartozás volt; ellenkező
esetben minden adósnak, aki bármilyen okból tartozott neki, tilos lett volna, hogy maga vegye
feleségül a lányt, vagy adja férjhez a fiának.
135. Ha a gyám arra készteti gyámját, hogy apja hagyatékát visszautasítsa, jó okot kell adnia
erre, mert előfordulhat, hogy ezen az alapon ítéletet hoznak ellene, ha megfelelő megfontolás
nélkül cselekedett; még akkor is, ha megfelelő tanácsadás után nem vette igénybe a prétor
segítségét, mert a lány apja fizetésképtelenül halt meg. Mindazonáltal, mivel ezt a bíróság
előtt bizonyítani kell, a házasságkötés akadályozva lesz; mert aki a gyámságot előnyösen és
hűségesen kezelte, annak még mindig tilos lesz ilyen házasságot kötnie.
136. Paulus, A szenátus turpiliai rendeletéről.
Ha egy férfi nőnemű rokonát veszi feleségül, akár felmenő, akár leszálló ágban, a Nemzetek
Törvénye szerint vérfertőzést követ el. Aki oldalági rokon nővel köt házasságot, (ahol ez
kifejezetten tilos), vagy valamely nővel rokoni kapcsolatban áll, és ezt nyilvánosan teszi,
enyhébb büntetést kap, de ha titokban követi el ezt a cselekményt, súlyosabb büntetést kap.
Ennek a különbségnek az oka a rokoni ági rokonnal helytelenül kötött házasságra való
hivatkozással kapcsolatban az, hogy aki nyilvánosan követi el a vétséget, azt nem sújtják
súlyosabb büntetéssel, mert tudatlannak tekintik, de aki titokban követi el, azt szigorúan
büntetik, mint szeméremsértőt.

3. cím. A hozományról szóló törvényről
137. Paulus, Sabinusról, XIV. könyv.
A hozományhoz való jog örökös, és az azt adományozó fél kívánságának megfelelően a
szerződés azzal a megállapodással jön létre, hogy a hozomány mindig a férj kezében marad.
138. Ugyanez, Az ediktumról, LX. könyv.
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Az állam érdeke, hogy a nők hozománya megmaradjon, hogy újra férjhez mehessenek.
139. Ulpianus, Az ediktumról, LXIII. könyv.
A hozomány kifejezés nem vonatkozik az érvénytelen házasságokra, mivel házasság nélkül
nem lehet hozományt adni. Ezért ahol a házasság neve nem létezik, ott nincs hozomány.
140. Paulus, Sabinusról, VI. könyv.
Ha a hozományként adott puszta tulajdonjoghoz a haszonélvezeti jog is hozzáadódik, akkor
úgy kell tekinteni, hogy ez a hozomány növekedése, és nem egy második hozomány;
ugyanúgy, mint amikor allúzióval történik a tulajdonszerzés.
141. Ulpianus, Sabinusról, XXXI. könyv.
A haszonélvezeti hozomány az apa vagy valamely más ősének vagyonából, illetve
cselekedetéből származik.
142. Ezért amikor egy ős vagy az ő megbízottja ad hozományt vagy utasít mást, hogy adjon
hozományt, vagy amikor bárki, aki az ő ügyeit intézi, ad hozományt, és az ős ratifikálja a
cselekedetét, akkor ez egy profektív hozomány.
143. Ahol valaki, aki ajándékozni akar az apának, hozományt ad, Marcellus a Digestus
hatodik könyvében azt mondja, hogy ez a hozomány is az apától származik, és profektív, ami
helyes.
144. Sőt, ha egy elmebeteg, vagy egy tékozló, vagy bárki más gondnoka ad hozományt, azt
mondjuk, hogy az is nyereséges hozomány.
145. Ha azonban feltételezzük, hogy egy tartomány prétora vagy kormányzója rendeletet ad
ki, amelyben meghatározza, hogy az ellenség vagy rablók által fogságban tartott apa
vagyonából mennyit kell a lányának hozományként adni, akkor ezt is profektusnak tekintik.
146. Julianus szerint a hozomány nem nyereséges, ha az apa a hozomány biztosítása céljából
visszautasít egy birtokot, mert a lánya férje helyébe lépett, vagy ha a lánya ab intestato
követelhetné a birtokot. Ha azonban az apa azért utasít el egy hagyatékot, hogy az az örökös
veje kezében maradjon hozományként, Julianus úgy véli, hogy az nem az ő vagyonából
származik, mert az apa nem a saját tulajdonát képező pénzt fizette ki, hanem csupán
visszautasította a hagyaték megszerzését.
147. Ha egy apa nem szülői minőségében, hanem azért, mert másért kezességet vállalt,
hozományt ígér, és mint kezes, kénytelen fizetni, Neratius szerint ez a hozomány nem
nyereséges, bár az apa nem követelheti vissza a főadósától azt, amit fizetett.
148. Ha azonban az apa megígéri a hozományt, és kezest vagy egy másik adóst ad helyette,
úgy gondolom, hogy a hozomány nyereséges lesz; mivel elegendő, ha az apa akár a főadós,
akár a kezes felé felel.
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149. Ha az apai felügyelet alatt álló fiú pénzt vesz kölcsön, és hitelezőjét megterheli, hogy
lányának hozományt adjon, vagy ha megkapja a pénzt és odaadja, a hozományt úgy tekintik,
hogy az - ahogy Neratius mondja - a nagyapától származik; amennyiben ez utóbbi köteles lesz
unokáját dotálni, mivel úgy tűnik, hogy az ügylet a nagyapa vagyonára való hivatkozással
történt.
150. Julianus a Digestum tizenhetedik könyvében megállapítja, hogy ha valaki bizonyos
pénzösszeget ad az apjának azzal a szándékkal, hogy azt a lányának adja hozományként, ez
nem nyereséges hozomány; az apa ugyanis köteles a pénzt odaadni, és ha ezt nem teszi meg,
akkor annak visszaszerzése iránti keresettel tartozik. Azt mondja, hogy ugyanez a szabály
vonatkozik az anyára is, mivel ha egy pénzösszeget ad a férjének azzal a feltétellel, hogy az
azt a vejének fizeti ki a lánya hozományaként, akkor a feleség nem tekinthető úgy, hogy a
pénzt a férjének adományozta; ezért nagyon helyesen mondja, hogy ez az ajándékozás nem
tartozik a polgári törvény által tiltottak közé, mivel az asszony nem azért adta a férjének, hogy
az megtarthassa, hanem azért, hogy az fizesse ki a vejének, hogy az a lánya javára fordítsa;
ezért ha a férj nem erre a célra használja fel, akkor a férj a visszaszerzéséért perelhető. Ezért
Julianus azt mondja, hogy ez a hozomány véletlenszerű, és mi is annak tartjuk.
151. Ha az apai felügyelet alatt álló fiú hozományt ígér, és azt azután adja meg, hogy saját ura
lett, az nyereséges, mert a pénzt nem az apja vagyonának tartozásaként fizeti meg, hanem
saját tartozásaként, amelyet akkor vállalt, amikor apai felügyelet alatt állt, és amely alól a
háztartás vezetőjévé válása miatt mentesül.
152. Ha egy apa hozományt ad emancipált lánya javára, senki sem kételkedik abban, hogy az
nem kevésbé nyereséges, mert nem a hatalom joga, hanem a szülői cím teszi nyereségessé a
hozományt. Ez csak ott igaz, ahol az apa adja a hozományt, de ha ott, ahol a lányának tartozik
vele, és a lány beleegyezésével adja, a hozomány adventívvá válik.
153. Papinianus a Kérdések tizedik könyvében azt mondja, hogy ha egy apa, aki saját
szeretője lányának gondnoka, hozományt ad neki, úgy kell tekinteni, hogy ezt inkább
apjaként, mint gondnoki minőségében tette.
154. Julianus azt mondja a Digestus tizenkilencedik könyvében, hogy az örökbefogadó
apának joga van visszaszerezni a hozományt, ha ő maga adományozta azt.
155. Ha valaki hozományt ígér egy másiknak a lányának, és a lány apja az ígérő örököse lesz,
Julianus azt mondja, hogy különbség van akkor, ha az apa lesz az örökös és adja a hozományt
a házasság előtt, és akkor, ha ezt később teszi. Ha ez a házasságkötés előtt történt, a
hozományt nyereségesnek tekintik, mert a felmondás kézbesítésével visszaszerezhetné; ha
azonban a házasságkötés után történt, akkor nem nyereséges.
156. Pomponius, Sabinusról, XIV. könyv.
Az apának a törvény szerint akkor nyújtanak enyhítést, ha a lánya elvesztése után jogosult a
tőle kapott hozomány visszaszolgáltatására, és ezt vigasztalásul teszik, hogy ne szenvedje el
mind a lánya, mind a pénz elvesztését.
157. Ha egy apa hozományként egy másik tulajdonában lévő, de jóhiszeműen vásárolt földet
ad, a hozományt nyereségesnek kell tekinteni.
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158. Ha a hozomány adományozása során a felek bármelyikére ráerőszakolták, akkor még a
huszonöt évnél idősebbnek is meg kell engedni, mert nem felel meg annak, ami helyes és
igazságos, hogy az egyik személy a másik elvesztéséből hasznot húzzon, vagy a másik
nyereségéből veszteséget szenvedjen.
159. Ulpianus, Sabinusról, XXXI. könyv.
A méltányosság azt követeli, hogy a hozomány haszna a férjet illeti meg, mivel ő viseli a
házasság terheit, ezért csakis neki jár a haszon.
160. A házasság alatt kapott nyereség nem tartozik a hozományhoz, de ha a házasság előtt
kapták, akkor annak részévé válik; kivéve, ha a leendő férj és feleség között más
megállapodás született; mert akkor a nyereség nem jár vissza, mert adománynak minősül.
161. Ha a haszonélvezeti jogot hozományként adják, nézzük meg, hogy vissza kell-e adni a
haszonélvezetből származó hasznot vagy sem. Celsus a Digestus tizedik könyvében azt
mondja, hogy meg kell állapítani, mi volt a felek szándéka; és ha nem volt ellenkező
megállapodás, úgy véli, hogy egyedül a haszonélvezeti jog képezi a hozományt, és az abból
származó haszon nem tartozik bele.
162. Ha a vagyont hozományként adják, úgy gondolom, hogy az a férj vagyonának részévé
válik, és a feleségétől származó időbeliséget a férjének kell megadni. Az így adott vagyon a
férjet illeti, ha azt hozományként adományozták, a házasság fennállása alatt. De mi van akkor,
ha a házasságkötés előtt adták? Ha ugyanis a nő azzal a szándékkal adta, hogy az azonnal az
övé legyen, akkor az övé lesz. Ha azonban azzal a feltétellel adta, hogy a házasságkötéskor az
övé lesz, akkor kétségtelenül azt mondhatjuk, hogy a házasságkötéskor az övé lesz. Ha tehát a
házasság megtagadás miatt nem jön létre, és a nő azzal a kikötéssel adta a vagyont, hogy az
azonnal a férjé lesz, amint a megtagadásról szóló értesítés kézbesítésre kerül, akkor joga lesz
visszakövetelni azt. Ha azonban a nő azzal a feltétellel adta azt, hogy a házasság megkötését
követően azonnal a férjé lesz, és a házasság megtagadásáról szóló értesítés megtörténik, a nő
azonnal visszakövetelheti a vagyont. Ha a nő a visszaszerzés érdekében a visszautasításról
szóló értesítés kézbesítése előtt indít pert, akkor a rosszhiszeműségre vagy in factumra
alapított kivételre lehet hivatkozni, mivel a hozománynak szánt vagyontárgyak visszaszerzése
érdekében nem lehet pert indítani.
163. Callistratus, Kérdések, II. könyv.
Ha azonban nyilvánvaló, hogy ilyen intézkedés nem történt, akkor úgy kell tekinteni, hogy a
vagyon azonnal a jegyesre száll, és ha a házasságot nem ünnepélyesen kötik meg, vissza kell
adni.
164. Ulpianus, Sabinusról, XXXI. könyv.
Ha bizonyos vagyontárgyat adok Seiának, hogy ő maga adhassa azt a saját nevében
hozományként, akkor az az övé lesz, még akkor is, ha nem hozományként adományozták; de
a visszaszerzéséért perelhető lesz. Ha a házasságkötés előtt adok valamit az ő nevében, nem
mindegy, hogy milyen feltételekkel adtam, hogy az azonnal a férje tulajdonába kerül-e, vagy
a házasságkötés után. Ha úgy adták, hogy azonnal az övé legyen, és a visszautasításról szóló
értesítés kézbesítésre kerül, akkor jogom lesz visszakövetelni azt; ha azonban nem ez a
helyzet, akkor azon az alapon követelhetem, hogy a vagyon még mindig az enyém. Ezért, ha a
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házasság valamilyen jogellenes akadály miatt nem jöhet létre, második esetben a vagyon az
enyém marad.
165. Ha a házasságkötés után hozományként vagyontárgyat adok át valakinek, és a
házasságkötés előtt meghalok, akkor a vagyontárgy hozománynak minősül-e, ha a
házasságkötés később megtörténik? Kétségem van afelől, hogy az átmegy-e arra a személyre,
akinek adták, mert aki adta, az halála után megfosztatik a tulajdonjogtól, mivel az
adományozás a házasságkötés napjáig függőben volt; és amikor a házasságkötés feltétele
teljesül, a tulajdonjog már az örökösre szállt, és úgy kell tekinteni, hogy őt nem lehet
megfosztani tőle beleegyezése nélkül. A méltányosabb vélemény a hozomány mellett szól, és
amellett, hogy az örökösnek bele kell egyeznie az elhunyt aktusába; vagy ha pedig elhalasztja
a döntését, vagy távol van, vagy nem akar, a tulajdonjogot a törvény erejénél fogva a férjre
kell átruházni, hogy a nő ne maradjon hozomány nélkül.
166. Meg kell értenünk, hogy a hozományként adott vagyon az, amit hozományként adtak.
167. Ahol pedig a görögök parapherna, a gallok pedig peculium néven említik a tulajdont,
nézzük meg, hogy a férjnek azonnal megvan-e a joga hozzá. Úgy gondolom, hogy ha úgy
adják, hogy az övé legyen, akkor az azonnal a férjre száll; és ha a házasság felbomlik, a nő
nem követelheti azt sajátjaként, hanem személyes keresetet kell indítania annak
visszaszerzésére, és nem hozományi peres eljárást kell indítania, ahogyan azt az isteni
Marcus, császárunk és atyja egy rescriptumban megállapította. Nyilvánvaló, hogy ha a feleség
vagyonáról jegyzéket adnak a férjének, ahogy Rómában általában szokás, mert a feleség
szokta jegyzékbe foglalni azokat a javakat, amelyeket a férje házában használ, és amelyeket
nem ad hozományként, hogy a férj aláírhassa, mint aki az említett javakat megkapta, és hogy
a feleség megtarthassa az okiratot, amely tartalmazza annak leírását, amit a férj házába hozott.
Vizsgáljuk meg, hogy ez a férjé-e. Nem hiszem, hogy tartozik, nem azért, mert nem neki
adták át, mert mit számít, hogy neki adták-e át vagy sem, ha az ő beleegyezésével hozták a
házába; hanem azért, mert nem hiszem, hogy a férj és a feleség között megállapodás született
volna arról, hogy az említett tárgyak tulajdonjoga a férjre száll, hanem inkább azért, mert
bizonyos, hogy különválás esetén ezt nem lehet megtagadni; és mert gyakran a férj vállalja a
felelősséget az ilyen tárgyakért, hacsak nem a feleségére hagyják azokat. Nézzük meg, hogy
ha az ilyen tárgyakat nem adják vissza, a nő indíthat-e pert az elvitt vagyonra, vagy letétbe
helyezett vagy megbízásra hivatkozva. Amennyiben a tárgyak megőrzését a férjre bízták, a nő
letétbe helyezés vagy megbízás alapján indíthat keresetet; ellenkező esetben az elvitt
vagyontárgyak miatt indítható kereset, ha a férj azokat a tulajdonba vétel szándékával tartja
meg, vagy pedig előállítási per indítható, ha a férj nem kísérelte meg a vagyontárgyak
elvitelét.
168. Ugyanő, A Sabinusról, XXXIV. könyv.
Általában a férj érdeke, hogy a hozományként kapott vagyontárgyakat ne értékeljék fel, hogy
ne kelljen felelősséget vállalnia azokért; különösen, ha állatokat vagy női ruhákat kap
hozományként. Ha ugyanis ez utóbbiakat felbecsülik, és a feleség elhasználja azokat, a férj
mégis felelős lesz azért az összegért, amelyre felbecsülték. Ezért valahányszor hozományként
vagyontárgyat adnak, anélkül, hogy azt felbecsülték volna, ha annak értéke megnövekszik, az
asszony profitál belőle, de ha elértéktelenedik, a veszteséget neki kell viselnie.
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169. Ha a nem felbecsült földterülethez valamilyen módon hozzáadódik, az a nő javára válik,
és ha valamit veszít az értékéből, az az ő vesztesége lesz.
170. Ha a rabszolgákat hozományként adják, és gyermekeik születnek, ez a haszon nem a
férjet illeti meg.
171. A hozományként adott szarvasmarha szaporulat azonban a férjet illeti, mert az
nyereségnek számít; mégis, mivel minden más előtt a vagyon fenntartása szükséges, és ha
valamelyik állat elpusztul, ugyanannyi állatot kell pótolni az utódaival, a férjet csak a
maradék illeti meg nyereségként, mert a hozományból származó nyereség őt illeti meg.
172. Amennyiben a hozományként adandó vagyontárgyakat a házasságkötés előtt értékelik,
ez az értékelés mintegy feltételes, mivel attól függ, hogy a házasság létrejön-e. Ezért, ha a
házasságkötés megtörténik, az ingatlan értékbecslése tökéletessé válik, és valódi adásvételre
kerül sor.
173. Ezért felmerülhet a kérdés, hogy a nőnek kell-e viselnie a veszteséget, ha a felbecsült
rabszolgák a házassága előtt meghalnak. Erre a kérdésre azt kell mondani, hogy mivel az
adásvétel feltételes, ha a halál bekövetkezik, amíg a feltétel teljesítése folyamatban van, az
érvényteleníti az adásvételt; következésképpen azt kell mondani, hogy a veszteséget a nőnek
kell viselnie, azon oknál fogva, hogy az adásvétel még nem volt teljes, mivel az értékbecslés
az adásvétel helyébe lép.
174. Ha hozományként vagyontárgyat adnak, még ha azt fel is becsülték, de megállapodás
születik arról, hogy vagy az értékbecslés összegét, vagy magát a vagyontárgyat vissza kell
adni, és ez a záradék kerül hozzá, nevezetesen: "Amelyiket a feleség kívánja", ő maga
választhat, hogy a vagyontárgyat vagy annak értékét kívánja-e inkább követelni. Ha azonban
ezt a záradékot is hozzáadják, nevezetesen: "Amelyiket a férje kívánja", akkor a férjnek joga
lesz a választásra, vagy ha a választásra vonatkozóan semmi sincs kimondva, akkor a férjnek
joga lesz választani, hogy inkább a vagyontárgyat adja-e vissza, vagy annak árát fizeti meg;
mert ahol egyik vagy másik dolgot ígérik, ott a félnek joga van választani, hogy mit ad, de
ahol a vagyontárgy már nem létezik, ott a férjnek mindenképpen ki kell fizetnie annak
felbecsült értékét.
175. Paulus, A Sabinusról, VII. könyv.
Az biztos, hogy a férj vissza tudja adni az ingatlant, még akkor is, ha az esetleg megromlott.
176. Ulpianus, Sabinusról, XXXIV. könyv.
Ha a házasságkötés után értékbecslést végeznek, és ezt ajándékozásként hagyják jóvá, az
értékbecslés érvénytelen, mivel az ingatlan nem adható el ajándékozás céljából, mivel az ilyen
ügyletnek nincs hatálya a férfi és a feleség között; ezért az ingatlan továbbra is a hozomány
részeként marad. Ha hasonló adományozásra a házasságkötés előtt kerül sor, a jobb vélemény
szerint az a házasságkötés időpontjára vonatkozik, és ezért nem lesz érvényes.
177. Ha egy nő azt állítja, hogy becsapták a vagyonának értékbecslésénél, mert az túl
alacsony; mint például, ha becsapták a rabszolga értékével kapcsolatban, akit odaadott, meg
kell vizsgálni, hogy a rabszolga átadásakor nem használták-e ki, és ebben az esetben a
rabszolgát vissza kell adni neki; vagy az értékbecslés során becsapták-e túlságosan, mivel ha
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csak az értékbecslés során tévesztették meg, akkor a férjnek választania kell, hogy inkább a
rabszolga tényleges értékét fizeti-e ki neki, vagy maga adja át a rabszolgát. Ez a szabály akkor
érvényes, ha a rabszolga él, de ha meghalt, Marcellus szerint a férjnek kell megfizetnie az
értékét, de nem a valódi értékét, hanem azt, amit az értékbecsléssel állapítottak meg, mert a
nőnek gratulálnia kell, hogy a rabszolgát felbecsülték. Ahol azonban az asszony egyszerűen,
egyszerűen odaadja a rabszolgát, ott kétségtelen, hogy a kockázat őt terheli, és nem a férjet; és
Marcellus ugyanezt a véleményt vallja, ha kiskorút csaltak meg. Nyilvánvaló, hogy ha a
feleségnek van olyan vevője, aki hajlandó igazságos árat fizetni, akkor azt kell mondani, hogy
megfelelő értékbecslést kell végezni; Marcellus pedig azt állítja, hogy ezt csak akkor kell
megtenni, ha a feleség kiskorú. Scaevola azonban a férjre hivatkozva azt állítja, hogy ha
rosszhiszeműség áll fenn a férj részéről, akkor igazságos értékbecslést kell készíteni, és úgy
gondolom, hogy amit Scaevola mond, az tökéletesen helyes.
178. Ha a feleség megállapodott férjével, aki az adósa volt, hogy a férj hozományként
megkapja azt, amivel tartozott neki, úgy gondolom, hogy a feleség indíthat hozományi pert;
mert bár a férj a törvény erejénél fogva nem mentesül a korábbi tartozásért való felelősség
alól, mégis, kivételre jogosult.
179. Modestinus, A hozományok különbségéről.
Ha egy nő a válást követően visszatér a férjéhez, mielőtt a hozománya visszaszerzése
érdekében kikötés alapján keresetet indítana, akkor határozottan kijelenthető, hogy a kikötés
alapján indított kereset a rosszhiszeműségre alapított kivétel alapján elévül, amíg a házasság
fennáll.
180. Ulpianus, Az ediktumról, XXXIV. könyv.
Ha egy nő hozományként olyan vagyontárgyat ad, amelyet felbecsültek, és ezt követően
késedelembe esik annak átadásával, és a vagyon megszűnik, nem hiszem, hogy jogosult lenne
a keresetre.
181. Pomponius, Sabinusról, XIV. könyv.
Ha nem ő a hibás, akkor ugyanúgy jogosult az árra, mintha ő adta volna át az ingatlant, mert
minden, ami történik, a vevő kockázatára történik.
182. Ulpianus, Sabinusról, XXXIV. könyv.
Ha felbecsült vagyontárgyat adnak hozományként, és aztán kilakoltatják, a férj vételi pert
indíthat a felesége ellen, és amit ezen az alapon visszaszerez, azt a hozományi perben át kell
adnia a feleségének, ha a házasság felbontásra kerül. Ezért, ha a férj kezébe a kétszeres összeg
kerülne, az egészet a feleségének kell átadnia. Ez a vélemény azért méltányos, mert mivel az
ügylet nem közönséges adásvétel, hanem a hozomány miatt történt, a férjnek nem szabad
hasznot húznia felesége veszteségéből, mivel elegendő, ha kártalanítják, és nem szerezhet
nyereséget.
183. Paulus, A Sabinusról, VII. könyv.

982
A hozománnyal kapcsolatos ügyekben a férj a csalásért és a gondatlanságért egyaránt felelős,
mivel a hozományt a saját javára kapta; ugyanolyan gondossággal kell eljárnia, mint ahogyan
a saját ügyeiben is eljár.
184. Ha a felbecsült vagyontárgyat hozományként adták, és a házasság nem jön létre, akkor
meg kell vizsgálni, hogy mit lehet visszaszerezni, magát a vagyontárgyat vagy annak
felbecslését. Úgy tűnik, hogy a felek szándéka az volt, hogy az értékbecslésre csak akkor
kerüljön sor, ha a házasság létrejön, mivel a szerződésnek nem volt más ellenértéke.
Ennélfogva a vagyontárgyat kell visszaszerezni, és nem annak értékét.
185. Pomponius, Sabinusról, XIV. könyv.
Ha hozományként kaptál bizonyos rabszolgákat, amelyek értékét felbecsülték, és
megállapodás született arról, hogy válás esetén visszaadsz más, ugyanilyen értékre felbecsült
rabszolgákat, Labeo azt mondja, hogy ezeknek a rabszolgáknak az utódai a tiéd lesznek, mert
a rabszolgák a te kockázatodra voltak.
186. Ulpianus, Sabinusról, XXXIV. könyv.
Még akkor is, ha a hozományt a férj megbízásából más személynek adják, ez utóbbi akkor is
köteles azt visszaadni.
187. Paulus. Sabinusról, VII. könyv.
Julianus szerint a következő kikötés érvényes, nevezetesen: "Halálod után ilyen és ilyen
összeget adsz nekem hozományként", mert szokás olyan megállapodást kötni, hogy a
hozományt a feleség életében nem adja oda. Nem tartottam, hogy ez hasonló eset, mert más
dolog elhalasztani a járandóság beszedését, és más dolog már az elején kikötni, hogy azt
olyan időpontban fizessék ki, amikor a házasság már nem állna fenn. Ez a vélemény
megegyezik Arisztó, Neratius és Pomponius véleményével.
188. Ulpianus, Sabinusról, XXXV. könyv.
Megállapítást nyert, hogy a hozomány fejében tett kikötés, amely tartalmazza a következő
feltételt: "Ha a házasság létrejön", csak akkor képezheti a bírósági eljárás alapját, ha a
házasságot ünnepélyesen megkötötték; még akkor is, ha a feltétel nem került
megfogalmazásra. Ezért, ha a visszautasításról szóló értesítést kézbesítik, a kikötés feltétele
nem teljesültnek minősül.
189. Paulus, A Sabinusról, VII. könyv.
És még ha a nő később ugyanahhoz a férfihoz megy is feleségül, a kikötés nem nyeri vissza
erejét.
190. Ulpianus, Sabinusról, XXXV. könyv.
Mivel azonban ezt a kiegészítést nem szükséges a hozományra vonatkozó kikötésbe
beilleszteni, úgy véljük, hogy a hozomány átadásakor sem szükséges megemlíteni.
191. Pomponius, Sabinusról, XV. könyv.
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Ha egy apai felügyelet alatt álló leány, aki házasságra készül, hozományt ad jövendőbelijének
a saját peculiumából, amelynek ő a kezelője; és aztán, amíg a peculium ugyanabban az
állapotban marad, válásra kerül sor, a hozományt jogszerűen vissza lehet fizetni neki, mint
bármely más adós peculiumából származó tartozást.
192. Paulus, A Sabinusról, VII. könyv.
Egy nő, aki feleségül akart menni egy férfihoz, aki tartozott neki Stichusszal, a rabszolgával, a
következőképpen állapodott meg vele: "Stichus helyett, akivel tartozol nekem, tekintsd úgy,
hogy tíz aurei-t adok neked hozományként", annak a megállapított szabálynak megfelelően,
hogy egyfajta vagyontárgyat egy másikért oda lehet adni, és a felek mentesülnek a felelősség
alól; a tíz aurei-t úgy fogják tekinteni, mintha hozományként adták volna, mert a hozományok
cseréje megállapodással történhet.
193. Modestinus, Szabályok, I. könyv.
Úgy véljük, hogy a hozományt csak akkor lehet megváltoztatni a házassági állapot fennállása
alatt, ha a nő számára előnyös, ha a pénzt vagyonra, vagy a vagyont pénzre cserélik. Ez a
szabály általánosan elfogadott.
194. Ulpianus, Sabinusról, XXXVI. könyv.
Ha ez megtörténik, a földterület vagy a személyes tulajdon totálissá válik.
195. Paulus, A Sabinusról, VII. könyv.
Az apa nem ronthatja a lánya helyzetét a házasságkötés után, mert a hozományt nem kaphatja
vissza a beleegyezése nélkül.
196. Ulpianus, Sabinusról, XXXVI. könyv.
Ha egy apa hozományt ígér a lányának, és azt a lányára hagyja, ha azt a férjére hagyja, meg
kell-e vizsgálni, hogy a hagyaték érvényes-e vagy sem? Nem hiszem, hogy érvényes, mert ha
az adós a hitelezőre hagyja azt, amivel tartozik neki, a hagyaték semmis. Ha azonban a
lányára hagyja, akkor a hagyaték érvényes, mert a hozomány az ígéret miatt a férjet illette
meg, a hagyaték pedig a lányt illeti meg. Ha a lány bizonyítja, hogy az örökhagyó a
hagyatékot meg akarta duplázni, akkor mindkettőre jogosult, a férjének járó hozományra és a
hagyatékra is, amelyet a hagyaték alapján jogosult beszedni. Ha azonban az örökhagyó
szándéka az volt, hogy az egyiket vagy a másikat kapja meg, és a nő követeli a hagyatékot, és
a rosszhiszeműségre hivatkozva kivétellel találkozik, az örökös nem lesz köteles kifizetni neki
a hagyatékot, kivéve, ha a nő kártalanította őt, emiatt a férje ellen, aki a tett ígéret alapján
keresetet indít. Ha azonban a férj indít pert, nem lesz szükséges, hogy a nő kártalanítsa az
örököst, de ha a nő a férj után indít pert, akkor a nő kivétel alapján eltiltható, mivel a
hozományt már kifizették.
197. Paulus, A Sabinusról, VII. könyv.
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Meg kell állapítani, hogy a korábbi házasságkötéskor adott hozomány nem válik hozománnyá,
ha a későbbi házasságkötéskor nem ez a felek szándéka; mégis, mindig feltételezzük, hogy ez
volt a szándékuk, hacsak nem bizonyítható, hogy más megállapodás született.
198. Papinianus, Vélemények, IV. könyv.
Ahol nem válás, hanem csak veszekedés történik, ott továbbra is fennmarad a hozomány
ugyanabból a házasságból.
199. Pomponius, Sabinusról, XVI. könyv.
Ha a férj a felesége beleegyezésével eladja a házastársi telken lévő kőbányákból nyert követ,
vagy a haszonélvezetnek nem minősülő fákat, vagy a telken lévő épületeket, az eladásból
származó pénzt a hozomány részének kell tekinteni.
200. Ulpianus, Sabinusról, VI. könyv.
Ha egy idegen, aki hozományt ígért, fizetésképtelenné válik, a férj hibáztatható, amiért nem
indított pert ellene, különösen, ha a hozományt kényszerből, nem pedig önként ígérte. Ha
ugyanis a vagyontárgyat adományozta, a férjnek felmentést kell kérnie, amiért nem szorította
az adományozót fizetésre, aki ellen, ha pert indít, erejéhez mérten ítéletet kaphatott volna;
ugyanis az isteni Pius egy rezcriptumban kijelentette, hogy ha valakit nagylelkűsége miatt
perelnek be, akkor a teljes összeg erejéig kell ellene ítéletet hozni, amit fizetni tud. De ha az
apa, vagy maga a leány tette az ígéretet, Julianus a Digestus tizenhatodik könyvében azt
mondja, hogy ha az apa tette is, a kockázatot a férjnek kell viselnie, amely vélemény nem
állhat meg. Ezért a kockázatot a nőnek kell viselnie, mert egyetlen bíró sem hallgatja meg
türelmesen azt a nőt, aki azt állítja, hogy férje nem szorította apját, aki a vagyonából
hozományt ígért neki, annak kifizetésére; és még kevésbé, ha a férj nem indított pert ellene.
Ezért Sabinus nagyon helyesen úgy véli, hogy ahol az apa vagy maga a nő ígért hozományt,
ott a kockázatot nem a férjnek kell viselnie; de ahol az adós teszi az ígéretet, ott a kockázatot
a férjnek kell viselnie; ahol pedig valaki más teszi ezt, adományozás címén, ott a
kedvezményezett fél lesz felelős. Mi azonban úgy értelmezzük, hogy az előny azt a nőt illeti
meg, akit a vagyon haszna megillet.
201. Ugyanő, A Sabinusról, XXXIII. könyv.
Egy anya aranyból készült használati tárgyat adott a lánya használatára; az apa aztán az
említett tárgyat hozományként odaadta a lány férjének; az anya pedig ezután meghalt. Ha az
apa a tárgyat hozományul adta, a felesége tudta és beleegyezése nélkül, akkor az az anya
örökösét illeti meg, és az perelhet annak visszaszerzése iránt; és mivel a vagyontárgyat
kilakoltatták, úgy vélik, hogy a hozományból sokkal kevesebbet adott a férj, aki jogosult lesz
az apósa ellen perelni.
202. Ugyanő, Sabinusról, XXXV. könyv.
Ha a férj a kötelezettség megújítása céljából kikötést tesz az apja vagy bárki más által ígért
hozományra vonatkozóan, a hozomány az ő kockázatára száll, ahogyan korábban a nő
kockázatára szállt.
203. Ugyanő, Sabinusról, XLVIII. könyv.
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Egy asszony adósa az asszony megbízásából kötelezte magát, hogy a pénzt a férjének fizesse
ki, aki aztán a felesége megbízásából elengedte őt. A veszteség az asszonyt terhelte. Hogyan
kell ezt értenünk? A hozomány miatt, vagy valamilyen más okból? Úgy tűnik, hogy a döntés
az adósra való hivatkozással született, aki ígéretet tett a hozomány kifizetésére. Meg kell
állapítani, hogy ez a házasságkötés előtt vagy után történt-e; ugyanis nem mindegy, hogy a
felmentés a házasságkötés után történt-e, mivel ha a hozomány már meg volt állapítva, a férj
azt elveszíti az adós felmentésével. Ha azonban erre a házasságkötés előtt került sor, akkor a
hozományt nem tekintik keletkezettnek.
204. Paulus, Sabinusról, XII. könyv.
A nő nem veszíti el a keresetindítási jogát, hacsak a házasságkötés nem történt meg, mert ha
nem történt meg, az adós továbbra is felelős marad vele szemben.
205. Ulpianus, Sabinusról, XXVIII. könyv.
Mindenképpen mérlegelni kell, hogy a nő felelősséggel tartozik-e a férjével szemben, ha
elrendelte, hogy mentesítse az adósát. És úgy gondolom, hogy a megbízás alapján
felelősséggel tartozik majd, és hogy ez a jog hozománygá alakul át, mert a nő az említett
perben felelősséggel tartozik, és mert úgy tartják, hogy emiatt elveszítette a vagyonát. Ha
azonban a nő hozományi pert kíván indítani, akkor a saját követelésével szemben fel kell
számolnia azt, amire a férjét utasította.
206. Ugyanő, Az ediktumról, XXXII. könyv.
Ha egy rabszolganő hozományként vagyont ad egy rabszolgának, és később, a házasságuk
alatt mindketten megkapják a szabadságukat, anélkül, hogy megfosztanák őket
peculiumuktól, és továbbra is házassági kapcsolatban maradnak; az ügyet úgy fogják
rendezni, hogy ha bármi megmarad abból, amit hozományként adtak, amíg szolgaságban
voltak, azt úgy fogják tekinteni, hogy az hallgatólagosan dotal vagyonná változott, így annak
felbecsült értéke a nőt illeti meg.
207. Ha egy nő eunuchhoz megy feleségül, úgy gondolom, hogy különbséget kell tenni, ha a
férfit teljesen kasztrálták, és ha nem, mert ha teljesen kasztrálták, akkor azt lehet mondani,
hogy a hozomány nem létezik; de ha ez nem történt meg, mert a házasság fennállhat, akkor a
hozomány érvényes, és a visszaszerzésére irányuló keresetnek helye van.
208. Ugyanő, Az ediktumról, XXXIV. könyv.
Az isteni Severus egy Pontius Lucrianushoz intézett rezcriptumában kijelentette, hogy: "Ha
egy nő, aki hozományt adott, a házassági szerződés érvénytelenítése nélkül tér vissza férjéhez,
miután elvált, a bíró, aki elé az ügyet terjesztik, ne habozzon a javára dönteni; mivel a nőnek
bizonyosan nem állt szándékában a házassági állapotba való visszatérés adományozás nélkül,
és a bírónak éppen úgy kell teljesítenie bírói kötelességét, mint ahogyan a hozományt
megújították.""
209. Paulus, Az ediktumról, XXXV. könyv.
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Ha hozományt ígérnek, minden fél felelős, függetlenül attól, hogy milyen nemhez vagy
állapothoz tartozik.
210. Ha a házasság nem jön létre, nem lehet a kikötés alapján pert indítani, mivel nem a felek
szavait, hanem a cselekményeket kell figyelembe venni.
211. Hozományt képez a hitelező felmentése is, amikor a férj, aki adós, felmentést kap
hozományképzés céljából.
212. Ha a hozományt a nő adósától feltételhez kötötten ígérik, és később, mielőtt a férj
követelhetné a hozományt, az adós megszűnik fizetőképesnek lenni, akkor az a döntés
született, hogy a veszteséget a feleségnek kell viselnie, mivel a férj nem tekinthető úgy, hogy
a követelést akkor fogadta el, amikor már nem tudta azt behajtani. Ha azonban az adós
fizetésképtelen volt abban az időpontban, amikor a feltételes ígéretet tette, a veszteséget a
férjnek kell viselnie; mivel úgy tekintik, hogy tudatosan elfogadta a követelést, ahogy az a
kötelezettség keletkezésének időpontjában volt.
213. Amikor az adós hozományt ígér egy nőnek, és ezt követően a nőt örökösévé teszi; Labeo
szerint a körülmények ugyanazok, mintha a nő maga ígérte volna a hozományt. Julianus is
helyesli ezt a véleményt; azt mondja ugyanis, hogy nem lenne igazságos, ha a nő ellen olyan
pénz miatt hoznának ítéletet, amellyel ő maga tartozik, és elegendő, ha a nő mentesül a
felelősség alól.
214. Gaius, A tartományi ediktumról, XI. könyv.
Ha mérhető, megszámlálható vagy megmérhető vagyontárgyakat adnak hozományként, akkor
ezt a férj kockázatára teszik, mert azért adják, hogy azt tetszése szerint eladhassa; és ha a
házasság felbomlik, a férjnek vissza kell adnia az azonos fajtájú és minőségű tárgyakat, vagy
az örökösnek kell ezt megtennie.
215. Ulpianus, Disputációk, III. könyv.
Bár a hozományt képezheti a férjnek a tartozásért való felelősség alóli felmentése; mégis, ha
ez házasság előtti volt, és a házasság nem jött létre; Scaevola azt mondja, hogy mivel a
felmentés a házasság ellenértékeként történt, amely nem jött létre, a felmentés semmis, és
ezért a kötelezettség sértetlen marad. Ez a vélemény helyes.
216. Ha egy idegen elengedi az adóst hozományképzés céljából, és a házasság nem jön létre,
az elengedésnek nincs hatása, kivéve, ha azért történt, mert a hitelező az egész összeget a
nőnek akarta ajándékozni; mert akkor azt kell megállapítani, hogy azt a nő fiktív átadás útján
kapta meg, majd a férjére ruházta át. Az annak behajtására irányuló személyes keresethez való
jogot azonban a nő nem szerezheti meg egy szabad személy közvetítésével.
217. Nyilvánvaló, hogy ha a házasság létrejön, és azt követően felbontják, a nőnek joga lesz
követelni a hozományt, kivéve, ha az idegen felmentette a férjet a felelősség alól; és ő maga is
jogosult lesz a behajtási keresetre, ha a házasságot bármilyen okból felbontják, mert akkor a
nőnek nem lesz joga ilyen keresetre. Ennek megfelelően, ha a hozományt a férj felelősség
alóli felmentése képezi, és a házasság létrejön, a hozomány visszaszerzésére irányuló per
eredménye az lesz, hogy ha a kötelezettség, amely alól a férj felmentést kapott, feltétlen,
akkor nem áll vissza a korábbi állapot; hanem a hozományt a szokásoknak megfelelően kell
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kifizetni. Ha azonban a kötelezettség bizonyos időre volt korlátozva, akkor vissza kell állítani
a korábbi állapotot, ha az idő, amelyre korlátozva van, nem telt el a házasság felbontása előtt,
és ha a tartozás biztosítva volt, a biztosítékot meg kell újítani. Hasonlóképpen, ha a
hozománnyá alakított kötelezettség feltételes, és a válás a függőben lévő tartam alatt történik,
a jobb vélemény szerint a kötelezettséget ugyanilyen feltétel mellett kell visszaállítani. Ha
azonban a feltétel a házasság fennállása alatt teljesült, akkor az idő, amely alatt a pénzt
követelni lehet, a válás napjától kell kezdődnie.
218. Julianus, Digest, XVI. könyv.
Ha egy apa hozományt ígér a lányának, és a házasságkötés előtt felszabadítja, nem mentesül
az ígérete alól; mert még ha az apa a házasságkötés előtt meghal is, örökösei akkor is
felelősek maradnak az ígéretéért.
219. Ha egy nőnek van egy apai felügyelet alatt álló fia, mint adósa, és hozományt ígér az
apjának az alábbiak szerint: "Amivel te tartozol nekem, vagy amivel a fiad tartozik nekem, az
az én hozományomként a tiéd lesz", a nő nem kötelezett; de az eredmény az lesz, hogy
mindaz, amit az apától De Peculio perben vissza tud szerezni, a hozományába fog tartozni.
Marcellus azt mondja, hogy ha ezek után akár a fiú, akár az apa ellen kívánna pert indítani,
akkor a megkötött szerződésre alapított kivétel kizárja; ha azonban hozományi pert indítana,
akkor mindazt visszakövetelheti, amit a hozomány ígéretének időpontjában a peculiumban
találtak, ha pedig a házasságkötés után ígérték, akkor a peculium felbecsülését a
házasságkötés időpontjában kell elvégezni.
220. Tryphoninus, Disputációk, VIII. könyv.
Ha egy nő, aki apai felügyelet alatt álló fiához készül feleségül menni, aki az adósa,
hozományként csak azt a keresetjogot ígéri, amely az ő peculiumára illeti meg, akkor azt az
összeget kell figyelembe venni, amely a házasságkötés időpontjában az ő részére ezen a
jogcímen jár.
221. Ha azonban, mivel másvalakihez készül feleségül menni, utasítja az említett fiút, aki az
adósa, hogy a hozományt a saját peculiumából ígérje meg neki; a hozomány ígéretének
időpontját figyelembe kell venni, hogy a peculium összegét meg lehessen becsülni.
222. Julianus, Digest, XVI. könyv.
Ahogyan ott, ahol a rabszolga egy kikötés után, az ura beleegyezése nélkül szerez tulajdont az
ura számára, úgy szerez kötelezettséget az ura számára, ha megengedi, hogy az ura nevében
hozományt ígérjenek neki. Ez utóbbi azonban nem felel semmilyen kockázatért vagy
gondatlanságért, ha az asszony adósa ígéri a hozományt. Hozományt képez az is, ha a
hozományt egy rabszolgának vagy egy apai felügyelet alatt álló fiúnak adják át, de sem a
gazda, sem az apa nem felel sem a kockázatért, sem a gondatlanságért. Ezért azt mondom,
hogy ez a hozomány a nő kockázatára történik mindaddig, amíg akár a gazda, akár az apa
nem erősíti meg az ígéretet vagy az adományozást; és ezért a házasság fennállása alatt az
átadott vagyontárgyat személyes kereset útján lehet visszakövetelni. Sőt, határozatlan összegű
keresettel is visszaszerezhető, hogy a fél mentesüljön az ígérete alól.
223. Ha egy nő, aki hozzá akar menni az adósához, a következő szavakkal ígér neki
hozományt: "Hozományként megkapod, amivel tartozol nekem, vagy a szempronai birtokot",
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bármelyiket is választja a nő, az lesz a hozománya, és ha azt szeretné, hogy a tartozás
hozományként a férjénél maradjon, akkor kivétellel védekezhet a férje ellen, ha a férfi pert
indít a birtokért. Ha pedig odaadja a hagyatékot, akkor a férjétől behajthatja a neki járó pénzt.
224. Ha egy apa, tévesen azt gondolva, hogy tartozik a lányának, hozományt ígér neki,
felelősségre vonható.
225. Ugyanez, Digest, XVIII. könyv.
Ha a házasságkötés előtt hozományként adományozott rabszolga rendelkezik olyan
vagyonnal, amelyet korábban adtak vagy hagytak rá, a hozományt ugyanúgy megnövelik,
mint a házasságkötés előtt átadott földterület termése esetén.
226. Ugyanő, Az Urseius Feroxról, II. könyv.
A megállapodás a következő feltételek mellett született: "Ígéretet teszel, hogy a következő
évben tíz aurei-t fizetsz hozományként". Felmerült a kérdés, hogy az évet mely időponttól kell
számítani, attól a naptól kezdve, amikor a kikötést tették, vagy attól a naptól kezdve, amikor a
hozomány hatályba lépett, vagyis a házasságkötés napjától. A válasz az volt, hogy az évet a
házasságkötés napjától kell számítani, mert ha másként ítélnénk meg, és a házasságkötésre
nem kerülne sor az éven belül, akkor a hozományt a kötelezettség miatt esedékesnek lehetne
tekinteni.
227. Egy após a következőképpen rendelkezett a veje javára: "Lucius Titiusnak adjon száz
aurei-t a lányom miatt." A vejnek követelnie kell ezt a pénzt, és ha összegyűlt, akkor azt
örökségként kellene megkapnia; Proculus azonban azon a véleményen van, hogy ha válásra
kerül sor, akkor azt a hozományra vonatkozó kereset útján kell visszaadni a nőnek;
mindazonáltal a hozomány részévé válik. Julianus egy jegyzetben megállapítja, hogy az ilyen
jellegű keresetet még a leánytól sem szabad megtagadni, ha az be akarja nyújtani.
228. Ugyanő, A Miniciusról, V. könyv.
Egy bizonyos férfi megállapodást kötött egy féllel egy pénzösszegről, amelyet ez utóbbi
hozományként akart adni a feleségének, majd felmentette őt a felelősség alól. Felmerült a
kérdés, hogy ez a pénz a hozomány részét képezte-e vagy sem. A válasz az volt, hogy ha a
férj nem mentette volna fel az ígérőt, és az fizetésképtelenné vált volna, akkor meg kellene
vizsgálnunk, hogy a pénz nem a férj hanyagsága miatt került-e beszedésre, de mivel a férj
felmentette az adóst, mindenképpen vállalnia kell a teljes felelősséget; mert az eset ugyanaz,
mintha a pénzt ő kapta volna, majd átadta volna az ígérőnek.
229. Africanus, Kérdések, VIII. könyv.
Egy nő egy földterületet adott hozományul, és miután elvált, visszatért a férjéhez, és
megegyezett vele, hogy tíz aurei-t kap hozományként, és visszaadja neki a földet. A tíz aureit
kifizették, de a nő a házassága alatt meghalt, mielőtt a földet visszaadta volna. A kérdés
jóhiszeműséggel kapcsolatos, és a szerződésnek megfelelően a földet vissza lehet szerezni,
mivel az ellenszolgáltatás nélkül a férj birtokában volt.
230. Ez a pont tökéletesen világosnak tűnik, ha a zálogjoggal kapcsolatos intézkedésre
hivatkozunk. Ha ugyanis zálogjoggal átruházom önre a corneli birtokot, és ezt követően
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átruházom önre a tizianuszi birtokot, azzal a megállapodással, hogy ön visszaadja nekem a
corneli birtokot, úgy gondolom, hogy semmi kétség sem férhet ahhoz, hogy azonnal és
szabályosan zálogjogi pert indíthatok ön ellen a corneli birtok visszaszerzése érdekében.
231. Ulpianus, Vélemények, II. könyv.
Ha egy apa által a szabaddá vált lányának adott vagyontárgyat később a lánya
beleegyezésével hozományként adják neki, a hozományt a lány és nem az apa adta.
232. Marcianus, Szabályok, III. könyv.
Amikor a férj a hozomány visszaszerzése iránti perben visszaadja a feleségének a tulajdonát,
akkor vissza kell adnia mindazt, amit ily módon szerzett, nemcsak akkor, ha a hozományként
adott földet felbecsülték, hanem akkor is, ha nem, mert a föld a hozomány részét képezte; és
ugyanígy, ha a férj megígérte, hogy kilakoltatás esetén kétszeres kártérítést fizet, még akkor
is, ha erre nem volt köteles.
233. Neratius, Pergamenek, III. könyv.
Egy férfi meg akarta ajándékozni a feleségét, és egy nem fizetőképes adósa hozományt ígért
neki. A férj csak annyiban lesz felelős, amennyiben az adós fizetőképes volt, és ha ez utóbbi
bármit is szerez, ami lehetővé teszi számára, hogy teljesítse kötelezettségeit, a felelősség a
megszerzett összeggel arányosan nő. És akkor is fennmarad, ha utóbb nincstelenebbé válik,
mert amikor a hozományt megígérték, az adomány csak abból állt, amit az adóstól nem
lehetett beszedni, és amikor az utóbbi fizetőképessé vált, a kötelezettség az adomány miatt
továbbra is fennállt; hiszen a dolog ugyanolyan állapotban van, mintha az adós a hozomány
megígérésekor vagyonos lett volna.
234. Gaius, Az urbánus praetor ediktumáról; Cím: "A birtokok felvásárlói. " A hozományhoz
tartozó pénzzel vásárolt ingatlanok dotalnak minősülnek.
235. Paulus, Plautiusról, I. könyv.
Ha a felelősség hozomány miatt merül fel, az erre a célra vállalt kezesség is felelősséggel
tartozik.
236. Ugyanő, Plautiusról, VI. könyv.
Egy férfi, aki egy asszonynak tartozott a rabszolga Stichusszal, az asszony megbízta, hogy a
nő hozományát képezze, és mielőtt az adós fizetett volna, Stichus meghalt. Mivel az adós nem
hibázott a fizetésben, és a férj nem mulasztotta el a fellépést, a Stichus halálából eredő
veszteséget a nőnek kell viselnie; bár, még ha a férje mulasztotta is el a követelést, és ha
Stichus meghalt volna, amíg a férje kezében volt, nem lenne felelős a hozomány iránti
keresetért.
237. A hozományt annak kell felügyelnie, aki a házasság terheit viseli.
238. Az apa halála után a házasság terhei azonnal a fiúra szállnak, ahogyan a gyermekek és az
özvegy is az ő fennhatósága alá kerülnek.
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239. Amikor azt mondják, hogy a hozomány a törvény erejénél fogva a szükséges kiadásokkal
csökken, ez csak akkor érvényes, ha a hozományként adott földrészlet részben megszűnik
hozománynak lenni, de ha a kiadások nem térülnek meg, a föld egy része vagy az egész
megtartható. Ha azonban a földterület értékének megfelelő összegű költségek különböző
időpontokban merülnek fel, Scaevola szerint az megszűnik dotalnak lenni, kivéve, ha a nő egy
éven belül önként beadja férjének a költségek összegét. Ha a hozományban pénz és föld is
szerepel, és a föld miatt szükséges kiadások merültek fel, Nerva azt mondja, hogy a
kiadásokat a hozomány részét képező pénzből kell levonni. De mi van akkor, ha a nőnek
kellene kifizetnie a kiadásokat a férjének, akkor a hozományt növelik, vagy úgy tekintik, hogy
az sértetlenül adták? Ha a hozomány földből áll, akkor Scaevola véleménye szerint az
igazságtalanság nagyobbnak tűnik; ha ugyanis a hozomány megszűnik, a férj elidegenítheti
azt. Ismét, hogyan válhat az így kifizetett pénz dotalrá, vagy nem lesz-e a pénz már a
hozomány részének tekintendő? A jobb vélemény az, hogy a föld visszaváltozik a hozomány
korábbi állapotába, és hogy az elidegenítése időközben tilos.
240. Javolenus, Plautiusról, I. könyv.
Amikor egy nő apai felügyelet alatt álló fiához készül férjhez menni, és hozományt ígér
apósának a következő feltételekkel: "Amivel a fiad tartozik nekem, az az én hozományom
lesz a tiéd", úgy gondolom, hogy nem mindegy, hogy a fiú kötelezettségére vagy arra a
keresetjogra vonatkozik-e az ígéret, amelyet a nő az apjával szemben az ő javára használt
vagyonért indíthat; mert ha a fiú által fizetendő összegre gondolunk, akkor a hozományra
vonatkozó ígéret magában foglalja az összes pénzt, amelyért a fiú felelős. Ha azonban arra
utalnak, amit az apának kell fizetnie a peculiumból a javára használt vagyonért, akkor meg
kell becsülni, hogy ez az összeg mennyi volt az ígéret időpontjában, és ezt az összeget tekintik
annak a hozománynak, amelyért az apával szemben a fiú nevében a fent említett időpontban
ítéletet lehet hozni. Ha azonban nem teljesen világos, hogy a nő melyik kötelezettségre
gondolt, akkor az a vélelem, hogy a fiú tartozására utalt, kivéve, ha teljesen nyilvánvaló az
ellenkezője.
241. Celsus, Digest, XIX. könyv.
Ha az eljegyzés még nem történt meg, és te hozományt ígértél Titiusnak Seia nevében, amikor
az még nem volt hajlandó hozzámenni, és a lány ennek ellenére később mégis hozzámegy,
akkor tartozol a hozománnyal, hacsak időközben nem kötöttek másik házasságot.
242. Ha egy nő kikötést kötött Titiusszal Pamphila rabszolganőre, és azután, mivel feleségül
akart menni hozzá, megengedte neki, hogy hozományként elvegye azt, amivel tartozott neki;
ha Pamphila nem is tartozott hozzá, mégis beleszámít-e Pamphila a hozományba, és a nő
halála esetén a nő kockázatára? Vagy amennyiben gyermeke születne, vissza kell-e adnia az
asszonynak? Ha az első kikötés maradna érvényben, a rabszolga utódjáról nem kellene
lemondani, hacsak nem tesz különbséget, hogy a férj a hozomány megalapításakor birtokában
volt-e a vagyonnak, amellyel tartozott (mert azt lehetne mondani, hogy maga a vagyon a
kezébe került), vagy nem volt birtokában; mivel ha ez utóbbi a helyzet, a jobb vélemény
szerint inkább a kötelezettség alóli felmentést kellene úgy tekinteni, hogy a kezébe került,
mint magát a vagyont, és ezért a rabszolga utóda nem jár a nőnek.
243. Marcellus, Digest, VII. könyv.
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Ha egy nő hozományt ígér a következőképpen: "Tíz aurei a tiéd vagy Titiusé lesz
hozományomként", ebben az esetben azt lehet mondani, hogy a nő odaadhatja az összeget
Titiusnak, de a férje mindig felelősséggel tartozik a hozományért, mintha ő rendelte volna el,
hogy azt Titiusnak adják. Nincs ebben semmi rendkívüli, hiszen egy nő, aki hozományt akar
ígérni egy férfinak, helyettesítheti őt, hogy másnak tegye meg az ígéretet, bár általában úgy
tartják, hogy a nő nem felel a hozományáért másnak, mint a férjének, mivel ezekben az
esetekben a hozományt a férj szerzi meg; mert nem hisszük, hogy a nő ilyen ígéretet tett
volna, amikor a Titiusszal való házasságra gondolt.
244. Ha egy örökös egy egész birtokot kap, és arra kérik, hogy annak háromnegyedét adja át
egy nőnek, és az ő utasítására ígéri férjének hozományként azt, amivel az tartozik neki, úgy
vélem, hogy nem lesz felelős. Felelős lesz azonban azért, hogy a hagyaték átadásakor a nőre
ruházza át minden jogát, mind a javára, mind pedig azokét, amelyekért kötelezett; de ezeket a
jogokat nem ruházhatja át másra, csak arra, akinek a bizalom alapján tartozik. Egy másik azt
mondhatná, hogy a férj egy bizonytalan összegért keresetet indíthat ellene, hogy a férfit a
tröszt alapján járó becsült összeg megfizetésére kényszerítse. Ezzel nem tudok egyetérteni,
mert igazságos, hogy a nő adósa csak azért az összegért feleljen, amelyet a férj a tartozásból
megkaphat. Mégis, hogy a nő ne maradjon hozomány nélkül, azt kell mondani, hogy a
szenátus trebelli rendelete alapján a rá hagyott vagyon egy részét vissza kell adni neki, hogy ő
maga ezt adhassa férjének hozományként, mert a tröszt és annak minden tartozása őt illeti, és
az eset rendkívüli finomsága és szükségessége miatt a helyettesítésnek nem lesz ereje és
hatása.
245. Ön tíz aurei-t adott hozományként egy szabadnak vélt nőért, és ebben az esetben jogosult
lesz arra, hogy perelje vissza, amit adott; éppúgy, mintha ezt egy szabad nő nevében tette
volna, és a házasság nem jött volna létre. Ha a nő megházasodik, miután felszabadították, az,
amit adtál, csak akkor lesz hozomány, ha azzal a szándékkal adtad, hogy az a
házasságkötéskor hozománnyá váljon. Ezért, ha ajándékként adtad a nőnek, az urának joga
lesz azt visszaszerezni; éppúgy, mint amikor egy fél valamit adni készül egy nőnek, és az
megparancsolja, hogy azt a férjének adja.
246. Celsus, Digest, XI. könyv.
Azt kérdezem, hogy egy kurátornak milyen összeggel kellene hozzájárulnia ahhoz, hogy a
gyámja hozományként adjon egy felnőtt nőnek. A válasz az volt, hogy ez a vagyonának
nagyságától, valamint a nő és férje rangjától függ, ahogyan azt az ész is sugallja.
247. Terentius Clemens, A Lex Julia et Papia, III. könyv.
A vagyon általános kezelésére vagy hozomány adása céljából is kinevezhető gondnok, és ha
nagyobb hozományt ígérnek, mint amit a nő vagyona indokol, az ígéret a törvény erejénél
fogva semmis, mert a csalárd módon adott felhatalmazást a törvény nem tartja
megerősítettnek. Mégis fel kell tenni a kérdést, hogy a teljes kötelezettség semmis-e, vagy
csak az ígért összeg, amely meghaladja azt, amit kellett volna. Méltányosabb azt
megállapítani, hogy csak az semmisül meg, ami felesleges.
248. Az említett gondnok köteles átadni a hozományként adományozott vagyontárgyat, de
nem adhatja el senkinek, és nem adhatja meg annak árát hozományként. De kétséges, hogy ez
helyes-e, mert mi van, ha a gyámolt nem tud tisztességesen férjhez menni, hacsak nem ad
pénzt hozományul, és ez számára előnyösebb lesz? A hozományként adott vagyontárgyakat
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azonban nagyon gyakran el lehet idegeníteni, és a pénz a hozományt jelenti. Hogy ez a kérdés
eldönthető legyen, ha a férj inkább a vagyontárgyat szeretné hozományként megkapni, nem
szükséges tovább vizsgálódni; ha azonban nem hajlandó házasságot kötni, hacsak nem adnak
pénzt hozományként, akkor a kurátor kötelessége, hogy megjelenjen az őt kijelölő bíró előtt,
hogy megfelelő okok igazolása esetén, még ha a férfi nincs is jelen, engedélyezze, hogy a
hozományt az ingatlan eladásából származó bevételből képezzék.
249. Modestinus, Vélemények, V. könyv.
A huszonöt év alatti kiskorú Tícia elcserélte anyja hagyatékának negyedik részét, amelyet
testvéreivel közösen birtokolt, és részesedése helyett egy földdarabot kapott, mintha eladásra
került volna sor. Ezt a földet, más vagyontárgyakkal együtt, hozományként adta. Kérdezem,
hogy ha teljes kártérítést kapna, és megkapná-e a birtok egynegyed részét; és ha visszaadná a
földet, milyen utat kell követnie férjének, vagy meg kell-e elégednie a hozományként adott
egyéb vagyonnal? Azt is kérdezem, hogy ha a férj meghalna, és az örökösei, mint képviselői,
pert indítanának a teljes visszaszolgáltatásért, és némelyikük a hagyaték egynegyed részét
követelné, mások pedig a földet, vajon a férj kénytelen lenne-e visszaadni a földet, és
megelégedne-e a hozományból származó egyéb vagyonnal, mint haszonélvezettel.
Modestinus azt válaszolta, hogy a javasolt esetben semmi sem indokolja, hogy a férjet
megfosszák a hozománytól, hanem az asszony az örökösei ellen a föld tényleges értékének
megfelelő ítéletet kell hozni, és a föld értékét aszerint kell felbecsülni, hogy mennyit ért az
akkor, amikor hozományként adták.
250. Ugyanaz, a felfedezésekről.
Ha a hozomány visszaszolgáltatására vonatkozó kikötést idegen személy teszi, az a házasság
felbontásának pillanatában hatályossá válik, és a kikötést tevő által szerzett keresetindítási jog
nem szűnik meg, ha a házasság megújul. Ezért, ha a nőnek a második házasságkötéskor nincs
hozománya, a kikötőnek ismét bele kell egyeznie a hozomány megállapításába; feltéve, hogy
az említett hozomány, amelyet más a nő engedélyével kikötött, nem magától a nőtől
származik, mert akkor az ő beleegyezése nem szükséges.
251. Javolenus, Cassiusról, IV. könyv.
Ha a férj nem tett utólagos rendelkezést a hozományra vonatkozóan, ha a nő a válás után egy
másik férfihoz megy feleségül, és ezt követően, miután ismét elvált, visszatér az első férjéhez,
a hozományt hallgatólagosan vissza kell adni a férjnek.
252. Pomponius, Quintus Muciusról, V. könyv.
Ha akár hagyaték vagy öröklés útján, akár hozományként adott rabszolga valamilyen
vagyontárgyat szerez, és az örökhagyó nem akarta, hogy az említett vagyon a férjé legyen, azt
a házasság felbontása esetén vissza kell adni a feleségnek.
253. Ugyanő, Quintus Muciusról, VIII. könyv.
Ha egy olyan földterület haszonélvezeti jogát, amelynek tulajdonjoga nem a feleségemet illeti
meg, a tulajdonos hozományként nekem adja, nehéz lenne meghatározni, hogy a válás után
hogyan lehetne a haszonélvezeti jogot visszaadni a nőnek; mivel megállapítottuk, hogy a
haszonélvezeti jog nem ruházható át a haszonélvező által senki másra, csak az ingatlan
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tulajdonosára, és ha idegenre ruházzák át, vagyis olyanra, aki nem tulajdonosa az ingatlannak,
akkor semmi sem száll át rá, és a haszonélvezeti jog visszaszáll a föld tulajdonosára. Ezért
egyes hatóságok nagyon helyesen úgy vélik, hogy jogorvoslatként a férjnek meg kell engedni,
hogy a haszonélvezeti jogot a feleségének bérbe adja, vagy névleges ellenérték fejében eladja
neki, így maga a jog a férjnél marad, de a termés begyűjtésének joga a feleséget illeti meg.
254. Proculus, Episztolák, VII. könyv.
Proculus az unokájának, Üdvözlet. Ha egy rabszolganő férjhez megy, és hozományként pénzt
ad a férjének, akár tudja, hogy rabszolga, akár nem, nem teheti a férjét az említett pénz
tulajdonosává, és az továbbra is annak a személynek a tulajdona marad, akinek a tulajdonában
volt, mielőtt hozományként a férjének adták, kivéve, ha az uzsorakapkodással jutott hozzá. És
még azután sem lesz képes megváltoztatni e pénz állapotát, hogy a nő szabaddá vált,
miközben ugyanannál a férfinál él. Ezért még a válás bekövetkezte után sem indíthat
jogszerűen a hozományhoz való jogára alapított pert, vagy személyes keresetet a pénz
visszaszerzésére, de az a fél, akit az illető illet, jogszerűen perelhet érte. Ha azonban a férj
uzsora révén szerzett jogot az említett pénzre, miután az már a birtokában volt, természetesen
azért, mert azt hitte, hogy a nő szabad, akkor megerősödöm abban a meggyőződésemben,
hogy az ügyletből hasznot húzott, feltéve, hogy a házasságkötés előtt uzsora révén szerzett
jogot a pénzre. Ugyanezen a véleményen vagyok abban az esetben is, ha az említett pénzből
bármihez hozzájutott, mielőtt az a hozományává vált volna, feltéve, hogy nem volt a
birtokában, és nem követett el csalást, hogy elkerülje a birtoklást.
255. Papinianus, Kérdések, X. könyv.
A hozomány ígérete nem kevésbé érvényes, ha az apa kezdetben nem tudta, hogy a
házasságot megkötötték, ha később beleegyezik a házasságba; mivel minden hozomány
ígéretét úgy értelmezik, hogy az azon a hallgatólagos feltételen alapul, amely mellett a
házasság létrejön. Ha ugyanis tizenkét évnél fiatalabb leányt adtak férjhez, mintha idősebb
lenne, férje követelheti a hozományt, amikor a leány, még vele együtt élve, eléri a tizenkét
éves kort. Bár általában azt állítják, hogy a hozomány ígérete csak az első házasságra
vonatkozik, és hogy a kötelezettség nem marad fenn, ha a nő azután megy hozzá ahhoz a
férfihoz, akinek a hozományt ígérte, hogy az már mással kötött házasságot, akkor is hatályos,
ha egy másik házasság közbejött.
256. Ugyanő, Vélemények, IV. könyv.
Ha egy nő a válás után, férje tudtával, hozományként olyan földterületeket ígér, amelyek
hosszú idő óta a birtokában vannak, akkor úgy tekintik, hogy hallgatólagosan megállapodtak
abban, hogy az ígért hozományt nem követelik; és ha a férj pereskedne érte, a feleség által
hivatkozott szerződéses alapon tett kivétellel el lehet zárni.
257. Ha egy nő a Seius-tól járó pénzt a jövőben felhalmozódó kamatokkal együtt ígért
hozományként adta, ésszerű, hogy a házasságkötés után esetlegesen felhalmozódó kamatok is
a hozomány részét képezzék.
258. Úgy döntöttek, hogy ahol a házasság felbontása után kikötötték, hogy a hozományt
képező pénzt a kamatokkal együtt a második házasságkötés után nem kell kifizetni, mert csak
a tőke kifizetését lehet behajtani; a közbenső időre járó kamatok esedékesek.
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259. Ha egy nőt a férje távollétében házasítottak meg, és a férj házába vezettek, és időközben
nem merült fel olyan kiadás, amely a férje vagyonát terhelné, akkor ez utóbbi nem követelhet
tisztességesen kamatot a hozomány után, amelyet a felesége eltartásának megtérítésére
ígértek.
260. Egy vej megállapodott apósával egy hozományról, amelyet egy bizonyos napon, az após
kívánságának megfelelően kell kifizetni, anélkül, hogy megemlítette volna a vagyontárgyat
vagy annak összegét. Megállapítást nyert, hogy a kikötés az após kívánságának
figyelembevétele nélkül is érvényes lenne; és az esetet sem szabad hasonlónak tekinteni
ahhoz, amikor egy földterületet nem említenek, és azt állapítják meg, hogy a hagyaték vagy az
említett földterületre vonatkozó kikötés érvénytelen; mivel nagy különbség van a hozomány
megállapításának módja és a vagyon bizonytalansága között, amelyre az vonatkozik, mivel a
hozomány összege mindig az apa vagyonának és a férj rangjának megfelelően állapítható
meg.
261. Ha egy lányt apja beleegyezésével hivatalosan házasságot kötnek a gyámja fiával; a
gyám törvényesen hozományt állapíthat meg a gyám az előbbi vagyonának, valamint a lány
rangjának és születésének arányában.
262. Ha egy felszabadított nőnek a pártfogója törvényesen ígért hozományt, ez utóbbi nem
tarthatja meg azt, ha a felszabadított nő hálátlannak bizonyul.
263. Ha a házasság felbomlik, és a felbecsült és hozományként adott vagyontárgyakat vissza
kell adni, az összeget meg kell adni, de az eladásra nem kerül sor. Ezért, ha a vagyontárgyat
kilakoltatják, ha a nő jóhiszeműen adta azt, a férjének nem lesz kereseti joga; ellenkező
esetben csalásért felel.
264. Amennyiben a hozományként felbecsült és átadott vagyontárgyakat a nő továbbra is
használhatja, a tulajdonjog a férjre száll, még akkor is, ha a nő továbbra is használhatja
azokat.
265. Helyénvaló, hogy a női rabszolgák hozományként adott utódait a hozomány részének
kell tekinteni; ezért semmis a férjjel kötött megállapodás, hogy az említett utódok közös
tulajdonban maradnak a férj és a felesége között.
266. Paulus, Kérdések, VI. könyv.
Ha kétséges kérdések merülnek fel, jobb a hozomány javára dönteni.
267. Ugyanaz, Kérdések, XXXII. könyv.
Amikor egy idegen hozományt ígér egy nő nevében, akkor az utóbbinak kell vállalnia a
kockázatot. Ha azonban a férj vállalja a követelést, és behajtja a kamatot, akkor úgy tartják,
hogy a kockázat az övé lesz.
268. Ugyanő, Vélemények, VIII. könyv.
Egy nő minden vagyonát hozományként adta. Kérdezem, hogy a férje, mint örököse, kötelese felelni a vagyonából eredő adósságokért? Paulus azt válaszolja, hogy ha valaki a nő egész
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vagyonát megtartja a hozományi kötelezettség miatt, nem perelhetik be a nő hitelezői, de a
vagyonra vonatkozó ígéret csak arra vonatkozik, ami az adósságok levonása után megmarad.
269. Paulus a dotal vagyonra hivatkozva úgy véli, hogy még a férj apja is felelős a csalásért és
a gondatlanságért.
270. Paulus azt is állítja, hogy ha egy nő a saját vagyonából ad hozományt, és az anyját arra
készteti, hogy kikötéseket tegyen, akkor utólag megváltoztathatja a hozományt.
271. Ugyanaz, Mondatok, II. könyv.
Aki néma, süket vagy vak, az hozomány miatt felelős, mert mindegyikük köthet házasságot.
272. Amíg a házasság fennáll, a hozományt a következő okokból lehet visszaadni a
feleségnek, feltéve, hogy nem pazarolja el, nevezetesen: azért, hogy eltarthassa magát és
gyermekeit, vagy hogy megfelelő birtokot vásárolhasson, vagy hogy eltartást biztosítson
valamelyik szigetre száműzött apjának, vagy hogy megkönnyítse szűkölködő testvérét.
273. Hermogenianus, Epitoméi a jogról, V. könyv.
Ha egy jegyesnő hozományt ad, és nem megy férjhez, vagy ha egy lány, hogy feleséggé
váljon, tizenkét éves kora előtt adja azt; úgy ítélték meg, hogy a személyes keresetekre
vonatkozó kiváltságot, kegyelemből, mint a szabályos hozomány esetében, ki kell terjeszteni
a személyes behajtási keresetre is.
274. Tryphoninus, Disputációk, VI. könyv.
Bár a hozomány a férj tulajdonába kerül, valójában mégis a feleségé. Okkal döntöttek úgy,
hogy ha a feleség olyan földet adott hozományként, amelyet nem értékeltek fel, és emiatt
kétszeres kártérítésről rendelkeztek, és a földet a férjtől ki kell lakoltatni, akkor a férj azonnal
keresetet indíthat a kikötés alapján. Továbbá, mivel az ő érdeke, hogy a hozományként adott
ingatlant ne lehessen kilakoltatni, és mivel ő maga szenved a kilakoltatástól, mert megszűnik
birtokolni azt, ami a hozományt képezte; úgy ítélték meg, hogy a házasság fennállása alatt
jogosult annak hasznára is, még akkor is, ha az ingatlan tulajdonjoga a férjé, és ő viseli a
házassági terheket.
275. Ugyanő, Disputációk, IX. könyv.
Ha egy apa mortis causa adományozással hozományt ígér a lányának, az ígéret érvényes, mert
ugyanúgy kötelezi, mintha azt saját halála idején tette volna. Ha azonban felépülne, miért ne
lehetne személyes kereset útján mentesülni a kötelezettség alól, ugyanúgy, mint abban az
esetben, ha valaki más kötötte meg a megállapodást, vagy ígért hozományt más nevében?
Hasonló a helyzet akkor is, ha a személyes kereset a már adott pénz visszaszerzésére irányul,
vagy arra, hogy a felet a mortis causa miatt vállalt kötelezettség alól felmentésre
kényszerítsék. Ugyanez nem mondható el egy nővel kapcsolatban, ha mortis causa hozományt
ígért, mert a hozomány semmis, hacsak nem használható fel a házassági költségek fedezésére.
276. Ugyanő, Disputációk, X. könyv.
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Ha egy nő, aki feleségül készül menni az adósához, aki kamatostul tartozik neki,
hozományként megígéri neki, amivel tartozik neki; a házasságkötés után esedékessé vált
kamat nem képezi a hozomány részét, mert az egész kötelezettség megszűnik; éppúgy, mintha
az egész tartozást kifizették volna a nőnek, és ő azt hozományként adta volna.
277. Ugyanő, Disputációk, XI. könyv.
Ha egy nő, akinek haszonélvezeti joga van a férjéhez tartozó földön, azt hozományként neki
adja, bár a haszonélvezeti jog már nem az övé, mégsem jogosult rá a férj, mert a saját földjét
használja, mint tulajdonos; hanem a hozomány révén az említett föld teljes tulajdonjogát
megszerzi, és nem a haszonélvezeti jogtól elkülönítve birtokolja, és azt nem veszítheti el a
használat elmulasztása miatt. Mégis, válás esetén újra meg kell alapítania a haszonélvezeti
jogot az említett földön a felesége javára. Ha azonban a nő a házasság alatt meghal, a férj a
hozomány miatt nem jár haszonélvezőnek, mert ha nem vette volna feleségül a nőt, a
haszonélvezet a nő halálával megszűnve akkor is visszaszállna a földre, és ezért nem lenne
köteles hozzájárulni a felesége temetési költségeihez.
278. Nyilvánvaló, hogy ha egy apa, akinek haszonélvezeti joga van egy földterületen, azt
hozományként a vejének adja a lánya számára, és a lánya a házasság alatt meghal, akkor a
veje ellen a haszonélvezeti jog visszaállítása iránt kereseti joga van.
279. Ha egy nő hozományt ad a férjének azáltal, hogy haszonélvezeti jogot ad neki a földjén,
akkor a haszonélvezeti jog - helyesen szólva - a férj személyéhez kötődik, és ő elveszíti azt,
ha nem használja. Ha ez megtörténik, nézzük meg, hogy a nő akkor is fel van-e ruházva. Ha
ugyanis a föld tulajdonjoga a nőt illeti meg, és a haszonélvezeti jog visszaszáll rá, akkor a
hozományból most már nem marad semmi, amit a férj hozományi perben visszakövetelhetne,
mert nem lehet őt vádolni azzal, hogy a haszonélvezeti jogot a használat elmulasztása miatt
elvesztette, mivel a nő maga is hasznot húzott belőle, és így hozomány nélkül marad. Ha
azonban a feleség elidegeníti az ingatlant, és az értékesebbé válik, anélkül, hogy ebből neki
bármilyen előnye származna, akkor is megmarad a hozományához való joga, mert a férj, aki,
amikor élvezhette volna a haszonélvezeti jogot, azt a használat elmulasztása miatt elvesztette,
hozományi perrel felel. Ha azonban a haszonélvezet a válás bekövetkeztéig fennállt, annak
visszaszolgáltatása a nő javára történik, mert bár nem száll át azonnal rá, mégis visszaszáll a
tulajdonba, akár valamilyen ár vagy ellenszolgáltatás fejében, és anélkül, hogy a
tulajdonosnak bármilyen hátránya származna belőle. Ha azonban a férj nem veszítette el a
haszonélvezeti jogot, akkor az ahhoz való joga nem szűnik meg a feleség halálával. Ha
azonban válásra kerül sor, nézzük meg az első és a második esetben, hogy a haszonélvezetet
az eltelt idő arányában kell-e felosztani. Ezt a véleményt kell elfogadni. A haszonélvezeti jog
visszaadását azonban úgy kell megtenni, hogy az a földet birtokló nőre szálljon át, és
egyesüljön a föld tulajdonjogával. Még ha a nő nem is a föld tulajdonosa, a hozományi
kereset akkor is megalapozott lesz, hogy a férjet a haszonélvezeti jogról való lemondásra
kényszerítse; mert a feleséget adásvételi kereset fogja kötelezni annak átadására, akár arra
számít, hogy a vevőtől bizonyos árat kap érte, akár arra, hogy inkább szívességet tesz neki,
minthogy a jogot olyasvalakinél hagyja, aki számára barátságtalan, és akire azt átruházták;
amit a törvény szerint megtehet.
280. Egy feleség hozományként haszonélvezeti jogot adott férjének, és a házasság alatt eladta
neki a földterületet. Felmerült a kérdés, hogy válás esetén a nő mit követelhetne vissza a
hozomány miatt indított perben. Azt válaszoltam, hogy fontos megkérdezni, hogy mennyiért
adták el a földet; mivel ha a puszta vagyon értékbecslésére kerül sor, a nő a hozomány iránti
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perben jogosult a haszonélvezeti jog árát visszakapni. De mi a helyzet akkor, ha a férj meghal,
mielőtt az örökösökhöz csatlakozna? Az örökösei nem lennének felelősek semmiért. Mert
még ha valaki más is megjelenne az ingatlan vevőjeként, a férj örököse nem felelne a nőnek
semmiért, és a haszonélvezeti jog visszaszállna a földre. Ha azonban az egész földterületet
annyiért adták el, amennyit ért, és a haszonélvezeti jogot nem úgy értelmezték, hogy azt
fenntartották volna, akkor azt állapították volna meg, hogy a nőt a házasság fennállása alatt
megilleti a hozomány.
281. Ha egy közösen birtokolt földterületet hozományként adtak, és a másik tulajdonostárs a
férj ellen indított peres eljárást a megosztásért, és a földet neki ítélték, a férj javára a
tulajdonostárs ellen hozott ítélet összege a hozomány, de ha a földet licitálás nélkül egy
idegennek ítélték, a hozomány annak az árnak a része, amelyért a földet eladták. Ez azonban
nem minősülne az ingatlan helyébe lépő hozománynak, és válás esetén nem kellene egyszerre
kifizetni, hanem meghatározott időn belül kellene kifizetni. Ha azonban a földet a férjnek
ítélnék, akkor az a rész, amelyet hozományként adtak, továbbra is dotal maradna; de ha
válásra kerülne sor, akkor a másik részt, amely miatt az első, mint hozomány, a férj kezébe
került, vissza kell adni; vagyis a férj a feleségétől árként annyit kap, amennyit az ellene hozott
ítélet alapján a társtulajdonosnak fizetett. Ha ezt bármelyik fél igazságtalanságként támadná,
egyikük sem nyerhet meghallgatást, sem az asszony, ha tiltakozik a föld másik részének
átvétele ellen, sem a férj, ha megtagadja annak visszaadását; de nézzük meg, hogy amíg a
házasság fennáll, a földnek csak az a része dotal-e, amelyet hozományként adtak, vagy a
másik rész is az, vagy a másik rész nem az-e ugyanígy. Julianus azt mondja, hogy csak az
egyik rész dotal, és én a bíróságon kijelentettem, hogy csak az egyiket kell annak tekinteni.
282. Ha valaki, akit a kivétel védelme alatt áll, tévedésből arra kötelezi magát egy férjjel
kötött megállapodásban, hogy hozományként egy pénzösszeget fizet neki, és ezt nem teszi
meg, akkor kötelezhető arra, hogy fizesse meg neki; és jogosult lesz a nő vagy az apja ellen
személyes peres úton történő behajtásra, attól függően, hogy melyikük helyettesítette őt az
összeg miatt, amellyel nem tartozott, és amelyet vagy megígért, vagy kifizetett a férjnek.
283. Labeo, Javolenus utolsó műveinek epitómái, VI. könyv.
Egy nagyapa hozományt adott az unokájának, a fia lányának, a vejének, majd meghalt.
Servius tagadja, hogy a hozomány az apára szállna vissza, és én egyetértek vele, mert nem
lehet azt tőle származónak tekinteni, mivel soha nem volt a tulajdonában.
284. Egy apa száz aureit ígért a lányának hozományként, azzal a feltétellel, hogy akkor fizeti
ki, amikor az tökéletesen megfelel. Ateius azt mondja, hogy Servius azt a véleményét adta,
hogy az apának ki kell fizetnie a hozományt, amint ezt megteheti anélkül, hogy szégyennek és
gyalázatnak tenné ki magát.
285. Javolenus, Labeo utolsó műveiről, VI. könyv.
Ha egy nő adósa hozományt ígér a jegyesének, a nő a házasságkötés előtt pert indíthat az adós
ellen a pénzért; Labeo szerint pedig az adós később nem felel a férjével szemben ezen az
alapon. Ez a vélemény helytelen, mert az ígéret mindaddig függőben van, amíg a
kötelezettség ebben az állapotban fennáll.
286. Papinianus, Kérdések, VIII. könyv.
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Egy apa hozományként adott a lányának egy bizonyos pénzösszeget, amelyet kölcsönvett,
vagy amelyért kötelezettséget vállalt. Amint ezt a pénzt elköltötték, a hozomány haszonnal
kecsegtetővé vált.
287. Proculus, Episztolák, V. könyv.
Ha egy nő arra utasította a férjét, hogy adjon neki egy bizonyos pénzösszeget, amellyel közös
lányuk hozományaként tartozik neki, és ő ezt meg is tette, úgy gondolom, hogy meg kell
vizsgálni, hogy a hozományt a saját vagy a felesége nevére adta-e oda. Ha a saját nevében
adta, akkor továbbra is tartozik a pénzzel a feleségének, de ha a felesége nevében adta, akkor
mentesül a feleségével szembeni felelősség alól.
288. Javolenus, Labeo utolsó műveiről, VI. könyv.
Ha egy nő adósa hozományt ígér a jegyesének, a nő a házasságkötés előtt nem tudja behajtani
a pénzt az adóstól, mert az ígéret mindaddig függőben van, amíg a kötelezettség ebben az
állapotban fennáll.
289. Labeo, Paulus valószínűségekről szóló epitomája, VI. könyv.
Ha hozomány ígéretéről van szó, az ítéletet a hozományt ígérő fél ellen kell meghozni,
anélkül, hogy az anyagi helyzetére hivatkoznának. Paulus azt mondja, hogy ez mindig igaz
egy idegennel szemben, de ha a vej az apósától követeli az ígért hozományt, amíg a kapcsolat
közöttük fennáll, az ítéletet az após ellen kell meghozni, annak az összegnek megfelelően,
amelyet ő képes fizetni. Ha a házasság felbontása után indít keresetet, úgy gondolom, hogy a
fizetendő összeg a felek körülményeitől és személyes jellemétől függ. Mert mi van akkor, ha
az após a vejét azzal kényszerítette ki, hogy okot adott arra, hogy hozományt várjon, holott
tudta, hogy nem képes azt megadni, és ezt a veje megtévesztése céljából tette?
290. Scaevola, Digest, VIII. könyv.
Egy apa egy földterületet adott hozományként a lányának, és miután meghalt, a lányát hagyta
a vagyonának egyedüli örököseként. A hitelezők nyomására a lány úgy döntött, hogy jobb, ha
eladja a hozományként adott földterületet, mert az kevésbé termő, és megtartja a hagyatékhoz
tartozó többi földterületet, mert azok nagyobb jövedelmet hoznak. A férj beleegyezését adta
ehhez, feltéve, hogy az ügyletben nem történt csalás. Kérdezem, hogy a hozomány azon része,
amely e földterülethez tartozott, jogszerűen átruházható volt-e a házasság alatt a nőre. A
válasz az volt, hogy igen, ha annak árát egy hitelezőnek fizetik ki.

4. A cím. dotal megállapodásokról
291. Javolenus, Cassiusról, IV. könyv.
A házasságkötés után akkor is jogszerű a megállapodás megkötése, ha korábban nem kötöttek
megállapodást.
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292. A hozomány visszaszolgáltatása céljából kötött megállapodásokat minden olyan félnek
meg kell kötnie, akinek joga van a hozomány visszaszerzésére, vagy akitől a hozomány
visszaszerezhető, annak érdekében, hogy egyikük, aki nem fél az eljárásban, ne tudjon
semmilyen előnyhöz jutni a megállapodás végrehajtására esetlegesen felkért bírótól.
293. Ulpianus, Sabinusról, XIX. könyv.
Ha megállapodás született arról, hogy a hozomány a férj kezében marad, függetlenül attól,
hogy a házasság milyen módon bomlik fel, feltéve, hogy vannak gyermekek, Papinianus
kijelentette Junianus prétornak, hogy amennyiben a házasság a férj halálával szűnik meg, úgy
kell tekinteni, hogy nem történt megállapodás a hozomány megtartásáról, és hogy ilyen
körülmények között a hozományt sértő megállapodást nem szabad betartani, ha a férj halála
bekövetkezik.
294. Paulus, A Sabinusról, III. könyv.
Ha olyan megállapodást kötnek, amely a házasság felbontásának időpontjára vonatkozik, és a
házasság felbontására nem kerül sor, a megállapodás nem válik hatályossá.
295. Ulpianus, Sabinusról, XXXI. könyv.
Ha abban állapodnak meg, hogy a vagyon hasznát hozománnyá kell alakítani, érvényes lesz-e
a megállapodás? Marcellus azt mondja a Digest nyolcadik könyvében, hogy az ilyen
megállapodás nem érvényes, mert egy nő egy ilyen szerződéssel szinte adománytalanná válik.
Ő azonban különbséget tesz, hogy ha egy nő egy földterületet adna hozományként azzal a
feltétellel, hogy férje átadja neki annak hasznát, az ilyen megállapodás érvénytelen; és
ugyanez a szabály érvényes, ha hasonló megállapodás alapján haszonélvezeti jogot adna
hozományként. Ha azonban a haszon átadására vonatkozó szerződést kötnek, vagyis arra
vonatkozóan, hogy a hozományt az esetlegesen megszerzett haszon alkotja, és a földet vagy
annak haszonélvezeti jogát ennek megfelelően adják át, nem azzal a kikötéssel, hogy a haszon
a hozomány részévé válik, hanem azzal, hogy a férj a hozomány részévé váló haszonra szert
tehet; a férj hozomány iránti keresettel kötelezhető az említett haszon átadására. A nyereség
tehát a hozományt fogja képezni, és a férj élvezheti az abból származó kamatot, valamint
megszerezheti azt, ami a tőkéhez hozzáadódik. Úgy vélem, hogy mindkét esetben figyelembe
kell venni azt a szándékot, amellyel a hozományt adták, tehát ha a feleség azért adott nagy
hozományt, mert azt kívánta, hogy annak jövedelme képezze azt, és elvárta, hogy a férj
megelégedjen az abból származó kamatokkal; azt lehet mondani, hogy a megállapodás
érvényes lesz, mert akkor a hozomány nem veszteséges. Tegyük fel például, hogy a férj évi
negyven aurei jövedelmet kap hozományként, míg ha nem kötöttek volna ilyen
megállapodást, akkor több mint háromszáz aureit kapna, nem lenne-e nagy előnye, hogy ilyen
jövedelmező hozományt kap? És mit mondjunk, ha a szerződés olyan feltételekkel készült,
hogy a férj a hasznot hozományra fordíthatja, a feleségnek pedig magát és családját kell
eltartania, ellátnia, és minden költségüket fizetnie? Miért nem lehet azt állítani, hogy egy
ilyen megállapodás érvényes?
296. Paulus, A Sabinusról, VII. könyv.
Nem lehet olyan szerződést kötni, amely megakadályozza a férjet abban, hogy a felesége
erkölcstelensége esetén fellépjen, vagy amely lehetővé teszi számára, hogy többet vagy
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kevesebbet szedjen be, mint amennyit a törvény ilyen körülmények között megenged; mert a
közbüntetés kiszabásának jogát nem lehet magánmegállapodással megsemmisíteni.
297. Az ilyen jellegű megállapodásokat nem szabad betartani, ha az átadott vagy elvett
vagyontárgyak visszaszerzésére hivatkoznak, mert az első esetben a nőket lopásra hívják fel, a
második esetben pedig megsértik a polgári törvényt.
298. Ha abban állapodnak meg, hogy a férj nem indít pert a felmerült szükséges költségek
miatt, a megállapodást nem szabad betartani, mert az ilyen jellegű költségek a törvény
erejénél fogva csökkentik a hozományt.
299. Ulpianus, Az ediktumról, IV. könyv.
Pomponius azt mondja, hogy a férj nem köthet olyan szerződést, amelyben csak a csalás ellen
vállal kezességet a hozományra vonatkozóan, amelyet a házasok javára biztosítanak, bár
megállapodhat abban, hogy nem felel annak az adósnak a követeléséért, aki hozományt ígért
neki. Pomponius úgy véli, hogy megállapodhat abban, hogy a hozomány a feleség
kockázatára lesz; másrészt pedig kikötheti, hogy a hozomány, amely a feleség kockázatára
van, a férj kockázatára lesz.
300. Pomponius, Sabinusról, XV. könyv.
Ha hozományt adnak a lány nevében, a legjobb, ha a vej mindkét féllel megegyezik; bár
kezdetben, amikor hozományt adnak, az apa bármilyen feltételt szabhat, amit csak akar,
anélkül, hogy a nő személyét figyelembe venné. Ha azonban a hozomány megadása után
megállapodást kíván kötni, akkor mindkét felet figyelembe kell venni, amikor ez megtörténik,
mivel a hozományt a nő már megszerezte. Ebben az esetben az apa vagy a lánya nélkül, vagy
egyedül köti meg a megállapodást, vagy a lánya behívása után teszi meg, és a megállapodás
vagy nem használ, vagy nem árt senkinek, csak neki. Ha azonban a lány egyedül köt olyan
szerződést, amellyel az apja helyzete javul, akkor ez neki is előnyös, hiszen ő a lánya révén
szerezhet tulajdont, míg a lány az apján keresztül nem teheti ezt meg. Ha azonban a leány
által kötött szerződés káros, bár sértheti a leány jogait, az semmiképpen sem lesz hátrányos az
apára nézve, hacsak nem indít eljárást a leányával együtt. El kell mondani, hogy a leány
semmilyen megállapodással nem okozhatja apja helyzetének romlását, mivel ha a leány a
házasság alatt meghal, a hozomány az apjára száll vissza.
301. Paulus, A Sabinusról, VII. könyv.
Ha az apai felügyelet alatt álló fiú akkor házasodik, amikor az apja elmebeteg vagy az
ellenség kezén van, vagy ha a lánya hasonló körülmények között házasodik, a hozományra
vonatkozó megállapodást bármelyikükkel külön-külön kell megkötni.
302. Pomponius, Sabinusról, XVI. könyv.
Ha olyan megállapodást kötnek, amely előírja, hogy ha a lány az apósa életében meghal,
akkor a teljes hozományát az apósának kell adni, ha pedig ő meghal, akkor a fiának, és ha a
fia is meghal, akkor az após örökösének; egy ilyen kikötés engedékeny értelmezéssel
méltányosnak tekinthető.
303. Ugyanő, A Sabinusról, XXVI. könyv.
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Egy nagyapa, amikor hozományt adott az unokájának, megállapodott abban, hogy arra soha
nem tarthat igényt sem ő maga, sem a fia, hanem a fián kívül bármely más örökös is igényt
tarthat rá. Ez utóbbit a szerződésen alapuló kivétel védi, mivel nekünk megengedett, hogy
gondoskodjunk örököseinkről, és semmi sem akadályozza meg, hogy ezt megtegyük egy
bizonyos személy számára, ha ő lesz az örökösünk; de ez nem vonatkozik más örökösökre.
Celsus ugyanezen a véleményen volt.
304. Ulpianus, Az ediktumról, XXXIV. könyv.
Amikor egy apa hozományt ígért, és megállapodott abban, hogy azt nem követelheti, amíg él,
de semmiképpen sem addig, amíg a házasság fennáll, az isteni Severus úgy rendelkezett, hogy
a megállapodást úgy kell értelmezni, mintha az a kiegészítést tartalmazta volna: "amíg él". Ezt
ugyanis úgy kell érteni, hogy az apai szeretetre és a szerződő felek kívánságára utal, oly
módon, hogy a megállapodás utóbbi részét úgy fogják értelmezni, hogy az az apa életére
vonatkozik, mivel az ettől eltérő értelmezés a hozomány hasznát elválasztaná a házassági
kiadásoktól, ami tűrhetetlen lenne; és az eredmény az lenne, hogy a nőnek nem járna
hozomány. Ezért született meg ez a rescriptum, hogy ha a leány meghal, amíg az apja él, vagy
elválik anélkül, hogy a leányt bármilyen vád érné, a hozományt semmiképpen sem követelheti
a férje, de követelheti azt, ha az apa meghal, amíg a házasság fennáll.
305. Paulus, Az ediktumról, III. könyv.
Ha egy apa hozományt adott, és megállapodott abban, hogy ha a lánya a házasság alatt
meghal, a hozomány a férj kezében marad; úgy gondolom, hogy a megállapodást be kell
tartani, még akkor is, ha nem született gyermek.
306. A házasság előtt és után általában kötött megállapodások között vannak olyanok,
amelyek önkéntesek, mint például az, hogy a nő a megígért hozományból eltartja magát; és
amíg a házasság tart, a hozományt a férje nem követelheti tőle; vagy a nő bizonyos összeget
adhat a férfinak a tartásra; vagy más, ehhez hasonló rendelkezések is lehetnek. Vannak más
megállapodások is, amelyek a jogra vonatkoznak, például azok, amelyek előírják, hogy a
hozományt milyen módon kell visszaadni, ha azt követelik; és az ilyen esetekben nem mindig
tartják be a szerződő felek akaratát. Ha azonban abban állapodnak meg, hogy a hozományt
semmilyen körülmények között nem lehet követelni, a nő adomány nélkül marad.
307. Amikor egy nő beleegyezik, hogy a hozomány felénél többet nem lehet tőle követelni, és
büntetést köt ki; Mela szerint két dolog közül az egyik vagy a másik meg kell elégednie; vagy
a megállapodáson alapuló kivétellel, a büntetési kötelezettség alóli felmentéssel, vagy ha a
kikötés alapján jár el, akkor meg kell tagadni tőle a kivételi jogot.
308. Ha egy felbecsült földterületet adnak hozományként, és a nő beleegyezik, hogy ha az
eladásakor többet hoz, a többlet a hozománya részévé válik; a Mela szerint az ilyen
megállapodást teljesíteni kell, mint ahogy másrészt beleegyezhet abba is, hogy a nő felel a
hiányért, ha a földet kevesebbért adják el.
309. Ha a feleség megegyezik abban, hogy akár többért, akár kevesebbért adnak el egy
hozományként adott földterületet, mint amennyiért az értékbecslés szerint eladják, az érte
fizetett ár a hozományát képezi, akkor ezt a megállapodást teljesíteni kell; ha azonban a férj
hibájából az ingatlan kevesebbért kel el, a feleség a hiányt behajthatja tőle.

1002

310. Julianus, Digest, XVII. könyv.
Továbbá, ha a földterületet nem adják el, akkor annak értékbecslését is be kell nyújtani.
311. Paulus, Az ediktumról, XXXV. könyv.
A hozomány visszaszolgáltatásának időpontját illetően a törvény lehetővé teszi, hogy
megállapodásban rögzítsék a hozomány visszaszolgáltatásának napját, feltéve, hogy a nő
állapota ezáltal nem romlik:
312. Gaius, A tartományi ediktumról, XI. könyv. Vagyis hamarabb is visszaadható.
313. Paulus, Az ediktumról, XXXV. könyv.
Nem lehet megállapodni abban, hogy a hozományt a törvényben meghatározott időpontnál
későbbi időpontban kell visszaadni, mint ahogy abban sem lehet megállapodni, hogy
egyáltalán nem kell visszaadni.
314. Proculus, Episztolák, XI. könyv.
Atilicinus barátjának, Proculusnak, üdvözlet: "Ha egy férfi és felesége között házasságkötés
előtt megállapodás született, hogy válás esetén ugyanannyi idő áll rendelkezésre a hozomány
visszaszolgáltatására, mint amennyit annak adományozására adtak; a nő a házasságkötés után
öt évvel a hozományt férjének adta. Miután a válás megtörtént, kérdezem, hogy a férjnek öt
éven belül vissza kell-e adnia a hozományt a feleségének, vagy a törvény által meghatározott
időn belül kell-e ezt megtennie? Proculus a hozomány visszaszolgáltatásának idejére
vonatkozóan válaszolt: "Úgy vélem, hogy megállapodással az asszony állapota javítható, és
nem rontható; ezért ha úgy rendelkeznek, hogy a hozományt a törvény által meghatározottnál
rövidebb időn belül kell visszaadni, akkor azt végre kell hajtani, de ha abban állapodnak meg,
hogy hosszabb idő után adják vissza, akkor az ilyen szerződés nem érvényes." Az ilyen
szerződés nem érvényes. Ezzel a véleménnyel kapcsolatban helyénvaló leszögezni, hogy ha a
megállapodással bizonyítást nyer, hogy a válás után a hozomány visszaszolgáltatására
ugyanolyan késedelemmel kell számítani, mint a házasságkötés után annak átadására, és ha ez
a visszaszolgáltatási késedelem rövidebb volt, mint a törvény által engedélyezett, a
megállapodás érvényes lesz, de ha hosszabb, akkor nem lesz az.
315. Julianus, Digest, XVIII. könyv.
Bár a házasság fennállása alatt a férj és a feleség nem tud megállapodni abban, hogy a
hozomány visszaállítását a törvény által megengedettnél hosszabb időre elhalasztják, a válás
után mégis, ha a megállapodásra jó ok volt, azt be kell tartani.
316. Alfenus, Epitoméi a Paulus-féle Digestumnak, III. könyv.
Más a helyzet akkor, ha az apa a lánya hozományának ígéretében megegyezik, hogy azt egy,
két, három, négy és öt év múlva fizeti ki, és kijelenti, hogy ugyanilyen módon kell
visszafizetni, ha a házasság felbomlik, mert ez a megállapodás akkor érvényes, ha a lány az
apja örököse lesz, és ha jelen volt a szerződés megkötésekor.
317. Paulus, Az ediktumról, XXXV. könyv.
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A feleség által adott vagy kisajátított vagyon vagy a felmerült költségek miatt kötött
megállapodás érvényes, vagyis a válás után.
318. Ha egy idegen a saját vagyonából hozományt akar adni, akkor a nő tudta nélkül is
előírhat és megállapodhat bármiben, amit csak akar; mivel feltételeket szab annak, ami az
övé, de miután megadta a hozományt, csak a nő beleegyezésével köthet rá vonatkozó
megállapodást.
319. Ha abban állapodnak meg, hogy a hozományt sem a feleségtől, sem az apától nem lehet
követelni, akkor egyikük örököse sem jogosult kivételre. Ha azonban a megállapodás úgy
szólt, hogy a házasság fennállása alatt, az apa életében nem követelhető, az apa halála után
azonnal követelhető; ha pedig a férj nem követeli azt, akkor gondatlanság miatt felel, ha a
hozományt ki lehetett követelni; kivéve, ha a házasságot felbontották, mielőtt még joga lett
volna követelni azt.
320. Julianus, Digest, XVII. könyv.
Ha egy nő hozományként egy bizonyos pénzösszeget ígér, és helyette rabszolgákat ad, azzal a
feltétellel, hogy azok az ő kockázatára lesznek, és ha gyermekeik születnek, azok az ő
tulajdonát képezik, a megállapodást végre kell hajtani; ugyanis elfogadott, hogy férj és feleség
között lehet olyan szerződést kötni, amely rögzíti, hogy a pénzösszegből álló hozományt meg
lehet változtatni és más vagyonra át lehet ruházni, ha ez a nő számára előnyös.
321. Ugyanő, Az Urseius Feroxról, II. könyv.
Egy bizonyos férfi hozományként egy földterületet kapott a feleségétől, és megállapodtak
abban, hogy a férj az említett földterület bérleti díját éves jövedelemként a feleségének adja.
A férj ezt követően a földet az asszony édesanyjának adta bérbe, hogy bizonyos összegű
bérleti díjért megművelje, aki azonban anélkül halt meg, hogy a bérleti díjat kifizette volna, és
a lányát hagyta egyedüli örökösnek, majd válásra került sor. A férj pert indított a nő ellen a
bérleti díjért, amellyel az anyja tartozott neki, és úgy döntöttek, hogy nem szabad neki kivételt
tenni, mintha a nő és a férje között nem jött volna létre az a megállapodás, hogy az említett
bérleti díjat neki kell adni a tartására; mivel bizonyos körülmények között a férj és a feleség
között jogszerűen lehet adományozni, mivel az éves jövedelemként adott adomány az
ajándékozás egyik fajtája.
322. Africanus, Kérdések, VII. könyv.
Egy apa, amikor hozományt adott a lányának, megállapodott abban, hogy ha a lánya meghal,
és egy vagy több gyermeket hagy hátra, a hozományt a harmadik rész levonása után
visszakapja; vagy halála után a lánya egyik vagy másik gyermeke kapja meg, aki a felügyelete
alatt áll. Ezt utólag kifejezetten kikötötték. Az apa halála után a nő a házasság alatt halt meg,
és gyermekeket hagyott hátra. Felmerült a kérdés, hogy a gyermekek a kikötésnek
megfelelően igényt tarthatnak-e a hozomány kétharmadára. Azt válaszoltam, hogy igen, mivel
a kikötés hatása az volt, hogy ha a nő a házasság alatt meghal, a hozományt az apjának kell
visszaadni, és ugyanaz a szabály alkalmazandó, mint amikor a kikötés a következő feltételek
szerint történt: "Ha hajó érkezik Ázsiából, hajlandó vagy kifizetni nekem egy bizonyos
összeget, vagy halálom után Lucius Titiusnak?" Mert ha a hajó a kikötő halála után érkezik, a
pénz az örököst illeti meg.
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323. Florentinus, Institutes, III. könyv.
Ha a férj és a feleség megállapodtak abban, hogy a hozomány egy bizonyos részét vagy az
egészet megtartják egy vagy több gyermek születése esetén; a megállapodást végre kell
hajtani, még azon gyermekek tekintetében is, akik a hozomány megadása vagy növelése előtt
születtek, mivel elegendő, ha a házasság alatt születtek, amelyre tekintettel a hozományt
adományozták.
324. Ulpianus, Vélemények, I. könyv.
A hozomány visszaadása tekintetében, amikor abban állapodtak meg, hogy ez akkor történik
meg, ha a lány a házasság előtt meghal, szintén úgy ítélték meg, hogy a férj beleegyezett
abba, hogy nem követeli azt, és hogy az apa szerződés alapján kivételt képező jogot szerzett
arra, hogy örökösére ruházza át.
325. Papinianus, Vélemények, IV. könyv.
Az após és a veje között megállapodás született arról, hogy ha a lány meghal, és egyéves
gyermeket hagy hátra, a hozomány a férjé lesz, de ha a gyermek még az anyja életében
meghal, a férj csak a hozomány egy részét tarthatja meg, ha a feleség a házasság alatt hal
meg. Az asszony hajótörés következtében vesztette életét, ugyanakkor, amikor egyéves
gyermeke is életét vesztette. Mivel valószínűnek tűnt, hogy a gyermek az anyja előtt meghalt,
úgy döntöttek, hogy a férj megtarthatja a hozomány egy részét.
326. A férj megtarthatja a lányának megállapodás alapján adott hozományt, és ha ezt
tévedésből elmulasztja, a lány, aki apja egyedüli örököse és anyja vagyonának egy részének
örököse, nem tévedésből az anyai vagyon felosztása esetén előjogot érvényesíthet az apja által
helytelenül kifizetett hozományra.
327. Ha az apa és a vő között megállapodás van arról, hogy a hozományt vissza kell adni az
apának, ha a lány a házasság alatt meghal, anélkül, hogy gyermekeket hagyna hátra, akkor
úgy kell értelmezni, hogy a felek megállapodtak abban, hogy ha a lány meghal, és
gyermekeket hagy hátra, a hozományt megtartják, és hogy abból semmilyen rész nem
választható el a hozzáadás miatt, ha nem született ellenkező megállapodás.
328. Megállapodtak abban, hogy a feleséget a férje költségén kell szállítani, bárhová is megy,
és ezért a nő e megállapodás szigorú betartásával követte a férjét, és abban a tartományban
kereste fel, ahol a férfi centurióként szolgált. Ha a férj nem tartotta be a megállapodást, bár
közvetlen keresetnek nem lett volna helye, mégis méltányossági keresetnek kellett volna helyt
adni.
329. Ha egy lány, aki hozományt ígért magának, a szerződésbe belefoglalta, hogy ha a
házasság alatt meghal, anélkül, hogy gyermeket hagyna hátra, a hozományt az anyjának kell
kifizetni; a lány e megállapodása nem biztosít keresetindítási jogot az anyának. Mégis, ha a
lány örököse fizeti ki a hozományt alkotó pénzt, és a férj perel érte, akkor kivételre lehet
hivatkozni vele szemben, hogy a hozományt saját megállapodásának megszegésével követeli.
330. Egy apa kikötötte, hogy a hozományt neki kell adni, ha a lánya házasság közben meghal.
Még a házasság fennállása alatt az apát halálos bűncselekményért elítélték. A kikötés feltétele
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nem lépett hatályba, ha válásra került sor, vagy a házasság a férj halálával felbomlott. Ha
azonban a nő a házasság fennállása alatt meghalna, a kikötésből eredő hozományra vonatkozó
keresethez való jogot a kincstár szerezné meg. Ha azonban a felek a válás után
újraházasodnának, a kikötés nem lépne hatályba a kincstár javára, még akkor sem, ha a lány a
második házasság alatt halna meg, mivel az első házasságra vonatkozott.
331. Ugyanaz, meghatározások, I. könyv.
Ha egy nő, akinek gyermekei vannak, egy veszekedés után kétszínűségből visszatér a
férjéhez; például, ha bosszúálló indítékból beleegyezik, hogy nem adományoz; ezt a
megállapodást, mivel szokásellenes, az eset körülményeinek megfelelően nem szabadna
érvényesíteni.
332. Paulus, Kérdések, V. könyv.
A kérdés az, hogy ha egy nő akár a házasságkötés előtt, akár azt követően megegyezik abban,
hogy a hitelezőjét kielégítik a hozományként adott földterületek termésével, érvényes lesz-e a
megállapodás? Azt mondom, hogy érvényes lesz, ha a házasságkötés előtt kötik, és ily módon
a hozományt csökkentik; de ha a házasságkötés után kötik, mivel a hozomány haszna a
házassági terhek enyhítésére szolgál, a férj gyakorlatilag beleegyezik, hogy a hitelezőt a saját
vagyonából fizesse ki, és az ügylet puszta ajándékozásnak minősül.
333. Scaevola, Vélemények, II. könyv.
Amikor egy férj hozományként kapott bizonyos földeket, amelyeket felértékeltek, és a
házasság fennállása alatt, feleségét megtévesztő szándékkal beleegyezett abba, hogy az
említett földeket ne tekintsék felértékeltnek, hogy így minden kockázat nélkül csökkenthesse
azok értékét; felmerült a kérdés, hogy a felértékelt földek az összegszerű becslés szerint annak
maradjanak-e, és a férj feleljen-e azok értékcsökkenéséért. Azt válaszoltam, hogy a szerződést
nem érinti a javaslat, mivel ez a házasság alatt történt, feltéve, hogy a hozomány értéke nem
csökkent; mégis, ha a földek a szerződés megkötése után romlanának, a nőnek joga lenne a
dotal keresetre ezen az alapon a férjével szemben.
334. Titius hozományt adott egy nőnek, és kikötötte, hogy halála vagy válása esetére is jár.
Miután a válás megtörtént, Titius meghalt anélkül, hogy a hozományra igényt tartott volna, és
a nő az örökös beleegyezésével megújította a házasságát. Felmerült a kérdés, hogy az örökös
követelheti-e a hozományt a kikötésre hivatkozva. Azt válaszoltam, hogy Titius örököse a
szerződésen alapuló kivétellel el lenne zárva, ha beleegyezését adta volna ahhoz, hogy a
házasság megújításakor az összeg, amelyet a kikötés alapján behajthatna, az anyja
hozományává váljon.
335. Egy nő, aki hozományként ingatlant adott, beleegyezett, hogy ha a házassága alatt
meghal, azt visszaadja a testvérének, és ez utóbbi erre vonatkozó kikötést tett. A feleség
halálakor bizonyos hozományt a férjére, valamint másokra hagyott, és emberszámba vett
bizonyos rabszolgákat is, amelyek a hozomány részét képezték. Felmerült a kérdés, hogy a
férj felelős-e a testvérrel szemben az asszony által hagyott vagyonért és az általa manumált
rabszolgákért. Azt válaszoltam, hogy a megállapított tények alapján semmi nem indokolta,
hogy miért ne lenne felelős, mivel az elhunyt örökösei és a hagyatéki örökösök is felelősek a
manumáció miatt.
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336. Tryphoninus, Disputációk, X. könyv.
Baebius Marcellus száz aurei-t ígért Baebius Maryllusnak, leánya hozományaként, és
megállapodtak közöttük, hogy a hozományra a házasság fennállása alatt nem tarthatnak
igényt; vagy ha a leány a házasság alatt meghalna, anélkül, hogy gyermekeket hagyna hátra,
apja halála után a hozomány fele Maryllus kezében marad, a másik fele pedig az asszony
testvérének jár vissza; és ezeket a dolgokat is kikötötték. Miután Marcellus meghalt, egy fiút
és egy leányt hagyott hátra, és a teljes hozományt a leányára hagyta, Maryllus elvált a
feleségétől, akitől egy leánya született, és a felesége meghalt, a testvérét és a leányát hagyta
örökösökül, akik egyenlő arányban örökölték a vagyonát. Maryllus a teljes hozományért pert
indított Petronius Magnus praetor előtt Marcellus fia ellen, aki az örököse volt, az erre
vonatkozó ígéretre hivatkozva; azt állította, hogy a két fél között az volt a megállapodás, hogy
ha az asszony gyermek nélkül hal meg, a hozomány fele a férjéé marad, és hogy a
megállapodás helyes értelmezése szerint a teljes hozomány őt illeti meg, ha az asszonynak fia
vagy lánya születik. Másrészt úgy ítélték meg, hogy a közös megegyezésen alapuló kivétel az
örökös számára is előnyös, de a javasolt esetben az örökös, aki úgyszólván az elhunyt
képviselője, nem védheti magát a szerződésen alapuló kivétellel; de ha őt magát a nő életében
perelték volna be a hozományért, akkor ezzel a kivétellel elzárhatta volna Maryllust, mivel a
házasság felbontására került sor, és ugyanezt a védekezést a húga halála után is előadhatta
volna. Ezért úgy döntöttek, hogy az örököst mentesíteni kell az említett követelésért való
felelősség alól, de e véleményben semmi sem akadályozhatja meg a trösztöndíjra alapított
követelés érvényesítését, amelynek értelmében Maryllusnak mint a felesége örökösének a
lánya révén örökös jogon szerzett örököse jogosult volt a hagyaték felére.
337. Scaevola, Kérdések, III. könyv.
Ha a férj és a feleség megállapodnak abban, hogy a házasság utolsó évének még meg nem
szerzett nyereségét a feleség javára fordítják, az ilyen szerződés érvényes.
338. Javolenus, Labeo utolsó műveiről, VI. könyv.
Egy feleség hozományként száz aureira becsült földet adott férjének, majd megegyezett vele,
hogy válás esetén ugyanezen az áron visszaadja a földet. A férj ezt követően a felesége
beleegyezésével kétszáz aureiért eladta az említett földet, és ekkor került sor a válásra. Labeo
úgy véli, hogy a férjnek joga van ahhoz, hogy a kétszáz aurei-t kifizesse a feleségének, vagy
visszaadja a földet, attól függően, hogy melyiket választja; és hogy a megállapodásból eredő
kötelezettséget nem szabad feloldani. Úgy gondolom, hogy Labeo azért adta ezt a véleményt,
mert a földet az asszony beleegyezésével adták el, egyébként pedig mindenképpen vissza
kellene adni.
339. Ha egy apa egy bizonyos pénzösszeget ígér hozományként a lányának, és abban
állapodnak meg, hogy beleegyezése ellenére nem kötelezhető annak kifizetésére, úgy
gondolom, hogy semmit sem lehet tőle behajtani; mert a szerződésben szereplő záradékot,
amely kimondja, hogy nem kötelezhető annak kifizetésére, úgy kell tekinteni, hogy az a
hozományra vonatkozik.
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5. cím. A hozományként adott földterületekről
340. Paulus, Az ediktumról, XXXVI. könyv.
A Lex Julia, amely a hozományként adott földterületre vonatkozik, néha nem alkalmazható;
például, ha a férj nem gondoskodik a fenyegető sérelemről, és a szomszéd birtokába adják a
hozományként adott helyiségeket, és utólag arra utasítják, hogy adja vissza azokat. Ebben az
esetben a szomszéd válik tulajdonossá, mivel az elidegenítés nem önkéntes.
341. Lehetséges azonban, hogy a föld teljes tulajdonjoga másra száll át, például a férj
örökösére, de még mindig ugyanazzal a feltétellel, hogy nem lehet elidegeníteni.
342. Ulpianus, A házasságtörésről, V. könyv.
Ha egy férjet rabszolgasorba taszítanak, nem idegenítheti el a tulajdonosa a földjét? Azt
hiszem, a jobb vélemény az, hogy nem teheti.
343. Ezért, ha a férj vagyonát elkobozzák, a földterület eladását mégis megakadályozzák; még
akkor is, ha a kincstár mindig jó és fizetőképes jogutódnak minősül.
344. Paulus, Az ediktumról, XXXVI. könyv.
Ha egy földterületet a hozomány részét képező rabszolgáknak adományoznak, a Lex Julia
szerint az is dotal lesz.
345. A hozományként adott földet nem lehet elidegeníteni, ha a feleség jogosult a hozományi
perre, vagy ha azt mindenképpen be kell indítani.
346. Gaius, A tartományi ediktumról, XI. könyv.
A Lex Julia, amely a hozományként adott földterületre vonatkozik, és előírja, hogy a férj nem
terhelheti meg és nem idegenítheti el azt, tágabban kellene értelmezni, hogy ugyanúgy
vonatkozzon a jegyesre, mint a férjre.
347. Ulpianus, Minden törvényszékről, II. könyv.
Julianus a Digestus tizenhatodik könyvében megállapítja, hogy a férj nem veszíthet el
semmilyen, a földhöz kapcsolódó szolgalmat, és nem róhat rá újakat.
348. Ugyanő, A házasságtörésről, V. könyv.
A hozományköteles városi birtok miatti szolgalom alóli felmentést a férj nem adhatja meg,
mert attól tart, hogy ezáltal a birtok állapota romlik.
349. Julianus, Digest, XVI. könyv.
Ha a férj olyan földterületet szerez, amely a Titius tulajdonát képezi, és amely a
hozományköteles ingatlanok javára szolgalmi joggal terhelt, a szolgalom zavarossá válik. Ha
azonban az említett földet visszaadja Titiusnak, anélkül, hogy a szolgalmat megújítaná, a férj
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hibás lesz, és ebben az esetben a bíróság által megállapított kártérítést kell fizetnie. Ha
azonban a férj nem fizetőképes, akkor a szolgalom újbóli felállítása érdekében praetoriánus
keresetnek adnak helyt Titius ellen az asszony javára.
350. Ha azonban egy nő hozományként olyan földet ad, amelyre a férjéhez tartozó földrészlet
szolgalmi joggal terhelt, az a férj kezébe kerül a szolgalmi jog nélkül; ezért nem lehet azt
állítani, hogy az említett földhöz kapcsolódó jogok a férj cselekménye miatt romlottak volna.
Mi a teendő tehát? A hozományra való hivatkozással döntést hozó bíró feladata, hogy
elrendelje a föld visszaszolgáltatását a nőnek vagy örökösének, és a szolgalmi jog
visszaállítását.
351. Alfenus, Epitoméi a Paulus-féle Digestumnak, III. könyv.
Egy bizonyos férfi arra kérte a feleségét, hogy vágja ki a dotal földjén lévő olajfaültetvényt,
hogy helyette újat ültessen. A férfi később meghalt, miután a hozományt a feleségére hagyta,
és úgy döntöttek, hogy az olajfákról kivágott fát vissza kell adni neki.
352. Africanus, Kérdések, VIII. könyv.
Ha egy nő hozományként olyan földet ígér férjének, aki az adósa, amelyért a férj tartozik
neki, az említett föld dotal lesz.
353. Ha a nő hozományként vagy a földet vagy tíz aurei-t ígér neki, amellyel tartozik neki, a
férfinak joga van eldönteni, hogy ezek közül melyikből álljon a hozomány.
354. De ha a férj tartozott Stichusnak, egy földterülettel, és az adósságát neki ígérték
hozományként, és Stichus meghal, akkor a hozomány a földből áll.
355. Julianus azt mondja, hogy mindennek az lett volna az eredménye, hogy ha akár a korneli,
akár a szempróniai birtokot, amellyel tartozott, hozományként ígérték neki, bármelyiket is
választotta, az képezte volna a hozományt; és nyilvánvaló, hogy ha el akarta volna idegeníteni
valamelyiket, a másikat nem idegeníthette volna el. Ha azonban később megvásárolná azt,
amelyiket elidegenítette, akkor is joga lenne elidegeníteni azt, amelyiket megtartotta, ha ezt
kívánná.
356. Paulus, Kérdések, V. könyv.
E törvény alkalmazása ezért határozatlan, mivel a kötelezettség teljes volt. Ha tehát a férj
elidegeníthette az egyik földrészletet, elidegeníthette-e a másikat is, mert joga volt az elsőt
visszavásárolni, még akkor is, ha ez még nem történt meg? Vagy ezt nem szabadna
megengedni, mert félő, hogy bármelyikük a hozományt alkotja? Az biztos, hogy az egyiket
jogszerűen elidegenítettnek tekintették volna, ha a másikat utólag visszavásárolták volna.
357. Africanus, Kérdések, VIII. könyv.
Ha a hozományként adott földterületet felbecsülik annak érdekében, hogy a nőnek választási
joga legyen, a bíróság úgy ítéli meg, hogy a földterület nem idegeníthető el. Ezzel ellentétes
szabály érvényesül azonban, ha ez a férj akaratától függ.
358. Papinianus, A házasságtörésről, I. könyv.
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Még ha a házasságot fel is kell bontani, a földet továbbra is dotalnak tekintik.
359. Az após hozzájárulása a hozományhoz tartozó földterület eladásához nem hatályos.
13. Ulpianus, A házasságtörésről, V. könyv.
Úgy kell értenünk, hogy a dotal földterület magában foglalja a városban és a vidéken fekvő
területeket is, mivel a Lex Júlia mindenféle épületre vonatkozott.
360. A "föld" kifejezés a földrészlet egy részére is vonatkozik, ezért akár az egész
földrészletet adták hozományként, akár csak egy részét, az nem idegeníthető el. Jelenleg ez a
törvény.
361. A "dotal föld" kifejezés alatt azt értjük, amelynek tulajdonjogát a férj szerzi meg, így
csak ekkor tilos azt elidegeníteni.
362. A törvény ugyanazt a könnyítést biztosítja a feleség örökösének, mint amit magának a
feleségnek biztosít.
363. Ha a feleséget férje örökösévé nevezik ki, és a hozományhoz tartozó földterületet
hagyatékba adják, ha a hagyaték levonása után a nőnek a hozomány értékével megegyező
összegű érdekeltsége van a hagyatékban, a hagyaték érvényes lesz. Felmerül a kérdés, hogy
érvényes-e, ha az összeg ennél kisebb. Scaevola azt mondja, hogy egy része, ha nem is az
egész, de visszaszerezhető, ha egy bizonyos összeg hiányzik a hozomány pótlásához; és csak
annyi marad a nő kezében, amennyi a hiány pótlásához szükséges.
364. Paulus, A házasságtörésről, III. könyv.
Ha egy nő, aki Titiushoz készült feleségül menni, a férje beleegyezésével Maeviusra ruházta
át a földet, amelyet hozományként adott; a hozomány ugyanolyan állapotban lesz, mintha
maga Titiusra ruházta volna át.
365. Ha valaki egy földterületet ad egy nő hozományaként, az dotal lesz, mert úgy tekintik,
hogy az a férj kezébe került a felesége miatt.
366. Ha egy férj tartozik a feleségének egy másik tulajdonában lévő földdel, és a feleség azt
hozományként neki ígéri, akkor az függőben van, és dotal lesz, amikor a férj kezébe kerül.
367. Ha egy nő visszautasítja a hozományként rá ruházott földet, vagy még akkor is, ha nem
fogad el egy olyan birtokot vagy hagyatékot, ahol a férjét helyettesítették, a föld dotal lesz.
368. Papinianus, Vélemények, I. könyv.
Úgy határoztak, hogy a dotal földet, amelynek birtoklását a férj megtartotta a feleségének
küldött levelek után, amelyekben kijelentette, hogy a föld nem válik dotal földdé, a férj
megtarthatja, miután a feleség a házasság alatt meghalt, azon oknál fogva, hogy a feleség nem
lenne jogosult szerződés alapján perelni.
369. Tryphoninus, Disputációk, XI. könyv.
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Ha egy nő hozományként férjének adott egy olyan földterületet, amelyet Titius jóhiszeműen
birtokolt, és az elévülés alapján jogosult volt saját magának követelni, és a férje elmulasztotta
az említett földterületért pert indítani, holott megtehette volna, akkor a férj felelős. Mert bár a
Lex Julia, amely megtiltja a dotal földek elidegenítését, az ilyen jellegű szerzésre is
vonatkozik, ez azonban nem szakítja meg a hosszú ideje fennálló birtoklást, ha az már a föld
dotalrá válása előtt megkezdődött. Nyilvánvaló, hogy ha nagyon kevés nap hiányzik az
elidegenítési jog megalapozásához, a férj egyáltalán nem hibáztatható.
370. Marcianus, Digest, VII. könyv.
A férj eladta és átadta a hozomány részét képező földet. Ha a felesége a házassága alatt
meghalt, és a hozomány a férj számára nyereségforrást jelentett, a vevőt nem lehet
megfosztani a földtől.
371. Javolenus, Labeo utolsó műveiről, VI. könyv.
Egy férj márványbányákat nyitott a dotal földeken. Miután a házasság felbontásra került,
felmerült a kérdés, hogy kié a márvány, amelyet kivittek, de még nem vittek el, és hogy a
feleség vagy a férj viselje-e a kőbánya megmunkálásával járó költségeket. Labeo azt mondta,
hogy a márvány a férjet illeti, de tagadta, hogy a feleségnek bármit is fizetnie kellene neki,
mivel a költségekre nem volt szükség, és a földterület értékét csökkentették. Úgy gondolom,
hogy nemcsak a szükséges, hanem a hasznos költségeket is a feleségnek kell fizetnie, és nem
hiszem, hogy a föld értéke csökkent volna, ha a kőbányák olyan jellegűek, hogy a bennük
lévő kő mennyisége idővel növekedni fog.
372. Ha a feleség késedelembe esne, amikor megállapodás született arról, hogy a földet
azután kapja meg, hogy a föld egy részének becsült értékét a férjének fizette; Labeo szerint az
időközben beszedett haszon az utóbbit illeti meg. Úgy gondolom, hogy a jobb vélemény az,
hogy a férjet megilleti a haszon arányos része, a fennmaradó részt pedig vissza kell fizetni a
nőnek; jelenleg ez a törvény.
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XXIV. könyv
1. A férj és feleség közötti adományokról.
2. A válásokról és a megtagadásokról.
3. Milyen módon lehet a hozományt a házasság felbontása után visszaszerezni.

*******************************************

1. cím. A férj és feleség közötti adományozásról
1. Ulpianus, Sabinusról, XXXII. könyv.
Az általunk elfogadott szokás szerint a férj és feleség közötti ajándékozás nem érvényes. Ezt a
szabályt azért fogadtuk el, hogy megakadályozzuk, hogy a házasfelek a kölcsönös szeretetből
fosztogassák magukat azáltal, hogy nem szabnak határt a bőkezűségüknek, hanem a számukra
biztosított lehetőség miatt túlságosan bőkezűek egymás iránt.
(2) Paulus, A Sabinusról, VII. könyv.
Egy másik ok az, hogy a házasok egyébként talán nem vágynak annyira a gyermekeik
nevelésére. Sextus Caecilius még egy másik okot is hozzátett, nevezetesen azt, hogy a
házasságot gyakran felbontanák ott, ahol a férjnek vagyona van, és adhatna is, de nem teszi
meg, és így a házasság megvásárolhatóvá válna.
3. Ulpianus, Sabinusról, XXXII. könyv.
Ez az ok is Antoninus császár egyik rescriptumából származik, mert ez így szól: "Őseink
megtiltották az adományozást férj és feleség között, mivel úgy vélték, hogy az igazi szeretet
kölcsönös hajlandóságukon alapul, és figyelembe vették a házasságban egyesült felek jó
hírnevét is, nehogy úgy tűnjön, hogy megállapodásuk csak árért jött létre, és
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megakadályozzák, hogy a kettő közül a jobbik szegényebb, a rosszabbik pedig gazdagabb
legyen".
1. Lássuk, milyen személyek között tilos az adományozás; és valóban, ha a házasságot a
szokásaink és törvényeink szerint köttetik, az ilyen adományozás nem lesz érvényes.
Érvényes lesz azonban, ha bármilyen akadály merülne fel, hogy a házasságkötés ne legyen
lehetséges. Ezért ha egy szenátor lánya a szenátus rendeletét megszegve egy szabadoshoz
megy feleségül, vagy ha egy nő valamelyik tartományban a császári rendelet ellenére egy ott
szolgálatot teljesítő tisztviselőhöz megy feleségül, az adományozás érvényes lesz, mert az
ilyen házasság semmis. De nem helyes, hogy az ilyen jellegű adományok érvényesek
legyenek, és az sem, hogy a vétkeseknek az állapota javuljon; mégis, az isteni Severus Pontius
Paulinus szenátor felszabadított asszonya esetében más döntést hozott, mert a nővel nem a
feleségnek járó szeretettel bántak, hanem inkább az ágyasnak kijáró szeretettel.
2. Azoknak, akik ugyanazon személy irányítása alatt állnak, tilos egymásnak ajándékot
adniuk; mint például a férj testvérének, aki a feleség apósának irányítása alatt áll.
3. Az "ellenőrzés" kifejezést nemcsak a gyermekekre, hanem a rabszolgákra is alkalmazzuk,
mert az a jobb vélemény, hogy azok, akik bármilyen törvény által a férjnek vannak alávetve,
nem tehetnek ilyen adományokat.
4. Ezért ha egy anya ajándékot ad a fiának, aki az apja irányítása alatt áll, az ajándéknak nem
lesz hatása, mert az apja számára szerzi meg. Ha azonban az anya akkor adja neki, amikor
katona, és éppen a táborba készül, akkor az a vélemény, hogy az ajándék érvényes, mert azt a
fiú szerzi meg, és a castrense peculium részét képezi. Ezért, ha a fiú vagy mostohafiú, vagy
bármely más, a férj fennhatósága alá tartozó személy a castrense peculiumából ajándékoz, az
nem lesz semmis.
5. Ezért az após ellenőrzése alatt álló személynek tilos ajándékot adni a feleségnek és a
menyének, feltéve, hogy a férj az apa ellenőrzése alatt áll.
6. A feleségnek és a menynek a maguk részéről tilos ajándékot adni a férjnek vagy a vejnek.
Továbbá az ajándék nem érvényes, ha azt azoknak adják, akik az ő ellenőrzésük alatt állnak,
vagy akiknek a fennhatósága alatt állnak; feltéve, hogy a férj és az após ugyanazon személy
ellenőrzése alatt áll, vagy a férj az após ellenőrzése alatt áll. Továbbá, ha a férj egy másik
családhoz tartozik, sem az apósnak, sem az após ellenőrzése alatt álló személynek, sem az
utóbbi fennhatósága alá tartozó személynek nem tilos ajándékot kapnia a feleségtől.
7. Az anyósnak nem tilos megajándékozni a menyét, vagy fordítva, mert ebben az esetben
nem az apai tekintély jogáról van szó.
8. Ha a rabszolgám, akin másnak haszonélvezeti joga van, a peculiumából, ami nem az
enyém, ajándékot ad a feleségemnek, vagy egy szabad ember, aki jóhiszeműen szolgál
engem, mint rabszolga, ezt teszi; felmerül a kérdés, érvényes lesz-e az ilyen adományozás?
Szabad személy esetében valóban megengedhető bizonyos mértékig az ajándékozás, de
másoknak nincs joguk elidegeníteni peculiumukat azáltal, hogy elajándékozzák.
9. Nemcsak a férj és a feleség nem adományozhat, hanem más személyek sem.
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10. Ezenkívül nem szabad elfelejteni, hogy a férj és feleség közötti ajándékozás olyan
mértékben tilos, hogy az a törvény erejénél fogva semmis. Ezért, ha egy bizonyos tárgyat
adnak, annak átadása nem lesz érvényes, és ha egy kikötést tevő félnek ígéretet tesznek, vagy
ha felmentik egy tartozásért való felelősség alól, az ügylet nem lesz érvényes; mert a törvény
erejénél fogva a férj és a feleség által az ajándékozásra hivatkozással kötött bármely ügylet
érvénytelen lesz.
11. Ezért ha a férj pénzt ad a feleségének, az nem válik a tulajdonává, mert nyilvánvaló, hogy
a férj nem szerezheti meg a tulajdonjogát.
12. Ha azonban a férj elrendeli, hogy az adós fizesse meg a feleségének a kötelezettséget,
ebben az esetben felmerül a kérdés, hogy a pénz az övé lesz-e, és hogy az adós felszabadul-e.
Celsus a Digestus tizenharmadik könyvében azt állítja, hogy úgy tűnik, nem lehet azt állítani,
hogy az adós felszabadul, és a pénz a férj tulajdonába kerül, nem pedig a feleségébe. Ha
ugyanis az adományozást a polgári törvény nem tiltja, akkor az ügylet eredménye az lesz,
hogy a pénz az adós kezébe kerül, majd tőled a feleségedre száll, mivel a két aktus gyorsasága
révén, amellyel a két aktus egyesül, az egyik eltakarja magát. Nem tűnik azonban sem
újszerűnek, sem furcsának, hogy az adós fizet a hitelezőnek, a hitelező pedig a feleségének,
mert magától értetődő, hogy maga kapja meg azt, amit egy másik kezéből szerez. Abban az
esetben ugyanis, ha valaki, aki magát a hiteleződ megbízottjának adja ki, a te utasításodra
pénzt kap az adósodtól, az a megállapodás szerint jogosult leszel a lopás miatt indított perre,
és a pénz maga a tiéd.
13. Ez a vélemény megerősíti azt, amit Julianus a Digestum tizenhetedik könyvében állított,
nevezetesen: ha valakit, aki nekem akar ajándékot adni, arra utasítok, hogy adja a
feleségemnek, az ügyletnek nem lesz semmi hatása, mert úgy tekintik, mintha én magam
kaptam volna, és miután az én tulajdonom lett, a feleségemnek adtam volna. Ez a vélemény
helyes.
(4) Julianus, Digest, XVII. könyv.
Ugyanez a szabály vonatkozik arra az esetre is, ha arra utasítanék egy személyt, aki mortis
causa adományt készül tenni nekem, hogy azt a feleségemnek tegye; és az sem számít, hogy
az adományozó felépül-e vagy meghal. Azt sem lehet állítani, hogy ha azt mondjuk, hogy ez
az adományozás érvényes, akkor én szegényebb leszek, mert ha az adományozó felépül,
akkor én leszek a személyes felelősségre vonható; ha viszont meghal, akkor megszűnik az a
vagyon, amely egyébként a vagyonom közé tartozott volna, mert én adományoztam.
5. Ulpianus, Sabinusról, II. könyv.
Ha egy férfi, aki jegyesének akar ajándékot adni, azt Titiusnak adja, hogy az asszonyra
ruházza, és Titius a házasságkötés után adja át; ha a férj őt közvetítőként alkalmazta, a
házasságkötés után tett adomány nem lesz érvényes. Ha azonban az asszony alkalmazta őt, és
az adományozás már egy ideje, azaz a házasságkötés előtt megtörtént, ezért, bár Titius a
házasságkötés után adta át, az adományozás érvényes lesz.
1. Ha egy férjnek két adósa volt, Titius és a felesége, és a feleséget ajándékozással mentesíti a
felelősség alól, egyik fél sem mentesül, mert a nő mentesítése semmis. Ezt Julianus is
megállapítja a Digestum tizenhetedik könyvében. Nyilvánvaló, hogy ha feltételezzük, hogy
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Titius mentesül, akkor valóban mentesül a felelősség alól, de az asszony továbbra is felelős
marad.
2. Általánosságban azt kell megállapítani, hogy minden olyan ajándékozási ügylet, amely
magukra a házas személyekre vagy közbeiktatott más személyekre vonatkozik, nem lesz
érvényes. Ha az ügy vegyes, és más vagyontárgyakra és személyekre vonatkozik oly módon,
hogy az összetevők nem választhatók szét, az ajándékozás nem lesz akadályozott; ha azonban
szétválaszthatók, az ügylet egyéb részei érvényesek lesznek, de az ajándékozás nem.
3. Ha a férj adósa a férj utasítására ígéri meg a feleségének azt a pénzt, amellyel tartozik, az
ígéret semmis.
4. Ha a feleség, hogy férjének adományt tegyen, megígéri, hogy kifizeti hitelezőjét, és
kezességet vállal; Julianus szerint a férj nem szabadul fel, sem a feleség, sem a kezes nem
felel, és az eredmény olyan lesz, mintha nem tett volna semmiféle ígéretet.
5. Julianus azt is mondja az adásvétellel kapcsolatban, hogy ha a férj vagy a feleség az
értékénél alacsonyabb áron adja el a tulajdont, annak nincs hatása. Neratius azonban (akinek
véleményét Pomponius nem utasítja el) azt mondja, hogy ha az eladás férj és feleség között
adásvételként történik, annak nincs hatása; feltéve, hogy a férjnek nem állt szándékában
eladni a tulajdont, hanem csak úgy tett, mintha eladná, hogy azt adományozhassa. Ha ugyanis
a férjnek az volt a szándéka, hogy eladja azt, és az ár egy részét a nőnek engedte át, akkor az
adásvétel érvényes, de az ár elengedése a nőnek járó haszon mértékéig semmis. Ezért, ha egy
tizenöt aurei értékű ingatlant ötért adnak el, és az értéke csak tíz, a nőnek csak öt aureit kell
visszafizetnie, mert úgy tekintik, hogy ezzel az összeggel ő nyert.
6. Ha a feleség vagy a férj nem használja fel a szolgalmat ajándékozás útján, úgy gondolom,
hogy a szolgalom elvész; de a válás után kereset útján visszaszerezhető.
7. Ha a feleség vagy a férj hozzájárul ahhoz, hogy az adományozás céljából a kivételes
rendelkezés alapján elévüljön, a bíró által hozott, felmentést engedélyező határozat érvényes
lesz; de az előnyben részesülő fél ellen kereset indítható.
8. A temetkezési hely adományozása megengedett, mivel az a szabály, hogy a férj adhat
temetkezési helyet a feleségének, másrészt pedig a feleség adhat neki. Ha az, aki kapja, ott
temet el valakit, a hely vallásossá válik. Ez abból adódik, hogy általában azt mondják, hogy
csak olyan adományozás tilos, amely az adományozót szegényebbé, az átvevőt gazdagabbá
teszi. Ezért ebben az esetben nem állítható, hogy egy fél gazdagabbá válik a vallási célokra
szentelt ingatlan megszerzésével. Annak az állításnak sem lehet súlya, hogy az asszony egy
másik temetkezési helyet vásárolt volna, ha ezt nem kapta volna meg a férjétől; mert bár
szegényebb lett volna, ha a férje nem adja neki, mégsem válik gazdagabbá, mert nem kerül rá
semmiféle költség.
9. Ez megalapozza azt a véleményt is, hogy ha egy férj temetkezési helynek adományoz
földet a feleségének, akkor az csak akkor válik az övé, ha egy holttestet temetnek bele.
Mielőtt ugyanis a hely vallásossá válna, az adományozó tulajdona marad, és ezért ha az
asszony eladná, akkor is az ő tulajdona marad.
10. Eszerint, ha egy férj a feleségének egy nagy értékű emlékművet adna, amelyet nem
használt, az adományozás érvényes lesz, de csak akkor lenne érvényes, ha az vallásossá válna.
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11. Még ha magát a nőt temetnék is oda, bár a házasság az ő halálával szűnt meg, a hely akkor
is vallásos lenne a kedvező értelmezés révén.
12. Ezért, ha egy férj ad a feleségének valamit áldozatul Istennek, vagy olyan földet, amelyen
megígérte, hogy valamilyen közművet vagy nyilvános templomot fog építeni, a hely szentté
válik. Ha azonban valamit adományként vagy Istennek szentelve adna neki, akkor
kétségtelen, hogy az ajándék érvényes lesz. Ezért, ha egy templomban való használatra szánt
olajjal látta el, az adomány érvényes lesz.
13. Amikor a férj örökösnek van kijelölve, és visszautasítja a hagyatékot, hogy a feleségének
ajándékozza; Julianus a Digest tizenhetedik könyvében azt mondja, hogy az ajándékozás
érvényes. Ugyanis nem lesz szegényebb azáltal, hogy nem szerzi meg a birtokot, mert csak az
válik szegényebbé, aki elveszíti a saját vagyonát. A birtok férj általi visszautasítása a
feleségnek kedvez, ha ő lépne a helyébe, vagy ab intestato örökös lesz.
14. Hasonlóképpen, ha a férj visszautasít egy hagyatékot, úgy véljük, hogy az adományozás
akkor is érvényes, ha a nőt a hagyatékra hivatkozva helyettesítik, vagy akár azt is
feltételezzük, hogy őt jelölték ki örökösnek.
15. Ha valakit arra kérnek, hogy egy birtokot adjon át a feleségének, miután egy bizonyos
összeget megtartott magának, és ő azt minden levonás nélkül átadja, Celsus a Digestus tizedik
könyvében azt mondja, hogy a férj inkább úgy tekintendő, mint aki kötelességtudatosabban
cselekedett a birtok átadásakor, mint aki azt adományozta. Celsus nagyon is jogos indokot ad
erre a véleményre, mert nagyon sokan ilyen esetben inkább úgy vélik, hogy kötelességüknek
tesznek eleget, mint hogy bármit is adományoznak, és hogy amikor a más tulajdonát képező
vagyont bőségesebben átadják, mint amennyire kötelesek, akkor az elhunyt kívánságának
tesznek eleget, és nem fizetnek ki semmit a sajátjukból; és nem ok nélkül gondoljuk gyakran,
hogy az elhunyt olyasmit kívánt, amit nem ő kért. Ez a vélemény inkább arra az esetre
alkalmazható, amikor valakitől azt kérték, hogy adjon át egy birtokot, és nem tartotta fenn a
neki járó negyedrészt, hanem mégis teljesítette a bizalmát, miután elmulasztotta kihasználni
azt, amit a szenátusi rendelet meghagyott. Ugyanis ő valóban teljesítette a bizalmát, miután
teljesítette az örökhagyó kívánságát. Ez az az eset, amikor nem követett el hibát a
számításban, de kétségtelen, hogy jogosult lenne a nem járó pénz visszaszerzése iránti
keresetre, amelyet a bizalmi vagyonkezelői jogkör gyakorlása során fizetett ki.
16. Ezért, ha a vagyonból semmit sem fizetnek ki, akkor joggal állapítják meg, hogy a férj és
feleség közötti adományozás érvényes; mert akkor érvényes, ha az adományozó fél nem
csökkenti a vagyonát; és az adományozás akkor is érvényes, ha a vagyon csökken, feltéve,
hogy az, aki kapja, nem lesz gazdagabb ezáltal.
17. Marcellus a Digestum hetedik könyvében azt kérdezi, hogy érvényes lesz-e az
adományozás, ha egy nő pénzt kapott a férjétől, és azt az egyik rokona nevében költötte el, aki
centurio rangban volt. Azt mondja, hogy érvényes lesz, mert az asszony nem lett gazdagabb
az ügylet által, mintha kölcsönvette volna a pénzt, hogy azt a rokona nevében kifizesse.
18. A polgári törvény által tiltott ajándékozásra hivatkozva az ajándékozás továbbá
visszavonható oly módon, hogy ha a vagyontárgy még létezik, azt vissza lehet szerezni attól,
akinek adták. Ha azonban az már elfogyott, akkor személyes kereset indítható annak az
összegnek a visszaszerzésére, amellyel valamelyik fél gazdagodott.
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(6) Gaius, A tartományi ediktumról, XI. könyv.
Bármi, amit a törvény által nem megengedett adományozás miatt visszatartanak, úgy értendő,
hogy azt minden ok nélkül vagy jogtalanul tartják vissza; mindkét esetben rendszerint
felmerül a behajtási jog.
7. Ulpianus, Sabinusról, XXXI. könyv.
Továbbá, milyen időpontot kell figyelembe venni annak megállapításához, hogy a felek
vagyoni hasznot húztak-e: az ügyhöz való csatlakozás időpontját vagy az ítélet
meghozatalának időpontját kell-e figyelembe venni? A kérdés egyesítésének időpontját kell
figyelembe venni, és ezt császárunk és atyja egy rescriptumban kimondta.
(1) Ha egy férj pénzt ad a feleségének parfümök vásárlására, és az asszony kifizeti azt a
hitelezőjének, majd a saját pénzén vásárol parfümöket, Marcellus azt mondja a Digest hetedik
könyvében, hogy a feleség nem részesül az ügyletből. Azt is mondja, hogy ha a férj ugyanerre
a célra egy tálat adna neki, és az asszony megtartaná azt, és a saját pénzén parfümöket
vásárolna; a férjnek nem lenne joga a tál visszaszerzésére irányuló keresetre, mert a feleség
nem lett gazdagabb, mivel ugyanolyan összeget költött valami romlandó dologra.
(2) Ha egy férfi és a felesége egymásnak öt aurei összeget adnak, és a férj megtartja a sajátját,
a feleség pedig elkölti a sajátját, akkor nagyon helyesen úgy döntöttek, hogy a két ajándék
beszámítása megtörtént; és ezt az isteni Hadrianus elrendelte.
(3) Marcellus azt is mondja, hogy ha egy férfi pénzt ad a feleségének, és ő földet vásárol vele,
akkor meg kell becsülni, hogy a nő mennyit nyert az ügyleten. Ezért, ha a föld jelenleg
nagyon kis értékű volt, következésképpen azt kell mondanunk, hogy a kibocsátás
időpontjában fennálló értékét kell figyelembe venni. Nyilvánvaló, hogy ha a föld nagy értékű,
akkor csak a kifizetett összeget kell visszatéríteni, az ár kamatát nem.
(4) Szép kérdés, ha egy asszony tizenöt aureiért vásárol földet, és a férje nem fizeti ki az egész
árat, hanem csak annak kétharmadát, azaz tíz aureit; a felesége pedig a saját pénzéből fizet
ötöt; és a jelen pillanatban az említett föld csak tíz aureit ér, mennyit lesz jogosult a férj
visszakövetelni? A jobb vélemény az, hogy a tíznek kétharmadát kell visszakapnia, és ami az
árból elveszik, azt a férj és a feleség egyenlően viseli.
(5) Ha egy férj azt állítja, hogy a hozományként kapott vagyon értékét növelte, hogy a
felesége javára fordítsa, császárunk és apja a következő módon állapította meg a jogorvoslati
lehetőséget erre vonatkozóan egy rescriptumban: "Mivel azt mondod, hogy az ingatlan árát a
feleséged javára emelték, az ügyben illetékes bíró úgy határozzon, hogy ha a pénz egy
bizonyos részét visszautasítod, akkor magát a földet kell visszaadnod, miután levontad belőle
a neked felmerült ésszerű költségeket". A férj választására van tehát bízva, hogy melyiket
kívánja átadni. Ugyanez a jogi szabály érvényesül akkor is, ha viszont a nő az ingatlan
értékcsökkenésére panaszkodik. Az elv ugyanaz, mint amit általában követnek, ha a
vagyontárgyat értékbecslés után használatra kölcsönadják; ahogyan Pomponius a Különböző
kivonatok negyedik könyvében megállapítja.
(6) Ha egy feleség olyan földet vásárol a férjétől, amelyet a hozománya visszafizetésének
biztosítékaként kapott, és az említett adásvételről azt állítják, hogy az ő javára történt, az
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ügylet semmis. Császárunk és apja azonban egy rescriptumban kijelentette, hogy a
zálogkötelezettség továbbra is fennmarad. Azért közlöm e rescriptum szavait, hogy
megállapítható legyen, hogy a férj és feleség között létrejött jóhiszemű adásvétel nem
érvényteleníthető. "Ha a férjed eladta neked a hozományod és a neki kölcsönadott pénz
biztosítékául adott zálogtárgyakat, nem pedig azért, hogy hasznot húzzon belőled, és az
ügyletet jóhiszeműen kötötték, akkor az érvényes lesz. Ha azonban bebizonyosodik, hogy ez
csak az adományozás ürügyén történt, és következésképpen az eladás érvénytelennek
minősül, az ön joga a zálogtárgyakhoz közjogilag érintetlenül marad."
(7) Ha egy feleség vásárol egy tárgyat, és a férje kifizeti érte a vételárat, akkor néha úgy vélik,
hogy az egész vagyontárgyat vissza lehet követelni a nőtől, mivel az egészre való
hivatkozással vagyoni előnyhöz jutott; ugyanúgy, mint amikor egy nő vásárol egy ingatlant,
és tartozik az árával, és a férje felmenti őt az eladó követelése alól. Mert mit számít, hogy a
hitelezőjének vagy az eladónak fizet-e?
(8) Egy bizonyos férfi egy rabszolgát adott a feleségének azzal a feltétellel, hogy egy éven
belül megszabadítja a rabszolgától. Ha az asszony nem tesz eleget férje kívánságának, az
isteni Márkus alkotmánya nem biztosítja-e a rabszolga szabadságát, akár él még a férj, akár
meghalt? Papinianus azt mondja, mivel Sabinus véleményét fogadták el, aki szerint a
rabszolga csak abban a pillanatban kezd annak a tulajdonává válni, akinek a szabadság
megadásának pillanatában adták, hogy ezért az asszony a meghatározott idő letelte után nem
manumitálhatja őt, még ha kívánná is; hogy a császári alkotmány nem alkalmazható, és a férj
akarata sem teheti alkalmazhatóvá, mivel ő maga is manumitálhatná a saját rabszolgáját. Ezt a
véleményt én is helyeslem, mert sem az eladó, sem az adományozó nem akar, nem is tud
magának semmilyen feltételt szabni, de annak, aki a rabszolgát kapja, igen. Ezért a
tulajdonjog nála marad, és az alkotmány nem hatályos.
(9) A felszabadítás céljából tett adományozás érvényes; bár ezt nem azzal a feltétellel lehet
megtenni, hogy a szabadságot azonnal, hanem egy bizonyos időn belül kell megadni. Ezért,
ha egy férj a feleségének ad egy rabszolgát, hogy egy meghatározott idő elteltével
manumitálja, a rabszolga nem válik az övé, amíg az asszony meg nem kezdi a manumitálást,
az említett határidő lejárta után. Ezért, ha a rabszolgát ez előtt az idő előtt manumitálná, az
asszony cselekedete nem lesz érvényes, mert nem szabad elfelejteni, hogy ha valaki egy éven
belül manumitálásra ad a feleségének egy rabszolgát, és az asszony nem manumitálja őt az
éven belül, hanem ezt követően teszi meg, az asszony cselekedete érvénytelen lesz.
8. Gaius, A tartományi ediktumról, XI. könyv.
Ha a rabszolga manumetálása előtt a házasság halál vagy válás miatt felbomlik, az
adományozás érvénytelenül, mivel az ilyen adományozás feltételének tekintik, hogy a
rabszolgát a házasság alatt manumetálni kell.
9. Ulpianus, Sabinusról, XXXII. könyv.
Ha egy férj azzal a feltétellel ad a feleségének egy rabszolgát, hogy az soha nem kapja meg a
szabadságát, akkor azt kell mondani, hogy az ilyen jellegű adományozás teljesen semmis.
1. Ha egy nő, miután pénzt kapott egy rabszolgától, manumitálja őt, vagy szabadsága
feltételeként bizonyos szolgáltatásokat ír elő neki, Julianus azt mondja, hogy ezek a
szolgáltatások törvényesen előírtak, a kötelezettség fennáll, és a nő nem tekinthető úgy, hogy
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a férj vagyonából hasznot húzott volna, mivel a rabszolga szabad emberként ígéri szolgálatait.
Ha azonban az asszony a rabszolga pénzét kapja a felszabadításért, és emiatt felszabadítja őt;
ha a pénzt a peculiumából fizette, az továbbra is a férj tulajdona marad, de ha valaki más
fizette a rabszolgáért, akkor az az asszony tulajdonába kerül. Ez a vélemény az
igazságosságon alapul.
2. A mortis causa adományozásra férj és feleség között is sor kerülhet,
10. Gaius, A tartományi ediktumról, XI. könyv.
Azért, mert az ajándékozás eseménye olyan időpontra terjed ki, amikor a felek már nem
házastársak.
11. Ulpianus, Sabinusról, XXXIII. könyv.
Közben azonban a vagyon nem azonnal száll át arra a személyre, akinek adományozták,
hanem csak a halál bekövetkeztével, ezért a köztes időszakban az adományozó kezében
marad.
1. Ami a férj és feleség közötti mortis causa adományok érvényességéről szól, az annyira
igaz, hogy Julianus szerint nemcsak az olyan adomány, amelyet azzal a szándékkal tettek,
hogy a vagyon a feleség vagy a férj tulajdonába kerüljön, lesz érvényes a halál
bekövetkeztekor, hanem minden mortis causa adomány is a tárgy tulajdonjogát ruházza rá.
2. Ezért, ha az adományozás nem visszamenőleges hatályú, nehézségek merülnek fel, amint
azt Marcellus a következő esetben megállapítja: "Egy férj bizonyos adományt kívánt mortis
causa tenni feleségének, és ez utóbbi közbeiktatott egy apai felügyelet alatt álló fiút, akinek az
adományt át kellett vennie és át kellett adnia; ekkor a férj halála után az, aki az adományt
átvette, a saját urává vált. Érvényes az átadás?" Azt mondja, hogy az átadást érvényesnek kell
tekinteni, mert a fiú a saját urává vált abban az időpontban, amelyre az átadást elhalasztották,
vagyis amikor a férj meghalt.
3. Azt is elmondja, hogy tudott arról, hogy Sabinus véleménye szerint, ha a férj mortis causa
adományozott vagyont a feleségének, amíg az apai felügyelet alatt állt, az adomány minden
előnyével együtt őt illeti meg, ha a férj életében függetlenné válik. Ezt a véleményt Julianus is
jóváhagyja a Digest tizenhetedik könyvében.
4. Ezért, ha egy feleség mortis causa vagyont ad a férjének, amíg az apai felügyelet alatt állt,
és a férj a saját urává válik, habozás nélkül azt mondjuk, hogy a vagyon az övé lesz.
5. Másrészt, ha a feleség mortis causa adományt tesz a férjének, miközben ő a háztartás
vezetője, és a feleség halálakor a férj apai felügyelet alatt áll, az adományból származó teljes
hasznot az apa szerzi meg.
6. Következésképpen Scaevola egy Marcellusról szóló jegyzetében megállapítja, hogy ha egy
nő közbeiktat egy rabszolgát azzal a céllal, hogy neki adományt adjon mortis causa, és a
rabszolga átadja a vagyont a nőnek, és a férj halálakor azután szabadnak kell lennie, akkor
ugyanezt a szabályt kell alkalmazni.
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7. Marcellus azt is állítja, hogy ha az, akit közbeiktattak, meghal, miután a vagyontárgyat a
nőnek adta, miközben az adományozó még él, az adományozás megszűnik, mert az egy
bizonyos időre a közbeiktatott személy tulajdonába kerül, és tőle a nőre száll. Ez akkor fordul
elő, ha a harmadik személy közbelépését nem az ajándékozó, hanem az a nő okozza, akinek a
vagyontárgyat adták. Ha ugyanis a férj közbeavatkozott, a vagyon tulajdonjoga azonnal rá
száll, és ha a férj halála előtt átadná azt, majd meghalna, az átadás bizonyos mértékig hatályos
lenne, de az ajándékozó haláláig még függőben maradna.
8. Ha egy feleség vagyontárgyat ad Titiusnak, hogy azt a férjének mortis causa átadja, és a nő
halála után Titiusnak az örökösök beleegyezése ellenére a férjnek kell átadnia a
vagyontárgyat, akkor nem mindegy, hogy Titius közbenjárására a nő, vagy a férj, akinek a
vagyontárgyat adományozták. Ha az asszony lépett közbe, akkor személyes kártérítési pert
indíthat, ha a vagyont a férjnek adta át; ha azonban a férj lépett közbe a feleség halálakor, a
föld tulajdonjoga azonnal arra száll át, akit a férj lépett közbe, és ez utóbbit megilleti a vele
szembeni keresetindítási jog.
9. Ha a feleség a férjétől mortis causa kapott vagyontárgyat másnak adja, az ilyen ajándékozás
semmis, mivel a tulajdonjog csak férje életének utolsó pillanatában száll a nőre. Nyilvánvaló,
hogy azokban az esetekben, amelyekben az ajándékozás visszamenőleges hatályúnak van
kikötve, a feleség által tett ajándékozás semmis.
10. Ha egy férj ajándékot tesz a feleségének, és az később elválik, érvénytelenítik-e az
ajándékozást? Julianus azt mondja, hogy az ajándékozás semmis lesz, és nem függ semmilyen
feltételtől.
11. Azt is mondja, hogy a válás miatt tett adományozás érvényes:
12. Paulus, A Sabinusról, VII. könyv.
Feltéve azonban, hogy az adományozásra közvetlenül a válás időpontjában került sor, és nem
a házasság felbontásának megfontolása után, miközben a felek a válást fontolgatták.
13. Ulpianus, Sabinusról, XXXII. könyv.
Ha azonban a halál nem következett be, a vagyontárgyat nem lehetett a nő tulajdonának
tekinteni, mivel az adományozás egy másik eseményre való hivatkozással történt.
1. Ha tehát egy férj mortis causa adományt tesz a feleségének, és száműzetést szenved;
vizsgáljuk meg, hogy az adomány érvényes lesz-e. Úgy tartják, hogy a száműzetés esetén
hatályossá tett adományozás ugyanúgy érvényes, mint válás esetén. Mivel tehát a házasságot
a száműzetés nem szünteti meg, és az asszony semmiképpen sem hibáztatható, csakis az
emberiességgel van összhangban, hogy az ilyen jellegű száműzetés által megerősítendő mortis
causa tett adományozás érvényes legyen, éppúgy, mintha a férj meghalna. Ez azonban csak
annyiban igaz, hogy a férjet nem lehet megfosztani a visszavonás jogától, mert meg kell várni
a halálát, hogy az adományozás teljes hatályú legyen; akár halálakor vonta vissza, akár
továbbra is a büntetés hatálya alatt marad.
2. Ha valaki a saját telkén való építkezés céljára kap ingatlant, azt nem lehet tőle
visszakövetelni, mert azt ajándéknak tekintik. Ez volt a véleménye Neratiusnak is, aki azt
mondja: "Ha a tulajdont ház építésére vagy föld bevetésére adták, minden más, amit az, aki
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kapja, nem tesz meg, az ajándékozás körébe tartozik". Ezért az ilyen jellegű ajándékok tilosak
lesznek férj és feleség között.
(14) Paulus, Az ediktumról, LXXI. könyv.
Ha a férj pénzt ad a feleségének a tűzben elpusztult ház újjáépítésére, az adomány csak a ház
felépítéséhez szükséges összeg erejéig érvényes.
15. Ulpianus, Sabinusról, XXXI. könyv.
Amit a férj évenként vagy havonta ad a feleségének, az a többlet erejéig visszavonható, ha az
meghaladja a mértékletesség határait, vagyis ha több, mint a hozomány jövedelme.
(1) Ha a férj pénzt ad a feleségének, és az asszony kamatot szed belőle, akkor hasznot húz
belőle. Julianus a Digestus tizennyolcadik könyvében ezt a véleményt a férjre vonatkoztatva
fogalmazta meg.
16. Tryphoninus, Disputációk, X. könyv.
De mi van akkor, ha egy száz aurei összegből, amelyet a férj a feleségének ajándékozott,
ötvenet elveszít egy adós miatt, és a feleségnek a másik ötvenet megduplázza a kamat? A férj
az említett adományozás miatt ötvennél többet nem követelhet vissza tőle.
(17) Ulpianus, Sabinusról, XXXII. könyv.
Vizsgáljuk meg azt is, hogy az adományozott földterületek terményei, amelyekből a nő
anyagi hasznot húz, az adományozás részét képezik-e. Julianus azt mondja, hogy a termés és a
kamatok is törvényes ajándéknak minősülnek.
(1) Ha az adományozott rabszolga bármilyen tulajdonra tesz szert, az az adományozóé lesz.
18. Pomponius, Különböző kivonatokról, IV. könyv.
Ha akár a férj, akár a feleség használja a másik rabszolgáit vagy ruháit, vagy ingyenesen él a
másik házában, az ilyen adományozás érvényes.
19. Ulpianus, Sabinusról, XXXII. könyv.
Ha egy feleség egy rabszolgát ad a fiának, aki a férje apai irányítása alatt állt, és az említett
rabszolga ezután egy női rabszolgát szerez, az utóbbi tulajdonjoga a nőt illeti meg. Julianus
azt mondja, hogy mindegy, kinek a pénzén vásárolták meg az említett női rabszolgát, mert a
rabszolga révén az ajándékozott semmit sem szerezhet, még a saját vagyonával sem, mert ez a
kiváltság csak a jóhiszemű birtokosoknak adatik meg. Ha azonban tudja, hogy a rabszolga
másé, akkor nem jóhiszemű birtokosa.
1. Azt is megkérdezi, hogy amennyiben a rabszolganőt a férj tulajdonával vásárolták, a férj
kivételesen visszatarthatja-e az említett rabszolga árát a feleségével szemben, amikor a
hozományáért indít keresetet. Meg kell mondani, hogy Marcellus véleménye szerint a férjet
kivétel illeti meg, ha a hozományért perelik, és Julianus szerint, ha azt ki kellene fizetnie,
akkor a vételár visszaszerzése iránt pert indíthat.
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20. Javolenus, Episztolák, XI. könyv.
Ha egy rabszolga, akit mortis causa adományoznak a feleségnek, mielőtt a férje meghal,
valamilyen kikötést köt, úgy gondolom, hogy a kötelezettség hatása mindaddig függőben
marad, amíg a férj vagy meg nem hal, vagy meg nem szabadul a halálveszélytől, amely miatt
az adományt tette, és ha ezen események valamelyike bekövetkezik, amely által az
adományozás érvénytelenül vagy megerősödik, ez szintén vagy megerősíti vagy
megsemmisíti a kikötést.
21. Ulpianus, Sabinusról, XXXII. könyv.
Ha a férj kifizeti a feleségének azt az összeget, amellyel az asszony egy általa megtett utazás
miatt tartozik, jogosult-e a férj az összeget behajtani azon az alapon, hogy a nő ebből anyagi
hasznot húzott; vagy megállapítható-e, hogy ez nem adomány? Úgy gondolom, hogy a jobb
vélemény az, hogy ez nem tilos, különösen, ha az asszony a férje kedvéért vállalta az utazást;
ugyanis Papinianus a Vélemények negyedik könyvében azt állítja, hogy a férj nem követelheti
vissza a felesége és rabszolgái utazási költségeit, ha az utazást az ő érdekében vállalta. Úgy
tartják, hogy az utazás a férj nevében történt, ha a felesége őt keresi; és nem számít, hogy a
házassági szerződésben az útiköltségekre vonatkozóan volt-e valami megállapodás vagy sem,
mert nem tesz adományt az, aki a szükséges költségeket fedezi. Ezért, ha a feleség a férje
beleegyezésével tette meg az utazást, a férje üzleti szükségletei miatt, és a férj ad neki valamit
a költségek fedezésére, az nem követelhető vissza.
1. Ha a feleség hozományt ígér férjének, valamint annak kamatát, akkor kétségtelenül úgy
kell tekinteni, hogy a kamatot is beszedheti; mivel ez nem adomány, mivel a kamatot a
házassági költségek fedezésére követelik. Mi lenne azonban a helyzet, ha a férj a
kamatkövetelést a feleségének engedné át; ugyanez a kérdés maradna fenn az adományozás
jogszerűségére vonatkozóan? Julianus azt mondja, hogy igen, ami helyes. Nyilvánvaló, hogy
ha abban állapodnak meg, hogy a feleség eltartja magát és rabszolgáit, és férje megengedi
neki, hogy a hozományát saját maga és háztartása tagjainak eltartása céljából élvezze, akkor a
kérdés elintéződik; mert úgy gondolom, hogy a férj nem követelheti tőle adományként azt,
ami már beszámításra került.
(22) Ugyanő, A Sabinusról, III. könyv.
Egy férfi egy rabszolgát mortis causa adományozott a feleségének, majd a szabadság
megadásával együtt örökösévé nevezte ki. Felmerül a kérdés, hogy érvényes-e az ilyen
kijelölés? Úgy gondolom, hogy ha azért nevezte ki örökösévé, mert azt mondta, hogy
meggondolta magát, akkor a kinevezés érvényes, és a rabszolga a gazdája szükségszerű
örökösévé válik. De ha azután, hogy örökösévé nevezte ki, elajándékozta, akkor az
adományozásnak nagyobb súlya lesz; vagy ha azelőtt adta el, de mégsem adta meg neki a
szabadságát azzal a szándékkal, hogy megfossza tőle, akkor az eredmény ugyanaz lesz.
23. Ugyanő, A Sabinusról, VI. könyv.
Papinianus nagyon helyesen gondolja, hogy az isteni Severus rescriptuma csupán a vagyon
adományozására vonatkozik; ezért ha a férj a felesége javára kötött kikötéssel kötelezte
magát, szerinte a férj örököse nem perelhető, még akkor sem, ha a férj úgy hal meg, hogy nem
gondolta meg magát.
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24. Paulus, A Sabinusról, VII. könyv.
Ha az ajándékozás olyan személyek között történik, akik nem házasok, és akik a törvény által
a tulajdonjog megszerzésére előírt idő előtt egyesülnek; vagy másrészt, ha az ajándékozás férj
és feleség között történik, és a fent említett idő letelte előtt a házasság felbomlik, akkor az
elévülési idő mégis tovább folyik, mert az első esetben a birtoklás minden hiba nélkül megy
át, a második esetben pedig a meglévő hiba megszűnik.
25. Terentius Clemens, A Lex Julia et Papia, V. könyv.
Ha azonban a házasság fennállása alatt a férj a feleségének más tulajdonát képező
vagyontárgyat adományoz, akkor azt kell mondani, hogy a feleség azonnal haszonélvezeti
joggal kezdheti meg annak birtoklását, mert bár azt nem mortis causa adták neki, a
haszonélvezeti jog nem akadályozza meg. A törvény ugyanis, ahogyan azt megállapították,
azokra az adományokra vonatkozik, amelyekkel a feleség gazdagodik, a férj pedig
szegényebbé válik; és ezért a mortis causa adományozás ?úgy, ahogyan azt a nem házas
személyek között értik ? olyan vagyontárgyakra vonatkoztatva, amelyeket usukaptációval
lehet megszerezni, mert másé.
26. Paulus, A Sabinusról, VII. könyv.
Ha megparancsolom valakinek, aki eladott nekem egy ingatlant, hogy azt adományként adja
át a feleségemnek, és ő az én utasításomra átadja azt neki, akkor mentesül a felelősség alól;
mert bár a polgári jog szerint nem úgy kell értelmezni, hogy a nő birtokolja az említett
ingatlant, mégis nyilvánvaló, hogy az eladónak nincs semmi, amit átadhatna.
(1) Neratius azt mondja, hogy ugyanazok az okok, amelyek lehetővé teszik a férj és feleség
közötti adományozást, törvényessé teszik az após és a fiú, illetve a meny közötti
adományozást is. Ezért az após adományt tehet a vejének halála vagy válása esetén, és a vej is
tehet adományt az apósának, tekintettel ezen események bármelyikének bekövetkeztére.
27. Modestinus, Szabályok, VII. könyv.
A házasságkötésre készülő felek között a házasságkötés előtt tett adományozás a törvény
szerint akkor is érvényes, ha a házasságkötésre ugyanazon a napon kerül sor.
28. Paulus, A Sabinusról, VII. könyv.
Ha az adományozott vagyontárgy megsemmisül vagy elhasználódik, a veszteséget az
adományozónak kell viselnie. Ez ésszerű, mert a vagyon továbbra is azé, aki adta, és elveszíti
azt, ami az övé.
1. Ha a férjnek a felesége hozományát képező rabszolganőktől született gyermekekkel
kapcsolatban bármilyen költsége merül fel, akár a taníttatás, akár a tartás miatt; ez nem jelent
előnyt a férj számára, mivel ő maga veszi igénybe a szolgáltatásaikat. Számot tarthat azonban
arról, amit a dajkájuknak a nevelésükhöz adtak, mert valamit biztosít az életük megőrzéséhez;
éppúgy, mintha a hozomány részét képező rabszolgákat rablókból váltotta volna ki.
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2. Ha a férj rabszolgái a feleségnek teljesítettek szolgálatokat, vagy fordítva, a jobb vélemény
szerint nem kell figyelembe venni, amit tettek; és valóban, a tiltott adományokra vonatkozó
törvényt ebben az esetben nem kell szigorúan értelmezni, mint az egymással ellenséges
viszonyban álló személyek között; hanem úgy kell eljárni, mint a legnagyobb szeretet által
egyesített személyek között, akik csupán a nélkülözéstől tartanak.
3. Ha egy nő tíz aureiért vásárol rabszolgát, amelyet a férje adott neki, és a rabszolga csak ötöt
ér, Plautius szerint csak ötöt lehet visszakapni; ugyanúgy, mint amikor, ha a rabszolga
meghal, semmit sem lehet visszakapni. Ha azonban a rabszolga tizenöt aurei értékű volt, a férj
nem követelhet többet tíznél, mivel csak ennyivel lett szegényebb.
4. De ha az asszony két rabszolgát vásárolt, és az egyik meghal, a másik pedig tíz aureit ér,
akkor felmerül a kérdés, hogy mit tegyen? Pomponius és a legtöbb tekintély úgy véli, hogy
nem mindegy, hogy a két rabszolgát egy árért adták-e el, vagy mindkettőt más-más árért. Ha
egy áron adták el őket, akkor a teljes tíz aurei visszaszerezhető, mint ahogyan az is, ha egy
megvásárolt tárgy megromlik, vagy ha egy nyájat vagy járművet adnak el, és annak bármely
része megsemmisül; de ha a rabszolgákat különböző áron adták el, akkor csak az az összeg
szerezhető vissza, amelyért az életben maradt rabszolgát megvásárolták.
5. Pomponius azt állítja, hogy Julianus azon a véleményen volt, hogy amennyiben a feleség
valamit a férje által neki adott pénzen vásárolt rabszolga révén szerez, legyen az örökség,
birtok vagy rabszolganőktől született gyermekek, a férjnek is joga lesz arra, hogy ezen az
alapon visszakövetelje azt.
6. Megállapítást nyert, hogy ha a feleség, mielőtt a férjétől megkapná az éves jövedelmét,
elkölti a férje pénzét vagy a kölcsönkapott pénzt, akkor úgy kell tekinteni, hogy az elköltött
összeget az éves jövedelméből vette ki.
7. Celsus azt mondja, hogy nagyon helyesen döntötték el, hogy ha a feleség a hozománya után
éves kamatot állapított meg, bár a kamat nem esedékes, mert a megállapodás éves fizetésre
szólt, a nő nem indíthat hozományi pert, de a felek beszámíthatják követeléseiket. Ezért úgy
véljük, hogy ugyanez a szabály vonatkozik minden olyan megállapodásra, amelyet éves
kifizetésekre való hivatkozással kötöttek.
29. Pomponius, Sabinusról, XIV. könyv.
Ha egy nő elad egy rabszolgát, amelyet a férjétől kapott pénzzel vásárolt, majd vesz egy
másikat, Fulcinius úgy vélte, hogy a nőnek kell felelnie az előző rabszolga elvesztéséért. Ez
nem igaz, még akkor sem, ha a második rabszolgát nem a férje pénzéből vásárolta.
1. Amikor a férj gyapjút ad a feleségének, és az asszony ruhát készít magának belőle, Labeo
azt mondja, hogy a ruha a feleségé.
30. Gaius, A tartományi ediktumról, XI. könyv.
A férj mégis jogosult lesz a méltányossági keresetre.
31. Pomponius, Sabinusról, XIV. könyv.
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Ha azonban a férj a saját gyapjából készít ruhát a feleségének, bár ezt a feleségéért és az
iránta való aggódásból teszi, a ruha mégis a férjé lesz; és az sem számít, hogy a feleség
segített-e a gyapjú elkészítésében, és a férje számára gondoskodott-e a dologról.
1. Ha a feleség a saját gyapját használja, de a férjéhez tartozó rabszolganők segítségével
készít magának ruhát, a ruhadarabok az övéi lesznek, és a rabszolgák munkájáért nem tartozik
férjének semmivel; de ha a ruhát a férje számára készíti, akkor az a férjét illeti meg, ha a
gyapjú értékét megfizette a feleségének. Ahol azonban a feleség nem a férje számára
készítette a ruhát, hanem neki adta, ott az adományozás nem lesz érvényes; mivel csak akkor
lesz érvényes, ha a ruhát a férje számára készítették, és a feleség soha nem adhat számlát a
férje rabszolganőinek munkájáért.
2. Ha egy férj a feleségének ad egy telket, hogy az asszony házat építsen rajta, nem kétséges,
hogy a ház a férjet illeti meg; de az már eldőlt, hogy a nőt megilletik a költségei, mert ha a
férj igényt tart a házra, a feleség megtarthatja az építkezés során felmerült költségeit.
3. Ha két rabszolga volt, mindkettő öt aurei értékű, de mindkettőt együttesen ötért adta el a
férj a feleségének, hogy a feleségének hasznot hozzon, vagy fordítva; a jobb vélemény az,
hogy a két fél az ár arányában közös tulajdonban van; mert valóban nem azt kell figyelembe
venni, hogy mennyit érnek a rabszolgák, hanem azt, hogy az árból mennyit engedtek át
ajándékozás címén. Kétségtelen, hogy akár a férj, akár a feleség vásárolhat egymástól
tulajdont kevesebbért, mint amennyit az ér, ha nem áll szándékukban ajándékozás.
4. Ha a férj elad valamit a feleségének annak valódi értékéért, vagy fordítva, és adományozás
céljából, és megállapodnak abban, hogy az eladó nem nyújt semmiféle garanciát az ingatlanra
vonatkozóan, akkor meg kell vizsgálni, hogy mi volt a megállapodás az eladásra vonatkozóan,
hogy az ingatlan ténylegesen eladásra került-e, és az egész ügylet érvényes volt-e, vagy pedig
csak a megállapodás utóbbi része volt érvénytelen; éppúgy, mintha az adásvétel megkötésekor
a megállapodás egy gondolatváltás után jött volna létre. A jobbik vélemény szerint csak a
megállapodás utóbbi része semmis.
5. Úgy véljük, hogy ugyanez a szabály érvényesül, ha az adományozás céljából a felek
megállapodnak abban, hogy az eladó nem garantálja, hogy a rabszolga megszökni szokott
vagy csavargó; vagyis az aedilisek ediktuma szerinti és az adásvételre vonatkozó jogok
érintetlenül maradnak.
6. Ha egy férfi tartozik a feleségének egy bizonyos időpontban esedékes pénzösszeggel, azt
azonnal kifizetheti anélkül, hogy attól kellene tartania, hogy azt adománynak tekintik, noha ha
a pénzt az esedékesség időpontjáig visszatartotta volna, élvezhette volna a felhasználás
előnyeit.
7. Ha rám akarsz hagyni egy örökséget, vagy rám akarod hagyni a vagyonod egy részét, és
erre kérnek, hagyhatod a feleségemre, és ez nem fog adományozásnak minősülni, mert a
vagyonom semmivel sem csökken; Proculus pedig azt mondja, hogy őseink elsősorban azért
siettek az adományozó segítségére, hogy az egyik fél ne fosztódjék meg a másik iránti
vonzalom miatt; de nem voltak olyan rosszindulatúak, hogy meg akarták volna akadályozni,
hogy egyikük gazdagabb legyen.
8. Ha a férj március kalendáján vagy születésnapján nagyon értékes ajándékot ad a
feleségének, az adománynak minősül; de ha a feleségének olyan kiadásokat kell vállalnia,
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amelyekkel tisztességesebben tarthatja el magát, akkor az ellenkező véleményt kell
képviselni.
9. Egy feleség nem számít gazdagabbnak, ha a férjétől kapott pénzt bankettekre, parfümökre
vagy a rabszolgái élelmezésére költi.
10. A férj által a felesége rabszolgái vagy lovai számára biztosított, közös tulajdonukat képező
élelmiszert a férj nem követelheti vissza. Úgy vélem azonban, hogy az ellenkező szabályt kell
betartani, ha a feleségének házi rabszolgáit, vagy azokat, amelyeket eladásra tartanak, ő tartja
el.
(32) Ulpianus, Sabinusról, XXXIII. könyv.
Ez volt a törvények állapota a férj és feleség közötti adományozással kapcsolatban, amint azt
korábban már említettük, amikor Antoninus császárunk, atyja, az isteni Severus halála előtt,
Fulvius Aemilianus és Nummius Albinus konzulsága alatt a szenátushoz intézett beszédében
arra késztette a szenátust, hogy bizonyos mértékben enyhítse a rendelkezések szigorát.
1. Császárunknak az adományok megerősítésére vonatkozó címzése nemcsak a férj által a
felesége nevében szerzett vagyonra vonatkozik, hanem minden olyan adományra is, amely
férj és feleség között történik; így a törvény erejénél fogva a vagyon annak a félnek a
tulajdona, akinek adományozták, polgári jogi kötelezettséget keletkeztet, és a Lex Falcidia
hatálya alá tartozik, ahol ez hatályossá válhat. Úgy gondolom, hogy ez a törvény
alkalmazandó, mert amit ajándékoznak, azt mintegy végrendeletileg megerősítik.
2. A reszkriptum szerint: "Rossz, ha valaki, aki adományt tesz, meggondolja magát, de
kemény és fösvény lenne, ha az örökös elvenné a vagyont, amikor ez esetleg ellentétes lenne
az adományozó akaratával." A reszkriptum szerint: "Aki adományt tesz, annak nem szabad
meggondolnia magát.
3. Ezt úgy kell értenünk, hogy az adományozó utolsó pillanataiban bekövetkezett
gondolatváltoztatására vonatkozik, mert ha az adományozó a feleségének adományozott, majd
meggondolta magát, és ezt követően ismét meggondolta magát, akkor azt kell mondanunk,
hogy az adományozás érvényes, mivel a férfi utolsó akaratát vesszük figyelembe, ahogyan azt
a bizalmi vagyonkezelésekkel kapcsolatban is szoktuk tenni, amikor a csalásra hivatkozva
benyújtott kivételt tárgyaljuk, mivel a fél akarata a létezésének utolsó pillanatáig
meghatározatlan lehet.
4. Ha azonban az ajándékozó csak egyszer gondolja meg magát, akkor az örökösnek
megadjuk a visszavonás jogát, ha teljesen nyilvánvaló, hogy az elhunyt meggondolta magát.
Ha azonban ez kétséges, a bírónak inkább az ajándékozás megerősítésére kell hajlania.
5. Ha a férj elzálogosítja az általa ajándékozott ingatlant, hajlamosak vagyunk úgy tekinteni,
hogy meggondolta magát, bár az ingatlan tulajdonjoga továbbra is az övé marad. Milyen utat
kell azonban követni, ha az volt a szándéka, hogy az ajándékozás továbbra is fennmaradjon?
Tegyük fel, hogy az ingatlan bizonytalan jogcímen a nő birtokában maradt, és ő kész volt
kielégíteni a hitelezőt? Ekkor azt kell megállapítani, hogy az ajándékozás érvényes. Ha
ugyanis a férj eleve ezzel a szándékkal adta neki a vagyont, akkor azt kell mondanom, hogy
az ajándékozás érvényes volt, így ha a nő kész volt a hitelezőt kielégíteni, akkor jogosult lesz
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a rosszhiszeműségre alapított kivételre; továbbá, ha a tartozást meg kellene fizetnie, akkor a
rosszhiszeműségre alapított kivétel révén a hitelező keresetjogát rá lehetne ruházni.
6. Ha az adományozó egy magánszemély rabszolgájává válik, akkor azt kell mondanunk,
hogy az adományozás nem tökéletesedik, hanem megsemmisül, bár a szolgaságot a halálhoz
hasonlítják. Ha tehát az a nő, akinek az adományt adományozták, rabszolgasorba kerül, az
adomány megszűnik.
7. Ha egy férj adományt tett a feleségének, és valamilyen bűncselekmény miatti bűntudat
miatt öngyilkosságot követett el, vagy még halála után is gyalázatos lett az emléke, az
adományt vissza kell vonni; bár a másoknak tett ajándékozás érvényes, ha nem mortis causa
tette az ilyen adományokat.
8. Hasonlóképpen, ha egy férj, aki a hadseregben szolgál, adományt tesz a castrense
peculiumából, és utána bűncselekményért elítélik; azon oknál fogva, hogy az ilyen jellegű
vagyonra való hivatkozással még az elítélés után is tanúskodhat, feltéve, hogy erre jogot
szerez, az adomány érvényes lesz; mert aki tanúskodhat, az adományt mortis causa tehet.
9. Az Írás azt mondja: "elfogyasztotta", és ezt a kifejezést úgy kell értenünk, hogy az, aki az
adományt kapta, nem lett gazdagabb általa. Ha azonban vagyoni előnyhöz jutott, akkor a
Reszkriptum által biztosított előny nem alkalmazható. Ha azonban nem lett gazdagabb, és az
adománynak megfelelő összeget adott a másik félnek, akkor azt kell mondanunk, hogy ha az,
aki meghalt, meggazdagodott, a másik fél visszakaphatja, amit adott, és nem köteles
beszámítani azt, amit elfogyasztott, bár ahol válás történik, ott ilyen jellegű beszámítást lehet
tenni.
10. Ha az ajándékozás után válás következik be, vagy ha az ajándékozó fél előbb meghal, az
ősi törvényt kell betartani; vagyis az ajándékozás érvényes lesz, ha a férj azt kívánja, hogy a
feleség megkapja, de ha nem kívánja, akkor az elenyészik; mert sok házas ember jóindulattal
válik el egymástól, sokan mások pedig haragot és gyűlöletet táplálnak egymás iránt.
11. De mi van akkor, ha a házasság elválik, és a házasságot később újrakötik, és az
ajándékozó akarata vagy megváltozik a válás során, vagy változatlan marad; vagy ha a
házasság újrakötése után az ajándékozó kívánsága olyan lesz, mint amilyen eredetileg volt;
érvényes marad-e az ajándékozás, ha az ajándékozó a házasság fennállása alatt meghal?
Fenntartható, hogy érvényes lesz.
12. Ha azonban a válás nem történik meg, hanem csak egy kis félreértés merül fel, akkor
biztos, hogy az adományozás érvényes lesz, ha a félreértés megszűnik.
13. Ha a feleség és a férje hosszú ideje külön élnek, de a házassági köteléket mégis megőrzik
(ami, mint tudjuk, konzuli rangú személyeknél néha előfordul), úgy gondolom, hogy az
adományozás nem lesz érvényes, mivel a kötelék mindig is fennállt; mert a házassági szeretet,
és nem a közösülés alkotja a házasságot. Ha azonban az ajándékozó előbb meghal, akkor az
ajándékozás érvényes lesz.
14. Mit mondjunk, ha mindkét fél, az adományozó és az adományozott is, az ellenség
fogságába esik? És mielőtt megkockáztatom, hogy ezt a kérdést megvitassam, meg kell
vizsgálni a császárnak azt a címét, amely úgy döntött, hogy az adományozásnak nincs ereje
vagy hatása, ha az a fél, akinek adományozták, meghal. Ha tehát mindkét fél meghal, akár
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hajótörés, akár egy ház lezuhanása vagy felgyújtása következtében, mit mondjunk? Ha
valóban megállapítható, hogy melyikük halt meg előbb, a kérdés könnyen eldönthető, de ha
ez nem bizonyítható, a kérdés nehézzé válik, és én inkább azon a véleményen vagyok, hogy
az adományozás érvényes lesz, amint a címben foglalt szavakból kiderül, mert ott ez áll: "Ha
az a fél, aki az adományt kapta, előbb hal meg". De ha mindketten egyszerre halnak meg, nem
lehet azt állítani, hogy az, aki az adományt kapta, elsőként távozott az életből. Ennélfogva
nagyon helyesen állapítható meg, hogy amennyiben egymásnak adományoztak, mindkettő
érvényes, ha a felek egyszerre halnak meg, mert bár egyik sem élte túl a másikat, a Cím nem
gondolt mindkettő együttes halálára. Ha azonban egyikük sem élte túl a másikat, a kölcsönös
adományozás érvényes lesz, mivel a kölcsönös adományozásra vonatkozóan mortis causa azt
kell mondani, hogy a behajtási kereset egyik félnek sem adható meg, és ezért mindkettőjük
örökösei részesülnek az adományozásból. E nézetnek megfelelően, ha mindkét fél egyidejűleg
kerül az ellenség fogságába, és mindketten a fogságban, különböző időpontokban halnak meg,
vajon a fogságba esés időpontját kell-e figyelembe venni ahhoz, hogy az adományok
érvényességét megállapíthassuk; éppúgy, mintha mindketten egyszerre haltak volna meg?
Vagy azt kell mondanunk, hogy egyik adományozás sem érvényes, mert a házasság még az
érintett fél életében megszűnt? Vagy meg kell állapítanunk, hogy melyikük halt meg előbb,
hogy eldönthessük, hogy a rá vonatkozó adományozás nem érvényes; vagy ha a másik
visszatér hazájába, akkor az ő végrendelete érvényes-e? Véleményem szerint, ha a felek nem
térnek vissza, akkor azt az időpontot kell figyelembe venni, amikor fogságba kerültek, mintha
akkor haltak volna meg; de ha egyikük visszatér, akkor úgy kell tekinteni, hogy ő maradt
életben, mert így tett.
15. Amikor a férj bizonyos vagyontárgyakat hagyatékba ad abból, amit már korábban
adományozott, de a többit nem adományozza, nem tekinthető úgy, hogy nem akarta, hogy a
fennmaradó rész a feleségét illeti; mert gyakran előfordul, hogy egy fél hagyatékot tesz, és
utána adományoz, vagy más ok is fennállhatott a hagyatékozásra.
16. A Cím nemcsak a férjre és a feleségre vonatkozik, hanem más felekre is, akiknek szintén
tilos a házasság miatt adományozniuk; mint például amikor egy após adományt tesz a
menyének, vagy fordítva; vagy egy após a vejének, vagy fordítva; vagy két após közül az
egyik, aki a házasságban egyesült feleket a saját ellenőrzése alatt tartja, adományt tesz a
másiknak; mert a Cím szellemének megfelelően mindezek a személyek ugyanolyan
körülmények között adományozhatnak. Ezt Papinianus is így tartotta a Vélemények negyedik
könyvében, mert azt mondta: "Egy após adományt tett a menyének vagy a vejének, és azután
egyikük vagy másikuk a házasság alatt meghalt. Bár az adományozás hibája továbbra is
fennáll, mégis, ha az após az említett adományozással kapcsolatban semmilyen kérdést nem
vetett fel, a címben foglaltak az ő halála után az örököseivel szemben is érvényesnek
tekintendők, mert ugyanaz az ok, amely az ilyen jellegű adományozást tiltja, megköveteli a
juttatás megadását". Ezért ahhoz, hogy az ilyen adományozás érvényes legyen, Papinianus
megköveteli, hogy az adományozó fia előtte haljon meg, az após pedig utána haljon meg,
anélkül, hogy meggondolta volna magát.
17. Ha egy apai felügyelet alatt álló fiú, aki castrense vagy quasi castrense peculiummal
rendelkezik, ajándékot tesz a feleségének, figyelembe kell vennünk a fiú személyét és halálát.
18. Ha egy meny adományt adományoz az apósának, akkor figyelembe kell vennünk a halálát
és a végakaratának fennmaradását az utolsó pillanatokig. Ha azonban az apósa hal meg előbb,
akkor úgy véljük, hogy az adományozás megszűnik. De ha a férj él, és túléli a feleségét, el
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kell-e ismernünk, hogy az adományozás érvénybe lép? Ha ugyanis a férj lesz apósának
egyedüli örököse, akkor azt mondhatjuk, hogy új adományozás történt a férj javára, tehát ahol
az előbbi véget ér, ott kezdődik a másik; ahol pedig a fiú nem örököse apjának, ott az
adományozás más okból szűnik meg.
19. Ha az após megtagadja menyét, az adományozás érvénytelen lesz, még akkor is, ha a
házasság, ha a férj és a feleség megegyeznek, még mindig fennáll, császárunk rescriptuma
szerint; de a házasság megszűnik azon felek tekintetében, akik között az adományozás
történik.
20. Ezért ha két após adományokat tesz egymásnak, ugyanez a szabály érvényesül, ha
megtagadják fiukat és menyüket, és az egymásnak tett adományok semmisek lesznek. Ha
azonban apósok között történik ilyen jellegű adományozás, az adományozás érvényességéhez
annak a halála szükséges, aki azt a házasság fennállása alatt és az apai felügyeleti jog
fennállása alatt tette. Ugyanez a szabály vonatkozik azokra is, akik az említett felek irányítása
alatt állnak.
21. Ha az egyik após adományt tesz egy másiknak, és az egyik vagy mindkettő emancipálja a
házasságban egyesült személyeket, akkor úgy kell tekinteni, hogy ez az adomány nem
vonatkozik a címben említettekre, és ezért érvénytelenné válik.
22. Ha egy férfi olyan adományt tesz jegyesének, amely a házasságkötés időpontjában lép
hatályba, bár az adományt nem tekintik a férfi és a feleség között létrejöttnek, és a Cím szavai
nem vonatkoznak rá kifejezetten, mégis azt kell mondani, hogy az adomány annak hatálya alá
tartozik, és érvényes, ha a fél akarata a haláláig fennmarad.
23. Az adományozás attól függetlenül hatályossá válik, hogy a vagyont ténylegesen
adományozták-e, vagy pedig egy kötelezettséget oldottak fel; például amikor egy férfi
adományozással felmenti feleségét a tartozása alól, azt lehet mondani, hogy maga a felmentés
nem függőben van, de a hatása igen. Általánosságban elmondható, hogy minden olyan
adományozás, amelyet tiltottként említettünk, érvényes lesz a címben foglaltak szerint.
24. Ha a férj és a feleség között ajándékozással kötöttek élettársi szerződést, az a rendes jog
szabályai szerint semmis, és a szenátusi rendelet liberális értelmezése sem biztosít olyan
előnyt, amely alapján megállapítható, hogy az élettársi per megindítható; a közös tulajdonukat
azonban nem lehet a megállapodásukban előírt feltételek szerint visszavonni. Ezért a
társulásra vonatkozó kereset nem lesz elérhető, mert ez nem olyan társulás, amely csak az
egyik fél előnye érdekében lép közbe, még akkor sem, ha ezt mások teszik; és ezért nem válik
hatályossá a férj és a feleség között.
25. Ugyanezt kell mondani akkor is, ha a vásárlás adományozás útján történik, mert az
semmis.
26. Nyilvánvaló, hogy ha az adományozás céljából az ingatlant értékénél alacsonyabb áron
adják el, vagy ha az árat utólag elengedik, akkor el kell ismernünk, hogy az adományozás a
szenátusi rendeletnek megfelelően érvényes.
27. Ha egy férfinak volt egy jegyese, és utána feleségül vette, amikor nem volt törvényes,
nézzük meg, hogy az eljegyzés alatt tett adományok érvényesek-e. Julianus ezt a kérdést egy
tizenkét éves kiskorúval kapcsolatban tárgyalja, akit úgynevezett férje házába vittek, amikor
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még túl fiatal volt ahhoz, hogy férjhez menjen; és azt mondja, hogy a lány a jegyese, de nem a
felesége. A jobb vélemény azonban az, amelyet Labeo, jómagam és Papinianus a Kérdések
Tizedik Könyvében képvisel, és amely szerint, ha az eljegyzés megelőzte az állítólagos
házasságot, akkor az továbbra is fennáll, bár az a fél, aki a lányt feleségül vette, azt
gondolhatja, hogy a lány az ő törvényes felesége. Ahol azonban nem előzte meg a házasságot,
ott nem lehet eljegyzés, mivel az nem történt meg, és nem is volt házasság, mivel azt nem
lehetett megkötni. Ezért ahol az eljegyzés előbb történt, ott az adományozás érvényes, ahol
viszont nem, ott semmis, mert a fél nem egy idegennek, hanem a feltételezett feleségének
adományozta, és ezért a Cím nem érvényes.
28. Ha azonban egy szenátor eljegyzi magát egy szabad nővel, vagy egy gyám a gyámoltjával,
vagy bármely más olyan személy, akinek tilos házasságot kötnie, ezt teszi, és azután feleségül
veszi a lányt; érvényes lesz-e az eljegyzés alatt tett adományozás? Úgy gondolom, hogy az
ilyen eljegyzéseket el kell utasítani, és az ajándékozott vagyontárgyakat a kincstárnak kell
lefoglalnia és elkoboznia, mintha olyan személyeknek adományozták volna, akik nem
méltóak arra, hogy birtokba vegyék.
(33) Ugyanő, Sabinusról, XXXVI. könyv.
Ha a férj vállalja, hogy évente fizet a feleségének egy bizonyos összeget, a feleség a házasság
fennállása alatt nem indíthat keresetet a kikötés alapján. Ha azonban a házasság fennállása
alatt a férj meghal, úgy gondolom, hogy mivel az adományozás éves fizetésre vonatkozik, a
kikötés a szenátusi rendelet alapján érvényesíthető.
1. Másrészt, ha a feleség megállapodást köt a férjével, hogy minden évben fizet neki egy
bizonyos összeget, akkor ez a pénz visszafizethető neki, és a feleség keresetet indíthat a
fennmaradó összeg visszaszerzésére. Úgy vélem, hogy a nő személyesen is indíthat keresetet
arra az összegre, amellyel a férje gazdagodott; mert az az éves juttatás, amelyet a férj a
feleségének fizet, nem olyan fontos, mint az, amelyet a feleség a férjének fizet, mert ez
ellentmondásos, és ellentétes a nem természetével.
2. Ha a férj a feleségével éves kifizetésekről állapodott meg, és a nő a házasság alatt meghal,
akkor azt kell mondani, hogy az adományozás a cím alapján érvényessé válik.
34. Ugyanő, A Sabinusról, XLIII. könyv.
Ha a feleség vagy a férjének adományoz vagyontárgyat, és ő azt hozományként adományozza
a közös lányuk javára, vagy ha a feleség engedélyezi, hogy a férjének tett ajándékozás után a
férj a lányuknak adományozza azt hozományként; az igazságossággal összhangban
megállapítható, hogy bár az ajándékozásnak nincs ereje vagy hatálya, a hozomány
ajándékozása mégis érvényessé válik a feleség utólagos beleegyezésével.
35. Ugyanő, Az ediktumról, XXXIV. könyv.
Ha a válás nem az előírt törvényes alakiságoknak megfelelően történt, az ilyen válás után tett
adományoknak nincs hatása, mivel nem lehet megállapítani, hogy a házasságot felbontották.
(36) Paulus, Az ediktumról, XXXVI. könyv.
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Ha az ajándékozott vagyontárgy még mindig megvan, azt per útján is vissza lehet szerezni; de
mivel az ajándékozás a birtoklás jogával jár együtt, ha a vagyontárgyat nem adják vissza, a
vagyontárgy jogos értékét fel lehet becsültetni, és a birtokosnak kilakoltatás ellen biztosítékot
kell nyújtani a vagyontárgy értékének megfelelő összegben. Ezt a véleményt fogadta el Pedius
is.
1. Egy férfi egy más tulajdonát képező gyűrűt küldött ajándékba a jegyesének, majd a
házasságkötés után a saját gyűrűjét adta helyette. Egyes hatóságok (például Nerva) úgy vélik,
hogy ez a gyűrű a nő tulajdonába került, mivel a már megtörtént ajándékozást megerősítettnek
tekintik, és nem egy újat adtak. Ezt a véleményt helyesnek tartom.
37. Julianus, Digest, XVII. könyv.
Ha egy nő csalást követett el annak érdekében, hogy megakadályozza a férje által neki adott
vagyon megőrzését, vagy elkerülje annak bírósági előállítását, a férfi pert indíthat ellene az
okozott kárért, ha ezt a válás után tette.
(38) Alfenus, Epitoméi a Paulus-féle Digestumnak, III. könyv.
Amikor egy férj és testvére közös tulajdonában lévő rabszolga egy fiatal rabszolgát adott a
testvér feleségének, úgy ítélték meg, hogy az ajándékozás nem érvényes a férjnek a rabszolga
által adott rész tekintetében.
1. Ugyanez lesz a törvény, ha három testvér közül az egyiknek felesége van, és neki adja a
mindannyiuk közös tulajdonát képező vagyont, mert az ajándékozás egyharmada nem a
feleséget illeti meg; de a másik kétharmaddal kapcsolatban, ha a testvérek tudták, hogy azt
adták, vagy miután ez megtörtént, megerősítik a cselekményt, a nő nem lesz köteles
visszaadni.
39. Julianus, Miniciusról, V. könyv.
Egy férj, aki egy pénzösszeget akart adni a feleségének, megengedte neki, hogy az adósával
egyezséget kössön. Az asszony ezt megtette, de mielőtt megkapta volna a pénzt, elvált a
férjétől. Kérdezem, hogy az utóbbi visszakövetelheti-e a teljes összeget, vagy az ígéret alapján
indított per az ajándékozás miatt semmis lesz. Azt válaszoltam, hogy a kikötésnek nem lesz
hatása. Ha azonban az ígérő a tények ismerete nélkül fizetne a nőnek, és a pénzt nem költötte
el, az adós visszakövetelheti azt. Ha azonban kész arra, hogy a férjre ruházza át a keresetjogát,
akkor a csalásra alapított kivétel védi, és ezért a férj az adós nevében indított per útján
behajthatja ezt a pénzt. Ha azonban a pénz nem áll fenn, és a nő ennek következtében
gazdagabbá vált, a férj követelheti azt; mert úgy kell érteni, hogy a nő azáltal lett gazdagabb,
hogy a férjéhez tartozó vagyont kapott, mivel az adós a csalásra alapított kivétellel
védekezhet.
40. Ulpianus, Vélemények, II. könyv.
Ha a feleség a férjnek valamilyen hivatal megszerzése céljából vagyont adományoz, az
adományozás annyiban érvényes, amennyiben az a hivatal biztosításához szükséges volt a férj
számára.
41. Licinius, Rufinus, Szabályok, VI. könyv.
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Antoninus császár ugyanis úgy döntött, hogy a feleség a férje érdekeinek előmozdítása
érdekében adhat vagyont a férjének.
42. Gaius, A tartományi ediktumról, XI. könyv.
Az adományozás egy másik okát nemrégiben vezették be Antoninus császár engedékenysége
révén, amelyről azt mondjuk, hogy a becsület kedvéért történik; például amikor egy feleség
adományt tesz férjének, hogy az a szenátori vagy lovasrendbe való felvételét kérhesse, vagy
kiállítások céljából.
43. Paulus, szabályok.
A férj és a feleség között adományozás történhet száműzetés esetén.
44. Neratius, Pergamenek, V. könyv.
Ha egy idegen a férj tulajdonát képező vagyontárgyat adományoz a férj feleségének, és
mindketten nem tudnak erről a tényről, és ha a férj sem tudja, hogy a saját tulajdonát képező
vagyontárgyat adományozta, a nő jogszerűen szerezheti meg az említett vagyontárgyat
haszonélvezettel. Ugyanez a törvényes szabály érvényesül akkor is, ha valaki, aki a férj
irányítása alatt áll, abban a hiszemben, hogy független, apja feleségének ajándékoz. Ha
azonban a férj megállapítaná, hogy az ingatlan az övé volt, mielőtt annak tulajdonjoga
usucaption útján megszűnne, akkor visszaszerezheti azt, és a nő birtoklása megszakad; még
akkor is, ha a férj ezt nem kívánja, és a nő tudomására jut, hogy az az övé; mert ez az az eset,
amikor a nő maga is tudja, hogy az ajándékozást a férje tette. Helyesebb azt állítani, hogy
nincs akadálya annak, hogy a nő tulajdonjogát megszerezze; mert a nőknek nincs abszolút
tilalom a férjük tulajdonának megszerzésére, kivéve, ha az utóbbi adományt tesz nekik.
45. Ulpianus, Az ediktumról, XVII. könyv.
Marcellus a Digestum tizenhetedik könyvében azt állítja, hogy a férj még a feleségének
sérelme nélkül és a szenátus rendeletétől való félelem nélkül is elviheti a tulajdonát, ha a
köztük létrejött ügylet jogellenes.
(46) Ugyanő, Az ediktumról, LXXII. könyv.
A vagyon birtoklása nem feltétlenül jelenti a férj és a feleség közötti ajándékozást.
(47) Celsus, Digest, I. könyv.
Az a kérdés, hogy a férj a felesége üzleti ügyeinek intézése során, feladatai ellátása során a
felesége vagyonával kapcsolatban felmerült-e költség, ténykérdés, nem pedig jogi kérdés. A
felmerült költségek összegén és jellegén alapuló feltételezés nem lesz nehéz.
48. Ugyanez, Digest, IX. könyv.
Bármit is ad a férj a feleségének, az továbbra is az ő tulajdona marad, és visszaszerezheti, és
az sem számít, ha a felesége nagy összegű hagyatékot hagyott rá.
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49. Marcellus, Digest, VII. könyv.
Sulpicius Marcellusnak. Egy asszony, aki azt kívánta, hogy férje halála után a földje az ő és
férje közös fiára szálljon, aki apja irányítása alatt állt, átruházta a földet férjére, hogy az halála
után fiára hagyhassa. Kérdezem, hogy önök szerint az ajándékozás olyan jellegű-e, hogy az
ügylet érvénytelen, vagy ha érvényes, akkor az asszonynak van-e hatalma visszavonni azt, ha
nem akarja hagyni, hogy érvényben maradjon? A válasz az volt, hogy ha az ajándékozásra
ürügyet vagy (úgymond) kifogást keresnek, akkor az átadás nem lesz érvényes; vagyis ha a
feleség arra számított, hogy a férje időközben bármilyen előnyt fog belőle kovácsolni.
Ellenkező esetben, ha csak igénybe vette férje szolgálatait, és ő azért adta, hogy az asszony
visszavonhassa az ajándékozást; vagy azért, hogy a vagyon minden járandóságával együtt az
apán keresztül a fiúra szálljon, miért ne lehetne érvényesnek tekinteni, mintha az ügylet egy
idegennel történt volna, vagyis ha a vagyont ugyanolyan körülmények között adták volna át
neki?
50. Javolenus, Episztolák, XIII. könyv.
Ha egy nő húsz aureiért vesz rabszolgát, és a férje a vásárláskor ötöt fizet az eladónak, ha
válásra kerül sor, akkor ezt az összeget biztosan visszakapja. Nem számít, hogy a rabszolga
értéke megromlott-e, vagy ha meg is halt, a férj akkor is jogosult lesz követelni az öt aureit;
mert felmerül a kérdés, hogy a nő gazdagodott-e a férje vagyonával, amikor a hozomány
visszaadásának kérdése felmerült. Ebben az esetben úgy kell érteni, hogy a nő anyagi
előnyhöz jutott, mivel férje közbenjárásával mentesült egy olyan tartozás megfizetése alól,
amellyel akkor is tartozott volna, ha férje nem fizette volna ki a pénzt. Az sem számít, hogy a
nő milyen okból tartozott a pénzzel, azaz, hogy kölcsönkérte-e azt, vagy pedig valamilyen
vásárlás miatt tartozott.
1. Ha a nő nem vette meg a rabszolgát, hanem a pénzt a férjétől kapta, hogy megvásárolja,
akkor, ha a rabszolga meghal, vagy elértéktelenedik, a veszteséget a férjének kell viselnie,
mert mivel a nő nem vette volna meg a rabszolgát, ha nem kapta volna meg a pénzt a férjétől,
annak kell viselnie a veszteséget, aki adta, feltéve, hogy a rabszolga meghalt; nem tekinthető
meggazdagodottnak az a nő sem, akit a hitelezője nem engedett el, és nem birtokolja azt, amit
a férje pénzén vásárolt.
51. Pomponius, Quintus Muciusról, V. könyv.
Quintus Mucius azt mondja, hogy amikor vita merül fel arról, hogy valami a feleség kezébe
került-e, jobb és tisztességesebb azt állítani, hogy a vagyon a férje révén került a kezébe, vagy
valaki más által, aki a férje irányítása alatt áll, ha nem bizonyított, hogy milyen forrásból
szerezte azt. Úgy tűnik, Quintus Mucius is ezt a véleményt fogadta el, hogy elkerülje a
feleséggel kapcsolatos szégyenletes vizsgálatot.
52. Papinianus, Kérdések, X. könyv.
Ha egy férfi a felesége javára nagyon csekély összegért bérbe ad neki ingatlant, az ügylet
semmis. Ha azonban a felek között alacsony értéken történik a letétbe helyezés, az egyikük
javára, az érvényes. Ezek a vélemények különböznek, mert a bérleti szerződés nem köthető
meg bizonyos bérleti díj nélkül, de a foglaló az ingatlan értékelése nélkül is létrejöhet.
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1. Egy feleség úgy rendelkezett, hogy egy földterület termését az örököse adja férjének, és ha
ez nem történik meg, akkor mortis causa ígért egy bizonyos pénzösszeget. Mivel a férj a
feleség életében meghalt, a kikötés, valamint az utóbbi utasítására mortis causa történt átadás
is megszűnt; mivel olyan esetben, amikor a vagyon visszaszerzésére irányuló személyes
kereset idegenek között indul, házasok között erre nem kerül sor.
53. Ugyanő, Vélemények, IV. könyv.
Megállapodott, hogy az após nem adományozhat sem a vejének, sem a menyének mortis
causa, mert ha az após meghal, a házasság nem bomlik fel; és az sem számít, hogy az apa a
fiát vagy a lányát kitagadta-e az örökségből, vagy sem. Válás esetén ugyanezen okból más a
szabály.
1. Egy nő használta a hozományként kapott vagyontárgyakat, miután a férje beleegyezésével
felértékelték azokat. Ha az említett vagyontárgy a használat következtében megrongálódik, a
kár beszámítása nem megengedett. A nő nem hivatkozhat arra sem, hogy a vagyont
úgyszólván ráhagyta a végrendelet értelmében, amellyel a férje őt meghagyta; mivel az ilyen
jellegű átvétel nem úgy tűnik, hogy az említett vagyontárgyat neki adták vagy megfosztották
volna tőle.
54. Ugyanő, Vélemények, VIII. könyv.
Egy férj kikötötte a megígért hozomány kamatát, de nem követelte azt. Mivel a férj a
házasság teljes ideje alatt saját költségén tartotta el feleségét és annak rabszolgáit, és a
hozományt előnyben részesített hagyatékként hagyta rá, valamint az általa neki adott
adományokat a szokásos jogi formaságokkal megerősítette, úgy ítélték meg, hogy a
hozomány kamatai nem tartoznak a hagyatékba, hanem az adományozás feltételei szerint
elengedésre kerültek.
55. Paulus, Kérdések, VI. könyv.
Egy feleség egy pénzösszeget adott férjének, és ez utóbbi a neki adott pénzzel vagy személyi
vagy ingatlan tulajdont vásárolt, és mivel a férj nem volt fizetőképes, és az ingatlan még
mindig megvolt, kérdezem, hogy ha a feleség vissza akarja vonni az adományt, jogszerűen
járhat-e el személyes keresettel a behajtás érdekében; mivel a férj, bár fizetésképtelen, úgy
tűnik, hogy az adományból hasznot húzott, mivel a felesége pénzéből szerzett ingatlan még
mindig a birtokában volt. Azt válaszoltam, hogy nem lehet tagadni, hogy az adományozásból
hasznot húzott, mivel nem azt vizsgáljuk, hogy milyen vagyontárgyakat szabadított meg az
adományozással az adósságkötelezettség alól, hanem azt, hogy a feleségének milyen
vagyontárgyai vannak a birtokában. Hiszen nem különbözik attól, akinek a vagyonát
adományozták, csak abban, hogy ebben az esetben a vagyon még mindig a feleségé, és ő azt
közvetlen per útján visszaszerezheti. A férj helyzete rosszabb lesz, ha az ingatlan értékének
megfelelő összegért indítanak ellene pert, és nem az ajándékozáson felüli összegért, mintha
hozományi perben perelnék. Semmi sem akadályozza azonban a nőt abban, hogy a saját
vagyonának visszaszerzése érdekében méltányossági reálpert is indítson.
56. Scaevola, Kérdések, III. könyv.
Ha én a feleségemnek feltétlenül meg akarok adni valamit, amit egy másik személy mortis
causa meg akar adni neki, akkor amit én elrendelek neki adni, az semmis lesz; mert ha a fent
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említett fél visszanyeri egészségét, akkor én személyesen leszek felelős a behajtásért, és ha ő
meghal, akkor én mégis szegényebb leszek, mert nem lesz meg az, ami engem megilletne.
(57) Paulus, Vélemények, VII. könyv.
Amikor egy nő kapott a férjétől egy pénzösszeget adományként, és a következő szavakkal írt
neki: "Amikor kérésemre, legkedvesebb uram, engedelmeddel húsz aureit adtál nekem
bizonyos ügyeim elintézése céljából; ezt az összeget azzal a feltétellel fizetted ki velem, hogy
ha bármilyen hibám vagy rossz magatartásom miatt házasságunk még életünkben felbomlana,
vagy ha beleegyezésed nélkül elhagynám a házadat; vagy minden ok nélkül megtagadlak;
vagy ha bebizonyosodik, hogy a válás miattam történt; ígérem, hogy ezen esetek
bármelyikében késedelem nélkül visszafizetem és visszaadom neked a húsz aureit, amelyet a
mai napon beleegyeztél, hogy adományként nekem adományozol." Megkérdezem, hogy
abban az esetben, ha ez az asszony megtagadja férjét, Titiust, vissza kell-e fizetnie a pénzt.
Paulus azon a véleményen volt, hogy az a pénz, amelyet a férj a kikötésben foglalt
feltételeknek megfelelően adott az asszonynak, visszakövetelhető, ha a feltétel teljesült,
hiszen akkor az adományból kölcsönné alakul át. Ha azonban a kikötésben foglalt feltétel nem
bizonyítottan teljesült, csak az az összeg követelhető vissza, amellyel a feleség bizonyítottan
gazdagodott az ajándékozásból.
58. Scaevola, Vélemények, II. könyv.
Mi a törvény ott, ahol földeket és rabszolgákat adtak Szeia számára az ágyasság idején, és
később, a házasságkötéskor visszaadta őket, és másokat kapott helyettük? A válasz az volt,
hogy a megállapított tények alapján úgy tűnik, hogy inkább egy üzleti ügyletet kötöttek, mint
hogy ajándékozásra került volna sor.
1. Amikor a rabszolgák élelmezésével kapcsolatban felmerül a kérdés, a válasz az volt, hogy
az ágyasság idején adott élelem nem követelhető vissza, még az sem, amit a házasság idején
adtak, ha a rabszolgákat a feleség és a férj is használta.
2. Amikor egy fiú az anyja ügyeit szokta intézni, és az ő pénzén, az ő beleegyezésével
rabszolgákat és más vagyontárgyakat vásárolt, és a fiú a saját nevére állította ki az adásvételi
váltókat, és még az apja irányítása alatt meghalt; felmerült a kérdés, hogy az anyja indíthat-e
eljárást a férje ellen, és ha igen, milyen keresethez folyamodhat. A válasz az volt, hogy ha az
anya azt akarta, hogy a fia feleljen az említett pénzért, akkor jogosult lenne De peculio pert
indítani az apa ellen, akinek az irányítása alatt a fiú állt, az utóbbi halálát követő egy éven
belül; ha pedig a vagyont ajándékozta, akkor azt annyiban követelhetné vissza, amennyiben
az apa az említett ajándékozásból hasznot húzott.
59. Paulus, Vélemények, II. könyv.
Ha valaki azzal a feltétellel adományoz a feleségének, hogy az megkapja azt, amit ő ad neki
hozományként, és a férfi meghal, az adomány érvényessé válik.
(60) Hermogenianus, Epitoméi a jogról, II. könyv.
A mostohaapának és a mostohafiúnak nem tilos egymásnak adakozni a házasságkötés
alkalmából.
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1. A férj és feleség közötti adományozás válás esetén megengedett; ez ugyanis gyakran
megtörténik, vagy azért, mert a férj papságra lép, vagy azért, mert steril,
61. Gaius, A tartományi ediktumról, XI. könyv.
Vagy ahol a házasság idős kor, betegség vagy katonai szolgálat miatt nem állhat fenn,
62. Hermogenianus, Epitoméi a jogról, II. könyv.
Ezen okok miatt a házasságot barátságosan felbontják.
1. A férj és feleség, illetve a patrónus és a felszabadított nő között tett adományt nem erősítik
meg, ha válásra kerül sor, vagy a házasságot nem ünnepélyesen kötik meg. Ha az
adományozás megtörtént, és a felek között válás történt, azt nem osztják meg, ha a nő nem
kaphat válást a férjétől annak beleegyezése ellenére. Ezért az adományt úgy kell tekinteni,
mintha azt nem adták volna, ha ilyen körülmények között történik a válás.
63. Paulus, Neratiusról, III. könyv.
Ha a feleség tulajdonát képező anyagok úgy kapcsolódnak a férje épületéhez, hogy
eltávolításuk esetén bármilyen hasznukra lehetnek, úgy kell tekinteni, hogy a nő keresetet
indíthat, mivel a tizenkét tábla törvénye erre nem ad felhatalmazást, bár nem valószínű, hogy
a tizedesek nem gondoltak olyan felekre, akiknek a beleegyezésével a tulajdonukat mások
épületeivel összekötötték. Paulus megjegyzi, hogy ebben az esetben csak úgy lehet eljárást
indítani, hogy a feleség javára csak az épületből eltávolított vagyon visszaszerzésére irányuló
per indulhat, és nem a Tizenkét Tábla Törvénye szerinti kétszeres kártérítésre irányuló per;
mert ami az épületbe a tulajdonos tudtával került bele, az nem lopott.
64. Javolenus, Labeo utolsó műveiről, VI. könyv.
Egy férfi a válás után adott valamit a feleségének, hogy rávegye, térjen vissza hozzá; és az
asszony, miután visszatért, később elvált. Labeo és Trebatius egy Terentia és Maecenas között
felmerült ügyben úgy vélekedett, hogy ha a válás valódi volt, az ajándékozás érvényes, ha
azonban színlelt, akkor semmis. Igaz azonban, amit Proculus és Caecilius állít, nevezetesen,
hogy a válás valódi, és az emiatt tett adományozás érvényes, ha újabb házasság következik,
vagy a nő olyan hosszú ideig marad hajadon, hogy a házasság felbomlásához nem fér kétség,
különben az adományozásnak nincs ereje és hatása.
65. Labeo, Utolsó művek epitomái, Javolenus által, VI. könyv.
Ha egy férfi egy olyan nőnek adományoz, aki még nem házasodhat, úgy gondolom, hogy ez
érvényes lesz.
66. Scaevola, Digest, IX. könyv.
Seia, amikor egy bizonyos napon feleségül akart menni Semproniushoz, mielőtt a házába
vezették volna, és mielőtt a házassági szerződést aláírták volna, adott neki bizonyos számú
aureit. Kérdezem, hogy ez az adomány érvényes-e? Azt válaszoltam, hogy nem kell szigorúan
figyelni az időpontra, vagyis arra, hogy az adományozásra azelőtt került-e sor, mielőtt a
házába vezették, vagy a házassági szerződés aláírása előtt, mivel nagyon gyakran ezt a
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házasságkötés után teszik; mert ha az adományozás nem a házasság megkötése előtt történt,
amit úgy kell érteni, hogy a felek beleegyezésével történt, akkor nem lesz érvényes.
1. Egy lányt három nappal a szertartás előtt elvezettek leendő férje vidéki székhelyére, ahol a
férjétől külön szobában tartózkodott, és a házasságkötés napján, mielőtt a lány átment volna a
férj felügyelete alá, és mielőtt a víz és a tűz rítusa alá került volna, vagyis mielőtt a násznépet
megünnepelték volna, a férfi tíz aurei-t ajánlott fel neki ajándékba. Felmerült a kérdés, hogy
ha a házasságkötés után válásra kerül sor, vajon az adományozott összeget vissza lehet-e
kapni. A válasz az volt, hogy amit a házasságkötés előtt ajándékba adtak, az nem vonható le a
hozományból.
67. Labeo, A valószínűségek epitomája, Paulus által, II. könyv.
Ha egy feleség a férje vagy valaki, aki a férje irányítása alatt áll, által adott pénzzel vásárol
rabszolgát, és miután a rabszolga a tulajdonába került, átadja azt a férjének adományként, az
átadás érvényes lesz, még akkor is, ha ez ugyanazzal a szándékkal történik, mint más
adományok esetében, és emiatt nem adható meg a feleségnek a visszaszerzés iránti kereset.

2. cím. A válásokról és a megtagadásokról
1. Paulus, Az ediktumról, XXXV. könyv.
A házasság felbomlik válás, halál, fogság, vagy bármely másfajta szolgaság miatt, amelyet
bármelyik félre kiszabnak.
(2) Gaius, A tartományi ediktumról, XI. könyv.
A válás szó vagy a vélemények különbözőségéből származik, vagy pedig abból, hogy azok,
akik felbontják a házasságukat, különböző utakon járnak.
1. A megtagadás, azaz a házasságról való lemondás esetén a következő szavakat használják:
"Tartsd meg a vagyonodat" vagy "Tartsd meg a vagyonod kezelését".
2. A jegyesség felbontásához bizonyos, hogy lemondást kell tenni, amely esetben a következő
szavakat használják, nevezetesen: "Nem fogadom el a feltételeket."
3. Nem számít, hogy a lemondás annak a személynek a jelenlétében vagy távollétében
történik-e, akinek az egyik fél az irányítása alatt áll, vagy annak, aki az említett irányítás alatt
áll.
3. Paulus, Az ediktumról, XXXV. könyv.
Ez nem valódi vagy tényleges válás, kivéve, ha a cél az örökös különválás létrehozása. Ezért
bármi, amit a harag hevében tesznek vagy mondanak, nem érvényes, kivéve, ha az elhatározás
nyilvánvalóvá válik azáltal, hogy a felek kitartanak szándékuk mellett, és ezért ha a
megtagadás a harag hevében történik, és a feleség rövid időn belül visszatér, nem tekinthető
elváltnak.
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4. Ulpianus, Sabinusról, XXVI. könyv.
Julianus a Digestus tizennyolcadik könyvében azt kérdezi, hogy egy elmebeteggé vált nő
megtagadhatja-e a férjét, vagy maga is megtagadhatja-e. Azt mondja, hogy egy elmebeteg nőt
meg lehet tagadni, mert olyan helyzetben van, mint aki semmiről sem tud, de a férjét nem
tagadhatja meg őrültsége miatt, és a kurátor sem teheti meg, de az apja megtagadhatja. A
megtagadás kérdésével nem foglalkozott volna, ha nem állapították volna meg, hogy a
házasság akkor is fennáll, ha a nő elmebeteg. Ez a vélemény számomra helyesnek tűnik.
5. Ugyanő, Az ediktumról, XXXIV. könyv.
Ha egy emancipált lány válást kérne, hogy férje hasznot húzzon a hozományából, és becsapja
apját, aki azt haszonélvezeti jogként követelhetné, ha a lány a házasság alatt meghalna, akkor
az apának könnyítést kell nyújtani, hogy ne veszítse el a hozományt, mert a praetornak az
apának éppúgy segítségére kell lennie, mint a férjnek. A hozomány követelésének jogát tehát
az apának kell megadni, éppúgy, mintha a lánya a házasság alatt halt volna meg.
6. Julianus, Digest, LXII. könyv.
Az ellenség kezén lévők feleségei úgy tekinthetők, hogy mindig megtartják a férjes asszonyok
helyét, kizárólag azon az alapon, hogy mások nem vehetik el őket meggondolatlanul. És
általánosságban azt kell mondani, hogy amíg bizonyos, hogy a férj fogságban van és él, addig
a feleségének nincs joga más házastársi kapcsolatot létesíteni, hacsak ő maga nem ad okot a
megtagadásra. Ha azonban bizonytalan, hogy az ellenség által fogva tartott férj él-e vagy
meghalt, akkor, ha a fogságba eséstől számított öt év eltelt, a feleségének joga van új
házasságot kötni, így az első házasságot békésen felbontottnak kell tekinteni, és mindegyik
félnek meg kell semmisíteni a maga jogait. Ugyanezt a szabályt kell betartani akkor is, ha a
férj otthon marad, és a feleségét fogságba ejtik.
(7) Papinianus, A házasságtörésről, I. könyv.
Ha az egyik fél, aki a másiknak értesítést adott a válásról, megbánja, és a másik nem tud a
szándékváltozásról, a házasságot továbbra is fennállónak kell tekinteni; kivéve, ha az, aki az
értesítést kapta, és tud a szándékváltozásról, maga kívánja a házasság felbontását, mert akkor
a házasságot az fogja felbontani, aki az értesítést kapta.
8. Ugyanő, A házasságtörésről, II. könyv.
Az isteni Hadrianus három évre száműzte azt a férfit, aki utazás közben egy másik férfi
feleségét magával vitte a házába, ahonnan az asszony megtagadási nyilatkozatot küldött a
férjének.
9. Paulus, A házasságtörésről, II. könyv.
A válás csak akkor érvényes, ha az eljárást kezdeményező fél szabadúszóján kívül hét
nagykorú római polgár jelenlétében történik. A felszabadított ember alatt azt értjük, akit az
apa, a nagyapa, a dédapa és más, a fent említett eljárásban érdekelt felmenők felszabadítottak.
(10) Modestinus, Lovaglások, I. könyv.
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Az a felszabadított nő, aki feleségül ment a pártfogójához, nem válhat el tőle a pártfogó
beleegyezése nélkül, kivéve, ha a pártfogó bizalmi jogviszonya alapján felszabadították, mert
akkor megteheti ezt annak ellenére, hogy a pártfogója felszabadított nője.
11. Ulpianus, A Lex Julia et Papia, III. könyv.
Ahol a törvény kimondja: "A pártfogójával házasodott szabad nőnek nem engedhető meg a
válás joga", ott ez nem jelenti a válás érvénytelenségét, mert a házasságot általában a polgári
jog szünteti meg; ezért nem mondhatjuk, hogy a házasság fennáll, hiszen a különválás
megtörtént. Julianus megint csak azt mondja, hogy a feleség ilyen körülmények között nem
jogosult a hozománya visszaszerzésére irányuló keresetre; ezért ésszerű, hogy ha a pártfogója
azt kívánja, hogy a felesége maradjon, nem mehet máshoz feleségül. Mivel ugyanis a
törvényhozó úgy értelmezte, hogy a házasság bizonyos mértékig a felszabadított nő
cselekedete által felbomlott, megakadályozta, hogy mással házasságot kössön, ezért ha mással
köt házasságot, úgy tekintendő, mintha nem lenne házas. Julianus még ennél is tovább megy,
mert szerinte az ilyen nő még ágyasságban sem élhet senkivel, kivéve a pártfogóját.
1. A törvény azt mondja: "Amíg a pártfogó azt kívánja, hogy a felesége maradjon a felesége".
Ez azt jelenti, hogy a patrónus azt kívánja, hogy a felesége legyen, és hogy a vele való
kapcsolata továbbra is fennálljon; ezért ha a patrónus megszűnik a felesége lenni, vagy azt
kívánja, hogy a felesége maradjon, a törvény tekintélye megszűnik.
2. Nagyon helyesen állapították meg, hogy e törvény előnye megszűnt, amikor a pártfogó
bármilyen akaratnyilvánítással úgy értelmezhető, hogy lemondott arról a vágyáról, hogy a nőt
feleségként tartsa meg. Ezért, amikor a szabadult asszonya ellen a vagyon elvétele miatt
eljárást indít, miután az asszony az ő beleegyezése nélkül elvált tőle, császárunk és isteni
atyánk egy rescriptumban megállapította, hogy a fél úgy értelmezhető, hogy nem akarja, hogy
az asszony a felesége maradjon, amikor ezt a keresetet vagy más hasonlót indít, amit csak
válás esetén szokás megtenni. Ezért, ha a férj házasságtöréssel vagy más olyan
bűncselekménnyel vádolja az asszonyt, amellyel senki más nem vádolhatja a feleséget, csak a
férje, a jobb vélemény az, hogy a házasságot felbontják; mert nem szabad elfelejteni, hogy a
feleséget nem fosztják meg attól a jogától, hogy mással házasodjék, kivéve, ha maga a
patrónus kívánja őt ebben a minőségében megtartani. Ennélfogva, valahányszor akár csak egy
csekély ok is arra utal, hogy a férj nem kívánja, hogy az asszony a felesége maradjon, azt kell
mondani, hogy a felszabadított nő már jogot szerzett arra, hogy mással kössön házasságot.
Ezért, ha a patrónus eljegyezte magát, vagy más nőnek szánta magát, vagy mással keresett
házasságot, akkor úgy kell tekinteni, hogy már nem kívánja a felszabadított nőt a feleségének.
Ugyanez a szabály vonatkozik arra az esetre is, ha a nőt ágyasként tartja.

3. cím. Milyen módon lehet a hozományt a házasság felbontása után
visszaszerezni
1. Pomponius, Sabinusról, XV. könyv.
A hozomány ügye mindig és mindenütt elsőbbséget élvez, mert a közérdek az, hogy a
hozományt megőrizzék a feleségek számára, mivel feltétlenül szükséges, hogy a nőknek
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rendelkezniük kell az utódnemzéshez szükséges eszközökkel, és hogy az államot szabadon
született polgárokkal lássák el.
(2) Ulpianus, Sabinusról, XXXV. könyv.
A házasság felbontása esetén a hozományt a nőnek kell átadni. A férj kezdetben nem
kényszerül arra, hogy azt kikötés útján másnak ígérje, kivéve, ha ez semmiképpen sem sérti a
jogait; mert azt kell tartani, hogy ha okkal tarthat attól, hogy bármi olyat, ami neki
kellemetlenséget okozhat, nem kényszerülhet arra, hogy a hozományt másnak ígérje, mint a
feleségének. Ez az eset áll fenn, ha a nő a saját szeretője.
1. De ha a lány az apja irányítása alatt áll, és a hozomány tőle származik, akkor az az apját és
a lányát illeti. Ezért az apa sem saját személyében, sem megbízottja útján nem követelheti a
hozományt leánya beleegyezése nélkül; ezért mondja Sabinus, hogy azt ilyen módon kell
megígérni. Ezért annak kell megígérni, akinek mindkét fél ezt elrendeli. Ismétlem, ha ezt csak
az apa rendeli el, a hozományért való pereskedés jogát nem veszik el a lányától, miután az a
saját szeretőjévé vált. Sőt, ha az apa egyedül tesz ígéretet a lánya beleegyezésével, a
keresetindítás joga sértetlen marad, amennyiben ez őt érinti. De járhat-e el egyedül, vagy a
lányával együtt indíthat eljárást? Úgy vélem, hogy a keresetindítás joga, amely az apát a
lányával együttesen illeti meg, nem vész el; de ha a lány saját szeretőjévé válik, ez a kikötés
őt sérti.
2. Amikor az apa hozomány iránti keresetet indít, a lány beleegyezését úgy kell-e értenünk,
hogy a lány kifejezetten beleegyezik, vagy pedig úgy, hogy nem ellenkezik? Antoninus
császár egyik feljegyzése szerint a lány akkor adja beleegyezését az apjának, ha nem nyilvánít
egyértelműen ellenkezést. Julianus a Digestus negyvennyolcadik könyvében azt állítja, hogy
az apát úgy tekintik, hogy a lánya beleegyezésével indít eljárást, ha az utóbbi elmebeteg; mert
ha a lány az elmebetegség miatt nem tud ellenkezést kifejezni, akkor nagyon is indokoltnak
tartja, hogy beleegyezését adja. Ha azonban a leány nincs jelen, akkor azt kell mondani, hogy
az apa nem az ő beleegyezésével jár el, és biztosítékot kell nyújtania, hogy a leány megerősíti,
amit tesz. Ha a leány az eszméi birtokában van, megköveteljük, hogy tudomást szerezzen az
eljárásról, hogy úgy tűnjön, hogy nem ellenzi azt.
3. Paulus, A Sabinusról, VII. könyv.
Mind az apa, mind a lány beleegyezése szükséges, nemcsak a hozomány követeléséhez,
hanem annak kifizetéséhez is, mivel mindkettőjüknek közös érdeke az, és egyikük sem
ronthatja a másik helyzetét. Ha azonban a lány által kapott pénz az apa kezébe kerül,
mindketten megfosztottak a hozományra vonatkozó keresetindítási jogtól.
(4) Pomponius, Sabinusról, XV. könyv.
Ha az apa a lánya férjétől a lánya beleegyezése nélkül hozományt szed be, és azt a második
férjnek adja a lánya nevében, és miután az apa meghalt, a lány keresetet indít az első férje
ellen, a csalásra alapított kivétel kizárja a keresetet.
5. Ulpianus, Sabinusról, XXX. könyv.
A hozománynak a házasság felbontásának évében történő felosztása tekintetében felmerül a
kérdés, hogy az időt a házasságkötés napjától vagy attól az időponttól kell-e számítani, amikor
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a vagyontárgyat a férjnek átadták. Ezért, ha a nyereséget a férjnek kell megtartania, sem a
hozomány keletkezésének napját, sem a házasságkötés napját nem kell figyelembe venni,
hanem azt a napot, amikor a hozományként adott földet először adták át, vagyis amikor a
birtokba adták.
6. Paulus, A Sabinusról, VII. könyv.
Ha a földet a házasságkötés előtt adták át, az évet a házasságkötés napjától a következő év
ugyanazon napjáig kell számítani. Ezt a szabályt minden más évben is be kell tartani, amíg a
válás meg nem történik, mert ha a földet a házasságkötés előtt adták át, és a váláskor már
leszüretelték a termést, akkor azt vissza kell adni, mint a hozomány részét.
(7) Ulpianus, Sabinusról, XXXI. könyv.
Úgy ítélték meg, hogy a nyereség az, ami a költségek levonása után megmarad, és a Scaevola
ezt a férj és a feleség által felmerült költségekre is alkalmazza. Ha ugyanis a feleség a szüret
előtti napon adta a hozományát, és miután a szüretet a férj kivette, válást szerez, Scaevola
szerint nem csak a tizenegy hónap nyereségét kell visszafizetni, hanem a felmerült költségeket
is le kell vonni, mielőtt a nyereséget felosztanák. Ezért, ha a férj költ valamit erre az évre,
akkor mindkét fél költségeit figyelembe kell venni. Ha tehát a nőnek a házasság több éve alatt
felmerült kiadásait veszik számba, akkor azokat az első évtől kezdve kell kiszámítani, mielőtt
a földet hozományként adták volna.
1. Papinianus azonban a Kérdések tizenegyedik könyvében azt mondja, hogy válás esetén a
nyereséget nem attól a naptól kezdve kell felosztani, amikor az ingatlant bérbe adták, hanem a
házasság fennállása előtti időszakot kell figyelembe venni. Ha ugyanis a földet a szüret idején
adták hozományul, és a férj november kalendájától kezdve bérbe adta, és a válás január hónap
utolsó napján történt, nem igazságos, hogy a férj egyszerre tarthatja meg a szüret hasznát és a
bérleti díj negyedik részét arra az évre, amikor a válás történt; ellenkező esetben, ha a válás a
szüret előtti napon történt, a férj megtarthatná a teljes hasznot. Ha tehát a válásra január végén
került sor, és a házasság már négy hónapja fennállt, akkor a szüret hasznát és az adott évre
vonatkozó bérleti díj negyedik részét össze kell vonni, és ebből a pénzből egyharmad részt a
férjnek kell kifizetni.
2. Ugyanezt a szabályt kell betartani az ellenkező esetben is. Ha ugyanis egy nő közvetlenül a
szüret után hozományként egy földterületet ad férjének, és ez utóbbi március kalendájától
bérli ugyanezt a földet, és a válás április kalendáján történik meg, a férj nemcsak a bérleti díj
tizenketted részét tarthatja vissza, hanem a bérleti díjnak azt az arányos részét is, amely a
hónapok teljes száma után jár, amely alatt a földet hozományként birtokolta.
3. Továbbá, ha a termés a házasság felbontásának évében a bérleti szerződés feltételeinek
megfelelően a bérlőé volt, és a házasságot a szüret előtt felbontják, a termésből származó
pénzt a következő szüret várható hozamára tekintettel kell kiszámítani.
4. Az elmondottakból következik tehát, hogy azokat a nyereségeket, amelyeket a nő a
házasságkötés előtt gyűjtött, nem kell a felosztásnál figyelembe venni.
5. A beszámítás történhet az adományok miatt, valamint a válás után befolyt nyereségből
esetlegesen kisajátított összegek miatt.
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6. Ami az egy évről szólt, az vonatkozik a hat hónapos időtartamra is, ha évente két termést
szednek, mint például az öntözött földek esetében.
7. Ugyanez a szabály vonatkozik arra az esetre is, ha a nyereséget több év alatt csak egyszer
szedik be, mint amikor fákat vágnak ki.
8. Továbbá, ha a földbérlet olyan jellegű, hogy öt év elteltével az éves bérleti díjon felül még
valamit fizetni kell, akkor a többlet összegét az öt év eltelt részének arányában kell
figyelembe vennünk.
9. Úgy véljük, hogy ugyanez az elv nemcsak a földre, hanem a szarvasmarhára is vonatkozik,
így a juhok gyapját és a nyájak szaporulatát is le kell adni. Ha ugyanis a férj hozományként
elfogad bizonyos anyajuhokat, amelyek hamarosan megszülettek, vagy amelyeket hamarosan
nyírni fognak, köteles-e semmit sem visszaadni, ha a bárányok megszületése vagy a juhok
nyírása után azonnal válás következik be? Ebben az esetben a nyereséget arra az egész időre
kell figyelembe vennünk, amíg az állatokról gondoskodtak, és nem csupán arra az időre,
amikor az állatokat begyűjtötték.
10. A rabszolga esetében az egész évet figyelembe kell venni, ha a szolgálatait erre az
időtartamra bérelték, így azok a válást megelőzően a férjé, de azt követően a feleségé lesznek.
11. Ugyanaz a szabály vonatkozik a városi birtokok bérleti díjára is, mint a mezőgazdasági
földek termésére.
12. Ha a feleség hozományként földet ad a férjének, és az kivágja a fákat, és ezt nyereségnek
kell tekinteni, akkor az értéküket az év eltelt részének arányában vissza kell téríteni. Úgy
vélem azonban, hogy ha a kivágott fák sűrűsödtek, vagy kis méretűek voltak, akkor azokat
termésnek kell tekinteni. Ha azonban nem ilyen jellegűek voltak, a férjet kell felelősségre
vonni, mivel a földterület romlását okozta. Ha azonban a fákat egy vihar ereje döntötte ki,
akkor azt kell mondani, hogy értéküket az asszonynak kell kifizetni, és nem kell terménynek
minősíteni, mint ahogyan a kincs megtalálása esetén sem kell azt a termény részeként
számolni, hanem annak felét kell a feleségnek visszaadni, ugyanúgy, mint abban az esetben,
ha a kincset más földjén találják.
13. Ha egy férj márványbányákat talál a felesége hozományul adott földjén, és ezek a földet
jövedelmezőbbé teszik, a kivett, de el nem vitt márvány a férjé lesz, de a ráfordított
költségeket nem kell megtéríteni neki, mert a márvány nem része a föld hozadékának, kivéve,
ha az olyan jellegű, hogy a kő megújul, ahogyan ez egyes galliai és ázsiai kőbányákban
történik.
14. A krétagödrök, valamint az arany-, ezüst- vagy más fémbányák, illetve a homokbányák
hozama azonban a földterületek termésének részét képezi.
15. Néha a feleség biztosítékot ad a férjnek a haszonért, és a férj nem tart meg semmit, ha a
nő megkapja a földet, amíg a termés áll. Előfordul, hogy a férj megtartja a termést, és semmit
sem ad vissza, ami akkor fordul elő, ha nem marad több, mint amennyit ő jogosult megtartani
a részeként. Néha valóban vissza kell adnia a termést, ha többet gyűjtött, mint amennyit
jogosult megtartani. Ugyanez a szabály vonatkozik arra az esetre is, ha a hozományra
hivatkozva eljárást indítanak az após vagy az ingatlan valamelyik tulajdonostársának örököse
ellen.
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16. Pomponius azt mondja, hogy amit a föld megművelésére és beültetésére fordítottak, azt a
termés begyűjtésére fordítottnak kell tekinteni, csakúgy, mint azt, amit épületek fenntartására
vagy beteg rabszolga ápolására fordítottak, vagyis ahol az említett épületből vagy
rabszolgából bármilyen haszon származik. Ezek a kiadások azonban nem követelhetők, ha a
férj az év teljes nyereségét megtartja, mert a kiadásokat elsősorban a jövedelméből kell
fedezni. Nyilvánvaló, hogy ahol a férj új házat épített, ami szükséges volt, vagy újjáépítette a
régit, amely az ő hibáján kívül teljesen romba dőlt, jogosult lesz a költségekről számlát
benyújtani. Hasonlóképpen, ha kapát használ a földön, ugyanez a szabály alkalmazandó;
mivel az ilyen költségek vagy szükségesek, vagy hasznosak a vagyon szempontjából, és a férj
javára indítanak keresetet.
(8) Paulus, A Sabinusról, VII. könyv.
Ha egy földterületet adnak hozományként, és abból követ bányásznak, akkor az a döntés
született, hogy a kőfejtésből származó haszon a férjet illeti meg; mivel egyértelmű, hogy a nő
azzal a szándékkal adta az említett földterületet, hogy annak haszna a férjet illeti meg, kivéve,
ha a hozomány adományozásakor ennek ellenkezőjét állapította meg.
1. Amit a gabona vetésére fordítottak, az a termés sikertelensége esetén levonható a szüretből;
mivel az egész év termését ugyanannak tekintik.
(9) Pomponius, Sabinusról, XIV. könyv.
Ha a nő a hozomány átvételével késedelembe esik, a férje csak rosszhiszeműségért, nem
pedig az ügyre vonatkozó gondatlanságért felel, hogy ne kényszerüljön felesége cselekménye
miatt arra, hogy határozatlan ideig művelje a földjét; de a férj kezébe került terményről le kell
mondania.
10. Ugyanő, A Sabinusról, XV. könyv.
Ha egy házas leány, akit az ellenség fogságba ejtett, és akinek apjától kapott hozománya volt,
a fogságban halt meg, úgy gondolom, hogy ugyanazt az elvet kell alkalmazni, mintha
házasság közben halt volna meg; így, még ha nem is állt apja irányítása alatt, a hozomány
visszaszáll arra, akitől származott.
1. Proculus azt mondja, hogy ha egy férfi megöli a feleségét, akkor a hozományra vonatkozó
keresetet az örökösnek kell megadni; és ez teljesen helyénvaló, mert nem igazságos, hogy a
férj a saját bűne miatt a hozományból nyereséget várjon. Ugyanezt a szabályt kell betartani az
ellenkező esetben is.
11. Ugyanő, A Sabinusról, XVI. könyv.
Ha egy nő tudatosan olyan vagyontárgyat ad hozományként, amely másé, akkor azt ugyanúgy
át kell adnia a férjének, mintha a sajátját adta volna neki, valamint a terményt annak az évnek
az arányos részére, amelyben a válás történt.
12. Ulpianus, Sabinusról, XXXVI. könyv.
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Megállapítást nyert, hogy a férj ellene ítéletet hozhatnak az általa fizetni képes összegről, de
ez a kiváltság nem illeti meg az örökösét;
13. Paulus, A Sabinusról, VII. könyv.
Az ilyen jellegű kiváltság ugyanis személyes jellegű, és a közvetlenül érdekelt fél halálával
megszűnik.
(14) Ulpianus, Sabinusról, XXXVI. könyv.
Más a helyzet, ha egy védő jelenik meg, mivel úgy ítélik meg, hogy a férj megfelelően védi a
férjet, ha csupán azt az összeget adja meg a feleségnek, amelyet az asszony akkor kaphatott
volna meg, ha maga indított volna pert a férje ellen.
1. Pomponius nagyon helyesen kérdezi a Sabinusról szóló tizenhatodik könyvben, hogy ha
egy férj megállapodást kötött a feleségével, hogy nem a vagyona erejéig, hanem a teljes
összegre vonatkozóan kell ellene ítéletet hozni; vajon be kell-e tartani az ilyen megállapodást.
Tagadja, hogy azt be kellene tartani. Ez a vélemény számomra helyesnek tűnik, mivel jobb,
ha azt állítjuk, hogy az ilyen megállapodás a jó erkölcsbe ütközik, mivel nyilvánvaló, hogy azt
a tisztelet megsértésével kötötték, amelyet egy nőnek a férje iránt tanúsítania kellene.
(15) Paulus, A Sabinusról, VII. könyv.
A férj vagyoni forrásai összegének meghatározásához figyelembe kell venni az ügy
eldöntésének időpontját.
1. Bár a férj örököse ellen a hozomány teljes összegére vonatkozóan ítéletet hozhatnak, mégis
jogosult lesz a feleség vagyoni kötelezettségeire vonatkozó beszámításra, hogy csökkentse a
felelősségét; mint például, ha a férj a felesége által kisajátított vagyontárgyakat vagy a
felmerült költségeket adományozta, de nem lesz joga megbüntetni a feleséget rossz
magatartásáért.
2. Ugyanezt a kiváltságot élvezi az após is, azaz a forrásai erejéig ítéletet hozhat ellene,
amikor a menye hozomány iránti keresetet indít ellene;
16. Pomponius, Sabinusról, XVI. könyv.
Azért, mert az após a szülő helyét foglalja el.
17. Paulus, A Sabinusról, VII. könyv.
Másrészt, ha az apóst a férj az ígérete alapján perli, felmerülhet a kérdés, hogy őt is megilletie ugyanez a kiváltság. Neratius és Proculus a Pergamenek könyvében azt állítja, hogy ez így
igazságos.
1. Ráadásul, ha a feleséget az ígérete miatt perelik, a jobb vélemény az, hogy a feleség
kivétellel védekezhet. Proculus is ugyanezt mondja; ahogyan az is, hogy kivételt kap, ha
társas vállalkozáshoz tartozik, noha a polgári jog szerint felel.
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2. Neratius és Sabinus úgy véli, hogy ha egy hozományi perben a bíró a törvény ismeretének
hiányában a férj ellen a teljes összegre vonatkozó határozatot hoz, akkor a férj csalásra
hivatkozva kivételre hivatkozhat, és ez megvédi őt.
18. Pomponius, Sabinusról, XVI. könyv.
Labeo szerint a nő gyermekei, akik apjuk örökösei, szintén csak a vagyonuk erejéig hozhatnak
ítéletet ellenük.
(1) Bár a hozománnyal kapcsolatos ügyekben a férj nemcsak csalásért, hanem gondatlanságért
is felelős; mégis, amikor a hozományra vonatkozó perben a férj vagyoni felelősségét
vizsgálják, a csalást csak azért veszik figyelembe, mert saját ügyeinek intézése során nem
felel gondatlanságért. Úgy vélem, hogy bár a csalás csak akkor érintheti őt, ha nem
fizetőképes, ez csupán arra vonatkozik, hogy nem képes kifizetni a feleségének járó összeget,
és nem arra a csalásra, amelyben esetleg mással szemben vétkes volt. Ofilius azonban azt
mondja, hogy ha a dotal vagyon a férj rosszhiszeműsége miatt elvész, és egyéb tekintetben
fizetésképtelen, még ha nem is követett el csalást, hogy fizetésképtelenné váljon, mégis,
ítéletet kell hozni ellene kizárólag a dotal vagyon azon összegére vonatkozóan, amellyel
kapcsolatban csalárd módon járt el; éppúgy, mintha rosszhiszeműséggel tette volna magát
vagyoni felelőssé. Ha azonban a férj nem követett el sem csalást, sem gondatlanságot a dotal
vagyon elvesztése tekintetében, akkor csak azokat a kereseti jogokat kell a feleségére
átruházni, amelyek a férjet ezen az alapon megilletnék; mint például a lopás vagy a jogtalan
károkozás miatt.
19. Ulpianus, Sabinusról, XXXVI. könyv.
Ha azonban egy nő válófélben van, és a hozomány miatt indított perben az ügyhöz
csatlakozik, és visszatér a férjéhez, miután a házasság újra létrejött, a per megszűnik, és
minden marad a korábbi állapotában.
20. Paulus, A Sabinusról, VII. könyv.
Bár egy nő a házasság során nem azért kapta a hozományt, hogy adósságait kifizesse, vagy
bizonyos kívánatos földeket vásároljon, hanem azért, hogy korábbi férjétől született
gyermekeit, testvéreit vagy szüleit segítse, vagy váltságdíjat váltson ki az ellenség kezéből,
mivel ezek a célok igazságosak és tiszteletreméltóak, a hozományt nem lehet úgy tekinteni,
hogy azt helytelenül kapta, és ezért az igazság szerint jogosan fizették ki neki. Ezt a szabályt
az apai felügyelet alatt álló leányra vonatkozóan is be kell tartani.
21. Ulpianus, Disputációk, III. könyv.
Ha a férj a hozományhoz tartozó pénzt arra költötte, hogy rablókkal szemben váltságdíjat
szerezzen a felesége szolgálatához szükséges rabszolgákért, vagy azért, hogy a nő
kiszabadíthassa a fogságból valamelyik szükséges rabszolgáját, akkor a férj felel a költött
összegért; ha pedig a hozománynak csak egy részét használták fel, akkor azért a részért felel,
de ha az egészet elköltötték, akkor a hozományra vonatkozó kereset megszűnik. Ez a szabály
sokkal erőteljesebben érvényesül, ha az após hozomány iránti keresetet indít, mivel a
keresetnek meg kell térülnie azért, amit az ő javára költöttek el, függetlenül attól, hogy a férj
maga tette-e ezt, vagy pedig ő adta a pénzt a lányának, hogy az ezt megtehesse. Ha azonban
az apa nem indítana pert, hanem halála után egyedül a leánya indítana pert a hozománya
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behajtására, úgy kell tartani, hogy ugyanez a szabály lesz alkalmazandó; mivel ugyanis a
hozomány iránti keresetbe, mint más jóhiszemű keresetekbe, beletartozik a csaláson alapuló
kivétel; mert azt lehet mondani (ahogyan azt Celsus is tartja), hogy ez a kiadás beletartozik a
hozomány iránti keresetbe, különösen, ha a leány beleegyezésével merült fel.
22. Ugyanő, Az ediktumról, XXXIII. könyv.
Ha az apa adja a hozományt, vagy egy idegen, aki ezt teszi, bizonyos eshetőségre való
hivatkozással szerződik rá, például válás vagy haláleset esetén, akkor azt kell mondani, hogy
a nő mindenesetre jogosult lesz arra a keresetre, amelyről a megállapodásban nem esett szó.
1. Ha a házasság felbontása után a feleség, aki apai felügyelet alatt áll, a saját maga és apja
közös hozományát az utóbbi beleegyezése nélkül használja fel, az apa jogosult a hozomány
saját maga részére történő átadására irányuló keresetre, függetlenül attól, hogy lánya él-e vagy
halott. Ez a szabály akkor is érvényes, ha a hozományt olyan nőnek adják, aki valószínűleg
elherdálja azt. Ha azonban a hozományt jó okból olyan személynek adták, aki valószínűleg
nem fogja elherdálni, akkor nincs helye keresetnek, és az apa halála után sem az örökösei,
sem a nő nem indíthat eljárást a hozomány visszaszerzésére.
2. Ha a házasság felbontása után a megtévesztett nő újítással elfogad egy fizetésképtelen
adóst, a nő mindazonáltal jogosult lesz a hozomány iránti keresetre.
3. Ha az apa a lánya távollétében eljárást indít a hozomány visszaszerzése érdekében, még
akkor is, ha nem nyújt biztosítékot a cselekménye megerősítésére, a lánytól meg kell tagadni a
perlési jogot, függetlenül attól, hogy apja örököse lesz-e, vagy hogy örökségként kap-e tőle a
hozományának megfelelő összeget. Ezért Julianus több helyen is kijelentette, hogy amit
apjától kapott, az beszámítandó a hozományába, és az ő hasznára válik, ha tőle annyit kap,
amennyit férjétől hozományként kapott, és amennyit apjának fizetett.
4. Ha az apa nem maradhat Rómában, ahol a hozományért indított per van, mert valamilyen
ítéletet szabtak ki rá, a hozomány összegét ki kell fizetni a lánynak, feltéve, hogy biztosítékot
nyújt arra, hogy apja megerősíti a cselekedetét.
5. Szükséges, hogy a lány a kereset benyújtásához az apja beleegyezését adja, amikor a kérdés
felmerült. Ennek megfelelően, ha a lány azt mondja, hogy beleegyezik, és mielőtt a lányt a
kibocsátáshoz csatlakoznának, meggondolja magát, vagy akár emancipálódik, az apja által
benyújtott keresetnek nem lesz hatása.
6. Abban is egyetértünk Labeóval, hogy néha el kell utasítani a keresetet az apától, ha a
jelleme annyira megromlott, hogy félő, hogy a hozomány átvétele után elherdálja azt; ezért a
bíró tekintélyét kell közbelépni, amennyire csak lehet, hogy megvédje mind a lány, mind az
apa érdekeit. Ha azonban a leány azért rejtőzködik, hogy ne kelljen beleegyezését adnia egy
ilyen apának, akkor természetesen úgy gondolom, hogy az apának meg kell adni a keresetet,
de csak a megfelelő ok bizonyítása után. Mert mi van akkor, ha a leány a gyermeki tisztelet
indítékaiból beleegyezik apja távollétébe, miért ne tarthatnánk úgy, hogy a keresetnek nem
szabad neki helyt adni? Ha azonban az apa olyan személy, hogy leányának mindenképpen
beleegyezését kellene adnia, vagyis kiváló hírű férfi, leánya pedig szeszélyes természetű nő,
vagy nagyon fiatal, vagy túlságosan egy méltatlan férj befolyása alatt áll, akkor azt kell
mondanunk, hogy a praetornak inkább az apának kellene kedveznie, és neki kellene megadni
a keresetet.
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7. Ha akár a férj, akár a feleség a házasság alatt megőrül, gondoljuk át, mit kell tenni. És
először is meg kell jegyezni, hogy kétségtelen, hogy az, akit az elmebaj támad meg, nem
küldhet elutasító nyilatkozatot a másiknak, azon oknál fogva, hogy nincs az érzékei
birtokában. Meg kell azonban vizsgálni, hogy ilyen körülmények között a nőt el kell-e
taszítani. Ha ugyanis az elmebajnak vannak világos időszakai, vagy ha a szenvedés tartós, de
a nővel kapcsolatban állók által még elviselhető, akkor a házasságot semmiképpen sem
szabad felbontani. És ha az a fél, aki ennek a ténynek tudatában van, és ép elméjű, a
másiknak, aki elmebeteg, felmondja a házasságot, akkor, mint mondottuk, ő lesz a hibás a
házasság felbontásáért; mert mi olyan jóindulatú, mint az, hogy a férj vagy a feleség osztozik
a másik véletlen szerencsétlenségében? Ha azonban az elmebaj olyan heves, vad és veszélyes,
hogy a gyógyulásra nincs remény, és a gondozókat rettegésben tartja; akkor, ha a másik fél a
házasság felbontását kívánja akár az őrültséggel együtt járó kegyetlenség miatt, akár azért,
mert nincs gyermeke, és az utódnemzés vágya kísérti, az említett félnek, aki épelméjű,
megengedik, hogy a másik, aki őrült, értesítse a megtagadásról; így a házasság felbontható
anélkül, hogy bármelyik félre is szemrehányás érné, és egyik fél sem szenvedne kárt.
8. Ha azonban a nőt az elmebaj leghevesebb formája sújtja, és a férj ravasz indítékból nem
hajlandó érvényteleníteni a házasságot, hanem megvetéssel kezeli felesége szerencsétlen
állapotát, és nem mutat együttérzést iránta, akkor teljesen nyilvánvaló, hogy nem
gondoskodik róla megfelelően, és jogtalanul használja fel a hozományát; akkor vagy az
elmebeteg asszony gondnoka, vagy a hozzátartozói jogosultak bírósághoz fordulni, hogy a
férjet kötelezzék arra, hogy a kapott hozomány összegének megfelelően tartsa el, lássa el
élelemmel, lássa el gyógyszerekkel, és ne mulasszon el semmit, amit egy férjnek a feleségéért
meg kellene tennie. Ha azonban nyilvánvaló, hogy a férj a hozományt el akarja pazarolni, és
nem úgy élvezi azt, ahogyan azt egy férfinak tennie kellene, akkor a hozományt el kell
foglalni, és abból elegendő összeget kell kivenni a feleség és a rabszolgák eltartására, és
minden, a felek között a házasságkötéskor kötött hozományi megállapodás a korábbi
állapotában marad, és a feleség felépülésétől vagy bármelyik fél halálától függ.
9. Ezenkívül az elmebeteggé vált nő apja jogszerűen indíthat pert a hozomány
visszaszolgáltatására saját maga vagy a lánya számára; mert bár a nő, mivel elmebeteg, nem
tud felmondani, de az biztos, hogy az apja megteheti ezt.
10. Ha a házasság felbontása után az apa elmebeteggé válik, a lánya beleegyezésével a
gondnoka indíthat pert a hozomány visszaszerzésére; vagy ha nincs gondnok, a lánya indíthat
pert, de biztosítékot kell adnia a cselekménye megerősítéséért.
11. Azt is meg kell állapítani, hogy amennyiben az apát az ellenség fogságba ejti, a hozomány
visszaszerzése iránti keresetet a lánynak kell megadni.
12. Térjünk át egy másik témára, és vizsgáljuk meg, hogy ki ellen indul a hozományra
vonatkozó kereset. Egyértelmű, hogy maga a férj ellen, függetlenül attól, hogy a hozományt
neki adták-e, vagy másnak az ő beleegyezésével, függetlenül attól, hogy az utóbbi az ő
ellenőrzése alatt állt-e vagy sem. Ha azonban a férj apai fennhatóság alatt áll, és a hozományt
az apósának adták, akkor a pert az após ellen kell indítani. Nyilvánvaló, hogy ha a fiúnak
adták, vagy az apósának utasítására adták, akkor is az após abszolút felelősséggel tartozik. Ha
azonban a fiúnak adták, de nem az apa utasítására, Sabinus és Cassius azt a véleményt adta,
hogy a kereset mégis megindítható az apa ellen, mert a hozományt úgy tekintik, hogy annak a
kezébe került, aki a peculiumot birtokolja. Elégséges azonban, ha a peculium összegére, vagy
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arra a mértékre, amennyire az apa vagyonából hasznot húzott, ítéletet hoznak ellene. Ha
azonban a hozományt az após kapta, nem indíthat eljárást a férj ellen, kivéve, ha ez utóbbi az
apa örökösévé válik.
13. Ha egy nő téved a férje állapotát illetően, és azt hiszi, hogy a férfi szabad ember,
miközben valójában rabszolga, akkor a férje vagyonát illetően bizonyos előnyben kell
részesíteni; például ha vannak más hitelezők, akkor őt kell előnyben részesíteni, ha egy
peculio per indul, és ha a rabszolga tartozik valamivel a gazdájának, akkor a nőt nem szabad
előnyben részesíteni vele szemben, kivéve, ha az vagy hozományként adták, vagy annak
részét képező pénzzel vásárolták, mivel az ilyen jellegű vagyon dotal.
(23) Paulus, Az ediktumról, XXXVI. könyv.
Ha pedig bármit elköltöttek a hozományhoz tartozó vagyontárgyakra, és a nő nem számolt el
azokról, akkor a rosszhiszeműségre hivatkozva kivételt lehet tenni.
24. Ulpianus, Az ediktumról, XXXIII. könyv.
Ha a házasság fennállása alatt a feleség a férje közelgő fizetésképtelensége miatt eljárást
kíván indítani, milyen határidőt kell megállapítanunk arra, hogy a hozományt követelhesse?
Megállapítást nyert, hogy azt attól az időponttól kezdve lehet követelni, amikor teljesen
nyilvánvalóvá válik, hogy a férj anyagi forrásai nem elegendőek a hozomány átadására.
1. Ha a feleség a férje kitagadását követően indít eljárást, a jobb vélemény szerint a hozomány
követelését attól az időponttól kell számítani, amikor az örökös a férje apjának birtokába
lépett.
2. Ha a feleségnek egy bizonyos időpont után biztosítékot kell nyújtani a hozománya
kifizetésére, és a férj nem tud biztosítékot nyújtani, akkor a hozománynak a köztes idő alatt
való élvezetéből származó előny levonása után a fennmaradó összegre vonatkozóan ítéletet
kell hozni ellene. Ha azonban a férj megtagadja a biztosíték nyújtását, amikor képes lenne rá;
a Mela szerint az ítéletet a teljes összegre vonatkozóan kell ellene meghozni, és nem kell
figyelembe venni a köztes időben szerzett előnyből származó levonást. Ezért a bíró
kötelessége, hogy a férjet a biztosíték nyújtása esetén felmentse, vagy a beszámítás
figyelembevétele után ítéletet hozzon ellene. Jelenleg valóban ez a gyakorlat, és a nő nem
mondhatja azt, hogy szívesebben szenved halasztást, minthogy a fizetendő összeg
csökkentését elfogadja.
3. Függetlenül attól, hogy a hozományt a férj vagy a feleség kockáztatja, a férjnek a
törvényben meghatározott határidőn belül ki kell fizetnie.
4. Ha a férj a felesége beleegyezésével a hozomány részét képező rabszolgákat
manumifikálja, még akkor is, ha a felesége a rabszolgákat neki akarta ajándékozni, a férj nem
felel a rabszolgák felszabadításával kapcsolatban felmerült költségekért; ha azonban ez egy
közöttük kötött üzleti ügylet volt, a bíróság kötelezi a férfit, hogy adjon biztosítékot a felesége
számára mindannak visszaszolgáltatására, ami a felszabadítottak vagyonából vagy
kötelezettségeiből a kezébe kerül.
5. Ha a férj kegyetlenül bánik a dotal rabszolgákkal, nézzük meg, lehet-e emiatt pert indítani
ellene. És valóban, ha csak a felesége rabszolgáival szemben kegyetlen, akkor eldőlt, hogy
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emiatt felelősségre vonható; de ha a saját rabszolgáival szemben természeténél fogva
kegyetlen, akkor azt kell mondani, hogy mértéktelen szigorúságát bírósági végzéssel kell
megfékezni; mert bár a feleség nem követelhet a férjétől nagyobb szorgalmat, mint amekkorát
az a saját ügyeiben tanúsít, mégis, az olyan kegyetlenséget, amely a saját vagyonával szemben
elítélendő, vissza kell szorítani a másokéval szemben, vagyis a hozományt alkotó
rabszolgákkal szemben.
6. Ha egy feleség kölcsönadja a férjéhez tartozó vagyontárgyat, és az elveszik, meg kell
vizsgálni, hogy meg kell-e engednie, hogy ezt a hozományából beszámítsák; és úgy
gondolom, hogy ha a férje megtiltotta neki, hogy kölcsönadja, a levonást azonnal meg kell
tenni; de ha nem engedélyezte, a bíró adhat neki ésszerű határidőt, hogy visszaadja, ha
biztosítékot ad.
7. Ha a feleség vagyonának egy részét elkobozzák, akkor a feleségnek joga van a hozománya
fennmaradó részének visszaszerzésére. Azt is megállapítom, hogy ha a hozomány egy részét
elkobozták, akkor elegendő, ha a bíró elrendeli, hogy a férjet kötelezze a fennmaradó rész
visszaszolgáltatására. Ha azonban a teljes hozományt elkobozták, a kereseti jog megszűnik.
(25) Paulus, Az ediktumról, XXXVI. könyv.
Ha a hozományt az apai felügyelet alatt álló fiúnak apja rendelkezése nélkül adják oda, a
peculio keresetnek van helye; de ha a fiúnak költségei merültek fel, vagy az általa adott
vagyonról szóló számla, vagy a peculiumhoz tartozó tárgyak miatt, amelyeket a feleség
kisajátított, a peculium növekszik; mivel az apa a fia személyéből származó keresetjogot
szerez, és ezért mindent, ami a peculiumban foglaltatik, a feleségnek kell adni, ha még marad
valami, ami őt illeti.
1. A férjnek a hozomány visszaadásakor biztosítékot kell nyújtania a csalás és a gondatlanság
ellen. Ha csalárd módon cselekedett, hogy elkerülje a visszaszolgáltatást, ítéletet kell hozni
ellene arról az összegről, amelyet a nő a bíróság előtt esküvel igazol, mert senki sem tarthatja
vissza a hozzánk tartozó vagyont a beleegyezésünk ellenére.
2. Ha a hozomány a válás után megromlik, és a férj a hozomány visszafizetésével
késedelembe esik, minden körülmények között felelősséggel tartozik az értékcsökkenésért.
3. Ha a hozomány részét képező rabszolgák megszöknek, a férjnek biztosítékot kell adnia,
hogy jó polgárhoz méltóan üldözőbe veszi őket, és visszaadja őket.
4. Ha egy férj öt évre bérel egy dotal földterületet, és az első év után válás történik; Sabinus
azt mondja, hogy nem köteles a földet visszaadni a feleségének, hacsak nem ad biztosítékot,
hogy kártalanítja a férjét, ha a bérlet első éve után bármiért ítélet születik ellene; és
biztosítékot kell adnia a feleségének, hogy mindent kifizet neki, amit a bérlet alapján kapott,
kivéve az első év bérleti díját.
26. Ugyanő, Az ediktumról, XXXVII. könyv.
Ha a férj egyszer már mulasztást követett el, és felesége nem hajlandó elfogadni egy dotal
rabszolgát, miután felajánlotta azt, és a rabszolga ezt követően meghal; sem a férj, sem az
örököse nem felel az említett rabszolga értékéért, és nem is felel kártérítésért, mert felesége
nem volt hajlandó elfogadni a rabszolgát, miután férje felajánlotta azt.
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(27) Gaius, A tartományi ediktumról, XI. könyv.
Ha a feleség a válás után meghal, és örököse a hozomány miatt pert indít a férje vagy annak
apja ellen, akkor a hozomány visszaállítására ugyanazok a szabályok vonatkoznak, mint
amelyek általában akkor alkalmazandók, ha a nő maga indít eljárást.
28. Ulpianus, Institutes, I. könyv.
Úgy vélik, hogy a férj akkor is eljárhat, ha joga van bármit is behajtani a feleségétől; például
ha a feleség számlájára pénzt veszített, vagy azért, mert azt a feleségének költötte el, vagy az
ő utasítására fizette ki. De ha eddig semmit sem veszített, például ha feltételesen felelős,
akkor még nem tekinthető jogosultnak az eljárásra.
29. Ugyanő, Disputációk, III. könyv.
Amikor az apa hozományt ad, és kikötötte annak visszaadását, nem ruházza át a hozományra
vonatkozó keresetjogot a nő személyére, kivéve, ha abban állapodtak meg, hogy ez
folyamatos lesz. Ha azonban a közbeeső időre szándékozott kikötni, akkor ezt nem teheti meg
a lánya beleegyezése nélkül, még akkor sem, ha az a lány az irányítása alatt áll; mert nem
ronthatja a hozomány feltételét, ha a lány nem járul hozzá. Egyértelmű, hogy ha a hozományt
a házasságkötés előtt adta, akkor a házasságkötés előtt is rendelkezhet a közbeeső időre
vonatkozóan, még a lánya beleegyezése nélkül.
(1) Ha valaki hozományt ad egy nő nevében, és abban állapodik meg, hogy azt a házasság
felbontásakor ki kell fizetni neki, függetlenül attól, hogy ez milyen módon történik, és a férj
később kifizeti a feleségnek a hozományt, a legigazságosabban úgy ítélik meg, hogy a
hozomány visszaszerzésére irányuló kereset mindazonáltal a férj ellen indul a hozományt adó
fél javára.
30. Julianus, Digest, XVI. könyv.
A másodszor is férjhez menő nő nem akadályoztatva van abban, hogy az első férje ellen
eljárást indítson a hozománya visszaszerzése érdekében.
1. Ha a férj hibájából történik, hogy a hozományt nem követelik az apóstól vagy bárki mástól,
aki azt a feleség nevében ígérte; vagy ha a leány a házasság alatt meghalt, vagy ha a leány,
miután családanyává lett, azt jelölte ki örökösnek, aki a hozományt ígérte érte; akkor a férjnek
semmi másra nincs kötelessége, mint hogy felmentse őket a kötelezettség alól.
(31) Ugyanez, Digest, XVIII. könyv.
Ha a férjet bűncselekmény miatt elítélték, és vagyonának egy részét elkobozták, a kincstárnak
ki kell fizetnie a hitelezőit, akik között a felesége is szerepel.
1. Ha egy apa, miután kétszáz aurei-t ígért a lányának hozományként, megállapodott abban,
hogy száznál többet nem követelhetnek tőle, és a házasság felbontása után pert indít a száz
aureiért, amelyre vonatkozóan a megállapodás szerint nem követelhetik, akkor nem úgy kell
értelmezni, hogy azok a hozomány részét képezik. Ha azonban az apa halála után a férj pert
indít az örököse ellen, akkor ez az összeg is a hozomány részét képezi.

1050

2. Ha az apa által kijelölt képviselő a lány beleegyezésével pert indít a hozományra, és az apa
az ítélet meghozatala után meghal, az ítélet végrehajtására irányuló kereset joga a lányt illeti
meg, nem pedig az apa örököseit.
3. Ha a hozományt az apa kapta, és az utóbbi egyik fiát feltételes örökösnek nevezték ki a
hagyaték egy bizonyos részére, és amíg a feltétel fennáll, a társörökösei a hozományt a nőnek
a saját részük arányában fizetik ki, az említett fiú mentesül a hozomány rá eső részének
megfizetése alól, mivel nem lesz jogosult a társörökösei ellen a pénzrészének visszaszerzésére
irányuló perre.
4. Ha egy nő hozományként egy földterületet kap, de a termésről nem számoltak el arányosan
azzal az idővel az év során, amikor nem volt házas, akkor mégis indíthat keresetet, mert
kevesebbet kapott hozományként, mint amennyire jogosult lett volna, mert ez a hozomány
növekedésére vonatkozik; éppúgy, mintha nem kapta volna meg a rabszolgák utódait, vagy
olyan hagyatékot vagy örökséget, amelyet a férje a válás után a dotal rabszolgák révén
szerzett.
(32) Ugyanő, Az Urseius Feroxról, II. könyv.
Ha a korábbi férj, mint a felesége adósa, megígéri, hogy hozományként átadja a dotal vagyont
a második férjnek, a hozomány összege nem lehet több, mint amennyit az első férj anyagi
lehetőségei indokolnak.
33. Africanus, Kérdések, VII. könyv.
Egy nő bizonyos pénzösszeget ígért hozományként, és olyan feleket mutatott be, akik
kikötötték, hogy a házasság felbontása esetén a pénz egy részét nekik kell kifizetni. A nő
meghalt, mielőtt a hozományt megadták volna, miután a férjét örökösévé nevezte ki, és az
belekezdett a hagyatékába, amely veszteségesnek bizonyult. Mindazonáltal felelősséggel
tartozik azokkal a felekkel szemben, akikkel a megállapodást kötötték, mivel azáltal, hogy
belépett az adósának számító nő hagyatékába, úgy értelmezik, hogy visszafizette magát; és az,
hogy a hagyaték fizetésképtelen volt, nem számít, mivel a többi hitelezővel szemben ő felel.
34. Ugyanaz, Kérdések, VIII. könyv.
Titia elvált Seiustól. Titius azt állította, hogy a nő az ő uralma alatt áll, és követelte, hogy a
hozományt adják át neki, míg a nő azt állította, hogy ő a saját szeretője, és a hozomány
visszaszerzése érdekében pert kíván indítani. Felmerült a kérdés, hogy a bírónak hogyan kell
eljárnia. Azt válaszoltam, hogy el kell utasítania a keresetet az apától, hacsak nem tudja
bizonyítani, hogy a lánya nemcsak az ő irányítása alatt állt, hanem beleegyezését is adta a
perhez, mint ahogy akkor is el kell utasítania, ha bizonyítani tudja, hogy a lánya az ő
irányítása alatt állt.
35. Marcianus, Institutes, X. könyv.
A felszabadított nő, aki a pártfogójától annak beleegyezésével válik el, pert indíthat ellene az
általa adott hozomány visszaszerzése iránt.
36. Paulus, A házasságtörésről, II. könyv.
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Ha a férj pénzügyileg nem képes kifizetni a hozományt, és azt elkobozzák, akkor a kincstár
javára kell ellene ítéletet hozni arról az összegről, amelyet képes kifizetni, hogy a nőt ne érje
büntetés a férj kárára.
37. Ulpianus, Vélemények, II. könyv.
Az apa a lánya beleegyezésével kapta meg a hozományt, ha az apának nincs alapos oka arra,
hogy a lánya követelésével szemben fellépjen, és különösen akkor, ha a lányt később nagyobb
összeggel ruházta fel.
38. Marcellus, vélemények.
Lucius Titius, amíg apai felügyelet alatt állt, apja beleegyezésével feleségül vette Maeviát, és
az utóbbi megkapta a hozományt. Maevia ezután felmondta Titiusnak a megtagadást, apja
pedig ezt követően, a megtagadott fia távollétében, az említett fia nevében eljegyzési
szerződést kötött vele. Maevia ezután felmondta az eljegyzés megtagadását, és egy másik
férfihoz ment feleségül. Kérdezem, hogy ha Maevia a hozománya visszaszerzése érdekében
pert indítana Lucius Titius, korábbi férje ellen, akire a hozományt apja örököseként hagyta, és
bebizonyosodna, hogy a házasság a nő hibájából bomlott fel, akkor a férj visszatarthatja-e a
hozományt azon az alapon, hogy a nő hibás? Marcellus azt válaszolta, hogy még ha Lucius
Titius mint az apja által kijelölt örökös perelhető is, mégis, ha nem járult hozzá az
eljegyzéshez, az asszony hibáját pénzbírsággal kell büntetni.
39. Papinianus, Kérdések, XI. könyv.
Ha egy férj és egy feleség a bíróságon egymást vádolja rossz magatartással, és a bíró
kimondja, hogy mindketten okot adtak a megtagadásra, a határozatot úgy kell érteni, hogy
mivel mindketten megvetéssel bántak a törvénnyel, egyikük sem tarthat igényt annak javára,
mivel a másik vétkét a másikéval jóváhagyták.
40. Ugyanaz, Kérdések, XXVIII. könyv.
Miután a hozományt odaadták és a házasságot megkötötték, az apa a lánya beleegyezésével
kikötötte, hogy válás esetén a hozományt visszakapja. Ha e kikötés feltételét betartották, és a
lány ezt követően utód nélkül halt meg, az apát nem akadályozták meg abban, hogy a kikötés
alapján pert indítson; de ha ezt a lánya életében kívánta megtenni, akkor egy kivételes
rendelkezés akadályozhatta meg.
41. Ugyanaz, Kérdések, XXXVII. könyv.
Ha az apa, aki nem tudván arról, hogy lánya elvált, ígéretének megfelelően kifizeti a
hozományt a férjnek, a pénzt nem a nem járó összeg megfizetése iránti perben, hanem a
hozomány iránti perben lehet behajtani.
42. Ugyanő, Vélemények, IV. könyv.
Ha egy apát, aki hozományt adott a lányának, egy szigetre száműznek, a lánya keresetet
indíthat annak visszaszerzése iránt. Továbbá, ha az apát a válás után ítélték el, a hozomány
iránti keresetet a nő is benyújthatja, ha az apa azt nem az ő beleegyezésével indította meg.
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(1) Úgy ítélték meg, hogy a hozományként adott és jóhiszeműen gyűjtött föld termése,
amelyet a házassági költségek fedezésére használtak fel, mielőtt a feleség szabadságának
kérdése felmerült volna, még akkor sem követelhető vissza, ha utólag megállapítást nyer,
hogy a feleség rabszolga volt. Helyénvaló, hogy a szükséges és hasznos kiadásokat, amelyek
a hozományhoz tartozónak tűnő földterületekkel kapcsolatban merültek fel, a hozamból
származó haszonból le kell vonni, és a többletet vissza kell téríteni.
(2) Ha egy apa a lánya házassága alatt bekövetkezett halála után, egy kikötés alapján keresetet
indít a hozományként kifizetett pénz kamatainak behajtása iránt, akkor úgy ítélték meg, hogy
a veje, aki a hozomány fennmaradó része után járó kamatot kikötötte, jogosan követelheti a
kamat beszámítását az esedékes összegbe, ha a feleségét saját költségén tartotta el; ellenkező
esetben, ha a feleséget az apja tartotta el, a kamatra vonatkozó kikötés érvénytelensége nem
biztosítja a vej számára a beszámítás előnyét.
(3) Ha a válás után a feleség visszatér a férjéhez, a hozományt adó idegen által kötött
megállapodás alapján hozott ítélet nem semmisíthető meg, és a bíróság nem rendelheti el a
felmentést.
43. Scaevola, Kérdések, II. könyv.
Ha a férj ellen olyan összegre vonatkozóan született ítélet, amelyet képes megfizetni, és a
hozomány összegével megegyező, de azt meg nem haladó követelései vannak, nem
kényszerül arra, hogy a kereseti jogait átruházza.
44. Paulus, Kérdések, V. könyv.
Ha az após, akit a veje örökösnek nevez ki, belép a birtokába, és az apa meghal, a lánya
hozomány miatt pert indíthat, így vélekedik Nerva és Cato; és ezt a véleményt Sextus
Pomponius is kifejtette Aristo Digestusának ötödik könyvében. Pomponius ugyanezen a
helyen egyetért Aristóval. Én azonban azt mondom, hogy ha az apa emancipálja a lányát, ő is
perelhető a lánya által.
(1) Lucius Titius száz aurei-t ígért Gaius Seiusnak hozományul a lányáért, és Gaius Seius és
Lucius Titius, a nő apja között az a megállapodás született, hogy a hozományt Lucius Titius,
azaz a nő apja életében nem követelheti a férfitól. A házasságot később a férj hibájából
válással felbontották, és a nő apja, miután meghalt, más örökösöket jelölt ki, miután lányát
kitagadta az örökségből. Kérdezem, hogy a férj behajthatta-e a hozományt apósa örököseitől,
mivel köteles volt azt visszaadni a nőnek? Azt válaszoltam, hogy mivel a lánynak joga van a
hozomány visszaszerzésére irányuló keresetre, mivel apja más örökösöket jelölt ki, a férjnek
vagy a tényleges hozományt kell átadnia neki, vagy a keresetjogát kell engedményeznie, és az
após örököseinek nem lenne joga ellene kifogásra hivatkozni; mivel abszurd lenne, ha egy fél
rosszhiszeműnek minősülne, ha egy pénzösszeget nem annak követel vissza, akit perelt,
hanem másnak. Másrészt, ha a válás az apa halála után történt volna, és a hozomány
követelése előtt, a férj kizárható lenne a hozomány iránti kereset benyújtásából, amit nem
szabadna elfogadni. De még akkor is, ha a lányt apja vagyonának egy részének örökösévé
nevezték ki, a férjnek pert kell indítania a lány társörökösei ellen a hozományból való egyéni
részesedésükért, és vagy vissza kell adnia a nőnek, amit beszed, vagy át kell ruháznia rá a
keresethez való jogát.
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45. Ugyanaz, kérdések, VI. könyv.
Gaius Seius, Seia anyai nagyapja, aki apai felügyelet alatt állt, hozományként egy bizonyos
pénzösszeget adott Lucius Titiusnak, a férjének, és a következő megállapodást és kikötést
illesztette a hozományi okiratba: "Ha Lucius Titius, a férj és Seia között a férj hibáján kívül
válás következik be, a teljes hozományt vissza kell adni Seiának, a feleségének, vagy Gaius
Seiusnak, az anyai nagyapjának." A férj és Seia között a házasság felbontása után a
hozományt vissza kell adni. Kérdezem, ha Seius, az anyai nagyapa, közvetlenül e
megállapodás megkötése után meghalna, és Seia ezt követően vétkesség nélkül elválna apja
életében, akinek a felügyelete alatt állt, akinek javára a kikötésben foglalt megállapodás
alapján kereset indulna, az anyai nagyapa örököse vagy annak unokája. Azt válaszoltam, hogy
a kikötés érvénytelennek tűnik, ami az unokát személyesen illeti, mivel az anyai nagyapa az ő
javára tette a kikötést; mivel ez így van, a kereset joga a kikötő örökösének javára állna fenn,
valahányszor a nő elválik. Azt kell azonban mondani, hogy a hozományt ki lehet fizetni Seia
számára, még akkor is, ha közvetlenül az ő javára nem indul kereset; éppúgy, mintha a
nagyapja kikötötte volna, hogy azt neki vagy valaki másnak kell adni. Az unokának azonban
nagyapja megállapodása miatt meg kellene engedni, hogy méltányossági pert indíthasson
annak megakadályozására, hogy a hozományból származó előnyöktől megfosszák; vagy
pedig a házasságra átengedett kegy miatt, és különösen a felek között fennálló ragaszkodás
miatt kellene ehhez az eljáráshoz folyamodni.
46. Ugyanaz, Kérdések, XIX. könyv.
Amennyiben egy személy hozományt ígért a feleségének egy kikötés alapján, és
végrendeletében bizonyos vagyontárgyakat hagyott rá, de azzal a feltétellel, hogy a
hozományt nem követelheti az örököstől, a nő nem kaphatta meg a rá hagyott
vagyontárgyakat. Azt válaszoltam, hogy az örökösökkel szemben a hozományra vonatkozó
keresetet nem lehet megtagadni a nőtől.
47. Scaevola, Kérdések, XVII. könyv.
Ha egy nő a férje közvetítésével követ el házasságtörést, a férj nem tarthatja meg a
hozományát; mert miért kellene a férjnek helytelenítenie olyan cselekedeteket, amelyeket ő
maga vagy előzőleg okozott, vagy utólag hagyott jóvá? Ha azonban valaki azt állítja, hogy a
törvény szelleme szerint az a férj, aki lehetőséget adott a feleségének a paráznaságra, nem
vádolhatja őt, akkor az ő véleményét helyesnek kell tartanunk.
48. Callistratus, Kérdések, II. könyv.
Ha a végintézkedésben kikötötték, hogy a hozomány a férj kezében marad a gyermekek
javára, akkor azt az unokák javára is megtarthatja.
49. Paulus, Vélemények, VII. könyv.
Maevia a hozományát képező egyéb vagyontárgyak között férjének átadott egy tíz solidira
felszólító okiratot is, amelyet egy bizonyos Otacilius készített az említett Maevia javára,
kijelentve, hogy tízezer solidit ad neki, ha férjhez megy; a férj pedig nem tartott igényt erre a
kötelezettségre, mert nem tudta teljesíteni. Felmerült a kérdés, hogy ha a hozományt követelik
a férjtől, vajon kötelezhető-e arra is, hogy visszafizesse azt az összeget, amely az említett
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kötelezettségben foglaltatik. Azt válaszoltam, hogy a férj perelheti az adóst, mivel a felesége
keresetjogát átruházta rá, de ha nem tudja követelni a pénzt anélkül, hogy rosszhiszeműség
vagy gondatlanság vétke lenne, akkor sem a hozomány miatt, sem megbízási perben nem
perelhető.
(1) Egy földterületet, miután felbecsülték és hozományként adták, egy korábbi hitelező
elvette, mivel azt elzálogosították. Felmerült a kérdés, hogy a nő, amennyiben a hozomány
értékét követeli a férjétől, el kell-e zárkózni a kivételtől; ugyanis úgy ítélték meg, hogy nem
kötelezett, mivel az apja a hozományt saját magának adta, és ő nem volt az örököse. Paulus
azt válaszolta, hogy ha a földet a férj rosszhiszeműsége vagy gondatlansága nélkül
kilakoltatták, akkor az utóbbi a csalás miatt kivételt tehet a nővel szemben, a hozomány
összegét követelve, mivel nyilvánvalóan igazságtalan lenne, ha a föld értékét követelné, mivel
az apa csalása csak magát a leányt károsítaná.
50. Scaevola, Vélemények, II. könyv.
Bizonyos vagyontárgyakat, miután felbecsülték, hozományként adtak, és megállapodást
kötöttek arról, hogy ha a hozományt bármilyen okból vissza kell adni, akkor az azonos
vagyontárgyakat át kell adni, és a jó polgár ítélőképessége szerint számba kell venni a
gyarapodását vagy csökkenését; és ami a már nem létező vagyontárgyakat illeti, azok értékét
az eredeti értékelésnek megfelelően kell felbecsülni. Felmerült a kérdés, hogy amennyiben
bizonyos, a férj által eladott vagyontárgyak még léteznek, a megállapodás értelmében a nőt
illeti-e meg. Azt válaszoltam, hogy ha az ilyen vagyontárgy még létezik, és azt a nő
beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nélkül adták el, akkor azt vissza kell adni; ugyanúgy,
mintha nem történt volna értékbecslés.
51. Hermogenianus, Epitoméi a jogról, II. könyv.
Ha a vagyontárgyat felértékelték, az a férj kockázatára van, még akkor is, ha az a feleség
használata miatt esetleg megromlott.
52. Tryphoninus, Disputációk, VII. könyv.
Egy férj a válás után tévedésből olyan hozományt fizetett ki, amelyet nem kapott meg.
Visszakövetelheti azt, mert bizonyítani tudja, hogy nem neki fizették ki, mert nem lehet tőle
követelni.
53. Ugyanő, Disputációk, XII. könyv.
Ha hozományt adnak egy apai felügyelet alatt álló fiúnak, akkor ő maga felel a hozomány
iránti keresetért; az apja azonban a peculium összegéig felel. Nem számít, hogy a félnek van-e
tulajdona a peculiumban, vagy hozományként birtokolja azt, de az ítéletet ellene kell hozni a
fizetési képességének mértékéig. Magától értetődik azonban, hogy a fizetési képessége a
peculium azon összegétől függ, amellyel az ellene hozott ítélet időpontjában rendelkezett. Ha
azonban az apa ellen indítanak pert, a peculiumból le kell vonni mindazt, amivel a fiú az
apának vagy az irányítása alatt álló más személyeknek tartozik; ha azonban maga a fiú ellen
indítanak pert, akkor semmilyen más tartozásból nem lehet levonni, ha figyelembe vesszük
azt az összeget, amelyet a fiú képes megfizetni.
54. Paulus, Az egyéni jogokról.
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A férj fizetőképességét tartozás levonása nélkül kell megbecsülni; és ugyanez a szabály
vonatkozik az élettársra, a pártfogóra és a szülőre is. Ha azonban valakit adományozás miatt
perelnek, vagyoni erejét az összes tartozásának levonása után kell megbecsülni.
55. Ugyanő, Plautiusról, III. könyv.
Amikor egy nő a házassága felbontása után hozománya visszaszerzése iránt keresetet indít,
köteles kártalanítani a férjét, ha az biztosítékot nyújtott a fenyegető sérelem okozása ellen, ha
vissza akarja szerezni a hozományát, így biztosíthatja a férjét minden kockázat ellen.
56. Ugyanő, Plautiusról, VI. könyv.
Ha valaki a férjével a következőképpen állapodik meg: "Ha bármilyen okból Titia megszűnik
a feleséged lenni, akkor le kell adnod a hozományát"; ezzel az általános kijelentéssel a kikötés
hatályossá válik, akár az ellenség fogságába esik a nő, akár száműzik, akár rabszolgasorba
taszítják, mert egy ilyen kikötésben minden ilyen baleset benne van. Ha azonban a kikötést
szigorúan értelmezzük, akkor ez akkor is érvényes, ha a nő meghal, vagy elválnak tőle? Úgy
vélik, hogy méltányosabb, ha halál esetén alkalmazandó.
57. Marcellus, Digest, VII. könyv.
Ha hozományként haszonélvezeti jogot adnak, és a házasság felbontásra kerül, az ingatlan
tulajdonjoga nem száll sem a férjre, sem a feleségre, és ha a hozományt vissza kell adni, a
férjnek biztosítékot kell nyújtania, hogy amíg ő él, a nő és örökösei élvezhetik a
haszonélvezetet. Kételkedem abban, hogy ez az örökösökre vonatkozó kiegészítés helyes-e,
mert nem mindegy, hogy a haszonélvezeti jogot milyen módon adták, hozományként; mivel
ha a haszonélvezeti jog a nőt illeti meg, akkor a haszonélvezeti jog a nő halálakor a férjére
száll, akit az ingatlan tulajdonjoga illet, és a nő nem hagy jogot az örökösére, mivel a
haszonélvezeti jog ekkor a férjét illeti meg; mivel nem szokás, hogy az örökösre szálljon. Ha
azonban a nő a haszonélvezeti jogot a földdel együtt a férjének adta, akkor azt neki kell
visszaadnia az örököseinek, mivel az a tulajdonjoggal együtt száll át az örököseire, ha a férj
nem mulasztotta el azt átadni. Ha azonban az ingatlant elidegenítették, vagy valaki a földjének
haszonélvezeti jogát a feleség megbízásából a férjének adta hozományként, akkor először azt
kell megvizsgálni, hogy milyen módon lehet azt a nőnek visszaadni. Ezt vagy a férj által adott
biztosítékkal lehet megtenni, vagy a férj a jogait a feleségére ruházhatja, amennyiben erre
képes, és megengedheti neki, hogy élvezze az ingatlant; vagy valamilyen megállapodást
köthet a tulajdonossal, hogy annak beleegyezésével a haszonélvezeti jog átruházható legyen a
nőre, mivel a férj vagy a föld haszonélvezetét adja neki, vagy pedig adhat neki helyette
valamit, ahogyan abban megállapodnak. Tegyük fel ugyanis, hogy a nő eladja a
haszonélvezeti jogot az ingatlan tulajdonosának; ebben az esetben nem lenne méltánytalan, ha
a férjet köteleznék a haszonélvezet átruházására, hiszen akár a nő örököse is perelheti őt,
hiszen ha nem mulasztotta volna el az átruházást, a nő a haszonélvezet árát az örökösére
hagyhatta volna. Ha azonban a nőnek nem lett volna joga a haszonélvezeti jogot eladni az
ingatlan tulajdonosának, a férj kénytelen lett volna az örökösnek engedélyezni a termés
begyűjtését, amely kiváltságot magának az asszonynak kellett volna megadnia.

58. Modestinus, A felfedezésekről.
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Ha a dotal rabszolgát bárki örökösnek nevezi ki, a férj utasítására vagy beléphet az örökségbe,
vagy visszautasíthatja azt. Annak elkerülése érdekében azonban, hogy a férj ne legyen felelős
a hozomány miatt indított perben, akár azért, mert túl könnyen elutasítja a hagyatékot, akár
azért, mert meggondolatlanul elfogadja azt, amikor annak állapota ismeretlen, azt tanácsolják,
hogy a nőt tanúk jelenlétében kérdezzék meg, hogy el kívánja-e utasítani vagy elfogadja a
hagyatékot. Ha a nő azt mondja, hogy elutasítja, a rabszolga a férje utasítására nagyon
könnyen visszautasíthatja azt. Ha azonban inkább elfogadja, a rabszolgát a férjnek vissza kell
adnia a feleségnek azzal a feltétellel, hogy amikor az asszony parancsára a birtokba lép, ismét
a férjének kell átadni. Ily módon gondoskodnak a férj esetleges aggodalmairól, és a feleség
kívánságának eleget tesznek.
59. Julianus, Az Urseius Feroxról, II. könyv.
A lányom férje, aki emancipált volt, és akkoriban betegeskedett, elküldte neki a kitagadásról
szóló értesítést, hogy halála után annál könnyebben átadhassa a hozományát az örököseinek,
mint nekem. Sabinus azt mondta, hogy a hozomány visszaszerzése érdekében méltányossági
pert kell indítanom, és Gaius ugyanezen a véleményen van.
60. Proculus, Episztolák, V. könyv.
Ha egy apai felügyelet alatt álló, férjhez ment lány meghal, és apja kifizeti a temetési
költségeket, akkor azt azonnal per útján behajthatja, még akkor is, ha a vej köteles volt a
hozományt egy bizonyos időpont után visszaadni; és miután megkapta a temetés költségeit, a
hozomány fennmaradó részét a megbeszélt időpontban ki lehet fizetni.
61. Papinianus, Kérdések, XI. könyv.
A férj a felesége beleegyezése nélkül adta ki a dotal rabszolgát. Ezután a felszabadított ember
egyedüli örökösévé nevezte ki a vagyon egy részére, amelyet patrónusként megszerezhetett
volna, és meg is kellett volna szereznie, és vissza kellett volna adnia a feleségének; a
fennmaradó részt azonban a nő dotal kereset útján jogosult lesz visszakövetelni, feltéve, hogy
ellenezte a rabszolga manumifikálását.
62. Ulpianus, Az ediktumról, XXXIII. könyv.
Ha a férj a felesége beleegyezésével felszabadítja a rabszolgákat, az olyan, mintha a feleség
neki akarta volna ajándékozni őket, és a férj nem lesz felelős semmilyen követelésért, amiért
szabadlábra helyezte őket.
63. Paulus, A Lex Julia et Papia, II. könyv.
Ebben az esetben a rabszolga megszűnik a hozomány részének lenni, mivel ha valakinek
engedélyezik, hogy rabszolgát adományozzon a manumitálás céljából, az ugyanolyan, mintha
a rabszolgát adományozták volna, mivel engedélyt adtak a manumitálásra.
64. Ulpianus, A Lex Julia et Papia, VII. könyv.
Ha azonban egy férj, aki a felesége üzleti ügyeit intézi, a felesége beleegyezésével, a felesége
engedélyével egy dotal rabszolgát manumitál, köteles visszaadni a feleségének mindazt, ami
az említett rabszolga révén a kezébe került.
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(1) Ha a rabszolga szabadsága fejében bármilyen feltételt szab a rabszolgának, akkor ezért a
feleségének kell felelnie.
(2) Nyilvánvaló, hogy ha a felszabadított férfi bármilyen szolgáltatást nyújt a férjnek, és azt
nem értékelik, akkor nem lesz igazságos, ha a férjnek ezért bármit is fizetnie kell a
feleségnek.
(3) Ha azonban a felszabadított férfira a felszabadítás után bármilyen terhet róttak, azt a
feleségnek kell elszámolnia.
(4) Ha azonban a felszabadított férfi a férj adósa, vagy más kötelezettséggel tartozik, akkor az
ellene fennálló követelését a feleségére kell engedményeznie.
(5) Köteles továbbá a feleségének átadni a felszabadított ember minden vagyonát, amely a
kezébe kerül, feltéve, hogy azt pártfogói minőségben szerezte. Ha azonban más módon szerzi
meg, nem köteles azt átadni, mert nem felel a feleségével szemben semmiért, amit a
felszabadított ember ingyenesen ad neki, hanem csak azért, amit ő szerez vagy szerezhet meg
pártfogói jogai alapján. Nyilvánvaló, hogy ha a felszabadított ember őt nevezi ki örökösnek
annak a tartozásnak a nagyobbik részére, amellyel az utóbbi tartozik neki, a többletért nem
felel; és ha a felszabadított ember őt teszi meg örökösének, holott nem tartozik neki, nem
köteles semmit sem adni a feleségének.
(6) Ugyanakkor (ahogy a törvény kimondja), köteles odaadni "bármit, ami a kezébe kerül".
Ezt úgy értjük, hogy bármit, amit összegyűjt, vagy amit összegyűjthet, mert erre joga van.
(7) A törvény kiegészül azzal, hogy a férj felel, ha csalárd módon megakadályozta, hogy a
vagyon a kezébe kerüljön.
(8) Ha egy patrónus kitagadja a fiát, és a felszabadított ember vagyonát az utóbbi megszerzi,
meg kell vizsgálni, hogy az örökös felel-e ezért. És azt is, hogy ha semmi sem kerül magának
a patrónusnak a kezébe, vagy az örökösének a kezébe, hogyan válhat felelőssé ezen az
alapon?
(9) A törvény csak a férjről és annak örököséről beszél. Az apósra és utódaira vonatkozóan
semmi sem szerepel benne; és Labeo megjegyzi, hogy ez kimaradt. Ezekben az esetekben
tehát a törvény hiányos, és még a praetoriánus kereset sem adható meg.
(10) Ahol a törvény azt mondja, hogy a férjnek le kell mondania a kapott pénzről,
nyilvánvaló, hogy nem magát a birtokot, hanem csak annak értékét vagy a felszabadított
ember vagyonát akarta lemondani; kivéve, ha a férj inkább magát a birtokot akarja lemondani,
és ezt kell elfogadni, mint a kedvezőbb értelmezést.
65. Scaevola, Nyilvánosan kezelt kérdések.
Ezt a keresetet a feleség a házasság fennállása alatt is megindíthatja.
66. Javolenus, Labeo utolsó műveiről, VI. könyv.
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Servius azt mondja, hogy a férj felelős a csalásért és a gondatlanságért a hozományhoz tartozó
minden vagyon tekintetében, amelyet kapott, kivéve a pénzt. Publius Mucius is ezen a
véleményen van, mert ő döntött Licinnia, Gracchus felesége ügyében, akinek hozományi
vagyona elveszett abban a lázadásban, amelyben Gracchust megölték; mivel úgy vélte, hogy a
vagyont vissza kell adni Licinniának, mivel Gracchus hibás volt a lázadásért.
(1) Egy férj pénzt adott a felesége rabszolgájának ruhavásárlásra, és miután ez sikerült, egy
éven belül megtörtént a válás. Labeo és Trebatius úgy ítélte meg, hogy a ruhát a férjnek abban
az állapotban kell visszaadni, amelyben az a válás után volt. Ugyanez lenne a jogi szabály
akkor is, ha a férj vásárolta volna a ruhát, és azt a rabszolgának adta volna. Ha azonban a
ruhát nem adják vissza, akkor annak árát a férj beszámíthatja a hozományba.
(2) Egy apa megparancsolta a lányának, aki az irányítása alatt állt, hogy adja vissza a
hozományát az apósának, miután a válás megtörtént; és miután a hozomány egy részét
kifizették, az apa meghalt. Labeo és Trebatius úgy gondolja, hogy a maradékot, ha nem volt
átruházva vagy megígérve, hogy az apósnak megújítják, ki kell fizetni a lánynak; és ez helyes.
(3) Ön hozományként kapott bizonyos rabszolgákat, amelyek értékét felbecsülték, és akkor
megállapodást kötöttek arról, hogy válás esetén azonos értékű rabszolgákat kell visszaadnia,
de nem tettek említést arról, hogy a női rabszolgák utódai a hozomány részét képezik. Labeo
azt mondja, hogy ez az utód az önöké lesz, mert a rabszolgák elvesztésének kockázata miatt,
amelyet önöknek kell vállalniuk, az önöké kell, hogy legyen.
(4) Egy nőnek száz aurei volt a férje kezében hozományként, és miután a válás megtörtént, a
férje tévedéséből kikötötte, hogy kétszáz aureiért tartozik neki. Labeo úgy véli, hogy a férj
csak a hozományért felel, függetlenül attól, hogy a nő becsületesen vagy tisztességtelenül
állapodott meg az összegről. Ezt a véleményt én is elfogadom.
(5) Egy feleség, miután elvált, a hozomány egy részét megkapta, egy részét pedig a férjénél
hagyta, majd később egy másik férfihoz ment feleségül, majd miután özvegy lett, visszatért az
első férjéhez, akinek száz aureit adott hozományként, anélkül, hogy megemlítette volna azt a
pénzt, ami az előző hozományból megmaradt. Ha újabb válás következik be, Labeo szerint a
férj kénytelen lesz visszaadni az első hozomány maradékát, ugyanolyan feltételek mellett,
mint ahogyan visszaadta volna, ha az első válás nem történt volna meg közöttük, mivel az
előző hozomány maradékát a második hozomány kötelezettsége alá vonták. Ezt tartom
helyesnek.
(6) Ha a férj a házasság alatt a felesége utasítása nélkül, a házasság alatt felmenti apósát a
hozomány alól, amelyet megígért, Labeo azt mondja, hogy ez a férj kockázatára történik, még
akkor is, ha az após szegénysége miatt történt. Ez így igaz.
(7) Ha valaki hozományt ígér a férjnek a felesége nevében, majd miután a nőt örökösévé
nevezte ki, meghal, Labeo szerint a nőnek kell vállalnia a hozomány azon részét, amelyért a
férj felelős volt, mert nem lenne igazságos, ha a nő a férje rovására gazdagodna, és a férjét
kellene felelőssé tenni azért, amit nem követelhetett volna tőle. Úgy gondolom, hogy ez így
van rendjén.
67. Pomponius, Episztolák, XX. könyv.
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Amit a férjnek a rabszolga peculiumából vissza kell adnia a feleségének, az a hozomány
részét képezi, amelyről le kell mondania, és ezért a férj felelős lesz a csalásért és a
gondatlanságért az említett peculium megszerzésében vagy megőrzésében; és az ebből
származó haszon, éppúgy, mint bármely más hozományból származó haszon, a férjet illeti
meg.
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XXV. könyv

1. Az összvagyonnal kapcsolatban felmerült költségekről.
2. Az elvitt vagyontárgyak visszaszerzésére irányuló keresetről.
3. A gyermekek, szülők, pártfogók és szabadok elismeréséről és eltartásáról.
4. A terhes nők vizsgálata
5. Ha egy nő a férje vagyonának birtokába kerül
6. Ha egy nő állítólag birtokba vette a férje vagyonát
7. Az ágyasokról.

*******************************************

1. cím. A dotalvagyonnal kapcsolatban felmerült költségekről
1. Ulpianus, Sabinusról, XXXIX. könyv.
A kiadások vagy szükségesek, hasznosak, vagy élvezeti céllal merültek fel.
(1) Szükségesnek azokat a kiadásokat nevezzük, amelyek szükségszerűségből merülnek fel.
Ahol azonban nincs szükség, ott ezek egy másik fejezetbe tartoznak.
(2) Ami a szükséges kiadásokat illeti, nem szabad elfelejteni, hogy azok csak akkor
csökkentik a hozományt, ha azok miatt merülnek fel. Ha azonban nem a hozományra való
hivatkozással merülnek fel, akkor nem vonhatók le abból.
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(3) Labeo szerint a tengerbe vagy folyóba épített gátak a szükséges kiadások közé tartoznak.
Ha egy szükséges malmot vagy magtárat építenek, azt a szükséges kiadások közé kell sorolni.
Ezért Falcinius azt mondja, hogy ha a férjnek újra kell építenie egy házát, amely hasznos volt
a felesége számára, és amely romba dőlt; vagy ha újra kell ültetnie egy olajfaültetvényt, ahol a
fák kidőltek; vagy ha olyan megállapodást köt, amely a fenyegető kár bekövetkezése ellen
rendelkezik:
2. Paulus, A Sabinusról, VII. könyv.
Vagy pénzt kellene költeni a beteg rabszolgák gyógyítására;
3. Ulpianus, Sabinusról, XXXVI. könyv.
Vagy ha szőlőt ültet, vagy fákat vagy faiskolákat gondoz a föld javára, akkor úgy kell
tekinteni, hogy szükséges költségeket viselt.
(1) Általában véve különbséget teszünk, és valójában nagy különbség van ott, ahol a föld
állandó hasznára fordított kiadásokra kerül sor, és ott, ahol ez csak a jelen időre, vagy az adott
évi termés miatt történik. Ez utóbbi esetben a költségeket a termés terhére kell elszámolni, de
ahol nem ideiglenesen merültek fel, ott a szükséges költségek közé kell számítani.
4. Paulus, Az ediktumról, XXXVI. könyv.
Összességében a bíró a férjet tartja felelősnek mindazért, amit elmulasztott, amennyiben a
feleségének érdekében állt, hogy ilyen költségek felmerüljenek, mivel azok a szükséges
költségek közé tartoznak, de ezzel a különbséggel, nevezetesen: a költségek elszámolása
megengedett, ha a vagyon nem maradt meg, és ő nem felel, ha nem merültek fel, kivéve, ha a
vagyon ennek következtében megsemmisült. Ha tehát egy összedőlni készülő házat támogat,
és az leég, akkor a költségeket megtérítheti; ha azonban ezt nem tette meg, és a ház leég,
akkor nem felel semmiért.
5. Ulpianus, Sabinusról, XXXVI. könyv.
Ahol azt állítják, hogy a szükséges kiadások csökkentik a hozományt, ezt (ahogy Pomponius
mondja) nem úgy kell érteni, hogy maga a vagyon ténylegesen csökken, mint például a föld
vagy bármely más dotal vagyon, mert abszurd lenne azt állítani, hogy annak bármilyen
csökkenése a ráfordított pénz miatt bekövetkezhet; hanem azt jelenti, hogy az említett vagyon
megszűnik dotal lenni, akár teljesen, akár részben. Ennélfogva a férj birtokában marad, amíg a
követelését ki nem elégítik, mivel a törvény erejénél fogva nem következik be annak
csökkenése, hanem csupán a hozomány csökkenése következik be. Mikor ismerjük el tehát,
hogy a hozomány csökkenése a törvény erejénél fogva következik be? Ez lesz az az eset,
amikor a hozomány nem pénzből, hanem más vagyontárgyakból áll, mert ésszerű elismerni,
hogy a pénz csökkenése bekövetkezhet. Ha tehát bizonyos vagyontárgyakat értékbecslés után
adnak hozományként, a hozomány a törvény erejénél fogva a felmerült szükséges költségek
összegéig csökken. Azt mondják, hogy ez magára a hozományra vonatkozóan felmerült
költségekre vonatkozik, de ha más dolgokra vonatkozóan merülnek fel, akkor nem csökkentik
a hozományt.
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(1) Ha a feleség fizeti ezeket a szükséges kiadásokat, mondhatjuk-e, hogy a hozomány
növekszik, vagy úgy kell tekinteni, hogy az nem csökken? Ha a hozomány pénzből áll, nincs
kétségem afelől, hogy azt úgy kell tekinteni, hogy megnövekedett.
(2) Ha a teljes hozományt a költségek elszámolása nélkül fizetik ki, meg kell vizsgálni, hogy a
szükséges költségekbe beszámítani szokott összeg behajtható-e személyes kereset útján.
Marcellus úgy véli, hogy van alapja az ilyen keresetnek, és bár számos hatóság tagadja, hogy
ez így van, a méltányosság miatt mégis Marcellus véleményét kell támogatni.
(3) Hasznos költségek azok, amelyeket a férj a vagyon javára fordít, és amelyek a feleség
vagyonát, azaz a hozományát gyarapítják.
6. Paulus, A Sabinusról, VII. könyv.
Például, ha a földön új ültetvényt létesítenek, vagy ha a férj pékséget vagy boltot épít a
házhoz, vagy megtanítja a rabszolgákat valamilyen mesterségre.
(7) Ulpianus, Sabinusról, XXXVI. könyv.
Az örömszerzés céljából felmerülő költségek azok, amelyeket a férj e célból visel, és amelyek
a vagyon díszét képezik.
1. Az ilyen kiadások a törvény erejénél fogva nem csökkentik a hozományt, mint a hasznosak,
mindazonáltal követelhetőek.
8. Paulus, A Sabinusról, VII. könyv.
Egyes hatóságok úgy vélik, hogy a hasznos költségek miatt csak akkor lehet levonást
eszközölni, ha azok a feleség beleegyezésével merültek fel; igazságtalan lenne ugyanis, ha a
feleséget arra kényszerítenék, hogy eladja az ingatlant az azzal kapcsolatban felmerült
költségek kifizetése érdekében, ha másképp nem tudná azokat fedezni. Ez a vélemény a
legmagasabb igazságossági elveken alapul.
9. Ulpianus, Sabinusról, XXXVI. könyv.
A férj követelheti a feleségétől a kedvtelésből felmerült kiadásokat, ha nem engedi, hogy a
férj eltávolítsa azt, ami ezeket okozta. Ha ugyanis a feleség meg kívánja tartani az ilyen
fejlesztéseket, akkor vissza kell térítenie a férje által ráfordított összeget; vagy ha nem kívánja
megtartani azokat, akkor meg kell engednie, hogy a férj eltávolítsa azokat, feltéve, hogy azok
elválaszthatók. Ha azonban nem lehet őket elválasztani, akkor meg kell hagyni; mert a férjnek
nem szabad elvennie azokat a díszeket, amelyeket ő tett hozzá az ingatlanhoz, kivéve, ha
ezzel a sajátjává teheti őket.
10. Paulus, Az ediktumról, XXXVI. könyv.
Ha az ingatlan, amely miatt a költségek felmerültek, értékesítésre szolgál, akkor az ilyen
költségek nem az élvezetek, hanem a hasznossági költségek közé sorolhatók.
11. Ulpianus, Sabinusról, XXXVI. könyv.
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Arisztosz azonban azt mondja a kedvtelésből felmerült kiadásokkal kapcsolatban, hogy a férj
nem követelheti azokat, még akkor sem, ha azok a felesége beleegyezésével történtek.
1. Sabinus nagyon helyesen állapítja meg, hogy a férj és feleség között tiltott ajándékok a
hozomány miatt felmerült költségekre is kiterjednek.
12. Paulus, A Sabinusról, VII. könyv.
A bírónak nem szabad figyelmet fordítania a házépítés, a szőlőültetés és -művelés vagy a
beteg rabszolgák gyógykezelése céljából felmerülő mérsékelt kiadásokra; különben a bírói
döntés inkább úgy tűnne, mintha az üzleti ügyletekre, mint a hozománnyal kapcsolatos
kérdésekre vonatkozna.
13. Ugyanaz, Rövidítések, VII. könyv.
A férj nem szedhet be a feleségétől semmilyen adót vagy illetéket, amelyet a dotal földek után
fizetett, mivel ezeket a díjakat a termésből kell kifizetni.
14. Ulpianus, Szabályok, V. könyv.
Szükséges kiadások azok, amelyekkel a hozomány csökken, mint például a gátak építése, a
patakok elterelése, a régi házak alátámasztása és javítása, valamint a fák pótlása ott, ahol
mások elpusztultak.
(1) Hasznos kiadások például az olyan költségek, mint a szarvasmarhák elhelyezése a
földeken trágyázás céljából.
(2) A kedvtelésből felmerülő költségek például a fürdőépítés.
15. Neratius, Pergamenek, II. könyv.
Ahol azt állítják, hogy a hozományt csökkentik a hozományt csökkentő szükséges kiadások,
azt úgy kell érteni, hogy ha az ilyen vagyontárgyakra a megőrzésükhöz, azaz a javukra történő
felhasználáson túlmenően bármit elköltöttek. Az embernek ugyanis a saját költségén kell
megőriznie a dotal vagyont; ellenkező esetben a dotal rabszolgák ellátása, az épületek
bármilyen mérsékelt javítása, vagy akár a föld megművelése is csökkentené a hozományt;
mivel mindezek a dolgok a szükséges kiadások közé tartoznak. Maga a birtok azonban úgy
értendő, hogy bizonyos jövedelmet hoz, így úgy tűnik, hogy nem költött rá pénzt, hanem a
kiadások levonása után kisebb hozamot kapott belőle. Általánosságban véve nem könnyű
eldönteni, hogy e megkülönböztetésnek megfelelően milyen kiadásokat kell levonni a
hozományból, de azok jellegük és összegük szerint részletesen megbecsülhetők.
(16) Ugyanaz, Pergamenek, VI. könyv.
És mindenesetre a férjnek a termés betakarításával kapcsolatban felmerült költségeit a saját
pénztárcájából kell kifizetnie, még akkor is, ha ezek a költségek a föld megművelése céljából
merültek fel; és ezért nemcsak a termés betakarításával kapcsolatos költségek tartoznak ide,
hanem azok is, amelyek magának a vagyonnak a megőrzéséhez szükségesek, és a férj emiatt
nem jogosult a hozományból levonásra.
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2. cím. Az elvitt vagyontárgyak visszaszerzésére irányuló keresetről
1. Paulus, A Sabinusról, VII. könyv.
Az elvitt vagyontárgyakra vonatkozó kereset sajátos, és olyan nő ellen indult, aki korábban a
felperes felesége volt, mivel nem tartották célszerűnek, hogy lopás miatt pert indítsanak
ellene; és egyes hatóságok, mint Nerva és Cassius, úgy vélték, hogy a nő nem követett el
lopást, mivel a házastársi kapcsolat bizonyos mértékig a szóban forgó vagyon tulajdonosává
tette őt. Mások, mint például Sabinus és Proculus, úgy vélik, hogy a nő valóban lopást
követett el, ahogyan a leány is lophat az apjától, de a törvény nem állapít meg lopásért indított
pert. Julianus nagyon helyesen ezt a véleményt fogadja el.
(2) Gaius, A prétor ediktuma című műről; címe: Döntések.
A házassághoz fűződő becsület miatt ugyanis a feleség ellen indított, gyalázatot feltételező
kereset elutasításra kerül.
3. Paulus, A Sabinusról, VII. könyv.
Ezért ha a válás után a nő ugyanezt a vagyontárgyat kisajátítja, akkor ő is felelős lesz a
lopásért.
1. Sőt, lopás miatt akkor is indíthatunk eljárást egy nő ellen, ha a rabszolgája követte el a
lopást.
2. Az is lehetséges, hogy lopás miatt pert indítsunk egy nő ellen, ha mi leszünk annak a félnek
az örökösei, akitől a vagyont ellopták, vagy ha a nő lopott tőlünk, mielőtt feleségül vettük
volna. Mégis, tekintettel az ilyen körülmények között élő személyeket megillető tiszteletre,
mindkét esetben úgy véljük, hogy csak a tulajdon visszaszerzésére irányuló lopási keresetnek
van helye, és nem az e bűncselekményen alapuló büntetőjogi keresetnek.
3. Az is igaz, ahogy Ofilius mondja, hogy minden olyan vagyontárgyat, amelyet a nő a válás
időpontjában elfogyasztott, eladott, elajándékozott vagy bármilyen módon elhasznált, szintén
bele kell foglalni az általa kisajátított vagyon iránti perbe.
4. Ha az apai felügyelet alatt álló leány csalárd módon tulajdonít el vagyontárgyakat, Mela és
Fulcinius azt mondja, hogy a per de peculio keresetnek kell helyt adni, mert nem tartották
tanácsosnak, hogy a leányt lopásért felelősségre vonják, vagy hogy a jogtalanul eltulajdonított
vagyon miatt pert indítsanak ellene. Ha azonban egy apa a lányával együtt hozomány miatt
indít pert, nem szabad neki pert engedélyezni, kivéve, ha biztosítékot ad arra, hogy a lánya
védelmére a teljes összegre vonatkozóan, a jogtalanul eltulajdonított vagyon miatt indított
perben. Ha azonban a leány már meghalt, Proculus szerint az apa ellen nem adható meg a
kereset a jogtalanul kisajátított vagyon miatt, kivéve, ha az ügyletből anyagi hasznot húzott,
4. Pomponius, Sabinusról, XVI. könyv.
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Vagy ha csalást követett el annak érdekében, hogy megakadályozza a vagyon birtokába
jutását.
5. Papinianus, Kérdések, XI. könyv.
Az apa ellen még a lánya életében is indítható minden olyan méltányossági kereset, amely a
jogtalanul eltulajdonított vagyon visszaszerzésére irányul, amely az apa kezébe került.
6. Paulus, A Sabinusról, VII. könyv.
Atilicinus és Fulcinius azt állítja, hogy ez a kereset megilleti az apóst a menyével szemben.
1. Ha a hozományt az apai felügyelet alatt álló fiúnak adják, az após nem indíthat lopás miatt
keresetet, ha a vagyontárgyat válás miatt sajátították el.
2. Ez a jogtalanul kisajátított vagyon iránti kereset a férj ellen is megilleti, ha az apai
felügyelet alatt álló fiú, de vajon közvetlenül ellene is megilleti-e ez a kereset, vagy csupán a
peculiumra való hivatkozással? Itt megismételjük ugyanazt a szabályt, amelyet már
említettünk, hogy az apai felügyelet alatt álló leányra is vonatkozik.
3. Ha a férj a válás után meghal, örököse a csalárd módon eltulajdonított vagyon
visszaszerzése iránt keresetet indíthat.
4. A nő örököse ugyanúgy felel az ilyen jellegű perben, mint az ellopott vagyontárgyak
visszaszerzésére irányuló perben.
5. Ha a házasság a férj halálával felbomlik, az örökös a vagyontárgyat vagy a hagyaték
felosztása iránti perrel, vagy a bírósági előállítása iránti perrel szerezheti vissza. Aristo
nagyon helyesen gondolja, hogy a nő ellen személyes visszaszolgáltatási pert indíthat, mivel a
vagyon jogtalanul került a birtokába.
6. Ha egy nő a férje halála után sajátítja ki a vagyont, nem követ el lopást, mert egy olyan
hagyatékhoz tartozó vagyontárgy ellopása, amely még nincs senki birtokában, nem követhető
el; ezért az örökös pert indíthat a vagyon visszaszerzése érdekében, vagy beadványt nyújthat
be a hagyatékra való igénybevételre.
(7) Ulpianus, Sabinusról, XXXVI. könyv.
A feleség jogosult a férje ellen a csalárd módon eltulajdonított vagyontárgyak visszaszerzése
iránt indított perre, és a keresetével szemben beszámíthatja a férj által benyújtott követelést,
ha a férj ugyanezen okból indít pert.
8. Pomponius, Sabinusról, XVI. könyv.
Ha a hozomány feleségnek történő kifizetésekor vagy a hozomány kifizetésének biztosítására
nyújtott biztosíték esetén nem kell kimondani, hogy a férjnek joga van a jogtalanul
eltulajdonított vagyon visszaszerzése iránti keresetet indítani, akkor is indíthat ilyen keresetet;
erre ugyanis akkor is joga van, ha nincs visszaadandó hozomány.
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1. Sabinus azt mondja, hogy ha a feleség nem adja vissza a jogtalanul eltulajdonított vagyont,
akkor ítéletet kell hozni ellene arról az összegről, amelyet a férje a bíróság előtt esküvel
igazol.
9. Paulus, Az ediktumról, LVII. könyv.
Nem igazságos ugyanis, hogy a férjet arra kényszerítsék, hogy eladja a saját tulajdonát, még
ha annak teljes értékéért is, ha nem hajlandó erre.
10. Pomponius, Sabinusról, XXXVI. könyv.
Ezért nem kell biztosítékot nyújtania a kilakoltatás ellen, mert az ügy a felesége makacssága
miatt következett be.
(11) Ulpianus, Az ediktumról, XXXIII. könyv.
Marcellus a Digest nyolcadik könyvében kimondta, hogy akár a férj űzte el a feleségét, akár a
feleség a férjét a házból, és vitte el a vagyont, bármelyikük is felel a jogtalanul eltulajdonított
vagyon visszaszerzése iránti perben.
1. Ha valaki eljárást indít jogtalanul kisajátított vagyon visszaszerzése iránt, ha inkább esküt
tesz, ellenfele kénytelen lesz esküt tenni, hogy a váláskor nem történt semmi kisajátítás;
feltéve, hogy aki az esküt teszi, az előbb maga is leteszi az esküt de calumnia.
2. A férj és a feleség is köteles esküt tenni a jogtalanul eltulajdonított vagyonra vonatkozóan.
A vagyont kisajátító apja azonban nem köteles esküt tenni, mivel igazságtalan lenne, ha bárki
más tettére vonatkozólag esküt tenne. Az a fél tehát köteles esküt tenni, akiről azt állítják,
hogy kisajátította a vagyont, és ezért annak az örököse, akiről azt állítják, hogy jogtalanul
kisajátította, nem köteles esküt tenni.
3. Ha valaki vissza akarja adni a neki felajánlott esküt, úgy határoztak, hogy a prétor ezt nem
engedi meg.
12. Paulus, Rövidítések, VII. könyv.
Ugyanúgy, mint amikor valaki esküt tesz annak a félnek, akit lopott tulajdon visszaszerzése
érdekében perel, annak megállapítása érdekében, hogy ő maga a tolvaj.
13. Ulpianus, Az ediktumról, XXXIII. könyv.
Ezért Labeo azt állítja, hogy egy nőnek nem szabad visszaadnia az esküt; és a praetor
ediktumát úgy tartják, hogy ezt igazolja.
14. Paulus, Az ediktumról, XXVIII. könyv.
A jogtalanul eltulajdonított vagyontárgyak visszaszerzése iránti perben a férj vagy a feleség
jogosult esküt tenni bizonyos vagyontárgyakra vonatkozóan, és megerősíteni a tanúvallomást
más vagyontárgyakra vonatkozóan.
15. Ulpianus, Az ediktumról, III. könyv.

1067

Egy ilyen esetben nem számít, hogy a felek együtt vagy külön élnek-e; mivel a jogtalanul
eltulajdonított vagyontárgyak miatt még az ellen a nő ellen is lehet keresetet indítani, aki azt
olyan házba vitte, amelyben nem a férjével él.
1. A feleség, a meny vagy az unoka felesége lophat a férjétől, az apósától és a férje
nagyapjától, de mégsem lesz felelős lopásért, hacsak a fiú nem emancipált; mert ebben az
esetben a meny lopást követ el az apósa ellen, és lopásért perelhető.
16. Hermogenianus, Epitoméi a jogról, II. könyv.
Ha a férj vagyonát elkobozzák, a feleséget csak a jogtalanul eltulajdonított vagyon egyszerű
értékének megfelelő összegre lehet perelni; minden más esetben azonban a feleség ellen
négyszeres kártérítésre is lehet ítéletet hozni.
17. Ulpianus, Az ediktumról, XXX. könyv.
Ha egy ágyas jogtalanul tulajdonít el valamit, a gyakorlat szerint lopásért felelősségre vonják.
Következésképpen azt mondjuk, hogy amikor a házasság érvénytelen, mint például amikor
egy gyámolt a gyámjához megy feleségül, vagy amikor a házasságot a törvényekkel
ellentétesen kötik, és minden más esetben, amikor az érvénytelen, a jogtalanul kisajátított
vagyon visszaszerzésére irányuló kereset nem lesz megalapozott, azon oknál fogva, hogy az
csak akkor indítható, ha a házasság felbontására sor kerül.
(1) Amikor jogtalanul eltulajdonított vagyonról beszélünk, nemcsak arra utalunk, amit a nő
akkor vesz el, amikor a válás szándékát megfogalmazza, hanem arra is, amit még házassága
alatt vesz el, ha a férjétől való távozásakor a vagyont eltitkolja.
(2) Julianus azt mondja, hogy a jogtalan eltulajdonítás iránti perbe nemcsak a létező
vagyontárgyak tartoznak bele, hanem azok is, amelyek már megszűntek létezni. Azt mondja,
hogy ilyen körülmények között személyes kereset is indítható annak visszaszerzésére.
(3) Ha egy nő jogtalanul sajátítja ki a férjének zálogba adott vagyontárgyat, akkor e kereset
alapján felelősségre vonható.
18. Paulus, Kérdések, VI. könyv.
Az ilyen vagyontárgyak visszaszerzésére irányuló személyes kereset is megilleti a tulajdonost,
de ő választhat, hogy ezt, vagy valódi keresetet nyújt be.
(19) Ulpianus, Az ediktumról, XXXIV. könyv.
Ha a nő a váláskor tolvajokat vezet be férje házába, és az ő közvetítésükkel tulajdonokat visz
el, még ha ő maga nem is kezeli azokat, akkor is felelősséggel tartozik a jogtalan
eltulajdonításért. Igaz tehát, ahogy Labeo állítja, hogy a feleség akkor is felelős e keresetért,
ha a vagyon nem az ő birtokába került.
20. Marcellus, Digest, VII. könyv.
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Ha a feleség maga viszi el vagy veszi igénybe a tolvaj szolgálatait a férje által jóhiszeműen
vásárolt vagyontárgyak elvitelére, és ezt a válás megszerzésének szándékával teszi, a
jogtalanul eltulajdonított vagyontárgyak visszaszerzése iránti perben ellene kell ítéletet hozni.
21. Paulus, Az ediktumról, XXXVII. könyv.
Ha egy nő, aki kétségbeesett férje életében, miután titokban elvitte a férje vagyonának egy
részét, válást kér, és a férje visszakapja, a jogtalanul eltulajdonított vagyon visszaszerzése
iránti méltányos keresetet kell neki megadni.
1. Ha egy feleséghez tartozó rabszolga a válást elérni szándékozó szeretője parancsára elviszi
férje tulajdonát, Pedius szerint nem bűnös lopásban, mivel nem szerez meg semmit a saját
javára; és nem tekinthető úgy sem, hogy a nő segítséget nyújtott volna a bűncselekményt
elkövető rabszolgának, mivel maga az asszony nem követte el azt, bár a rabszolga nem
engedelmeskedhet tulajdonosának, ha bűncselekmény elkövetésére utasítja; de a jogtalanul
eltulajdonított tulajdon miatt perelhető.
2. Mégis, ha a hozományként adott rabszolga ellopja a férjét, és a feleség tudta, hogy a
rabszolga becstelen, akkor a teljes veszteséget a férjének kell megtérítenie; de ha nem volt
tisztában a rabszolga rossz tulajdonságával, akkor a rabszolga átadásán túl nem lesz felelős a
jóvátételért.
3. A jogtalanul eltulajdonított vagyontárgyak visszaszerzésére irányuló kereset a kár
megtérítése érdekében indul, még akkor is, ha a hozomány kivetése csak utólag követelhető.
4. Ha a feleség által jogtalanul eltulajdonított vagyontárgyak esetében a férjet megfosztották
valamilyen előnytől, ezt figyelembe kell venni.
5. Bár ez a kereset bűncselekmény elkövetéséből ered, mégis magában foglalja a
vagyontárgyakra vonatkozó követelést, és ezért egy év elteltével nem írható elő, mint az
ellopott javak visszaszerzésére irányuló személyes kereset esetében. Ráadásul az örökösök
javára is perelhető.
6. Ebben a perben sem a férj, sem a feleség nem részesülhet semmilyen előnyben a
fizetésképtelenségből, mivel az lopáson alapul.
(22) Julianus, Digest, XIX. könyv.
Ha egy férfi pert indít a felesége ellen az általa jogtalanul eltulajdonított vagyon miatt, és
annak értékbecslését a bíróságon elvégzik, és az összeget kifizetik, jogosult lesz-e a nő pert
indítani a vagyon visszaszerzése iránt, ha elvesztette azt? Itt nehézség merül fel, mert a
birtokba jutást csalással szerezte meg. Azt válaszoltam, hogy ha valaki kifizeti az ingatlan
bírósági értékbecslésének összegét, akkor úgy kell tekinteni, hogy a vevő pozíciójában van.
Ezért, ha az a nő, aki ellen jogtalanul kisajátított tulajdon miatt indítottak pert, kifizeti a
bíróságon annak felbecsült értékét, akkor jogosult lesz a férj vagy annak örököse ellen, ha
bármelyikük pert indítana az említett tulajdon visszaszerzésére; és ha elvesztette annak
birtoklását, akkor valódi pert kell neki biztosítani.
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1. Ha egy nő jogtalanul tulajdonított el vagyontárgyakat férje halála előtt, és a férj ezt
követően meghal, az örökös a hagyatékra vonatkozó kereset vagy a bíróság előtt a vagyon
előteremtésére irányuló kereset útján visszaszerezheti az elsajátított vagyontárgyakat.
23. Africanus, Kérdések, VIII. könyv.
Ha a házasságot egy második válás után újrakötik, úgy ítélik meg, hogy a keresetindítási jog
továbbra is fennáll az első váláskor kisajátított vagyon, valamint az előző házasság alatt
felmerült költségek vagy adományok miatt.
(24) Ulpianus, Szabályok, V. könyv.
A férjnek joga van a behajtási keresethez, valamint a személyes keresethez a felesége ellen a
felesége által jogtalanul eltulajdonított vagyon miatt, függetlenül attól, hogy az az övé vagy a
hozomány részét képezi-e; és az ő hatáskörében áll, hogy bármelyik keresettel éljen is.
25. Marcianus, Szabályok, III. könyv.
A jogtalanul eltulajdonított vagyontárgyakra vonatkozó kereset akkor nyújtható be, ha a
vagyontárgyakat válási szándékkal vitték el, és a válás ténylegesen megtörtént; ha azonban a
feleség a házasság alatt eltulajdonítja férje vagyonát, bár ez a kereset nem jár, a férj
mindazonáltal személyes keresetet indíthat az említett vagyon visszaszerzése érdekében;
ugyanis a Nemzetek Jogával összhangban úgy vélem, hogy a vagyontárgyak mindig
visszaszerezhetők személyes kereset útján azoktól a felektől, akik azt jogtalanul birtokolják.
26. Gaius, A tartományi ediktumról, IV. könyv.
A jogtalanul eltulajdonított vagyontárgyakért indított kereset személyes jellegű.
27. Papinianus, Vélemények, IV. könyv.
A jogtalanul eltulajdonított vagyonért indított per nem különbözik attól, amelyben a nőt
házasságtörés bűntettével vádolják.
28. Paulus, Kérdések, VI. könyv.
Ha a feleség ellopja a férjének tulajdonát attól a személytől, akinek az előbbi kölcsönadta azt,
az utóbbi jogosult lesz lopás miatt pert indítani ellene, bár a férje nem indíthat ilyen pert.
29. Tryphoninus, Disputációk, XI. könyv.
A jogtalanul eltulajdonított vagyontárgyak értékét az elvétel időpontjára tekintettel kell
kiszámítani, mivel a nő valójában lopásért felelős, bár enyhébb büntetést kap. Emiatt az így
jogtalanul kisajátított vagyontárgyat jóhiszemű birtokos nem szerezheti meg haszonélvezettel;
de ha az értéke megnő, és nem adják vissza, az értékbecslés is megemelkedik; ahogyan ez a
lopott vagyon visszaszerzése iránti perben is történik.
30. Papinianus, Kérdések, XI. könyv.
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Ha egy nő ellen a házasság felbontása után jogtalanul kisajátított vagyon miatt indítottak
keresetet, a kereset megszűnik, ha a házasságot újra létrehozzák.

3. cím. A gyermekek, szülők, pártfogók és szabadok elismeréséről és
tartásáról
1. Ulpianus, Az ediktumról, XXXIV. könyv.
A szenátusnak a gyermekek elismerésével kapcsolatban hozott rendelete két részből áll, az
egyik a gyermekek szülők általi elismerésére, a másik pedig azokra vonatkozik, akik hamis
utódokat helyettesítenek.
1. A rendelet lehetővé teszi, hogy a nő maga, vagy az apja, akinek a felügyelete alatt áll, vagy
bármelyikük által megbízott személy, amennyiben úgy véli, hogy terhes, a válást követő
harminc napon belül értesítse a férjét, vagy az apját, akinek a felügyelete alatt áll; vagy ha
nincs lehetőség a személyes kézbesítésre, az értesítést a lakóhelyén hagyja.
2. A "lakóhely" kifejezés alatt a férj lakását kell értenünk, ha városban él, de ha nem, hanem
vidéki házban vagy vidéki városban lakik, akkor azt a helyet, ahol a felek a házasság alatt
lakóhelyet létesítettek.
3. A feleségnek csupán értesítenie kell a férjet arról, hogy terhes tőle. Nem azért adja meg ezt
az értesítést, hogy a férje őröket küldhessen rá, hogy vigyázzanak rá, mert elegendő, ha közli
vele, hogy terhes. A férjnek ekkor vagy személyeket kell küldenie, hogy figyeljék őt, vagy
értesítenie kell őt arról, hogy nem tőle terhes; és megengedett, hogy ezt az értesítést maga a
férj vagy a nevében egy másik fél tegye meg.
4. A férj büntetése, ha nem küld személyeket őrködni, vagy nem értesíti az asszonyt, hogy
nem tőle terhes, az, hogy kénytelen lesz elismerni a gyermeket; ha pedig ezt nem teszi meg,
rendkívüli szigorúsággal büntetendő. Ezért az értesítésre válaszolnia kell, vagy az ő nevében
kell válaszolni, hogy az asszony nem tőle terhes. Ha ez megtörténik, akkor nem kell
elismernie a gyermeket, kivéve, ha az valóban a sajátja.
5. Nem szabad elfelejteni, hogy az értesítés nem a férjtől, hanem a nőtől származik.
6. Ha azonban a férj őröket ajánl fel a feleségének, hogy vigyázzanak rá, és a feleség ezt nem
engedi meg; vagy ha a férj nem értesíti a férfit az állapotáról; vagy ha a férj értesíti a férfit, de
nem járul hozzá a bíróság által kijelölt őrök elfogadásához, a férjnek vagy az apának jogában
áll megtagadni a gyermek elismerését.
7. Ha egy nő nem harminc napon belül, hanem csak később jelenti be terhességét, akkor a
megfelelő okok igazolása után meg kell hallgatni.
8. Ha azonban teljesen elmulasztja az értesítést, Julianus szerint ez semmiképpen sem sérti a
gyermeket.
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9. A válást követő harminc napot folyamatosnak kell értenünk, nem pedig rendelkezésre álló
napoknak.
10. Julianus Digestájának tizenkilencedik könyvében a következő szép pont szerepel. Ha a nő
harminc napon belül nem értesíti férjét állapotáról, de ezen időn belül megszülne egy
gyermeket, akkor a szenátus rendelete alkalmazandó-e? Azt mondja, hogy ebben az esetben
nem lesz alkalmazható a Plautianus szenátusi rendelete, mert úgy vélte, hogy az nem
vonatkozik a harminc napon belül született gyermekre, mert a szenátus a harminc napot a
terhesség bejelentésére jelölte ki. Úgy vélem azonban, hogy ez semmiképpen sem érintené
hátrányosan a gyermeket.
11. Mint ahogy másrészt, ha a férj, miután a felesége értesítést kapott, őröket küldene, ez nem
okozna neki semmilyen kárt. Ennélfogva megtagadhatja, hogy a gyermek az övé, és az sem
fog neki hátrányt okozni, hogy ő állított őrséget az asszony fölé. Ezt a véleményt Marcellus is
kifejti a Digest hetedik könyvében, mert azt mondja, hogy ha egy fél tagadja, hogy egy nő az
ő felesége, vagy hogy tőle terhes, akkor nagyon helyesen, anélkül, hogy ez őt magát
hátrányosan érintené, küldhet személyeket, hogy őrizzék őt, különösen, ha tiltakozik akkor,
amikor ezt teszi.
12. Julianus azt mondja a Digestum tizenkilencedik könyvében, hogy a szenátus rendeletében
az áll, hogy ha a nő bejelenti férjének, hogy tőle fogant, és ő, miután értesítette, nem küld
személyeket, hogy figyeljék vagy vizsgálják meg, és nem nyilatkozik tanúk jelenlétében,
hogy nem tőle terhes, akkor kénytelen lesz elismerni a gyermeket, amikor az megszületik; de
ebből nem következik, hogy ha azt mondja, hogy a gyermek az övé, akkor köteles örökösévé
tenni, ha valaki mástól nemzett. Mégis úgy véli, hogy amikor az ügyet a bíróságon tárgyalják,
az apa beismerése erős vélelmet támaszt a gyermek javára.
13. Azt is mondja, hogy másrészt, ha a nő a válás után nem tartja be a szenátusi rendelet által
előírtakat, az apának joga van nem elismerni a gyermeket; és ebből nem az következik, hogy a
gyermek megszületése után nem nyilvánítható az övéinek, hanem csupán az, hogy az apa nem
lesz köteles eltartani, ha bebizonyosodik, hogy a gyermek az ő ivadéka.
14. Julianus azt is mondja, hogy ha egy nő közli a férjével, hogy terhes, és a férfi nem tagadja,
ebből nem szabad azt a következtetést levonni, hogy a gyermek az övé, bár a férje kötelezhető
a tartásra. Nagyon igazságtalan lenne azonban, ha egy férfi, aki hosszú ideig távol volt, és
miután visszatért, terhesnek találja a feleségét, és emiatt megtagadja őt, és elmulasztja a
szenátusi rendelet bármelyik rendelkezésének betartását, a gyermek az ő örököse lenne.
15. Az elmondottakból kitűnik, hogy a gyermeket semmiképpen sem érinti hátrány, ha a
feleség nem tartja be a szenátusi rendelet valamelyik rendelkezését, ha a gyermek valójában a
férjéé ? és ez nem pusztán a jogaira, sőt a tartására is vonatkozik, az isteni Pius egyik
rescriptuma szerint; vagy ha a férj elmulasztotta megtenni, amit a szenátusi rendelet előír,
bizonyára kötelezhető a gyermek eltartására, de megtagadhatja azt.
16. Nyilvánvaló, hogy ha a nő a férje értesítését követően tagadja, hogy a nő terhes tőle, még
ha nem is küldhet személyeket a nő megfigyelésére, nem akadályozhatja meg, hogy
vizsgálatot végezzenek annak megállapítására, hogy a nő terhes-e tőle vagy sem. Ha ez az ügy
bíróság elé kerül, és döntés születik abban a kérdésben, hogy a nő a férjétől terhes-e vagy
sem, a gyermeket a férjnek el kell ismernie, akár az övé, akár nem.
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(2) Julianus, Digest, XIX. könyv.
Ez minden esetre vonatkozik, és ezért a gyermek vérrokonságban lesz a testvéreivel.
(3) Ulpianus, Az ediktumról, XXXIV. könyv.
Ha viszont a bíró úgy dönt, hogy a gyermek nem a férjé, bár valójában az övé, akkor az ilyen
jellegű döntés a joggal egyenértékű. Ezt a véleményt Marcellus a Digest hetedik könyvében
helyesli, és mi jelenleg is élünk vele.
1. Azért, mert a plautiai szenátusi rendelet a válás után született gyermekekre hivatkozik, az
isteni Hadrianus uralkodása alatt egy másik szenátusi rendeletet hoztak, amely előírta, hogy a
házasság alatt született gyermekeket a szüleiknek el kell ismerniük.
2. De mi van akkor, ha egy gyermek az apja halála után, de még a nagyapa életében születik,
akinek a felügyelete alá kerülne, ha bebizonyosodik, hogy az említett gyermek a nagyapa
fiának a gyermeke? Meg kell fontolni, hogy mit kell ebben az esetben tartani. Azt a véleményt
kell elfogadni, hogy az elismerés kérdését a nagyapjára kell hagyni.
3. De mi van akkor, ha ebben az esetben felmerül a kérdés, hogy a gyermek a házasság alatt
vagy azt követően született-e? Azt kell mondani, hogy a Szenátus rendeletének megfelelően
kell eljárni e kérdés eldöntése érdekében.
4. És mi a teendő, ha tagadták, hogy a nő az állítólagos férj felesége? Julianus tájékoztatta
Sextus Caecilius Africanust, hogy van ok az előzetes vizsgálatra.
5. Meg kell állapítani, hogy a szenátus ezen rendeletei nem alkalmazhatók az apa halála után,
ha nincs olyan rokon, aki a gyermeket felügyelet alá helyezhetné. Milyen igényt
érvényesíthetne a gyermek ebben az esetben a hagyatékra? Tehet-e ilyen igényt, függetlenül
attól, hogy attól a személytől nemzett-e, akinek a hagyatékát követeli, vagy sem? Amit
Julianus a Digestum tizenkilencedik könyvében írt, annyiban igaz, hogy ha a gyermek
elismerésére irányuló eljárás az apa életében indult volna meg, és az apa meghalna, mielőtt
döntés születne, a karboniai ediktumhoz kell folyamodni.
6. A szenátus ezen rendeletei a saját örökösüknek született gyermekekre is vonatkoznak. A
jobb vélemény szerint azonban ezek nem alkalmazhatók, ha a gyermek, akinek elismerése
kérdéses, nem állt az eljárást kezdeményező fél felügyelete alatt.
4. Paulus, Vélemények, II. könyv.
Nemcsak az öl meg egy gyermeket, aki megfojtja, hanem az is, aki elhagyja, vagy megtagadja
tőle az ételt, valamint az is, aki nyilvános helyen kiteszi a gyermeket, hogy szánalmat keltsen,
amit ő maga nem érez.
5. Ulpianus, A konzul kötelességeiről, II. könyv.
Ha valaki a gyermekei eltartását kéri, vagy ha a gyermekeket az apjuk eltarthatja, a bírónak
kell az ügyet megvizsgálnia.
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1. Megfontolandó kérdés, hogy az apa csak azokat a gyermekeket legyen köteles eltartani,
akik az irányítása alatt állnak, vagy azokat is, akik már emancipáltak, vagy akik más okból
önállóvá váltak. Azt hiszem, az a jobb vélemény, hogy még ott is, ahol a gyermekek nem
állnak apai felügyelet alatt, a szüleiknek kell őket eltartaniuk, másrészt pedig a szüleiket is el
kell tartaniuk.
2. Nézzük meg, hogy csak apáinkat, apai nagyapáinkat, apai dédapáinkat és más férfi nemű
rokonainkat vagyunk-e kötelesek támogatni, vagy anyáinkat és más felmenőinket is anyai
ágon. A jobb vélemény az, hogy a bírónak minden esetben közbe kell avatkoznia, hogy
egyesek szükségletei és mások gyengéi enyhüljenek; és mivel ez a kötelezettség az
igazságosságból és a vérségi kötelékből ered, a bírónak gondosan mérlegelnie kell az egyes
felek igényeit.
3. Meg kell jegyezni, hogy ugyanez a szabály vonatkozik a gyermekek szüleik általi tartására
is.
4. Ezért kötelezzük az anyát, hogy támogassa törvénytelen gyermekeit, és őket, hogy
támogassák őt.
5. Az isteni Pius arra is utal, hogy az anyai nagyapa köteles támogatni unokáit.
6. Azt is kimondta egy rescriptumban, hogy az apának el kell tartania a lányát, ha a bíróság
előtt bebizonyosodik, hogy valóban ő nemzette a lányt.
7. Amennyiben a fiú képes eltartani magát, a bíróságnak úgy kell döntenie, hogy nem kötelezi
őt tartásra. Ezért Pius császár egy rescriptumban kijelentette: "Az illetékes bíráknak, és akik
előtt meg fogsz jelenni, el kell rendelniük, hogy apád az ő eszközeinek arányában eltartson
téged; feltéve, hogy azt állítod, hogy kézműves vagy, és hogy egészségi állapotod miatt nem
tudod magadat saját munkáddal eltartani." A bíráknak, akik előtt meg fogsz jelenni, el kell
rendelniük, hogy apád az ő eszközeinek arányában eltartson téged.
8. Ha az apa tagadja, hogy a tartást kérő fél a fia, és ezért azt állítja, hogy nem kell azt
megadnia; vagy ha a fiú tagadja, hogy a tartást kérő fél az apja, a bíráknak az ügyben
sommásan kell dönteniük, és ha megállapítást nyer, hogy a kérelmező a fiú vagy az apa, akkor
el kell rendelniük a tartást. Ha azonban ez nem bizonyított, nem dönthetnek a tartásról.
9. Nem szabad azonban elfelejteni, hogy ha a bírák úgy ítélik meg, hogy a támogatást meg
kell adni, ez még mindig nem sérti az igazságot, mivel nem arról döntenek, hogy a fél fiú-e,
hanem pusztán arról, hogy támogatni kell. Ezt az isteni Márk is kimondta egy rescriptumban.
10. Ha valaki megtagadja a tartásdíj fizetését, a bíráknak meg kell állapítaniuk a tartásdíj
összegét a vagyonával arányosan, és ha még mindig nem nyújtja azt, akkor az ítélet
teljesítésére kényszeríthetik azáltal, hogy végrehajtás alá vonják a vagyonát és eladják azt.
11. A bírónak azt is meg kell állapítania, hogy a rokon vagy az apa alapos okkal utasítja-e
vissza a gyermekei eltartását. Van egy Trebatius Marinusnak címzett rescriptum, amely
kimondja, hogy az apa jogosan tagadhatja meg a fia támogatását, ha az utóbbi feljelentést tett
ellene.
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12. Bizonyos átiratokban szerepel, hogy az apát a bíró nemcsak arra kötelezheti, hogy
gyermekei számára élelmiszert, hanem minden más szükséges dolgot is biztosítson.
13. Ha egy fiú még a serdülőkor elérése előtt emancipálódott, kötelezhető arra, hogy eltartsa
az apját, ha az szegény; mert bárki okkal mondaná, hogy a legigazságtalanabb, ha egy apa
nélkülözésben marad, míg a fia jómódú körülmények között él.
14. Ha egy anya, aki ellátta gyermekét, pert indít annak apja ellen, bizonyos feltételek mellett
kell eljárnia; mert az isteni Márk egy Montana Antóniához intézett rescriptumában
kijelentette: "A bírák meg fogják becsülni, hogy a lányod apja mennyit fizessen neked a
szükséges ellátmányok mennyiségének arányában, amelyet a lányod eltartására biztosítottál;
de nem kaphatsz annyit, amennyit anyai szeretetből a lányodra költöttél volna, még akkor
sem, ha az apja elűzte volna." A bírák nem kaphatnak annyit, amennyit az apja elűzte volna a
lányodat.
15. A gyermeki szeretet megköveteli, hogy a szülők támogassák a katonai szolgálatot teljesítő
fiukat, feltéve, hogy rendelkeznek az ehhez szükséges eszközökkel.
16. Egy újraszabályozás kimondja, hogy bár a szülőnek a természet diktálta módon el kell
tartania a fiát, az utóbbit mégsem szabad kötelezni arra, hogy fizesse meg az adósságait.
17. Van egy olyan rescriptum is, amely kimondja, hogy a fiú örökösei, ha nem akarják, nem
kötelesek apjuknak olyan segítséget nyújtani, amelyet egy fiú, amíg él, a gyermeki
kötelességből nyújtana neki, kivéve, ha az apa a legnagyobb szegénységben van.
18. A bírák szoktak dönteni a pártfogoltak és a felszabadítottak között is, ha felmerül a
tartásuk kérdése. Ha tehát a patrónusok tagadják, hogy a felperesek a felszabadítottjaik, a
bíráknak vizsgálatot kell folytatniuk, és ha bebizonyosodik, hogy a felszabadítottjaik, akkor el
kell rendelniük a tartásukat. A tartásra vonatkozó végzés azonban nem akadályozza meg a
felszabadítottat (ha tagadja, hogy az lenne) abban, hogy jogaiért a pártfogójával szemben
pereskedjen.
19. A felszabadítottaknak a szegénységben élő pártfogóiknak anyagi lehetőségeikhez mérten
kell támogatást nyújtaniuk. Ha azonban az utóbbiak képesek eltartani magukat, a bíró
hatóságának nem kell közbeavatkoznia.
20. Felmerülhet a kérdés, hogy csak a pártfogoltakat kell-e támogatni, vagy a gyermekeiket is
el kell-e tartani. Úgy vélem, hogy megfelelő indoklás esetén a bíráknak úgy kell dönteniük,
hogy a pártfogók gyermekeit is el kell tartaniuk, ugyan nem olyan könnyen, mint a
pártfogókat, de néha igen; mert a szabadoknak nemcsak a pártfogóik, hanem az utóbbiak
gyermekei iránt is tiszteletet kell tanúsítaniuk.
21. A nő felszabadított férje köteles eltartani a gyermekeit.
22. Ha valaki azt kívánja, hogy a felszabadított emberének szabad embere, vagy olyan
rabszolga, akit bizalmi jogon manumált, vagy akit a saját pénzén váltott ki a rabszolgaságból,
ne hallgassák meg. Mert, ahogy Marcellus mondja, ahhoz kellene hasonlítani, aki a jutalom
követelésével elveszíti ezáltal a szabadosban lévő jogait.
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23. Ha a pártfogója fia főbenjáró bűnnel vádolja apja szabadosát, tagadja, hogy ez utóbbi
köteles őt eltartani.
24. A felszabadított nő is köteles támogatni a pártfogóját.
25. A pártfogó tartására vonatkozóan általában egy döntőbírót jelölnek ki, aki köteles
megállapítani a felszabadított ember vagyonának értékét, hogy meghatározhassa a tartásdíj
összegét, és ezt mindaddig biztosítani kell, amíg a felszabadított ember képes erre, és a
pártfogó igényli.
26. A felszabadítottak kötelesek gondoskodni a pártfogójuk apjának és anyjának eltartásáról,
ha a pártfogó és gyermekei már nem élnek, ha rászorulnak, és a felszabadítottaknak megvan
hozzá az anyagi lehetőségük.
6. Modestinus, Az embertelenítésről.
A pártfogó, ha megtagadja, hogy a felszabadított embere kérésére támogatást nyújtson,
elveszíti a javára a felszabadítás miatt az utóbbi számára előírt kiváltságokat, és a
felszabadított ember vagyonának elvesztésével büntetik; de nem köteles támogatást nyújtani,
még akkor sem, ha képes lenne rá.
1. Commodus császár alkotmánya a következőket tartalmazza: "Ha bebizonyosodik, hogy egy
patrónusával durván bánt a szabados, vagy súlyosan megverte, vagy elhagyta, miközben
szegénységben vagy testi betegségben szenvedett; először újra patrónusa felügyelete alá kell
vonni, és arra kell kényszeríteni, hogy neki, mint urának, szolgálatot tegyen, és ha erre az
eljárásra nem figyelmeztetik, akkor el kell adni egy magisztrátus felügyelete alatt álló
vevőnek, és az árát patrónusának kell adni".
7. Ugyanaz, Vélemények, V. könyv.
Ha az, aki állítólag egy nő férje volt, tagadja a házasság megkötését, azzal az indokkal, hogy
kész bebizonyítani, hogy az a nő, aki a feleségének vallja magát, rabszolga, akkor kénytelen
lesz időközben eltartani a gyermekeit; de ha bebizonyosodik, hogy a nő rabszolga volt, akkor
az, akit az eltartásukkal vádoltak, emiatt nem lesz hátrányos helyzetben.
8. Marcellus, A Lex Julia et Papia, I. könyv.
A férfi gyermekeink gyermekei a mi gondviselésünk alatt állnak, de ez nem így van a nőktől
származókkal; mert nyilvánvaló, hogy az a gyermek, akit egy leány szül, az apja gondviselése
alatt áll, és nem a nagyapjaé, kivéve, ha az apa nem él, vagy szűkölködik.
9. Paulus, A mecenatúra jogáról.
A patrónusoknak és gyermekeiknek nincs joguk a túlélő felszabadítottak vagyonára, kivéve,
ha a bíróság előtt bizonyítják, hogy olyan gyengék vagy szegények, hogy
felszabadítottjaiknak havi élelmiszer-hozzájárulásokkal kell segíteniük őket. Ezt a szabályt
számos birodalmi alkotmány rögzítette.
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4. cím. A terhes nők vizsgálatáról és a szülésükkel kapcsolatos
óvintézkedésekről
1. Ulpianus, Az ediktumról, XXIV. könyv.
Az Isteni Testvérek idején megjelent egy férj, aki azt állította, hogy felesége terhes, de ő ezt
tagadta, és miután a császárokkal konzultáltak a témában, egy rescriptumot intéztek Valerius
Priscianushoz, az urbánus praetorhoz, a következő szöveggel. "Úgy tűnik, Rutilius Severus
valami rendkívüli dolgot kér, amikor gyámot kér feleségének, aki elvált tőle, és aki azt állítja,
hogy nem terhes. Ezért senki sem fog meglepődni, ha Mi is új tervet és gyógymódot
javasolunk. Ha a férj kitart követelése mellett, a legcélszerűbb lesz, ha kiválasztjuk egy
tekintélyes asszony házát, ahová Domitia bemehet, és három, szakmájukban jártas és
megbízható bábaasszony, miután kiválasztottátok, megvizsgálja őt. És ha mindannyian, vagy
csak ketten közlik, hogy úgy tűnik, terhes, akkor az asszonyt rá kell venni, hogy fogadjon
gyámot, mintha ő maga kérte volna. Ha nem szül gyermeket, akkor a férje tudja, hogy
szégyenbe kerül, és hogy a jó hírneve is érintett lesz, és nem alaptalanul fogják azt állítani,
hogy ezt azért találta ki, hogy a feleségét megkárosítsa. Ha azonban az említett nők
mindegyike, vagy többségük kijelenti, hogy az asszony nem terhes, nem lesz ok a gyám
kijelölésére."
1. Ebből az átiratból teljesen nyilvánvaló, hogy a szenátusnak a gyermekek elismerésére
vonatkozó rendeletei nem alkalmazandók, ha a nő úgy tett, mintha terhes lenne, vagy akár
tagadta volna, hogy ez a helyzet. Ez nem is ésszerűtlen, hiszen a gyermek már a születése
előtt a nő része, illetve a belbecsének része. Miután azonban megszületett, egyértelmű, hogy a
férj jogainak megfelelően tilalom útján követelheti, hogy a gyermeket jelenlétében mutassák
be, vagy hogy rendkívüli eljárás útján engedélyezzék számára a gyermek eltávolítását. Ezért a
császár a segítségére siet, ha erre szükség van.
2. E rendelet értelmében egy nőt a prétor elé lehet idézni, és miután kihallgatják arról, hogy
úgy gondolja-e, hogy terhes, válaszadásra lehet kényszeríteni.
3. Mit kell tenni, ha nem válaszol, vagy nem jelenik meg a prétor előtt? Alkalmazzuk-e a
szenátus rendeletében meghatározott büntetést, nevezetesen azt, hogy a férjnek joga van nem
elismerni a gyermeket? De tegyük fel, hogy a férj nem elégszik meg ezzel, és inkább szeretne
apa lenni, minthogy megfosszák a fiától? Akkor az asszonyt a prétor hatalmával kötelezni kell
arra, hogy a bíróság elé járuljon, és ha eljön, felelni is kell; ha pedig megtagadja, vagyonát
végrehajtás alá vonják és eladják, vagy pénzbüntetéssel sújtják.
4. De mi van akkor, ha a kihallgatás során azt mondja, hogy terhes? Akkor a szenátusi
rendelet által előírt eljárást kell követni. Ha azonban a nő tagadja, hogy terhes, akkor a
prétornak e rendelet értelmében bábákat kell hívnia.
5. Meg kell jegyezni, hogy sem a férj, sem a feleség nem hívhatja a bábákat, hanem
mindannyiukat a prétornak kell hívnia.
6. A praetornak ki kell választania a tiszteletreméltó matróna házát is, ahová a nőnek mennie
kell, hogy megvizsgálják.
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7. Mit kell tenni, ha a nő nem engedi magát megvizsgálni, vagy nem hajlandó bemenni a
házba? Ilyen körülmények között a prétor tekintélyét is igénybe kell venni.
8. Ha a szülésznők mindegyike vagy többsége azt állítja, hogy a nő nem terhes, indíthat-e
keresetet az elkövetett kár miatt? Úgy gondolom, hogy a jobb vélemény az, hogy a nő indíthat
ilyen keresetet, feltéve azonban, hogy a férje ezzel a magatartásával kárt akart okozni neki. Ha
azonban a férjnek nem állt szándékában kárt okozni, hanem valóban azt hitte, hogy a nő
terhes, mivel a gyermek utáni rendkívüli vágy befolyásolta, vagy mert ő maga késztette erre a
hitre, mivel a házasság alatt úgy tett, mintha ez lenne a helyzet, akkor a férj számára teljesen
jogos lesz a felmentés.
9. Ezen túlmenően nem szabad elfelejteni, hogy az újraszabályozásban nem határoztak meg
határidőt, noha a szenátusnak a gyermekek elismerésére vonatkozó rendeleteiben harminc
napos határidőt állapítottak meg a nő számára, hogy bejelentsék terhességüket. Mit kell tehát
tenni? Mondjuk azt, hogy a férj bármikor beidézheti feleségét a praetor elé, vagy pedig
harminc napot szabjunk ki erre? Úgy gondolom, hogy megfelelő ok esetén a praetornak
harminc nap elteltével is meg kell hallgatnia a férjet.
10. A terhes nő vizsgálatával és a szüléskor teendő óvintézkedésekkel kapcsolatban a praetor
a következőket mondja: "Ha egy nő a férje halála után kijelenti, hogy terhes, gondoskodnia
kell arról, hogy a férj halálát követő egy hónapon belül kétszer is értesítse az érdekelt feleket
vagy azok megbízottját, hogy azok - ha kívánják - személyeket küldhessenek a nő
vizsgálatára. Öt szabad nőt kell kiküldeni, és mindannyian egyszerre végzik el a vizsgálatot,
de a vizsgálat során senki sem nyúlhat a nő hasához a beleegyezése nélkül. Az asszonyt egy
tiszteletreméltó matróna házában kell világra hozni, akit én fogok kijelölni. Harminc nappal
azelőtt, hogy a nő várhatóan elzárásra kerül, értesítse az érdekelt feleket vagy azok
megbízottjait, hogy küldjenek személyeket, akik jelen lesznek a szülésnél, ha erre igényt
tartanak. Csak egy bejárata lehet annak a szobának, ahol a nőt leszállítják, és ha több is van,
azokat deszkákkal kell lezárni. E szoba ajtaja előtt három szabad ember és három szabad nő,
valamint két társuk őrködjön. Valahányszor az említett nő belép ebbe a szobába, vagy
bármelyik másikba, vagy a fürdőbe megy, az őrök, ha akarják, előzetesen vizsgálatot
tarthatnak benne, és átvizsgálhatják az oda belépő feleket is. Az őrök, akik a szoba előtt
vannak elhelyezve, átvizsgálhatnak minden személyt, aki belép a szobába vagy a házba, ha
úgy kívánják. Amikor a nő elkezdi szülni a gyermekét, értesítenie kell minden érdekelt felet
vagy azok megbízottjait, hogy azok személyeket küldhessenek, akik jelen lesznek a szülésnél.
Öt szabad asszonyt kell küldeni, úgy, hogy a két bábán kívül ne legyen az említett
helyiségben tíznél több szabad asszony, és hatnál több rabszolganő. Mindazokat, akik a
szobában tartózkodnak, meg kell vizsgálni, mert félő, hogy valamelyikük terhes. Az említett
szobában nem lehet háromnál kevesebb fény, mert a sötétség jobban alkalmas a gyermek
kihordására. Amikor a gyermek megszületik, azt meg kell mutatni az érdekelt feleknek vagy
megbízottjaiknak, ha meg kívánják vizsgálni. A gyermeket az neveli, akit az apja kijelöl. Ha
az apa nem ad erre vonatkozó utasítást, vagy ha az a személy, akit a nevelésre kér, nem
vállalja a nevelést, akkor ezt az általam kijelölt személy végzi el, miután megfelelő okot
mutattak ki. Az a személy, aki által a gyermeket nevelni akarják, három hónapos kora után,
hat hónapos koráig havonta kétszer, azután havonta egyszer, hat hónapos korától kezdve
pedig egyéves koráig minden második hónapban, egyéves kora után pedig, amíg beszélni nem
tud, hathavonta egyszer, ahol csak akarja, ki kell mutatnia. Ha az érdekelt felek nem
vizsgálhatják meg az asszonyt, és nem figyelhetik meg, vagy nem lehetnek jelen a szülésnél,
és bármi olyat tesznek, ami a fentiekben foglaltakat megakadályozza, nem adok engedélyt a
gyermek birtokbavételére, miután az ügyet tudomásul vettem, és nem is adok engedélyt, ha a
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gyermeket nem engedik megvizsgálni, ahogyan azt az előbbiekben előírták. Ahol úgy látom,
hogy jó okom van rá, ott nem fogom megadni azokat a cselekményeket, amelyeket azoknak
ígérek, akiknek a vagyon birtoklását Ediktumomnak megfelelően adták meg."
11. Bár a praetor rendelete tökéletesen világos, mégsem szabad figyelmen kívül hagyni az
értelmezését.
12. Ezért a nőnek értesítenie kell az érdekelt feleket, azaz azokat, akiknek érdeke, hogy ne
szülessenek gyermekei, vagy azokat, akiknek a teljes vagyon vagy annak egy része jár, akár
törvényes örökösként, akár végrendelet alapján.
13. Ha azonban egy rabszolgát neveztek ki örökösnek, és nincsenek gyermekei; Arisztosz azt
állítja, hogy ebben az esetben a prétor hatáskörébe tartozik, hogy engedélyezze neki, hogy
nem minden, hanem csak néhány óvintézkedést tegyen meg az átadással kapcsolatban. Úgy
gondolom, hogy ez a vélemény helyes. Ugyanis a közérdek az, hogy ne legyen
gyermekpótlás, hogy a rangos személyek és a családok becsülete is megmaradjon. Ezért, ha
egy ilyen szolgát az örökösödés reményében neveztek ki, meg kell hallgatni; függetlenül attól,
hogy milyen a rangja, mivel a közérdek és a saját érdekében is cselekszik.
14. Ezenkívül azokat is értesíteni kell, akik az öröklési sorban a következők; például az első
fokon kijelölt örököst, de nem azt, aki helyettesítve lett; ha pedig a családfő végrendelet
nélkül halt meg, akkor azokat kell értesíteni, akik az öröklési sorban az első helyen állnak. Ha
azonban egyszerre többen is jogosultak az öröklésre, akkor mindannyiukat értesíteni kell.
15. Ha pedig a prétor azt mondja, hogy nem ad birtokot, miután megismerte az ügyet, vagy
hogy megtagad bizonyos intézkedéseket, ez olyan esetre vonatkozik, amikor tudatlanságból
elmulasztottak valamilyen rendelkezést azok közül, amelyeket a prétor be kívánt tartani; ez
azonban nem sérti a gyermek jogait. Hiszen miféle szabály lenne az, ha a prétor által
betartandónak nyilvánított apró formaságok közül egy semmiséget nem hajtanának végre, és a
vagyon birtoklását megtagadnák a gyermektől? A környék szokásait kell követni, és annak
megfelelően kell megvizsgálni az asszonyt, és figyelni a szülést és a gyermeket.
2. Julianus, Digest, XXIV. könyv.
A terhes nők vizsgálatára hivatkozó rendelet ellentétes a Karbon rendelet rendelkezései
szerint kiadott rendelettel.
(1) Néha azonban a prétornak el kell tekintenie ezektől a formaságoktól, amikor a nő
vizsgálata nem történik meg, vagy nem figyelik a szülést, és ez nem a nő rosszindulatából,
hanem tudatlansága miatt történik.
3. Paulus, Plautiusról, XIV. könyv.
Ha valakit egy meg nem született gyermek helyett helyettesítenek, vagy gyermek hiányában
örökösnek neveznek ki, és ő szeretné, ha a nőt megfigyelnék, meg kell hallgatni.
4. Scaevola, Digest, XX. könyv.
Egy bizonyos férfi, akiről úgy rendelkezett, hogy ha utód nélkül hal meg, minden, ami a
kezébe kerül, a húgára, mint vagyonkezelőre hagyja, meghalt, miután kijelölt egy utódot, akit
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mások helyettesítettek. Felmerült a kérdés, hogy a nővérnek vagy megbízottjának
engedélyezni kell-e, hogy az Ediktum feltételeinek megfelelően megvizsgálja az asszonyt, és
felügyeljen a szülés fölött, mivel az elhunyt felesége terhesnek nyilvánította magát. Azt
válaszoltam, hogy egy ilyen jellegű esetben, amelyre a vizsgálat vonatkozott, úgy lehet
tekinteni, hogy a bizalommal megbízott személy által kinyilvánított gondoskodás tiszteletben
tartandó, és hogy a kérésnek helyt kell adni, ha megfelelő okot mutatnak ki.

5. cím. Amikor egy nő a férje birtokába kerül a születendő gyermeke
nevében, és ezt a birtokot állítólag csalárd módon másra ruházták át
1. Ulpianus, Az ediktumról, XXXIV. könyv.
A praetor e rendelet által a leghelyesebben gondoskodott arról, hogy a birtoklás, amelyet a
születendő gyermek javára ígér, ne adjon alkalmat mások fosztogatására.
(1) Ezért keresetet indít egy olyan nő ellen, aki csalárd módon átruházza ezt a birtokot egy
másikra. Ugyanis nemcsak maga a nő felett gyakorolja a hatalmát, hanem mindenki felett is,
akinek az irányítása alatt áll; vagyis ott, ahol másnak engedik, hogy csalárd cselekedeteik
révén birtokba kerüljön, és ő a pert indító fél érdekének mértékéig ígér pert ellene.
(2) A praetor szükségszerűen hozzáteszi, hogy ha valaki csalárd módon jutott a tulajdon
birtokába, azt kötelezni kell, hogy lemondjon róla. Erre azonban nem hivatalának tekintélye
vagy beosztottjai útján kényszeríti, hanem célját jobban és a polgári jognak megfelelőbben éri
el, ha interdictummal kényszeríti az illető felet a rendes eljárásra.
(3) Annak, aki az eljárást megindítja, érdekében áll, hogy más ne kaphassa meg a birtokot, ha
az utóbbi jóhiszeműen fogyasztotta el a jóhiszeműen beszedett jövedelmet, vagy ha egy
fosztogató birtokba vette, és a jövedelem nem hajtható be tőle, mert fizetésképtelen.
(4) E keresetnek egy év elteltével is helyt adnak, mivel annak tárgya az ingatlan
visszaszerzése.
(5) Ha a csalást elkövető nő apai felügyelet alatt áll, a keresetnek az apja ellen adnak helyt, ha
a vagyonból bármi az ő kezébe került.
2. Paulus, Az ediktumról, XXXVII. könyv.
Csalárd módon cselekszik az a nő, aki nem akadályozza meg, hogy más fél birtokába jusson;
vagy bárki megtévesztése céljából titokban és valamilyen csel segítségével más birtokába
juttatja.
1. Ha bebizonyosodik, hogy a csalást az apa és a lánya követte el, bármelyikük ellen indítható
kereset, akit a felperes választhat; mivel az érdekelt fél javára történik. Ezért az apai
felügyelet alatt álló nőtől visszaszerezhet bármit, amit esetleg elvesztett, de ez a kereset az
eljárás során felmerült költségeken túlmenően nem áll rendelkezésére.
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6. cím. Ahol egy nő állítólag hamis nyilatkozat megtételével jutott férjének
birtokába a születendő gyermeke nevében
1. Ulpianus, Az ediktumról, XXXIV. könyv.
Ha egy nő születendő gyermeke nevében követeli a birtokbavételt, és az örökös által tett
esküvel esküszik, hogy terhes, az eskünek helyt kell adni, és a nő nem vonható felelősségre
azon az alapon, hogy hamis vallomással jutott birtokba, és az eskü letétele után sem
alkalmazható vele szemben semmilyen kényszer. Ha azonban gyermeket szülne, vizsgálatot
lehet indítani arra vonatkozóan, hogy igaz-e, hogy a férjétől esküdött teherbe; mert ha az eskü
két személy között történik, abból harmadik személynek nem származhat haszna, és nem
sértheti a másik fél jogait. Ilyen körülmények között a gyermek jogai sem sérülnek.
1. Ez az ediktum ugyanazon az elven alapul, mint az előbbi, mert a prétor, mivel a nőnek
könnyen megadhatja a birtokot a születendő gyermeke nevében, nem mulaszthatja el
megbüntetni hamis állítását.
2. Csalárd módon szerzett birtoklásnak minősül az a nő, aki úgy próbálja megszerezni a
birtoklást, hogy tisztában van azzal, hogy nem terhes.
3. A praetor ezt az intézkedést a rendelkezésre álló egy éven belül megígéri, de azon túl nem,
mert büntető jellegű.
4. Hasonlóképpen, ebben az esetben a prétor ígéri a felperes kamatainak összegének
behajtására irányuló keresetet.
5. A praetor ezt a keresetet a nő apjával szemben is megígéri, feltéve, hogy a nő csalárd
módon jutott birtokba.
6. Ezt a keresetet bárki benyújthatja, akinek érdekében áll, hogy a nő ne kerüljön a hagyaték
birtokába; például egy társörökös, aki gyermek születésére vár, vagy egy olyan személy, akit
helyettesítettek, vagy aki ab intestato örökölne, ha a nő meghalna.
7. A felperes érdeke mindenekelőtt a nő által a terhessége miatt követelt tartásra vonatkozik;
mivel e tekintetben semmi sem követelhető vissza, kivéve, ha a nő csalárd módon jutott a
birtok birtokba. Ha azonban nem történt csalárd színlelés, a nő nem lesz köteles semmit sem
fizetni, mert a nőt terhessége ürügyén, minden ok nélkül tartásdíjhoz jutott.
8. Néha a kamat összege megnövekszik, amikor például az örökös, mivel kétséges a nő
terhessége, kizárják a hagyatékból. Julianus ugyanis azt mondja, hogy ezt a keresetet a kizárt
örökösnek kell megadni, ha az ő érdeke az, hogy az asszony ne csalárd módon jusson
birtokba; mert ha ez nem így lenne, akkor a kijelölt örökös a birtokba lépéssel értékesebb
örökséget hagyna a saját örökösére. A nőnek felróható lenne a hagyaték értékének csökkenése
is, mivel az örökös a gyermek születésének kilátásba helyezése miatt nem vette át azt.
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9. Julianus azt is mondja a Digestum tizenkilencedik könyvében, hogy ha egy helyettesített
örökös meghal, miközben a nő birtokolja a birtokot, az örököse ugyanezen kereset útján
behajthatja annak értékét a nőtől.
10. Meg kell azonban vizsgálni, hogy a hagyatékról és a hagyaték egyéb terheiről a nőnek le
kell-e mondania; és úgy tűnik számomra, hogy megállapítható, hogy a hagyatéki örökösöknek
jogukban áll élni a nővel szembeni keresetindítással, mivel az ő érdekükben áll, hogy a
hagyatékot bejegyezzék.
11. Nyilvánvaló, hogy a felszabadított rabszolgáknak könnyítést kell nyújtani azzal a féllel
szemben, aki ezt a keresetet a hagyaték nevében indította; vagyis arra kell kötelezni, hogy a
vagyonkezelőt kötelezze a vagyonkezelés teljesítésére, mivel értéküket megkapta. Úgy vélem
azonban, hogy a prétornak kell a közvetlenül manumáltak segítségére sietnie, és
beavatkozásával kell fenntartania szabadságukat.
12. Ha az apai felügyelet alatt álló nő részéről csalás történik, és az apja részt vett benne, saját
nevében felel.

7. cím. Az ágyasokról
1. Ulpianus, A Lex Julia et Papia, II. könyv.
Ha egy felszabadított nő ágyasságban él a pártfogójával, elhagyhatja őt a pártfogó
beleegyezése nélkül, és egyesülhet egy másik férfival, akár házasságban, akár ágyasságban.
Úgy vélem azonban, hogy az ágyasnak nem szabadna házasodnia, ha a patrónusát annak
beleegyezése nélkül hagyja el, mivel egy szabad nő számára becsületesebb egy patrónus
ágyasa lenni, mint családanyává válni.
1. Atilicinusszal együtt úgy vélem, hogy csak azokat a nőket lehet ágyasságban tartani, akiket
nem szégyenít meg egy ilyen kapcsolat, anélkül, hogy attól kellene tartani, hogy bűnt
követnek el.
2. Ha egy férfi házasságtörésért elítélt nőt tart ágyasnak, nem hiszem, hogy a Lex Julia de
Adulteriis alkalmazandó, bár a férfi felelősséggel tartozik, ha feleségül veszi a nőt.
3. Ha egy nő ágyasságban élt a pártfogójával, majd ugyanezt a kapcsolatot fenntartja a fiával
vagy unokájával, nem hiszem, hogy helyesen cselekszik, mert egy ilyen kapcsolat közel áll
ahhoz, ami gyalázatos, és ezért az ilyen botrányos viselkedést meg kell tiltani.
4. Egyértelmű, hogy bárki tarthat bármilyen korú ágyast, kivéve, ha az kevesebb, mint
tizenkét éves.
2. Paulus, A Lex Julia et Papia, XII. könyv.
Ha egy pártfogó, akinek egy felszabadított nő az ágyasa, elmebeteggé válik, méltányosabb, ha
az ágyasságban marad.
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3. Marcianus, Institutes, XII. könyv.
Más szabad nőjét éppúgy lehet ágyasnak tartani, mint egy szabadon született nőt, és ez
különösen akkor van így, ha a nő alacsony származású, vagy prostitúcióból élt; ha egyébként
egy férfi egy tiszteletreméltó jellemű, szabadon született nőt akar ágyasnak tartani,
nyilvánvaló, hogy ezt nem lehet megengedni neki anélkül, hogy ezt a tényt ne mondaná ki
nyíltan, tanúk jelenlétében; de vagy feleségül kell vennie, vagy ha nem hajlandó, akkor
szégyennek kell kitennie.
1. Házasságtörést nem követ el az, aki ágyassal él együtt, mert az ágyasság a törvénytől kapja
a nevét, és nem jár törvényes büntetéssel; ahogy Marcellus mondja a Digestum hetedik
könyvében.
4. Paulus, Vélemények, XIX. könyv.
A nőt akkor is ágyasnak kell tekinteni, ha csak a vele való együttélés szándéka nyilvánul meg.
5. Ugyanő, Vélemények, II. könyv.
Az a tisztviselő, aki abban a tartományban lakik, ahol a hivatali feladatait ellátja, tarthat
ágyast.
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XXVI. könyv

1. A gyámsággal kapcsolatban.
2. A végrendeleti gyámságról.
3. A gyám vagy gondnok megerősítéséről.
4. A törvényes gyámok tekintetében.
5. A gyámok és gondnokok tekintetében, akiket azok neveznek ki, akiknek erre törvényes
joguk van
6. Azokról, akik gyámot vagy gondnokot kérhetnek, és arról, hogy hol lehet ezt megtenni.
7. A gyámok és gondnokok igazgatásáról és felelősségéről
8. A gyámok és gondnokok hatásköréről és beleegyezéséről.
9. Mikor perelhetnek vagy perelhetők kiskorúak gyámjuk vagy gondnokuk cselekményei
miatt.
10. A feltételezett gyámok és gondnokok tekintetében.

***************************************************
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1. cím. A gyámságról
1. Paulus, Az ediktumról, XXXVIII. könyv.
A gyámság (Servius meghatározása szerint) a szabad személy feletti hatalom és hatalom,
amelyet annak védelmére adnak, aki kora miatt nem képes megvédeni magát; és ezt a
hatalmat a polgári jog ruházza át vagy ismeri el.
(1) Az őrzők azok, akik rendelkeznek ezzel a hatalommal és hatalommal, és nevüket magáról
a hivatalról kapták. Ezért nevezik őket őrzőknek, akik mintegy védelmezők és védők,
ahogyan azokat nevezik egy templom őrzőinek, akiket a templom gondozásával bíztak meg.
(2) Aki néma, nem nevezhető ki gyámnak, mivel nem tudja gyakorolni a hatalmát.
(3) Számos jogi író, köztük Pomponius (az Ediktumról szóló hatvankilencedik könyvben) úgy
véli, hogy süket személy nem nevezhető ki gyámnak, mert a gyámnak nemcsak beszélni,
hanem hallani is tudnia kell.
2. Pomponius, Sabinusról, III. könyv.
Egy kiskorúnak nem kellene kérnie, hogy gyámot rendeljenek ki számára, vagy hogy keresse
meg őt.
3. Ulpianus, Sabinusról, XXXVII. könyv.
Ha a gyámság alatt álló férfi vagy nő, akinek gyámja van, elmebeteggé válik, ebben az
állapotában is gyámság alatt marad. Ez Quintus Mucius véleménye, és Julianus is jóváhagyta;
mi pedig azt a szabályt fogadjuk el, hogy a gondnokság megszűnik, ha a kora miatt
gyámságra van szükség. Ha tehát a gyámoltaknak van gyámjuk, akkor beszámíthatatlanságuk
miatt nem kerülnek gondnokság alá; ha pedig nincs, és a beszámíthatatlanság mégis
megtámadja őket, akkor is lehet gondnokuk, mert a Tizenkét Tábla Törvénye úgy értendő,
hogy nem vonatkozik egyik nem gyámoltjaira sem.
(1) Azért azonban, mert nem engedjük meg, hogy a kiskorúak gondnoka a rokonok legyenek,
úgy gondoltam, hogy még ha egy huszonöt év alatti kiskorú elmebeteg is, gondnokot kell
kinevezni számára; nem azért, mert elmebeteg, hanem azért, mert kiskorú, éppúgy, mintha az
életkor akadálya fennállna. Ezt a megkülönböztetést olyan személy esetében tesszük, akit
életkora miatt kurátor vagy gyámság alá helyezünk, és nem szükséges gyámot rendelni
számára demens állapota miatt. Ezt Antoninus Augustus császár egy rescriptumban állapította
meg, mivel bizonyos idő alatt inkább az életkor, mint az elmebaj miatt kell rendelkezni.
(2) Ha valamelyik nemű gondnokolt a törvényes gondnoka ellen kíván eljárást indítani, vagy
ha ez utóbbi vele együtt kívánja ezt megtenni, és gondnokot kérnek, a gondnokot a
gondnokolt vagy ellenfele kérelmére kell-e kirendelni? Nem szabad megfeledkezni arról,
hogy gondnokot akár perel a gyám, akár perel, ki lehet rendelni, de ez csak akkor történhet
meg, ha az kéri, akinek a javára a gondnokot ki kell rendelni. Ezért mondja ki Cassius a
Hatodik Könyvben, hogy ilyen körülmények között senkit sem lehet kurátornak kinevezni,
hacsak ő maga nincs jelen, és az a fél, aki a kinevezését kéri, szintén nincs a bíróságon. Ezért
egy csecsemő számára nem lehet kurátort kinevezni. Cassius azt mondja, hogy ha egy kiskorú
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nem akar kurátort kérni, akkor - hogy megelőzzék, hogy pert indítsanak ellene - a prétornak
kell őt arra kényszerítenie, hogy kérjen kurátort.
(3) Pomponius a Tizenhatodik könyvben azt állítja, hogy egy ilyen kurátor bárhol és bármikor
kinevezhető.
(4) Ha egy kiskorú kérvényezi, hogy legyen ilyen gondnok, és nem mondja meg, hogy milyen
célból kéri, ki kell-e nevezni minden olyan jogvitára, amelyben a kiskorú érintett lehet?
Celsus azt mondja, hogy Servius úgy döntött, hogy a kurátort úgy kell tekinteni, hogy minden
ügy elintézésére ki kell nevezni.
0. Paulus, A Sabinusról, VIII. könyv.
Ahol azt mondják, hogy a gondnokot megkülönböztetés nélkül nevezik ki, úgy tekintik, hogy
minden peres ügy intézésére kijelölték, és ez olyan esetekre vonatkozik, amikor a gondnok
ellen a hagyaték felosztása, a közös tulajdon megosztása vagy a határok megállapítása miatt
indítanak pert; és ha a kinevezés így általános megfogalmazásban történik, úgy tekintik, hogy
a gondnok nemcsak azokban az esetekben jogosult eljárni, amikor a gondnokolt a felperes,
hanem másrészt akkor is, amikor ellene indítanak pert.
23. Több gondnok helyett több gondnokot lehet kérni, vagy több gondnok helyett egyet, vagy
egy gondnok helyett egy gondnokot, akár egyetlen per vezetésére, akár több per vezetésére.
(23) Pomponius, Sabinusról, XVII. könyv.
Ha egyszer már kértek egy ilyen gondnokot, az a per lezárásáig hivatalban marad, és
ugyanabban az eljárásban nem lehet másik gondnokot kérni.
6. És ha például Titius kinevezését kérik Seius ellenében, ugyanez a Titius kinevezhető egy
másik gondnok ellenében is, így különböző esetekben egy gondnok lép kettő helyett. Ez
valóban megtörténhet ugyanarra a gyámra hivatkozva, ha ugyanazt a gondnokot nevezik ki
különböző ügyek különböző időpontokban történő lefolytatására.
(1) Ulpianus, Sabinusról, XXXVIII. könyv.
Igaz, hogy gyámot lehet kirendelni olyan kiskorúak számára, akik némák, és még nem értek el
a serdülőkorba. De vajon nem lehet-e kétséges, hogy a gyámjuk felhatalmazhatja-e őket? Ha a
gyám meghatalmazhat egy olyan gyámot, aki néma, akkor meghatalmazhat egy olyan gyámot
is, aki néma. Tökéletesen igaz azonban (ahogy Julianus a Digestum huszonegyedik
könyvében állítja), hogy a gyám akkor is felhatalmazhatja gyámoltját, ha az néma.
0. Megállapítást nyert, hogy a tartomány kormányzója nem nevezhet ki gyámot feltételesen,
és ha mégis kinevezne egyet, a kinevezésnek nem lesz hatálya. Ez Pomponius véleménye is.
Ha azonban a kormányzó a kinevezést a következő feltételekkel teszi meg: "Kinevezek egy
ilyen és ilyen embert gyámnak, ha biztosítékot nyújt"; ez a kinevezés nem feltétel, hanem
figyelmeztetés, hogy a gyámság nem ruházható rá, ha nem nyújt biztosítékot; vagyis nem
engedik meg neki, hogy a hivatalával kapcsolatos ügyeket intézze anélkül, hogy a vagyon
megőrzését biztosító kezességvállalást ne adná.
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1. A gyám kinevezése nem császári kiváltság, és nem is a bírói joghatósághoz kapcsolódik,
hanem csak azt illeti meg, akit a törvény, a szenátus rendelete vagy maga a császár ruházott
fel ezzel a joggal.
2. A siket kiskorúak számára gyámot lehet kirendelni.
3. Egyértelmű, hogy nem lehet gyámot kirendelni annak a kiskorúnak, akinek az apja az
ellenség kezén van. Ha azonban mégis kineveznének egyet, felmerülhet a kérdés, hogy a
kinevezés nem maradhat-e függőben. Nem hiszem, hogy egy ilyen kijelölés érvényes lenne,
mivel az apa visszatérése után a kiskorú ismét az ő felügyelete alá kerül, mintha az apja soha
nem került volna ellenséges fogságba. Mégis ki kell nevezni egy gondnokot a vagyon
kezelésére, hogy az ne vesszen el időközben.
8. Ulpianus, Disputációk, II. könyv.
Ha az apai felügyelet alatt álló fiút a prétor gyámnak nevezi ki, és apja hozzájárul a
kinevezéshez, akkor a teljes összegért felelősnek kell lennie, de ha nem járul hozzá, akkor
csak a peculium összegéért felel. Az apát úgy kell tekinteni, hogy jóváhagyta a kinevezést, ha
ő maga intézi a gyámsággal kapcsolatos ügyeket, vagy hozzájárul ahhoz, hogy a fia ezt tegye;
vagy ha bármilyen módon foglalkozik a hivatallal. Ezért, ha egy férfi azt írta a fiának, hogy
gondosan intézze a gyámságot, és azt mondta: "Mert tudod, hogy mi vagyunk a felelősek";
úgy ítéltem meg, hogy úgy kell tekinteni, hogy jóváhagyta a kinevezést. Nyilvánvaló, hogy ha
csak tanácsot ad a fiának, akkor nem kell úgy tekinteni, hogy jóváhagyását adta.
9. Ugyanaz, Vélemények, I. könyv.
A pártfogónak, aki egyben a felszabadítottja gyámja is, teljesítenie kell szerződéseit, és ha
bármilyen módon becsapja a gyámja hitelezőit, aki a felszabadítottja, a törvény lehetővé teszi,
hogy a kinevezését visszavonják.
0. Marcianus, Institutes, III. könyv.
Rendkívüli büntetést szabnak ki azokra, akikről bebizonyosodik, hogy a gyámságot
pénzfizetéssel szerezték meg; vagy pénzbeli ellenszolgáltatásért nyújtották szolgálataikat
annak érdekében, hogy fizetésképtelen gyámot rendeljenek ki; vagy a leltár készítésekor
szándékosan csökkentették a gyámolt vagyonának összegét; vagy nyilvánvalóan csalárd
szándékkal elidegenítették azt.
65536. Ulpianus, Az ediktumról, II. könyv.
Gyámnak olyan férfi is kinevezhető, aki nem a város lakosa, feltéve, hogy a gyám, akinek a
gyámjává nevezik ki, a helység polgára.
131072. Paulus, Vitelliusról, III. könyv.
Ha egy elmebeteg személynek gyámot rendelnek, a kinevezést úgy kell értelmezni, hogy az
azzal a feltétellel történt, hogy az illető beszámíthatóvá válik.
23. Ugyanaz, Vélemények, X. könyv.
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Felmerült a kérdés, hogy azok a felek, akiket egy másik, a kormány szolgálatában távol lévő
személy helyett neveztek ki gyámnak, az előbbi halála esetén továbbra is betöltik-e a
tisztségüket, vagy pedig más személy kinevezését kell kérvényezni? Paulus azt válaszolja,
hogy ha egy távollévő helyett nevezik ki őket, és az utóbbi nem tér vissza, akkor addig
maradnak hivatalukban, amíg a gyámolt el nem éri a serdülőkort.
23. Pomponius, Enchiridion, II. könyv.
Néha szokás, hogy a gyámmal rendelkező gyámolt számára gondnokot neveznek ki, akár
egészségi állapota, akár idős kora miatt; de ez inkább üzleti ügyintézőnek, mint valódi
gondnoknak tekinthető.
15. A praetor szokta megengedni a gyámoknak, hogy segédet nevezzenek ki a gyámság
igazgatására, ha ők maguk nem tudják azt kielégítően igazgatni, de ezt a segédet a gyám saját
felelősségére nevezik ki.
(1) Ulpianus, Sabinusról, XXX. könyv.
Ha a kiskorúakat elkobozzák vagy kitoloncolják, megszűnik a gyámságuk.
16. A gyámság akkor is megszűnik, ha a gyámoltat rabszolgasorba taszítják.
17. A gyámok több más okból is megszűnnek, például ha a gyám vagy a gyám az ellenség
fogságába esik.
18. Ha a gyámot egy bizonyos időre nevezik ki, az idő leteltével megszűnik a tisztsége.
19. Ezenfelül a gyám megszűnik tisztségében, ha gyanúsítás miatt eltávolítják.
20. Ha a gyámot bizonyos feltételhez kötik, előfordul az is, hogy a feltétel teljesülése esetén a
gyám megszűnik gyámnak lenni.
(1) Ugyanő, Sabinusról, XXXVIII. könyv.
Ha egy gyámot nem foglyul ejt az ellenség, hanem követként küldik, akár befogadják, akár
dezertál, amiért nem válik rabszolgává, akkor is gyám marad, de időközben a kormányzó egy
másik gyámot nevez ki.
2. Gaius, A tartományi ediktumról, XII. könyv.
A gyámság általában olyan hivatal, amelynek feladatait férfiak látják el.
3. Meg kell érteni, hogy a gyámság nem öröklődő jogon száll át másra. A szülők törvényes
gyámsága azonban a nagykorú, férfi nemű gyermekekre száll, de mások nem öröklődnek.
4. Paulus, A Sabinusról, VIII. könyv.
A szenátus több rendeletében rendelkezett arról, hogy az elmebetegek, némák és süketek
helyett más gyámokat kell kinevezni.
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5. Neratius, Szabályok, III. könyv.
Nőket nem lehet gyámnak kinevezni, mert ez a tisztség a férfiaké, kivéve, ha a császárhoz
intézett kifejezett kérelemmel elnyerik gyermekeik gyámságát.

2. cím. A végrendeleti gyámságról
6. Gaius, A tartományi ediktumról, XI. könyv.
A szülők a Tizenkét Tábla Törvénye szerint végrendelettel gyámot rendelhetnek ki
gyermekeik számára, akár női, akár férfi neműek, feltéve, hogy azok az ő felügyeletük alatt
állnak.
7. Arról sem szabad megfeledkeznünk, hogy a szülők végrendeleti gyámot rendelhetnek ki a
haláluk után született gyermekeik, unokáik vagy más leszármazottaik számára, amennyiben
ezek a gyermekek az örökhagyó életében születtek, az örökhagyó felügyelete alatt álltak
volna, és nem sértették volna meg a végrendeletet.
8. Nem szabad elfelejteni azt sem, hogy ha valakinek van egy fia, és az említett fiútól egy
unokája is a felügyelete alatt áll, és az unokája számára gyámot rendel, akkor úgy kell
tekinteni, hogy helyesen rendelte ki, ha az unoka a halála után nem kerül ismét az apja
felügyelete alá, ami akkor lenne a helyzet, ha a fia az örökhagyó életében megszűnne a
felügyelete alatt állni.
9. Ulpianus, Sabinusról, II. könyv.
Az Isteni Testvérek egy rescriptumában kimondták, hogy egy katona nem rendelhet gyámot
az unokáinak, ha azok újra az apjuk felügyelete alá kerülhetnek.
10. Ugyanő, Az ediktumról, XXXV. könyv.
Végrendeleti gyámnak kell tekintenünk azokat a személyeket, akiket a végrendelet által
megerősített kodicillumban említenek.
11. Azokat azonban, akiket a törvény rendel ki, nem szabad végrendeleti gyámnak tekinteni.
4. Modestinus, Különbségek, VII. könyv.
Az apa gyámot rendelhet ki a fia számára, akár örökösévé nevezte ki, akár kitagadta őt. Az
anya azonban nem teheti ezt meg, kivéve, ha fiát örökösévé tette, mivel a gyámot inkább a
vagyonra, mint a személyre való hivatkozással kell kijelölni. Az anya végrendelete által
kinevezett személyt csak vizsgálat után kell megerősíteni, mivel ha az apa nevezte ki ?még
akkor is, ha ez bizonyos jogi formaságok mellőzésével történt ?, vizsgálat nélkül is
megerősítik, kivéve, ha úgy tűnik, hogy a kinevezés oka megváltozott; például ha barátból
ellenséggé vált, vagy ha korábban gazdag volt, most pedig szegénnyé vált.
12. Ulpianus, Sabinusról, XV. könyv.
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Ha valaki gyámot rendel a lányai vagy a fiai számára, akkor úgy tekintik, hogy egy
posztumusz lány számára is kijelölte, mivel a "posztumusz" kifejezés benne van a lány
kifejezésben.
13. Ugyanő, A Sabinusról, XXXIX. könyv.
De tegyük fel, hogy vannak unokák, akkor azt kell-e mondani, hogy "gyermekek" néven
gyámot rendelnek ki számukra? A jobb vélemény az, hogy a gyámot számukra is ki kell
nevezni, feltéve, hogy az örökhagyó a "gyermekek" szót használta. Ha azonban a "fiúk" szót
használta, akkor ők nem tartoznak ide, mert a fiú kifejezés egy dolog, az unoka kifejezés
pedig egy másik. Egyértelmű, hogy ha a halála után született gyermekei számára nevezett ki
gyámot, akkor ez utóbbiak utódai, valamint a többi gyermek is beletartoznak.
14. Paulus, A Sabinusról, III. könyv.
A gyámok nem az örököstől, hanem közvetlenül az örökhagyótól kapják a hatáskörüket, és az
örökös megjelenésével azonnal felruházzák őket; vagy maga az örökös is kijelölhető
gyámnak, és az örökös halála után jogszerűen lehet gyámot rendelni.
15. Ulpianus, Sabinusról, XXIV. könyv.
Amennyiben gyámot neveznek ki, a kinevezés visszavonható egy másik végrendelet vagy egy
kodicillum útján.
16. Ha a gyámot bizonyos feltételek mellett nevezik ki, és a feltétel nem teljesül, a kinevezés
érvénytelen.
17. Ezen túlmenően a gyámot egy bizonyos időponttól és egy bizonyos időpontig, valamint
feltételhez kötötten és a feltétel teljesüléséig lehet kinevezni.
18. A gyám kijelölésénél azt kell-e figyelembe venni, hogy a feltétel a legkönnyebben vagy a
legkésőbb teljesíthető-e; mint például a hagyaték esetében, ahol Titiust akkor nevezik ki
gyámnak, amikor már cselekvőképes, vagy ahol akkor nevezik ki, ha Ázsiából hajó érkezik?
Julianus nagyon helyesen mondja ki a Digestum huszadik könyvében, hogy a legkésőbbi
feltételt kell figyelembe venni, amelyről szó van.
19. Pomponius, Quintus Muciusról, III. könyv.
Ha senki sem lép be a hagyatékba, a végrendeletben foglaltak nem érvényesek. Ha azonban
több örökös közül egy lép be a hagyatékba, a gondnok kijelölése érvényes, és nem kell
megvárni, hogy az összes örökös elfogadja a hagyatékot.
20. Ulpianus, Sabinusról, XXXVI. könyv.
Ha egy hagyaték még nem került bejegyzésre, és a hagyatékot elrendelő végrendelet alapján
gyám kinevezése várható, a jobb vélemény az, hogy egy másik gyámot ugyanúgy ki lehet
nevezni, mintha nem lenne, és nem is várható.
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21. Végrendeleti gyámság esetén az örökhagyó utolsó akaratát tartjuk be, és ha több gyámot
rendelt ki, akkor az utolsóként említettet fogadjuk el.
22. Ha valakinek volt egy fia és tőle egy unokája, és az unokának gyámot rendelt, felmerülhet
a kérdés, hogy ilyen körülmények között nem lesz-e érvényes a kijelölés; például ha
feltételezzük, hogy a fiú még az apja életében meghalt, és emiatt az unoka még az apja
életében a nagyapja örökösévé válik. Pozitívan meg kell állapítani, hogy az ilyen gyámságot a
Lex Junia Velleia megerősíti. Pomponius a Sabinusról szóló tizenhatodik könyvében
kijelentette, hogy az ilyen gyám kijelölése érvényes. Mivel ugyanis a végrendelet érvényes,
következésképpen az abban foglalt gyám kinevezése is érvényes lesz; vagyis ha az unokát
vagy örökösnek nevezik ki, vagy kifejezetten kitagadják az örökségből.
23. Ha egy elmebeteg személyt végrendelettel neveznek ki gondnokká, a Proculus úgy véli,
hogy a kinevezés szabályszerűen történt, ha az tartalmazza, hogy a gondnok akkor jár el,
amikor az elmebetegség megszűnik. Ha azonban feltétel nélkül rendelik ki, Proculus tagadja,
hogy a kinevezés érvényes lenne. Helyesebb az, amit Pomponius mond, vagyis hogy a
kinevezést szabályosnak tartották, és hogy a gondnok akkor járhat el, amikor visszanyeri az
eszét.
24. Egy más tulajdonában lévő rabszolga számára gyámot lehet kijelölni, ha kimondják, hogy
ő jár el, ha szabaddá válik. És még ha a rabszolga minden feltétel nélkül kerülne is kijelölésre,
a szabadságának megszerzése olyan feltételnek minősül, amelytől a kijelölés függ. Ha
azonban egy más tulajdonában lévő rabszolgát neveznek ki, bárki állíthatja, hogy az
örökhagyó ezzel a kijelöléssel a szabadságát bizalmi vagyonkezelőként hagyta rá. Hiszen mit
számít, hogy a saját rabszolgáját vagy másnak a rabszolgáját jelöli ki, hiszen a gyámolt
érdekében és a közjóra való tekintettel annak a szabadságát feltételezi, akit gyámul rendelnek
ki. Ezért azt lehet állítani, hogy a rabszolga számára a szabadságot bizalmi vagyonkezelés
útján adták át, kivéve, ha teljesen egyértelmű, hogy az örökhagyónak nem ez volt a szándéka.
25. Ugyanő, Sabinusról, XXXVII. könyv.
Ha valaki feltételhez kötötten vagy egy bizonyos időponttól kezdődően gyámot rendel ki,
akkor időközben egy másik gyámot kell kinevezni, még akkor is, ha a gyámoltnak már van
törvényes gyámja; mert nem szabad elfelejteni, hogy a törvényes gyámság mindaddig nem
hatályos, amíg a végrendeleti gyám kinevezése várható.
26. Ha a gyámi tisztség egy végrendeletileg kijelölt személyre száll, és a végrendeleti gyámot
utólag felmentik a tisztség ellátása alól; ebben az esetben azt mondhatjuk, hogy a felmentett
helyébe mást kell kinevezni, és a tisztség nem száll vissza a törvényes gyámra.
27. Azt is mondjuk, hogy ha a gyámot elmozdítják, ugyanez a szabály érvényesül; hiszen
azért vonul vissza, hogy másikat lehessen kinevezni.
28. Ha azonban a végrendeleti gyám meghal, a hivatal visszakerül az eredeti gyámhoz, mert
ebben az esetben a szenátusi rendelet nem alkalmazható.
29. Nyilvánvaló, hogy ha két vagy több végrendeleti gyámot neveznek ki, és egyikük meghal
vagy elveszíti polgári jogait, helyette egy másik nevezhető ki; ha azonban egyikük sem marad
életben vagy nem őrzi meg polgári jogait, a törvényes gyámság létrejön.
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30. Ugyanő, Sabinusról, XXXVIII. könyv.
Végrendelettel nem lehet gyámot kijelölni bizonyos ügyek intézésére, a vagyonkezelés nélkül.
31. Pomponius, Sabinusról, XVII. könyv.
És ha valakit ilyen feltételek mellett neveznek ki, az egész kinevezés érvénytelen lesz:
32. Marcianus, Institutes, II. könyv.
Azért, mert a gyámot a személy felügyeletére rendelik ki, és nem csupán bizonyos
vagyontárgyak gondozására vagy bizonyos ügyek intézésére.
33. Ulpianus, Sabinusról, XXXVIII. könyv.
Ha azonban gyámot neveznek ki olyan ingatlanra, amely Afrikában vagy Szíriában található,
a kinevezés érvényes lesz, mivel ez a gyakorlatunk.
34. Ugyanő, A Sabinusról, XXXIX. könyv.
Ha valaki a következőképpen nevezne meg egy gyámot: "a gyermekeim gyámjává nevezem
ki", a kinevezést úgy kell tekinteni, mintha az örökhagyó fiai és lányai számára is történt
volna, mivel a gyermekek fogalma a lányokat is magában foglalja.
35. Ha valaki gyámot rendel a fia számára, és több fia van, úgy tekintik-e, hogy mindannyiuk
számára gyámot rendelt? Pomponius kétségbe vonja ezt a kérdést; de a jobb vélemény az,
hogy úgy fogják tekinteni, mintha mindannyiuk számára ő jelölte volna ki a gyámot.
36. Ha valaki gyámot rendel ki gyermekei vagy pusztán fiai számára, akkor úgy kell tekinteni,
hogy a gyámot az ellenség fogságában lévő bármelyik gyermeke számára is kijelölte, ha nem
állapítható meg egyértelműen, hogy az örökhagyó szándéka más volt.
37. Ha valaki gyámot rendelne a gyermekei számára, anélkül, hogy tudná, hogy Titius az ő
gyermeke: úgy tekintendő-e, hogy csak azok számára rendelte ki a gyámot, akikről tudta,
hogy a felügyelete alatt állnak, vagy annak is, akiről nem tudta, hogy a fia? A jobbik
vélemény az, hogy nem úgy kell tekinteni, mintha az utóbbi számára tette volna a kinevezést,
noha ő is a fiai között szerepel; de mivel akkor nem gondolt rá, azt kell mondani, hogy a
kinevezés nem rá vonatkozik.
38. Ezért ugyanez a szabály vonatkozik arra az esetre is, amikor egy férfi biztos volt abban,
hogy a fia meghalt, miközben valójában élt; mivel nem tekinthető úgy, hogy gyámot rendelt
volna ki annak, akiről azt hitte, hogy meghalt.
39. Ha valaki gyámot rendel ki a halála után született gyermekei számára, és azok még
életében születnek, érvényes lesz-e a kinevezés? A jobbik vélemény az, hogy érvényes lesz,
még akkor is, ha az említett gyermekek még életében születnek.
40. Ugyanő, Az ediktumról, XXXV. könyv.
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Teljesen bizonyos, hogy a végrendeleti gyámok nem kötelezhetők arra, hogy biztosítékot
nyújtsanak gyámoltjaik vagyonának megőrzéséért. Mégis, ha több gyám közül valaki
felajánlja, hogy biztosítékot nyújt arra, hogy a hivatalt egyedül fogja ellátni, meg kell
hallgatni, ahogyan azt az ediktum előírja. Sőt, a prétor nagyon helyesen érdeklődik a
többiektől, hogy ők is hajlandók-e biztosítékot nyújtani, mert ha készek erre, akkor nem
szabad, hogy az első felajánlása kizárja őket; ha azonban mindenki nyújt biztosítékot, akkor
mindenki kezelheti a bizalmat, így bármelyikük, aki inkább biztosítékot fogad el, mint hogy
kezelje, biztonságban lesz.
41. Semmiképpen sem kell azonban mindig előnyben részesíteni azt a gyámot, aki felajánlja,
hogy biztosítékot nyújt. Mert mi van akkor, ha gyanús személy, vagy olyan hírhedt, akire nem
szabadna rábízni a gyámságot, még ha biztosítékot is adna? Vagy ha már a gyámság
igazgatása során számos bűncselekményt követett el, nem kellene-e inkább elbocsátani és
kiutasítani a hivatalából, mintsem hogy egyedül igazgassa a gyámságot? Azokat, akik nem
adnak biztosítékot, nem szabad meggondolatlanul elutasítani, mert általában véve a jó
hírnevű, fizetőképes és becsületes személyeket nem szabad kizárni gyámnak, még akkor sem,
ha nem adnak biztosítékot, sőt, nem is szabad elrendelni, hogy adjanak biztosítékot.
42. Ezért a prétor által kezdeményezett vizsgálat kettős jellegű; egyrészt meg kell állapítani,
hogy ki és milyen személy az, aki felajánlja, hogy biztosítékot ad; másrészt pedig meg kell
vizsgálni a gyámtárs jellemét és képzettségét. Ugyanis meg kell tudni, hogy milyen a
helyzetük és a becsületességük, hogy ne érje őket az a sértés, hogy kénytelenek legyenek
biztosítékot adni.
43. Callistratus, A monitórius ediktumról, III. könyv.
Ha több gyám is hajlandó biztosítékot nyújtani, a legtehetősebbet kell előnyben részesíteni;
így a gyámok és kezeseik között összehasonlítást lehet végezni.
44. Ulpianus, Az ediktumról, XXXV. könyv.
Ha egyik gyám sem jelentkezik önként biztosíték nyújtására, de megjelenik egy bizonyos
személy, aki nem gyám, és kéri, hogy a gyámok nyújtsanak biztosítékot, vagy ha nem tesznek
így, akkor a gyámságot adják át neki, mivel ő kész biztosítékot nyújtani; őt nem szabad
meghallgatni. Mert a gyámságot nem szabad idegenre bízni, és a végrendeleti gyámokat nem
szabad a törvény ellenére biztosíték nyújtására kényszeríteni.
45. Ez a rendelet a biztosíték nyújtására vonatkozóan a végrendeleti gyámokra vonatkozik.
Ahol azonban a gyámokat vizsgálat után nevezik ki, Marcellus szerint ez az ediktum rájuk is
vonatkozik, és erre utal az Isteni Testvérek egyik beszéde is. Ők tehát ugyanannak a
szabálynak a hatálya alá tartoznak, ezért ha a gyámok többsége így dönt, az kezeli a
gyámságot, akit a többség választ, bár az Ediktum feltételei kifejezetten a végrendeleti
gyámokra vonatkoznak.
46. Ha a gyámot végrendelettel rendelik ki egy posztumusz gyermek számára, a gyám nem
töltheti be a tisztséget, amíg a posztumusz gyermek meg nem születik. Az önkéntes
képviseletre alapított keresetnek azonban helyt adnak a helyettesített gyámnak a gyámmal
szemben. Ha azonban a gyermek megszületik, és a gyámot elmozdítják a hivatalából, mielőtt
a gyám bármelyik feladatának eleget tenne, ugyanezzel a keresetindítással is élni fog. Ha
azonban a gyermek megszületése után bármilyen ügyet intéz, akkor a gyámhatósági perben
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felelősséggel tartozik minden olyan ügyre vonatkozóan is, amellyel korábban foglalkozott, és
az egész ügyintézésébe ez a per is beletartozik.
47. Paulus, Az ediktumról, XXXVIII. könyv.
Olyan ember, akinek a neve vagy állapota bizonytalan, nem nevezhető ki gyámnak.
48. Akárkit, akárkit nevezhetünk ki végakarattal gyámnak, még ha prétor vagy konzul is, mert
erre a Tizenkét Tábla Törvénye felhatalmazza.
49. Ugyanaz, Rövidítések, VIII. könyv.
Azokat lehet végrendeleti gyámnak kinevezni, akik a végrendelet alapján illetékesek.
50. Ulpianus, Az ediktumról, XLV. könyv.
Ha valaki egy rabszolgát nevez ki fia gyámjául, azt gondolván, hogy az szabad, holott
valójában rabszolga volt, akkor sem szabaddá nem válhat, sem gyámként nem járhat el a
végrendelet rendelkezései szerint.
51. Africanus, Kérdések, VIII. könyv.
A gyám kijelölése jogilag nem a következő feltételekkel történik: "Titius lesz a gyámja ennek
és ennek a gyermekemnek, amelyiknek ő jobban tetszik". Hiszen mit mondhatnánk, ha Titius
nem volt hajlandó eldönteni, hogy melyik gyermeke számára melyik gyámságot választja?
52. A gyámot azonban a következő feltételekkel lehet megfelelően kinevezni: "Titiust
nevezem ki fiam, Így és Így gyámjává, ha hajlandó rá".
53. Javolenus, Cassiusról, V. könyv.
Ha több gondnok van, felesleges a prépostnál kérvényezni, hogy valamelyik gondnok elleni
per lefolytatása céljából nevezzen ki gondnokot, mert a gondnokolt egy másik gondnok
felhatalmazásával is megindíthatja a pert.
54. Modestinus, Pandects, IV. könyv.
Ha két kiskorú számára gyámot neveznek ki, még ha az egyik gyámsága alól fel is mentheti
magát, akkor is ő marad a másik gyámja, ha a kiskorúak vagyona külön van.
55. Papinianus, Vélemények, IV. könyv.
Törvényeink szerint közös gyermekeik gyámságát az apa végakaratával nem lehet az anyára
hagyni, és ha a tartomány kormányzója tudatlanságból úgy döntene, hogy az apa akaratát kell
végrehajtani, utódja nem fogadhatja el megfelelően a döntését, amit törvényeink nem
engednek meg.
56. A gyám nem tekinthető tiszteletbeli gyámnak, akit az apa azért nevezett ki, hogy számlát
kapjon más gyámoktól, akiket arra utasított, hogy a gyermekei ügyeit intézzék.
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57. Ha egy fiú, akit kitagadtak az örökségből, apja végrendelete alapján gyámot kapott, és a
végrendelet ellen, mint nem megfelelő ellen, pert kíván indítani, a gyám kinevezését a
prétornak kell megerősítenie; a per eredménye pedig eldönti, hogy a gyám az apa
végrendeletéből vagy a prétor rendeletéből kapta-e a felhatalmazást.
58. Tryphoninus, Disputációk, XIV. könyv.
Ugyanez a szabály vonatkozik arra az esetre is, ha a gyámolt nevében védekeznek azzal, hogy
apja végrendelet nélkül halt meg, vagy ha a végrendelet hamisítására vonatkozó állítás a
gyámolt nevében történik; és ha az apai nagybácsi él, akkor ő lesz a törvényes gyám ab
intestato, mert nem lehet gyámot rendelni olyan gyámnak, aki már rendelkezik gyámmal.
Kényelmesebb azonban, ha a végrendeletben említett gyámot a praetor nevezi ki, hogy a
törvényes gyám a gyámot az ügy sérelme nélkül felhatalmazhassa a gyámolt eljárására.
59. Ha egy apai nagybácsi, akiről a gyám kijelenti, hogy törvényes gyámja kellene, hogy
legyen, azzal vádolja őt, hogy feltételezett gyermek, és azt állítja, hogy a vagyon törvényesen
őt illeti; Julianus azon a véleményen van, hogy egy másik gyám kijelölése iránt kell kérelmet
benyújtani.
60. Papinianus, Vélemények, IV. könyv.
Ha a végrendeleti gyám nem hajlandó vállalni a tisztséggel járó feladatokat, és olyan okokat
ad meg, amelyek miatt felmentést érdemel, meg kell fosztani minden olyan hagyatéktól,
amelyet a végrendelet gyermekei számára hagyott; feltéve, hogy az utóbbiak nem különleges
szeretetből, hanem apjuk érdekében érdemelték ki ezeket a hagyatékokat.
61. Ha egy rabszolgát a bizalmi vagyonkezelői szerződés feltételei szerint manumifikáltak,
akkor végrendelettel nem lehet törvényesen gyámot rendelni számára. Ennélfogva, miután
szabadságát megadták neki, az örökhagyó kívánságának megfelelően gyámságra hívható.
62. A patrónus nem jelölhet ki végrendelettel gyámot a felszabadított embere számára, de a
prétor teljesítheti a kívánságát, ha a vizsgálatot követően megfelelőnek találja a kijelölendő
személyt.
63. Ugyanez, Vélemények, XV. könyv.
A líbiai szenátusi rendelet értelmében nem járhat el az a személy, aki magát a gyámság alatt
álló személy végrendeleti gyámjává nevezte ki. Mivel ugyanis az apa szándéka nem kétséges,
mivel azt saját kezűleg kiállított okiratban közölte, azt a véleményt adtam, hogy őt kell
kinevezni gondnokká, még akkor is, ha esetleg más gyámok is vannak. Ebben az esetben a
mentegetőzés, amelyre a törvény szerint jogosult lenne, nem engedhető meg, mivel úgy
tartják, hogy ő maga kötötte meg magát, és gyanú miatt sem lehet őt eltávolítani.
64. Paulus, Kérdések, VI. könyv.
Két személyt neveznek meg Titiusnak, apát és fiút; Titiust nevezték ki gyámnak, de nem derül
ki, hogy az örökhagyó melyikükre gondolt. Kérdezem, mi a törvény az ügyben? A válasz az
volt, hogy azt kell kinevezni, akire az örökhagyó gondolt. Ha a szándéka nem nyilvánvaló, a
törvény nem hibás, de a bizonyíték hiányzik. Ezért egyikük sem járhat el gyámként.
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65. Scaevola, Kérdések, IV. könyv.
Ha egy apa gyámokat jelöl ki egy lánya számára, akit kitagadott, és a végrendeletet egy
posztumusz gyermek születése miatt töröltnek nyilvánítják, akkor a legjobb, ha az említett
gyámokat a gyámolt számára jelölik ki, hogy a végrendeleti örökségre igényt tarthassanak.
66. Paulus, Vélemények, IX. könyv.
Kérdezem, hogy kijelölhet-e valaki olyan polgárokat végrendeleti gyámnak, akik nem a
gyámhivatallal azonos városban laknak. Paulus azt válaszolta, hogy megteheti.
67. Paulus azt a véleményét is kifejti, hogy az az ember, akit bizonyos dolgokban való
jártassága miatt neveztek ki gyámnak, jogszerűen perelhető mindazzal kapcsolatban, ami a
tisztség ellátásához tartozik, éppúgy, mint más, ugyanezen végrendelet alapján kinevezett
gyámok.
68. Lucius Titius kiskorú gyermekeit nevezte ki örököseinek, és a következő szavakkal
gyámokat rendelt ki számukra: "Gaius Maevius és Lucius Eros legyenek gyermekeim
gyámjai". Szabadságát azonban nem hagyta Erosra, aki rabszolga volt. Ez utóbbi azonban
még nem töltötte be a huszonötödik életévét, és kérdezem, igényelheti-e szabadságát. Paulus
azt a véleményét adta elő, hogy mivel az a döntés született, hogy az a rabszolga, akit gazdája
gyámnak rendelt ki, úgy tekintendő, mint aki megérdemelte a szabadságát, őt is, akire nézve a
kérdezés történik, ugyanebben a helyzetben lévőnek kell tekinteni, tehát a birtokba lépéstől
kezdve szabadnak kell lennie, és a törvényes kor elérésekor jogosultnak kell lennie a
gyámságra.
69. Javolenus, Labeo utolsó műveiről, VIII. könyv.
Egyes gyámokat az alábbiak szerint neveztek ki: "Lucius Titiust nevezem ki gyámnak, és ha ő
nem élne, akkor Gaius Plautiust nevezem ki". Titius élt és kezelte a gyámságot, majd meghalt.
Trebatius tagadja, hogy a gyámság Plautiusé lenne; Labeo ellenkező véleményen van, és
Proculus is egyetért vele; én azonban Trebatius véleményét fogadtam el, mert az örökhagyó
szavai a halál időpontjára vonatkoznak.
70. Scaevola, Digest, X. könyv.
Az örökhagyó kodicillummal más gyámokat jelölt ki, mivel azok, akiket végrendeletében
kijelölt, vagy meghaltak, vagy jó kifogást ajánlottak fel arra, hogy nem fogadják el a bizalmat.
A túlélő gyámok, akiket nem mentettek fel, továbbra is hivatalban maradhatnak-e? A válasz
az volt, hogy a megállapított tények alapján semmi sem akadályozta meg őket abban, hogy
továbbra is hivatalban maradjanak.

3. cím. A gyám vagy gondnok megerősítéséről
71. Modestinus, Excuses, VI. könyv.
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Annak érdekében, hogy ne hagyjunk szó nélkül semmit, ami a gyámok megerősítésével
kapcsolatos, teszünk néhány észrevételt e témában.
72. Bizonyos gyámokat végrendelettel rendeltek ki, vagyis ott, ahol ezt azok teszik meg,
akiknek erre joguk van, és azok számára, akiknek el kell fogadniuk, és azon a módon és azon
a helyen, ahol ezt meg kell tenni. Egy apa jogszerűen nevezhet ki gyámot a felügyelete alatt
álló gyermekei vagy unokái számára, de ezt végrendelettel kell megtennie. Ha azonban olyan
személy teszi meg a kinevezést, aki nem teheti meg, mint például egy anya, egy pártfogó vagy
egy idegen, vagy ha valaki számára jogellenesen rendelnek gyámot; például ha egy apa
gyámot rendel a fia vagy lánya számára, aki nem áll a felügyelete alatt, vagy ha azt kellene
mondania: "Megkérem, hogy gondoskodjon fiam ügyeiről", vagy ha végrendelettel meg nem
erősített kodicillummal nevez ki gyámot vagy gondnokot; ezekben az esetekben a császári
alkotmányok lehetővé teszik, hogy a hiányzó dolgokat a konzuli hatóságok pótolják, és a
gyámokat az örökhagyó szándékának megfelelően erősítsék meg.
73. Ha pedig az apa anélkül nevez ki gyámot, hogy teljes és alapos vizsgálatot végezne a
gyám jellemét és képzettségét illetően, akkor azt szertartás nélkül kell megerősíteni. Ha
azonban bárki más nevez ki gyámot, meg kell vizsgálni, hogy alkalmas-e a feladatra.
74. Azt is tudni kell, hogy bár a gondnokot jogilag nem lehet végrendelettel kinevezni, mégis,
ha kinevezik, akkor szokás, hogy megerősítik.
75. Neratius, Szabályok, III. könyv.
Egy nő nem rendelhet ki törvényesen gyámot végrendeletileg, de ha mégis így tenne, a prétor
vagy a prokonzul rendeletével kell megerősíteni, miután vizsgálatot végeztek; és a gyám nem
köteles biztosítékot nyújtani a gyámoltnak vagyona megőrzéséért.
76. Ha egy anya végrendelete alapján gondnokot neveznek ki gyermekei számára, a
kinevezést a vizsgálat lefolytatását követően végzéssel erősítik meg.
77. Julianus, Digest, XXI. könyv.
Ha a gyámot az apa nem szabályos vagy a törvénynek nem megfelelő végrendeletben nevezi
ki, akkor a gyámság ellátása céljából ugyanúgy meg kell erősíteni, mintha a végrendelet
alapján nevezték volna ki gyámnak; vagyis mentesül a biztosítéknyújtás alól.
78. Paulus, A gyámság kifogásairól.
Amikor egy pártfogó vagy idegen gyámot rendel ki egy kiskorúnak, akit örökösének nevezett
meg, és a gyámoltnak nincs más vagyona; jól tartják, hogy kívánságát teljesíteni kell, mivel
ismerte azt a személyt, akit gyámnak kívánt, és annyira kötődött a kiskorúhoz, hogy őt tette
meg örökösének.
79. Papinianus, Kérdések, XI. könyv.
A praetor elrendeli, hogy az elöljárók erősítsék meg az apai nagybácsi végrendelete alapján
kijelölt gyámokat. Biztosítékot is kell vállalniuk, és a magisztrátus hanyagságát nem menti fel
annak a félnek a kívánsága sem, aki nem tudott gyámot kinevezni. Végül a praetor nem
adhatja ki a rendeletét, mielőtt a gyámokat vizsgálat útján alkalmassá nem nyilvánították
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volna. Ebből következik, hogy ha a gyámság megállapításakor nem lennének fizetőképesek, a
magisztrátus ellen keresetnek adnak helyt azon összegért, amelyet nem lehet a gyámok
vagyonából pótolni.
80. Ugyanaz, Vélemények, V. könyv.
Ha egy apa gyámot nevez ki a serdülőkorba lépett fiának, vagy gondnokot nevez ki egy olyan
fiúnak, aki még nem érte el a serdülőkort, a prétornak minden vizsgálat nélkül meg kell őt
erősítenie.
81. Hermogenianus, Epitoméi a jogról, II. könyv.
Egy apa nem rendelhet ki törvényesen gyámot a természetes fia számára, akire nem hagyott
semmit, és vizsgálat nélkül nem is erősíthető meg.
82. Ha azt a kérdést teszik fel, hogy a gyámot jogszerűen rendelték-e ki a vizsgálatot
követően, a következő négy dolgot kell figyelembe venni, nevezetesen: a kijelölő félnek volte joga a kijelölésre; elfogadta-e a kijelölést az, akit kijelöltek; a kijelölés joga a másik felet
illette-e meg; és a megerősítésről szóló határozatot meghozták-e a bíróságon.
83. Tryphoninus, Disputációk, XIV. könyv.
A gyám megerősítése esetén a prétornak meg kell győződnie arról, hogy az apa szándéka
továbbra is fennáll-e. Ez könnyen megtörténik, ha az utóbbi halálakor jogellenesen nevezett ki
akár gyámokat, akár gondnokokat; ha ugyanis több évvel korábban nevezte ki őket, és
időközben az általa jogellenesen kijelölt felek vagyonában vagyoncsökkenés következett be,
vagy korábban eltitkolt vagy ismeretlen rossz tulajdonságaikra derült fény, vagy ha az apával
szemben ellenségeskedés támadt;
84. Paulus, A bírósági vizsgálatokról.
Vagy ha valamilyen szerződés révén kötelezettséget vállaltak az államkincstárral szemben,
85. Tryphoninus, Disputációk, XIV. könyv.
A prétornak a gyámoltak érdekeit kell figyelembe vennie, és nem ragaszkodhat hajthatatlanul
a végrendelet vagy a kodicillum feltételeihez, mivel az apa szándékát kell figyelembe vennie,
amennyiben nem volt tudatlan azokról a dolgokról, amelyeket a prétor maga is megismert a
gyámokról. Végül, mi van akkor, ha az apa, miután végrendelettel vagy kodicillummal
jogellenesen nevezett ki gyámot, azt mondaná, hogy nem volt hajlandó gyámként eljárni?
Akkor valóban, a praetornak nem kellene teljesítenie az apa első kívánságát, amelyet később
elvetett.
86. Scaevola, Digest, XX. könyv.
Egy nagymama gondnokot rendelt ki unokái számára, miután bizonyos vagyontárgyakat rájuk
hagyott. Felmerült a kérdés, hogy a gondnok kötelezhető-e a cselekvésre? A válasz az volt,
hogy nem volt törvényes gondnok, de mivel valamit végrendelettel adtak neki, a bizalmi
vagyonkezelői jog alapján akkor is felelősséggel tartozik, ha nem vállalja a gondnokságot,
kivéve, ha megtagadja a neki adott dolog elfogadását, vagy kész lemondani róla.
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87. Felmerült az a kérdés is, hogy egy ilyen gondnok köteles-e biztosítékot nyújtani az
unokáknak. Azt válaszoltam, hogy nem; de mivel a vagyonkezelés átadása követelhető tőle,
biztosítékot kell nyújtania annak hűséges kezeléséért.

4. cím. A törvényes gyámokról
88. Ulpianus, Sabinusról, XIV. könyv.
A Tizenkét Tábla Törvénye szerint törvényes gyámságot kapnak az egyenesági és
vérrokonok, valamint a pártfogók, vagyis azok a személyek, akik törvényes öröklésben
részesülhetnek. Ezt a szabályt a legbölcsebben azért hozták létre, hogy azok, akik az öröklésre
számítanak, megvédhessék a vagyont, hogy az ne vesszen kárba.
89. Néha előfordul, hogy az örökösödési elvárás az egyik személyt illeti meg, a gyámság
pedig egy másik személyt; mint például, ha a gyámnak női vérrokona van, mert az örökség
valójában egy női egyenesági rokont illet meg, de a gyámságra egy férfi egyenesági rokon
jogosult. Ugyanez a szabály érvényes a felszabadítottak esetében is, ha van egy női patrónus
és egy férfi patrónus fia, mert az utóbbi kapja meg a gyámságot, az előbbi pedig a hagyatékot.
Ugyanez a helyzet akkor is, ha a patrónus lánya és az utóbbi unokája van.
90. Ha a gyámolt testvére az ellenség kezén van, a gyámságot nem adják meg a következő
fokú rokonának; ha pedig a patrónus az ellenség kezén van, a gyámságot nem adják meg a
fiának, hanem a prétor ideiglenes kinevezést ad.
91. Néha a gyámság öröklés nélkül is létrejön, és néha az öröklés gyámság nélkül; mint
például annak a félnek az esetében, aki eltitkolja magát, miután felszólították, hogy
manumitálja a rabszolgáját, mert az isteni Pius Aurelius Bassushoz intézett rescriptumában
általános szabályként a következő szavakkal állapította meg, hogy a fél nem jogosult a
gyámság jogára: "Nyilvánvaló, hogy azoknak a személyeknek a vonakodása, akik el akarják
kerülni a tröszt által előírt szabadság megadását, azzal büntetendő, hogy nem szerezhetik meg
a pártfogói jogot azon személy felett, akit nem akarnak szabaddá tenni." Ugyanez a szabály
érvényesül akkor is, ha a szabaddá vált embert a pártfogó lányának rendelik, mert a gyámság
a testvéreknél marad, ahogy Marcellus mondja, és a törvényes örökség a húgát illeti meg.
92. Ugyanő, Sabinusról, XXXVII. könyv.
Kétségtelen, hogy a gyámság megszűnik a gyámolt polgári jogállásának megváltozásával,
még akkor is, ha nem veszítette volna el állampolgárságát.
93. Ugyanő, Sabinusról, XXXVIII. könyv.
A törvényes gyámság, amelyet a Tizenkét Tábla Törvénye biztosít a patrónusoknak, valójában
nem kifejezetten vagy kifejezetten, hanem az ugyanezen törvény által a patrónusokra ruházott
öröklési jog eredményeként jön létre.
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94. Ezért az az ember, aki egy rabszolgát manumetált, a Tizenkét Tábla Törvénye alapján
gyámjává válik, függetlenül attól, hogy önként cselekedett-e, vagy pedig manumetálta, mivel
egy bizalmi szerződés feltételei alapján erre kötelezték.
95. De még akkor is, ha egy rabszolgát megvásárolt azzal a céllal, hogy manumitáljon, e
törvény értelmében, és az isteni Marcus Ofilius Victorinushoz intézett alkotmánya alapján
elnyeri szabadságát, úgy kell tekinteni, hogy ő az említett rabszolga gyámja.
96. Nyilvánvaló, hogy ha egy rabszolga a szenátus rubriai rendelete értelmében elnyeri
szabadságát, akkor nem az lesz a gyámja, akit a felszabadításával megbíznak, hanem, mivel
gazdája akaratából szabadult fel, az utóbbi családjához tartozik. Ebben az esetben a gyámság,
amely nem a pártfogóé, annak gyermekeié lesz. Ez a szabály minden olyan felszabadított
emberre vonatkozik, akit végakarattal manumáltak.
97. Ha két vagy több személy adományoz egy rabszolgát, mindannyian a gyámjává válnak.
Ha azonban egy nő is van azok között, akik a rabszolgát adományozták, akkor úgy kell
tekinteni, hogy csak a férfiak lesznek a gyámjai.
98. Ha több pártfogó közül az egyik meghal, a gyámság a túlélőknél marad, még akkor is, ha
az elhunyt esetleg fiút hagyott hátra. Ha azonban egy pártfogoltat az ellenség foglyul ejt, a
pártfogótársai maradnak a kizárólagos gyámok, amíg szabadon nem engedik. Hasonlóképpen,
ha egyikük rabszolgasorba kerül, nyilvánvaló, hogy a többiek maradnak a gyámok.
99. Ha azonban valamennyi pártfogó meghal, a gyámság a gyermekeikre száll.
100. Ha tehát két patrónus közül az egyik egy fiút, a másik pedig egy unokát hagy hátra,
akkor a gyámság csak a fiút illeti meg, vagy az unokát is, amiatt, hogy ez utóbbi a
legközelebbi rokon az apja családjában? Ezt a kérdést a törvényes öröklésre vonatkozó
szabály szerint kell rendezni, mivel a törvényes öröklés egyedül a fiút illeti meg, és ezért a
gyámság egyedül a fiúra száll, a fiú után pedig az unokára.
101. Felmerülhet a kérdés, hogy a gyámságot az unokára kell-e ruházni, ha a pártfogó fiát
vagy eltávolítják, vagy felmentik a szolgálat alól. Marcellus azt állítja, hogy véleménye
szerint az unoka nem lehet örökös, ezért ki kell zárni a gyámságból, és mást kell helyette
kinevezni, hogy ilyen esetekben ne lehessen engedélyezni az örökösödést.
102. A törvényes gyámságban nem csak a haláleset, hanem a polgári jogok elvesztése esetén
is lehetővé kell tenni az öröklést. Ezért, ha a legközelebbi rokon elveszíti polgári jogait, a
gyámság igazgatásában az lép a helyébe, aki a legközelebbi rokon.
103. Ha egy apa emancipálja fiát vagy lányát, unokáját vagy unokáját, vagy bármely más
kiskorú leszármazottját, akit a fennhatósága alá helyezett, ő lép törvényes gyámjuk helyébe.
104. Modestinus, Különbségek, IV. könyv.
Ha egy férfi nagykorú gyermekeket hagyva hal meg, ezek a gyermekek testvéreik vagy
nővéreik gyámjává válnak.
105. Ulpianus, Az ediktumról, XXXV. könyv.
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Senki sem nevez ki törvényes gyámokat, mert a Tizenkét Tábla Törvénye ilyennek minősíti
őket.
106. Míg azonban bizonyos, hogy kötelezni kell őket biztosíték nyújtására, számos hatóság
úgy véli, hogy még a patrónus és fia, valamint más leszármazottai is kötelezhetők arra, hogy
kezességet vállaljanak gyámoltjaik vagyonának megőrzéséért. Jobb, ha a prétor megítélésére
bízzuk, hogy megfelelő vizsgálat után a patrónus és gyermekei nyújtsanak-e biztosítékot vagy
sem; így ha a szóban forgó fél becsületes, a biztosítékot el lehet engedni, különösen, ha a
vagyon csekély értékű. Ha azonban a patrónus alacsonyabb rangú vagy kétes
feddhetetlenségű, ebben az esetben úgy kell tekinteni, hogy van ok a biztosíték
megkövetelésére, ha akár a felelősség összege, akár a személy rangja, akár bármely más
nyomós ok megkívánja annak megadását.
107. A törvényes gyámok és az elöljárók által kijelölt gyámok esetében felmerül a kérdés,
hogy a gyámság csak az egyikükre ruházható-e át. Labeo azt mondja, hogy a gyámság
helyesen adható egyiküknek, mert előfordulhat, hogy a többiek vagy távol vannak, vagy
elmebetegek. Ezt a véleményt hasznossága miatt el kell fogadni, és a gyámságot az egyik
félnek kell adni.
108. Indíthatnak-e ezek a gyámok ezután egymás ellen eljárást a fent említett szabály szerint?
A jobbik vélemény az, hogy ha nem mindegyikük adott biztosítékot, vagy ha a biztosíték
nyújtásának ideje lejárt (mert néha nem követelnek tőlük biztosítékot, vagy az nem volt
elégséges, vagy a városi elöljárók, akik által kijelölték őket, vagy nem tudták azt
megkövetelni, vagy nem voltak hajlandók), akkor azt lehet mondani velük kapcsolatban, hogy
eljárás indítható, ha nem adtak biztosítékot.
109. Elmondható-e ugyanez a mecénásokról is, különösen, ha a biztosíték nem adott? Úgy
gondolom, hogy a patrónusok esetében nem lehet eljárást indítani, kivéve, ha erre alapos ok
van, annak érdekében, hogy senki ne csökkentse az örökösödési várakozást. Ha ugyanis az
egyik pártfogónak nem adnak gyámságot, akkor is felel minden olyan kárért, amelyet a
pártfogó társa okoz, aki egyedül helytelenül intézi a gyámolt ügyeit.
110. Ha a törvényes gyám elveszíti polgári jogait, akkor azt kell mondani, hogy már nem
jogosult eljárni, és mivel a gyámság megszűnt, indokolt, hogy a bíróság gyámot rendeljen ki.
111. Paulus, Az ediktumról, XXXVIII. könyv.
Ha egy szülő végrendelet nélkül hal meg, a gyámságot a legközelebbi hozzátartozója kapja.
Egy személy azonban nemcsak akkor tekinthető végrendeletlenül elhunytnak, ha nem tett
végrendeletet, hanem akkor is, ha nem rendelt ki gyámot a gyermekei számára, mivel ebben
az esetben a gyámság tekintetében végrendeletlenül hal meg. Úgy véljük, hogy ugyanez a
szabály alkalmazandó, ha a végrendeleti gyám akkor hal meg, amikor a gyámolt még nem
töltötte be a serdülőkort, mivel ebben az esetben a gyámság az apai ágról a legközelebbi
hozzátartozóra száll.
112. Gaius, Institutes, I. könyv.
Azok az agnaták, akik a férfi nemű személyekkel rokoni kapcsolatban állnak, akárcsak az apai
ágon rokonok; mint például az ugyanazon apától nemzett testvér, a testvér fia, vagy az
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utóbbitól származó unoka; és hasonlóképpen az apai nagybácsi, az utóbbi fia, vagy a tőle
származó unoka.
113. Paulus, Az ediktumról, XXXVIII. könyv.
Ha egy serdülőkorú fiamat hagyom hátra, akkor a testvérem és egy másik fiútól született
unokám mindketten gyámjai lesznek az említett fiamnak, ha elérik a nagykorúságot, mivel
azonos rokonsági fokon állnak.
114. Gaius, A tartományi ediktumról, XII. könyv.
Ha több rokon van, a legközelebbi rokon kapja meg a gyámságot, de ha több azonos fokú
rokon van, mindannyian jogosultak rá.
115. Hermogenianus, Epitoméi a jogról, II. könyv.
Az a nő, aki apai ágon a legközelebbi rokon, nem akadályozhatja meg, hogy egy másik,
távolabbi rokon megkapja a gyámságot egy olyan gyermek felett, aki még nem érte el a
serdülőkort; és ezért egy apai nagybácsi lesz a törvényes gyámja testvére fiának, még akkor
is, ha az utóbbi esetleg egy nővért hagyott hátra. Az apai vagy anyai nagynéni sem
akadályozhatja meg a nagybácsit vagy annak unokaöccseit abban, hogy gyámjává váljanak.
116. Süketnéma személy nem válhat törvényes gyámmá, és nem jelölhető ki végrendelettel
vagy bármilyen más módon, hogy kinevezése érvényes legyen.

5. cím. Azokról a gyámokról és gondnokokról, akiket azok neveznek ki,
akiknek erre törvényes joguk van, és akiket kifejezetten ki lehet nevezni, és
milyen körülmények között
117. Ulpianus, Sabinusról, XXXIX. könyv.
A prokonzul, a kormányzó és az egyiptomi prefektus, vagy az, aki ideiglenesen tölti be egy
tartomány prokonzuli tisztségét, akár a kormányzó halála miatt, akár azért, mert a tartomány
igazgatását a kormányzó rábízta, gyámot nevezhet ki.
118. Az Isteni Márk egyik rendelete értelmében a prokonzul helyettese is kinevezhet gyámot.
119. Ha azonban egy tartomány kormányzója jogosult gyámot kinevezni, ezt csak azok
számára teheti meg, akik az említett tartományban születtek, vagy ott van a lakóhelyük.
120. Ugyanő, Az ediktumról, XXXV. könyv.
Ha bizonyos gyámokat neveztek ki, és közülük néhányan nincsenek jelen, az isteni Pius egy
rescriptumban kimondta, hogy ideiglenes gyámot kell kinevezni a hivatal feladatainak
ellátására.
121. Ugyanő, Az ediktumról, XXXVI. könyv.
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A gyámok kinevezésének joga minden önkormányzati elöljárót megillet, és ez a mi
gyakorlatunk is; a kijelölt személynek azonban ugyanazon önkormányzat vagy annak
területén kell laknia, és annak joghatósága alá kell tartoznia.
122. Ugyanő, A Lex Julia et Papia, IX. könyv.
A praetor nem nevezheti ki magát gyámnak, mint ahogyan egy bíró sem nevezheti ki magát
bírói tisztségre, vagy egy döntőbíró nem hozható létre saját döntése alapján.
123. Gaius, A tartományi ediktumról, XII. könyv.
Mindig is az volt az elfogadott gyakorlat, hogy a kormányzó gyámot rendelhet ki a gyámolt
számára, akár jelen van, akár nincs, akár nincs jelen;
124. Ulpianus, Minden törvényszékről, VIII. könyv.
Még akkor is, ha a gondozott nem tud erről a tényről, és nem akarja.
125. Ugyanaz, minden bíróságon, I. könyv.
Nemcsak a házasság előtt álló lánynak kell gondnokot kinevezni a hozománya átadására,
hanem a már férjhez ment kiskorú lánynak is. A hozomány növelésére, vagy annak
megváltoztatására is kineveznek egy gondnokot.
126. Ugyanez, Minden törvényszékről, VIII. könyv.
Más személy nem jelölhet ki gyámot, még a kormányzó utasítására sem.
127. Ha egy tartomány prétora vagy kormányzója őrült vagy demens állapotban gyámot nevez
ki, nem hiszem, hogy a kinevezés érvényes lesz; mert még ha továbbra is prétor vagy
kormányzó marad is, és őrültsége nem fosztja meg őt a bírói tisztségétől, az általa adott
kinevezésnek akkor sem lesz ereje vagy hatása.
128. A gyámot bármelyik napon ki lehet nevezni.
129. A prétor vagy a kormányzó gyámot vagy gondnokot rendelhet ki bármelyik nemű,
esetleg elmebeteg, valamint néma és süket személy számára.
130. Marcianus, Institutes, IX. könyv.
Megfelelő ok esetén a serdülőkorba még be nem lépett kiskorú részére gyámot lehet
kirendelni annak érdekében, hogy engedélyezzék számára a birtokba lépést.
131. Ugyanaz, szabályok, V. könyv.
Ha olyan kiskorú számára, akinek nincs gyámja, gyám kijelölése iránti kérelmet nyújtanak be,
a kijelölés, amelyet úgy adtak ki, mintha nem lenne gyámja, érvénytelen. Ugyanis
valahányszor a tények tudatlansága miatt ilyen kérelmet nyújtanak be gyám kirendelésére, a
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kirendelés nem lesz érvényes, különösen azóta, hogy az Isteni Testvérek e tárgyra vonatkozó
alkotmányát kihirdették.
132. Celsus, Digest, XI. könyv.
Kiskorú férfi vagy kiskorú nő részére nem lehet gondnokot kirendelni, ha a gondviselője jelen
van.
133. Ulpianus, A prokonzuli hivatalról, III. könyv.
A prokonzulnak gondnokot kell kineveznie azoknak a személyeknek, akik olyan állapotban
vannak, hogy nem képesek saját ügyeiket intézni.
134. Kétségtelen, hogy a fiú kinevezhető apja kurátorává, bár ennek ellenkezőjét állítja Celsus
és sok más tekintély, akik szerint illetlenség, ha az apa aláveti magát fia hatalmának; mégis,
az isteni Pius, Justius Celeriushoz és az isteni testvérekhez fordulva, a Rescriptióban
kijelentette, hogy jobb, ha egy jól nevelt fiút neveznek ki apja kurátorává, mint ha egy
idegent.
135. Az isteni Pius a következő szavakkal tett eleget egy anya kérésének, hogy a tékozló
gyermekei számára nevelőt nevezzen ki: "Semmi újdonság nincs abban, hogy bizonyos
személyek, bár beszélgetésüket tekintve épelméjűnek tűnnek, mégis úgy elherdálják
vagyonukat, hogy ha nem kapnak segélyt, szegénységbe jutnak. Ezért ki kell választani
valakit, aki tanácsaival kordában tarthatja őket, mert igazságos, hogy gondoskodnunk kell
azokról, akik vagyonukat illetően úgy viselkednek, mint az elmebetegek."
136. Papinianus, Kérdések, XI. könyv.
Ha egy serdülőkor alatti rabszolga számára a szabadságot és a birtokot bizalmi
vagyonkezeléssel adják, és a kijelölt örökös megtagadja a birtok átvételét, a szenátus úgy
rendelkezett, hogy erre kényszeríthető, ha ezt a kiskorú nevében követelik; mint ahogy a
kiskorú férfi vagy nő számára is kijelölhető gyám, akinek a kinevezés joga megilleti, és a
gyámságot mindaddig megtartja, amíg a birtokot át nem adja, és az örökös biztosítékot nem
nyújt a vagyon megőrzéséért. Az isteni Hadrianus később egy rezcriptumban kimondta, hogy
ugyanezt a szabályt kell betartani egy olyan rabszolga esetében is, akinek közvetlenül a
szabadságot hagyták örökül.
137. Bár a kiskorú tulajdonának megőrzésére vonatkozó biztosítékot nem lehet könnyen
követelni egy pártfogótól; a szenátus mégis azt kívánta, hogy őt tekintsék idegennek, aki
megfosztotta a kiskorú rabszolgát a szabadságától, amennyiben ez a hatalmában állt, és hogy
ne fosszák meg a felszabadított ember feletti jogától, amelyet azért birtokolt, mert a bizalom
feltételeinek megfelelően manumetálta; de a gyámságot ne bízzák rá kötelezvény teljesítése
nélkül. De mi van akkor, ha nem adott biztosítékot? Kétségtelen, hogy a patrónus nem
tarthatta volna meg a gyámságot.
138. Amikor a leány a tizenkettedik életévét betölti, a gyám megszűnik a hatalmát gyakorolni;
mégis, mivel szokás, hogy kiskorúak számára gyámot neveznek ki, ha azt kérik; ha a leány azt
kívánja, hogy pártfogóját nevezzék ki kurátornak, a jóhiszeműségéről vizsgálat útján
meggyőződve, a kötelezvény helyébe kötelezvény lép.
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139. Ugyanaz, Kérdések, XII. könyv.
A szabad ember nem kényszeríthető arra, hogy bárki más gyermekeinek gyámjává váljon,
csak a pártfogója vagy pártfogója gyermekeinek, kivéve, ha az utóbbiak jogainak öröklésére
számíthat.
140. Paulus, Az ediktumról, II. könyv.
A kiskorú teljes ügyeinek intézésére gondnokot kell kinevezni a gyámja helyett, ha az állam
érdekében üzleti úton van távol.
141. Ugyanő, Az ediktumról, LXXIII. könyv.
A gyám ilyen körülmények között nem szűnik meg a tisztsége. Ez a törvény minden olyan
gyámra vonatkozik, akit ideiglenesen felmentettek.
142. Ulpianus, Az ediktumról, IX. könyv.
Pomponius kimondja, hogy gyámot lehet kirendelni egy peres eljárásban részt vevő kiskorú
számára, polgári jogállásának megállapítása céljából. Ez helyes, de a kinevezés csak akkor
lesz érvényes, ha a kiskorúról megállapítást nyer, hogy szabad.
143. Ugyanő, Az ediktumról, LXI. könyv.
Amennyiben a gyám kijelölése céljából vizsgálatot végeznek, ezt a vizsgálatot a gyámnak
szánt szenátor esetében is el kell végezni. Ezt a véleményt Severus egy rescriptumban fejtette
ki.
144. Paulus, Plautiusról, XVI. könyv.
Ha azok a hatóságok, amelyeknek jogukban áll gyámokat kinevezni, nincsenek jelen, a
tizedesek rendelik el a kinevezésüket, feltéve, hogy a többség egyetért. Kétségtelen, hogy
saját maguk közül is kijelölhetnek egyet.
145. Nem kérdés, hogy két önkormányzati bíró közül az egyik kinevezheti kollégáját
gyámnak.
20. Modestinus, Különbségek, VII. könyv.
A római nép elöljárói nem jelölhetnek ki gyámot egy meg nem született gyermek számára, de
egy gondnokot igen; erről rendelkezik ugyanis a gondnok kinevezésére vonatkozó ediktum. A
jogszabálynak nincs akadálya annak, hogy egy másik gondnokot rendeljenek ki egy olyan
személy számára, akinek már van gondnoka.
146. Ugyanaz, kifogások, I. könyv.
A bírákat tájékoztatni kell arról, hogy nem nevezhetnek ki nőket a kiskorúak gondnokává.
147. Ha egy anya a gyermekeit azzal a feltétellel nevezi ki örökösévé, hogy azok apjuk
hatalma alól felszabadulnak, és emiatt szabadok és örökösök lesznek, apjukat nem nevezhetik
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ki gondnokuknak, még ha ő maga ezt kívánná is; hogy megakadályozzák azt, amit a
végrendelkező nem akart, hogy megtörténjen. Ezt a szabályt az isteni Severus állította fel.
148. Ha valakit a kiskorú szülei megtiltották, hogy gyám legyen, a bírák nem rendelhetik ki,
és ha mégis kineveznék, akkor a jó hírnevének sérelme nélkül megakadályozható, hogy
gyámként járjon el.
149. Az elöljárók nem nevezhetnek ki gyámot vagy gondnokot olyan személyekből, akik
követségen vannak; mivel az alatt az idő alatt, amíg ilyen alkalmazásban vannak, a
gyámsággal kapcsolatos felelősség nem terheli őket.
150. Ha egy római főbíró gyámnak nevez ki egy tartományból egy olyan embert, akit
követségi ügyekben foglalkoztatnak, azt fel kell menteni.
151. Az elöljárónak többek között a gyámul kinevezett felek erkölcsiségét is meg kell
vizsgálnia, mivel sem vagyonuk, sem rangjuk nem elégséges ahhoz, hogy megalapozza
feddhetetlenségüket, vagy hogy a jóindulatú szándék és a kedves modor helyébe lépjen.
152. Az elöljárónak különösen ügyelnie kell arra, hogy ne nevezzen ki olyanokat, akik e
célból tolakodnak előre, vagy akik kenőpénzt ajánlanak fel; mert megállapították, hogy az
ilyen személyek büntethetők.
153. Ugyanaz, kifogások, V. könyv.
Azok, akik nem konzuli vagy szenátori méltósággal rendelkeznek, kinevezhetők az ilyen
rangú személyek gyámjává; ahogyan konzuli vagy szenátori méltóságú személyek is
kinevezhetők azok számára, akik nem rendelkeznek ilyen ranggal.
154. Ugyanő, Pandects, IV. könyv.
Egyszerre több gyámot is ki lehet jelölni.
155. Paulus, Vélemények, IX. könyv.
Az isteni Marcus és Verus Cornelius Proculusnak: "Ha abban a városban, amelynek szülöttei
a kiskorúak, nem találnak megfelelő személyeket a gyámságra, a magisztrátusok kötelessége,
hogy a szomszédos városokban érdeklődjenek kiváló hírű személyek után, és nevüket
elküldjék a tartomány kormányzójának, de ők maguk nem tarthatnak igényt a kinevezésük
jogára." Az isteni Marcus és Verus a gyámok kinevezésére.
156. Ugyanő, Vélemények, XII. könyv.
Ha a kiskorú számára bármilyen okból gondnokot neveznek ki, az a gondnokságot addig
gyakorolja, amíg a kiskorú el nem éri a serdülőkort. Ezt követően a kiskorúnak kérnie kell,
hogy másik gondnokot nevezzenek ki számára.
157. Scaevola, Vélemények, II. könyv.
A prétor rendeletére a tizenkét éves korát betöltött Seia számára gyámot neveztek ki, miután
vizsgálatot végeztek, akárcsak egy kiskorú esetében. Kérdezem, hogy felmentést kell-e neki
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adni? Azt válaszoltam, hogy a megállapított tények szerint nem szükséges a felmentés, és nem
vonható felelősségre azért, mert nem vállalta a gyámságot.
158. Hermogenianus, Epitoméi a jogról, II. könyv.
A prétor gyámot nevezhet ki az ügyek intézésére Rómában, ha a kiskorúnak a tartományban
van vagyona, valamint Rómában; a tartomány kormányzója pedig gyámot nevezhet ki a
tartományban lévő ügyeinek intézésére.
159. Szabad embereket kell gyámnak kinevezni más szabad embereknek, de ha szabad ember
is kerül kinevezésre, akkor is ő marad a gyám, hacsak nem tud jó okot adni arra, hogy
felmentést kapjon.
160. Paulus, Dekrétumok, II. könyv.
Romanius Appulus fellebbezett egy bíró ellen, azt állítva, hogy kollégáját nem lett volna
szabad vele együtt kinevezni a gyámságba, mert az utóbbit ő maga nevezte ki, miközben ő
volt a hivatalban lévő bíró, saját felelősségére, hogy elkerülje, hogy kettős felelősség terhelje,
amely egyetlen gyámságból ered. A császár úgy rendelkezett, hogy ugyanaz a fél lehet kezes
a gyámért, és mindazonáltal gyámnak is kinevezhető. Ezért megtartották a gyámságban.
161. Ugyanez, a bírósági vizsgálatokkal kapcsolatban.
Ha a gyámnak vagy gondnoknak kinevezett személyek távol vannak; az Isteni Márk egy
rescriptumban kimondta, hogy a bíráknak harminc napon belül értesíteniük kell őket
kinevezésükről.

6. cím. Azokról, akik gyámot vagy gondnokot kérhetnek, és arról, hogy hol
lehet ezt megtenni
162. Modestinus, Különbségek, VII. könyv.
Az anyának a gyermekei számára gyám kirendelése iránti kérelmét figyelembe kell venni, de
a gyermekei számára gondnok kirendelése iránti kérelmét nem; kivéve, ha a gondnok
kirendelését serdülőkorú gyermek számára kérik.
163. Ugyanaz, kifogások, I. könyv.
Ha a kiskorúaknak nincs olyan személyük, aki törvényesen eljárhatna helyettük védőként, és
életkoruk miatt gyámra van szükségük, kérhetik, hogy a legközelebbi rokonaikat vagy a velük
rokoni kapcsolatban állókat, illetve a férfi vagy női rokonaik családtagjait nevezzék ki
gyámjukká, illetve a szülők barátai és maguk a gyermekek tanárai is kérhetik ennek a
kinevezését.
164. Ezért az idegenek önként kérhetik gyámok kirendelését, de vannak bizonyos személyek,
akiknek kötelező ezt kérvényezniük; mint például az anya és a szabadok, mert az előbbiek
veszteséget szenvednének, az utóbbiak pedig büntethetők lennének, ha nem kérnék azoknak a

1107
kirendelését, akik a törvény szerint védőként eljárhatnak. Az anyát ugyanis kizárnák a fia
törvényes örökléséből, mert mivel elmulasztotta, hogy gyámot rendeljen ki számára,
méltatlannak minősülne arra, hogy törvényesen örökölje a fiú vagyonát. És nem csak akkor
lenne ez így, ha egyáltalán nem kérné a kinevezést, vagy ha pusztán a törvény
követelményeinek való megfelelés érdekében olyan személy kinevezését kérné, aki
felmentésre szorul, és azután felmentik vagy eltávolítják; és akkor nem kérne más
kinevezését, vagy szándékosan rossz jellemű személyek kinevezését kérné. Ezenfelül azok a
felszabadítottak, akiket emiatt a kormányzó előtt megvádolnak, megbüntethetők, ha kiderül,
hogy akár hanyagságból, akár rosszindulatból nem kértek gyámot.
165. Amit az imént egy anyával kapcsolatban elmondtunk, azt az isteni Severus egyik levele a
következőképpen fogalmazza meg: "Az isteni Severus Cuspius Rufinushoz. Szeretném, ha
mindenki tudná, hogy különös figyelmet fordítok a gyámoltak segélyezésére, mivel ez a
közjólétet érintő kérdés. És ezért, ha egy anya nem kéri, hogy gyermekei számára megfelelő
gyámokat rendeljenek ki, vagy ha a korábban kijelöltek felmentést kaptak vagy elutasították
őket, és nem kéri azonnal mások kinevezését; nem jogosult igényt tartani bármelyik
végrendeletében elhunyt gyermeke vagyonára." A gyámságra való jogosultságot a gyámok és
a gyámok nem kapják meg.
166. Ha valaki, például egy hitelező vagy egy örökös, vagy bármely más személy
szükségesnek találja, hogy eljárást indítson egy kiskorú ellen, ő maga nem kérheti, hogy az
említett kiskorú számára gyámot rendeljenek; de kérheti azokat, akik ilyen kinevezést
kérhetnek, és ha ezt elmulasztják, akkor megjelenhet a kormányzó előtt, és elmondhatja neki a
tényeket, hogy a törvényes követelmények betartása után eljárhasson az említett kiskorú ellen.
167. Ennyit a gyámokra való hivatkozásról. A kiskorúak maguk is kérhetik a gondnokok
kirendelését, ha jelen vannak; ha azonban valamelyikük nincs jelen, a kérelmet ügyvéd útján
is benyújthatja.
168. Felmerül a kérdés, hogy egy másik fél kérheti-e a kiskorú részére gondnok kirendelését.
A kiváló Ulpianus azt állítja, hogy más nem nyújthat be ilyen kérelmet, hanem a kiskorúnak
magának kell azt benyújtania. Paulus pedig a Vélemények kilencedik könyvében azt állítja,
hogy gondnok kirendelését nem lehet jogszerűen kérni a gyámtól, ha a gyámolt nem tud erről,
vagy nem utasítja erre; és hogy aki ilyen kérelmet nyújt be, az nagyon helyesen kénytelen
felelősséget vállalni a jogellenesen kirendelt gondnok által végzett ügyletekért. Ugyanennek a
könyvnek egy másik részében azt a véleményét fejti ki, hogy ha a császár egy anya kérelmére
gyámot rendel lánya számára, akkor a császárnak kell vállalnia a felelősséget a gondnokság
ügyintézéséért.
169. Azok, akiket bármilyen okból felmentettek a gyámság alól, nem kötelesek más gyámot
kérni gyámjuk számára; amint azt Severus és Antoninus alkotmánya kimondja.
170. Paulus, Vélemények, X. könyv.
Véleményem szerint a magisztrátus maga is kinevezhető a decuriók határozatával.
171. Tryphoninus, Disputációk, XIII. könyv.
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Meg kell állapítani, hogy egy nő az alkotmány hatálya alá tartozik, ha nem kéri, hogy a
kiskorú gyermekeknek az apjuk végrendeletével vagy kodicillumával törvényesen kijelölt
gyámokat bírói végzéssel erősítsék meg.
172. Ha azonban több alkalmas gyámot neveztek ki, és közülük az egyik vagy meghal, vagy
felmentik, és az anya nem kéri, hogy helyette másikat nevezzenek ki, mert a megmaradtak
száma elegendő a gyámság ellátására; ez valóban az alkotmány hatálya alá tartozik, de a
szellemének figyelembevételével felmentést kap.
173. Ha egy gyámot gyanúsítás miatt vádolnak, és olyan határozatot hoztak, hogy más
gyámokat is társítanak hozzá, az anyának kell kérvényeznie, hogy ez megtörténjen, és ha ezt
nem teszi meg, akkor az említett alkotmány értelmében felelősségre vonható.
174. Az ilyen anya nem tarthat igényt a végrendelettel elhunyt gyermekei vagyonára. Ha
azonban férje a fiát bizalmi vagyonkezeléssel bízta meg, és az anya nem kéri gyám
kijelölését, azzal a feltétellel, hogy ha a fiú gyermek nélkül hal meg, vagy ha végrendelettel
hal meg; nem veszíti el a bizalmi vagyonkezelés alapján való követeléshez való jogát, mert az
egy másik fél cselekményéből származik.
175. Ha azonban az anya nem állítja, hogy a gyám gyanús, akkor sem az alkotmány betűje,
sem szelleme szerint nem vonható büntetés alá, mert ilyen következtetésre és véleményre
jutni a férfias elme feladata; és az anya még a gyám sérelmeit is figyelmen kívül hagyhatja,
mert elegendő, ha olyan gyám kinevezését kérte, aki a praetor vizsgálata után alkalmasnak
látszott, és ezért az ő ítélőképessége nem elegendő ahhoz, hogy gyámot válasszon, de
vizsgálatot kell folytatni akkor is, ha gyermekei számára végrendeletében egész vagyonának
kezelésére gyámot rendelt volna.

7. cím. A gyámok és gondnokok igazgatásáról és felelősségéről, függetlenül
attól, hogy a megbízásukkal járó ügyeket elvégezték-e vagy sem, valamint
az egy vagy mindegyikük ellen indítható keresetekről és peres eljárásokról
176. Ulpianus, Az ediktumról, XXXV. könyv.
A gyámot rendkívüli eljárással lehet kötelezni a gyámság folytatására és kezelésére.
177. Ebből a gyám megállapíthatja, hogy ha késlekedik a feladatai gyakorlásával a
kinevezését követően, azt saját felelősségére teszi. Ugyanis az Istenes Márk úgy döntött, hogy
ha egy fél tudja, hogy gyámot rendeltek ki számára, és a törvényben előírt határidőn belül
nem nyújt be ésszerű kifogást, ha van ilyen, akkor felelős a mulasztásáért.
178. Elég, ha a gyám teljes mértékben megvédi a gyámoltját, akár maga vállalja ezt, akár a
gyám utasítására. A gyámot nem szabad arra kényszeríteni, hogy biztosítékot adjon gyámoltja
védelmének ellátására. Ennélfogva megengedhető, hogy maguk indítsanak eljárást, akár saját
felelősségükre, akár gyámjukat a bíróság elé állítva; de csak olyan esetekben járhatnak el
maguk, amikor gyámjuk még csecsemő, vagy nincs jelen; de ha már betöltötték hetedik
életévüket, és jelen vannak, gyámjuk felhatalmazhatja őket, hogy eljárjanak.
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179. Kiskorúak esetében azok, akik ellenük pert indítanak, vagy magát a kiskorút idézhetik a
bíróság elé, hogy a gondnok beleegyezésével perelhessék; vagy maga a gondnok ellen is
eljárhatnak, hogy ő vezesse az ügyet. Ha azonban a kiskorú nincs jelen, az eljárást minden
esetben a gondnoka ellen kell indítani.
180. Feladatuk teljesítése során azonban sem a gyámoktól, sem a gondnokoktól nem lehet
megtagadni a jogot, hogy a gyámoltak vagy a kiskorúak adósai ellen személyes keresetet
indítsanak, és nem lehet megtagadni tőlük azt a jogot sem, hogy hozzájáruljanak ahhoz, hogy
az előbbiek ilyen keresetet indítsanak.
181. Ugyanő, Az ediktumról, IX. könyv.
Ha a gyám megnyeri a pert, vagy elveszíti azt, az ítélet végrehajtására irányuló keresetet a
gyám javára vagy a gyámolt ellen kell megadni; és ez különösen akkor áll fenn, ha a gyám
nem jelent meg önként a bíróságon, vagy ha nem tudta meghatalmazni gyámját, hogy eljárjon,
akár távolléte miatt, akár fiatalsága miatt; és ezt a szabályt az isteni Pius egy rescriptumban
mondta ki. Az is számos rescriptióban van megállapítva, hogy az ítélet végrehajtására
irányuló keresetnek mindig a gyám ellen kell helyt adni, ha a gyám elvesztette a pert, kivéve,
ha a gyám az apja vagyonát visszautasította; mert akkor többször megállapították a
rescriptiókban, hogy ez sem a gyám, sem a gyám ellen nem tehető meg, és hogy a gyám
vagyona nem vehető el a végrehajtás során.
182. Marcellus a Digest huszadik könyvében még tovább megy, és azt mondja, hogy ha a
gyám biztosítékot ad, és a gyám később visszautasítja a hagyatékot, akkor a biztosítékokat is
mentesíteni kell. Ha azonban a gyám nem utasítja vissza a hagyatékot, a kezeseket
ugyanolyan mértékben kell mentesíteni, mint magát a gyámot, különösen, ha a gyám a gyám
távolléte vagy kiskorúsága miatt adott biztosítékot.
183. Ugyanő, Az ediktumról, XXXV. könyv.
Ahol több kurátort neveztek ki, Pomponius az Ediktumról szóló hatvannyolcadik könyvben
kijelenti, hogy még azt is ratifikálni kell, amit bármelyikük tett. Egy elmebeteg személy
kurátorai esetében ugyanis a praetor egyiküknek adhatja a kurátorság igazgatását, hogy az
elmebeteg személynek ne legyen semmiféle előnye, és minden olyan ügyletét ratifikálja,
amely nem csalárd.
184. Ha a nagyapa vagy a gondnoksága alatt álló személy apja végrendeletében kijelöli, hogy
a gyámok közül melyik gyám igazgassa a gyámságot, a praetor úgy ítélte meg, hogy ez
utóbbinak kell ezt megtennie. És ésszerű, hogy figyelembe kell venni a szülő akaratát, aki
csupán a fia érdekeiről konzultált. A praetor ugyanezt a szabályt követi azokkal kapcsolatban,
akiket a szülő a végrendeletében megjelölt, és ő maga erősíti meg őket hivatalukban; tehát ha
a szülő megemlíti azt a személyt, akit a gyámság igazgatására kíván, akkor egyedül ő
igazgatja a gyámságot.
185. Ezért a többi gyám nem fogja a gyámságot igazgatni, hanem ők lesznek azok, akiket
általában "tiszteletbeli gyámoknak" nevezünk. De senki ne gondolja, hogy nem terheli őket
felelősség, mert megállapítást nyert, hogy a kezelő gyám vagyonának kimerülése után is lehet
ellenük pert indítani; mert őket azért rendelték ki, hogy a gyám cselekedeteinek
megfigyelőiként és felügyelőiként járjanak el, és felelősségre vonhatók, ha nem jelentik fel őt
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gyanúsnak, ha bármikor észlelik, hogy helytelenül viselkedik. Ezért szorgalmasan számon
kell kérniük tőle, és gondosan figyelniük kell arra, hogy miként viselkedik, és ha pénzt kell
letétbe helyezni, gondoskodniuk kell arról, hogy ez megtörténjen, földvásárlás céljából. Azok
a személyek megtévesztik magukat, akik azt gondolják, hogy a tiszteletbeli gyámok
semmilyen tekintetben nem felelősek, mert a fentiekben kifejtetteknek megfelelően
felelősséggel tartoznak.
186. Bár a prépost kijelentheti, hogy a gyámságot mindenképpen az örökhagyó által megjelölt
félre ruházza, néha mégis elkerüli ezt, például ha az apa megfelelő ellenszolgáltatás nélkül járt
el; vagy ha huszonöt év alatti kiskorú volt; vagy ha a gyám a kijelölés időpontjában jó és
takarékos embernek tűnt, de később olyan rossz magatartást tanúsított, amelyről az örökhagyó
nem tudott; vagy ha a gyámot jómódú körülményei miatt bízták meg egy féllel, akit később
megfosztottak vagyonától.
187. Aztán, ahol az apa csak egy gyámot nevezett ki, ott néha kurátorok is társulnak hozzá.
Császárunk ugyanis atyjával együtt egy rescriptumban kimondta, hogy ahol valaki két
felszabadított emberét nevezi ki gyámnak, az egyiket az itáliai, a másikat az afrikai vagyon
kezelésére, ott kurátorokat kell melléjük társítani; az atya kívánságát nem teljesítették.
188. Amit a gyámokkal kapcsolatban megállapítottunk, azt a gondnokok esetében is be kell
tartani, akiket az apa végrendelettel nevezett ki, és akiket a prétornak kell megerősítenie.
189. Ezért nyilvánvaló, hogy a prétornak ügyelnie kell arra, hogy a gyámságot ne több
személy kezelje; mert bár az apa nem jelölhetett ki egy bizonyos személyt a gyámság
kezelésére, a prétornak mégis úgy kell rendelkeznie, hogy azt csak egy személy végezze.
Egyetlen gyámnak ugyanis könnyebb mind a keresetindítás, mind a perindítás, és az, hogy a
gyámság igazgatása ne oszoljon meg több személy között.
190. Ha az örökhagyó nem választott gyámot, vagy ha az nem hajlandó eljárni, akkor az a
gyám kezeli a vagyonkezelőt, akit a gyámok többsége jelöl ki. A praetornak tehát meg kell
rendelnie, hogy gyűljenek össze, és ha ezt nem teszik meg, vagy ha összegyűlve sem jutnak
eredményre; megfelelő vizsgálat után ő maga határozza meg, hogy ki kezelje a gyámságot.
191. Nyilvánvaló, hogy ha a gyámok nem fogadják el a prétor döntését, de mindannyian
szeretnék a gyámságot igazgatni, mert nem bíznak a kiválasztott személyben, és nem akarják,
hogy egy idegent helyettesítsenek az ő kockázatukra; úgy kell tekinteni, hogy a prétor
engedélyezheti, hogy mindannyian igazgassák a gyámságot.
192. Továbbá, ha a gyámok a gyámságot egymás között kívánják felosztani, meg kell
hallgatni őket, hogy a gyámság kezelését fel lehessen osztani közöttük.
193. Ugyanő, Az ediktumról, IX. könyv.
Ez történhet részvényenként vagy körzetenként. Ha így van felosztva, bármelyikük kizárható
egy olyan kivétellel, amely arra a részre vagy arra a kerületre vonatkozik, amelyben nem ő
kezeli a gyámságot.
194. Ugyanő, Az ediktumról, XXXV. könyv.
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A pénz letétbe helyezésének csak akkor van alapja (ha az beszedhető), ha az rendelkezésre áll
földvásárlásra; ha ugyanis a gyámságról könnyen bizonyítható, hogy olyan csekély anyagi
jelentőségű, hogy a beszedett pénzből nem lehet földet vásárolni a gyámolt számára, a letétbe
helyezésnek nincs helye. Ezért vizsgáljuk meg, hogy mi legyen a gyámság alá tartozó ingatlan
értéke ahhoz, hogy a letétbe helyezés indokolt legyen. És amikor a letétbe helyezés okaként
azt jelölik meg, hogy a gyámoltak számára földet vásároljanak, nyilvánvaló, hogy ez nem
jelentéktelen pénzösszegekre vonatkozik. Az összeget nem lehet általánosságban
meghatározni, mivel megfelelő okok fennállása esetén könnyebb az egyedi esetekben történő
vizsgálatot elvégezni. Nem szabad ugyanis elvenni a jogot, hogy néha még kisebb összegek
letétbe helyezését is kérjék, ha a gyámok gyanúsnak tűnnek.
195. A gyám úgy tekintik, hogy a gyám gyakorolta feladatát, ha bármilyen, a gyámot érintő
módon járt el, még akkor is, ha az jelentéktelen; és ebben az esetben nem szükséges azok
beavatkozása, akik a gyámokat szokták kötelezni arra, hogy kezeljék a rájuk bízott ügyeket.
196. Ha a gyám, miután egyszer már eljárta a gyámot, megszűnik feladatainak ellátása,
gyanúsítottként lehet ellene eljárni.
197. Ha valaki elrendeli, hogy a gyámságot az ő nevében kezeljék, és ezt az teszi meg, akit
erre utasítottak, akkor lesz alapja a gyámsági keresetnek; mert maga az tekinthető kezelőnek,
aki más által kezeli. Ha az, akinek az utasítást adták, nem jár el, a gyámot praetoriánus per
útján lehet perelni.
198. Ha az apa adósa a fiú gyámságát kezeli, akkor a gyámhatósági perben felelősséggel
tartozik, még az apa tartozása miatt is.
199. Ha a gyám nem értesíti a serdülőkorba jutott gyámját, hogy kérjen magának kurátorokat
(ahogyan azt a Szent Konstitúciók elrendelik annak, aki a gyámságot igazgatja), vajon
gyámsági perrel sújtható-e? Azt hiszem, a jobb vélemény az, hogy a gyámság iránti kereset
elegendő lesz, mivel az értesítés szükségessége a gyámsághoz kapcsolódó kötelesség része,
még akkor is, ha az a serdülőkor után történik.
200. Ha a kiskorú huszonötödik életévének betöltése után sem az elszámolás nem történt meg,
sem a már megkezdett perrel kapcsolatos iratok nem kerültek bemutatásra, a gondnokok
jóhiszeműségét és tisztességességét érinti, hogy a tanácsukra indított perben eljárjanak. Ezért,
ha nem gondoskodnak ezekről a tőlük elvárt dolgokról, úgy gondolom, hogy a jobb vélemény
az, hogy az önkéntes ügyintézésen alapuló per elegendő lesz, még akkor is, ha a kurátorság
ideje lejárt; feltéve, hogy az erről szóló elszámolás nem történt meg.
201. Julianus a következőket javasolja a Digest huszonegyedik könyvében. Egy bizonyos
ember halálakor gyámokat rendelt ki gyermekei számára, és hozzátette: "És azt kívánom,
hogy ne kelljen számot adniuk". Julianus azt mondja, hogy ezeket a gyámokat felelősségre
kell vonni, hacsak nem mutattak jóhiszeműséget a bizalom kezelése során, noha a
végrendeletben az állt, hogy nem tartoznak elszámolással; és Julianus szerint senki sem
vonható felelősségre ezen az alapon a bizalom miatt. És ez a vélemény helyes, mert ilyen
jellegű rendelkezésekkel senki sem mentesítheti a másikat a közjog alkalmazása alól, és nem
változtathatja meg az ókorban kialakult formát. Bárki azonban egy másikra hagyhat, vagy
bizalmi vagyonkezelés útján ráhagyhat kártérítést valamilyen sérelemért, amelyet a gyámság
miatt elszenvedett.
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202. Papinianus a következő esetet állapította meg a Vélemények ötödik könyvében. Egy apa
elrendelte, hogy gyermekei gyámságát az anyjuk tanácsa alapján kezeljék, és e célból
felmentette a gyámokat. A gyámok kötelessége emiatt semmiképpen sem csökken, de a jó
polgároknak illik az anya jótékony tanácsát elfogadni, bár sem a gyámok felmentése, sem az
apa kívánsága, sem az anya közbenjárása semmiképpen sem csökkenti a felelősségüket.
203. A gyámok bizonyos mértékig figyelmen kívül hagyhatják az apa utasításait; például, ha
az apa úgy rendelkezett, hogy a vagyonából semmit ne adjanak el, vagy hogy rabszolgái,
ruhái, házai vagy romlandó ingóságai közül semmit ne adjanak el; nem vehetik figyelembe az
apa ezen kívánságát.
204. A gyámot ezúton értesítjük, hogy a bizalmi vagyonkezelői felelősség attól az időponttól
kezdve terheli, amikor tudomására jut, hogy ő a gyám. Elegendő, ha az információt bármilyen
módon szerezte, és nem szükséges, hogy tanúk jelenlétében értesítsék; ugyanis ha a tényről
bármilyen, a végrendeleten kívüli forrásból szerzett tudomást, nem kétséges, hogy a
felelősség őt terheli.
205. Ugyanő, Az ediktumról, XXXVI. könyv.
A gyámnak azonban bizonyítania kell, hogy a gyám tudott a kinevezéséről.
206. Ugyanő, Az ediktumról, XXXV. könyv.
Az a gondnok, aki nem készít vagyonjegyzéket, amelyet általában leltárnak neveznek, úgy
tekintendő, hogy csalárd módon járt el, kivéve, ha ennek elmulasztására valamilyen szükséges
és indokolt okot lehet felhozni. Ezért ha valaki csalárd módon elmulasztja a leltár készítését,
akkor olyan helyzetben van, hogy a gyám köteles megtéríteni a gyámolt teljes érdekét, amely
a bíróság előtt tett esküvel megállapítható. Ezért a gyám a leltározás elkészítése előtt
semmilyen ügyletet nem folytathat le, kivéve, ha olyan dologról van szó, amely nem tűri még
a csekély késedelmet sem.
207. Ha a gyám késlekedik a romlandó vagyontárgyak értékesítésével, azt saját felelősségére
teszi, mert azonnal el kell látnia a hivatalából eredő feladatokat. De mi van akkor, ha azt
állítja, hogy gyámtársaira várt, akik vagy nem jelentek meg, vagy mentegetőzni akartak;
felmenthető-e? Nem fog könnyen felmentést kapni, mert kötelességét nem sietve, de minden
felesleges késedelem nélkül kell teljesítenie.
208. A gyám ellen akkor indítható gyámsági per, ha kártékony szerződést kötött, például ha
korrupció vagy szívesség folytán olyan ingatlant vásárolt, amely nem volt jó állapotban. De
mi van akkor, ha nem tisztességtelenül jártak el, vagy nem tanúsítottak jogosulatlan kegyet,
hanem csupán nem jó állapotú ingatlant választottak? Ebben az esetben nagyon helyesen
mondhatnánk, hogy csak súlyos gondatlanságért kellene felelniük.
209. Ha a pénz letétbe helyezése után a gyám elmulasztja az ingatlanvásárlást, akkor
kamatfizetési kötelezettség terheli. Ugyanis, bár a prétornak köteleznie kell őket a vásárlásra;
mégis, ha ezt elmulasztják, a késedelem miatt kamatot kell fizetniük, kivéve, ha az ingatlan
megvásárlásának elmulasztásáért nem felelősek.
210. A gyámoknak törvényes kamatot kell fizetniük a gyámjuk tulajdonát képező pénz után,
amelyet saját használatra fordítanak, de csak abban az esetben, ha egyértelműen
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megállapítható, hogy azt saját céljaikra használták fel. Ha azonban a gyám nem adta kölcsön a
pénzt kamatra, vagy nem helyezte letétbe, akkor nem tekinthető úgy, hogy azt saját
használatra fordította volna. Az isteni Severus erre vonatkozó rendeletet hirdetett ki, tehát
bizonyítani kell, hogy a gyám a pénzt saját használatra alakította át.
211. Nem tekintjük úgy, hogy az a gyám saját használatára váltotta át a pénzt, aki, mivel
gyámja apjának adósa volt, utólag nem fizetett neki; mert ebben az esetben ugyanazért a
kamatért felel, amelyet az apának ígért.
212. Ha a gyám a saját nevében kamatra kölcsönadja gyámoltja pénzét, csak akkor
kötelezhető a saját maga által beszedett kamatok megfizetésére, ha a gyám hajlandó vállalni
más kölcsönök kockázatát.
213. Ha a földvásárláshoz pénzt kellett letétbe helyezni, és ez megtörtént, a kamat nem jár. Ha
azonban ez nem történt meg, és nem adtak utasítást a letétbe helyezésre, akkor csak a
gyámság alá tartozó pénz után járó kamatot kell megfizetni, de ha ilyen utasítást adtak, és a
gyám elmulasztja azt követni, akkor meg kell vizsgálni, hogy milyen kamatot kell fizetni. A
praetorok szokták figyelmeztetni a gyámokat, hogy ha a letétbe helyezés nem történik meg,
vagy ha az előírt időn túl történik meg, törvényes kamatot lehet beszedni. Ezért, ha ez a
figyelmeztetés megtörtént, az ügyben illetékes bírónak bármikor követnie kell a praetor
rendeletét.
214. A prétorok ugyanezt a figyelmeztetést szokták megtenni azon gyámokkal szemben, akik
tagadják, hogy bármi is van a kezükben a gyámoltak eltartására; hogy ha bebizonyosodik,
hogy volt valami, akkor magasabb kamatot lehessen fizetni; és világos, hogy a bírónak egy
másik büntetés kiszabása mellett ezt az utat kell követnie.
215. A gyám köteles kamatot fizetni a kezében maradt pénzösszegek után.
216. Meg kell érteni, hogy mi az az érdek, amelyet "pupillának" neveznek. Úgy tűnik, hogy
ez a kamat a törvényes kamat, amelyet a gyámnak kell fizetnie a saját használatára átváltott
pénz után; de ha tagadja, hogy pénz van a kezében, és a prétor ellene dönt, akkor a törvényes
kamatot kell fizetnie; vagy ha késedelmesen helyezte el a pénzt, és a prétor a törvényes kamat
miatt hozott ellene döntést. Ha azonban tagadja, hogy a gyámolt pénze a kezében van, és a
gyámot arra kényszeríti, hogy költségei fedezése céljából törvényes kamatra pénzt vegyen fel,
a gyám felel a törvényes kamatokért. Ugyanez a szabály vonatkozik arra az esetre is, ha a
gyám a gyámolt adósaitól törvényes kamatot szed be. Más okokból is felel a kamatokért, a
tartomány szokása szerint; azaz öt százalék vagy négy százalék, vagy bármely alacsonyabb
kamatláb, ha ez a tartományban gyakorlat.
217. A kamatot nem azonnal követelik a gyámoktól, hanem annak beszedését vagy
befektetését egy bizonyos idő, azaz két hónap elteltével kell megkövetelni. Ezt a szabályt a
gyámsági perben szokás betartani. Ezt a halasztást vagy engedékenységet nem szabad
megadni azoknak, akik a gyámoltak vagy kiskorúak pénzét saját használatra fordítják.
218. Ha egy gyám vagy gondnok saját használatára tartja vissza az általa beszedett kamatokat,
akkor az említett kamatokért felelősséggel kell tartoznia, mert bizonyára nagyon kevés
különbség van abban, hogy a gyámja vagy a gyámja tőkéjét vagy a kamatokat sikkasztja-e el.
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219. A gondnok örökösei mindaddig felelnek a ládában elhelyezett pénz kamataiért, amíg
nem kérvényezik egy másik gondnok kinevezését az elhunyt helyett.
220. Ha egy gondnok ellen gondnoktársa cselekménye miatt ítéletet hoznak, felmerül a
kérdés, hogy köteles-e kamatot is fizetni. Megállapítást nyert, amint azt számos rescriptió
kimondja, és amint azt Papinianus a Kérdések tizenkettedik könyvében állítja, hogy kamatot
is kell fizetnie, ha elmulasztotta gyámtársát gyanúsítottként feljelenteni. És valóban, kötelezni
kell őt arra, hogy fizesse meg a kamatot, amelyre az ügyintézése miatt köteles.
221. Meg kell jegyezni, hogy a gyám a hivatalának megszűnése után a kezében maradt pénz
után kamatot fizet, egészen addig a napig, amikor lemondott a gyámságról.
222. Ugyanő, Az ediktumról, XXIII. könyv.
Ha az a gyám, akinek a gyámsága alatt áll, gyámsági pert indít, azt kell mondani, hogy néha
meg kell várnia egy bizonyos időpontot a kölcsönadott pénz kifizetésére; például ha a gyám
nevére pénzt adott kölcsön, és még nem érkezett el a behajtás napja. Nyilvánvaló, hogy ez
csak olyan pénzre vonatkozik, amelyet a gyám kölcsönadhatott volna, és kölcsön kellett volna
adnia, de ha nem adta volna kölcsön, a gyámolt nem köteles várni.
223. Ugyanő, Az ediktumról, XXXVI. könyv.
Ha a gyám a gyám a gyámoltjának járó pénzt kamatra kölcsönadja, a következő módon kell
kikötni: a gyám vagy valamelyik rabszolgája köteles a pénz kifizetéséről rendelkezni. Ha
azonban a gyámolt nem olyan idős, hogy képes legyen a szerződés megkötésére, és nincs
rabszolgája, akkor a gyámnak kell megkötnie a szerződést, akinek a felügyelete alatt áll.
Ebben az esetben Julianus nagyon helyesen állapítja meg, hogy a gyámoltnak méltányossági
keresetet kell benyújtania. Ha azonban ez utóbbi nincs jelen, akkor kétségtelen, hogy a gyám
az ő nevében is rendelkezhet.
224. Ha a családfő gyámként egy olyan személyt ad a fiának, akinek a javára biztosítékot
vállalt, a gyám kötelessége, hogy a tartozást a hitelezőnek kifizesse, amikor a fizetés napja
elérkezik; ha tehát ezt elmulasztja, és a gyámja, miután kiskorúvá vált, az apja által adott
biztosíték miatt meg kellene fizetnie a tartozást, a gyám nemcsak megbízási, hanem gyámsági
perrel is felléphet a gyámja ellen; a tartozás meg nem fizetéséért ugyanis a gyám felel. Ha
azonban a gyám csak egy bizonyos idő elteltével vált adóssá, egyes hatóságok szerint ez nem
tartozik a gyámsági kereset hatálya alá, feltéve, hogy a fizetés napja csak a bizalom
megszűnése után érkezett el. Ha azonban a nap a gyámság fennállása alatt érkezik el, úgy
vélik, hogy kétségtelenül a kereset hatálya alá tartozik. Véleményem szerint mindkét
határozat helyes, ha a gyám méltányos módon fizetésképtelenné válik, de ha fizetőképes lesz,
az nem tartozik a gyámsági kereset hatálya alá. Senki se gondolja, hogy ennek nem lesz
hatása; mert ha azt mondják, hogy a kereset hatálya alá tartozik, és van alapja a követelésnek,
a kezesek felelni fognak, ha a vagyon megőrzésére kötelezettséget vállaltak.
225. Továbbá, ha a gyámot olyan kereset terheli, amely elévülés miatt elévül, akkor azt kell
mondani, hogy a keresetnek a gyámsági keresetbe való felvételére van alap, hogy a kereset
örökös legyen.
226. És általában véve, ami azt illeti, amiért a gyám felelős a gyámoltjával szemben egy
harmadik személlyel szemben, ő maga is felelős saját magával szemben, ha ő a tartozással
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tartozik, sőt talán még inkább; mert nem kötelezhet másokat fizetésre, akikkel szemben nincs
joga, de megteheti ezt, ha ő maga érintett.
227. Ha a gyám a gyám a gyámoltja apjának a tanulói kamatlábnál magasabb kamatláb
mellett tartozik pénzzel; meg kell vizsgálni, hogy tartozik-e neki bármivel is. És valóban, ha a
tőketartozást kifizette, akkor nem felel semmiért, mert képes volt fizetni, és nem terhelte
magát kamatokkal; de ha nem fizette ki a tőketartozást, akkor kötelezhető a kamatok
megfizetésére, amelyeket magától kellett volna követelnie.
228. Ahogyan a gyámnak meg kell fizetnie, amivel tartozik, úgy a gyám is behajthatja a
gyámoltól azt, ami neki jár, ha az előbbi apjának hitelezője; hiszen ő maga is fizethet, feltéve,
hogy volt a kezében pénz, amiből ezt megtehette volna; és ha a neki járó kamat magasabb
lenne, a gyám mentesül a felelősség alól, mert a gyám fizethetett volna magának, ahogyan
másoknak is fizethetett és kellett volna fizetnie.
229. Nem szükséges, hogy amennyiben beperelik, az ítélet meghozatala után fizessen; ezért
ha a gyámügy nem megalapozott, akkor értesítenie kell a gyámot erről a tényről. Ezért tiltotta
meg Antoninus császár és atyja a gyámoknak, hogy a gyámot kötelezzék a költségek
viselésére, ha az haszontalan védekezést állít fel, ha a pert a hitelező indította; mert a
gyámoknak nem tilos a jóhiszemű követelés elismerése.
230. A gyám nem csak saját magának fizethet, hanem a saját magának kölcsönadott pénzről is
feljegyzést készíthet, amint azt Marcellus a Digest nyolcadik könyvében megállapítja; és
felelőssé teheti magát a gyámjától kölcsönvett pénzért azzal, hogy a nyilvántartásában azt írja,
hogy azt saját magának adta kölcsön.
231. Megállapítást nyert, hogy ha a gyámot a hagyaték gyarapodására való hivatkozással
(például az édesanyja hagyatékának utólagos gyarapodása miatt, vagy bármilyen más
gyarapodásra való hivatkozással) nevezik ki, nem szokás, hogy a korábbi gyámsághoz tartozó
vagyontárgyakat ő kezelje. Ha azonban elmulasztotta az első gyámot gyanúsnak feljelenteni,
vagy tőle biztosítékot követelni, büntetendő.
232. Másrészt azonban, ha egy kiskorú számára csupán gyámot vagy gondnokot neveznek ki,
ő felel a vagyon esetleges későbbi gyarapodásáért, bár szokás, hogy a gyarapodás
felügyeletére gondnokot neveznek ki; ezt nem azért teszik, mert az említett gyarapodásnak
nincs köze a már megszerzett vagyon gondozásához, mert amennyiben ez a gyarapodásról van
szó, a gyámolt általános érdekét is figyelembe kell venni. Ezért, ha új gondnokot neveznek ki,
a felelősséget megosztják a gyámmal, vagy ha nem neveznek ki gondnokot, a korábbi
kinevezettet szükségszerűen felelőssé teszik a vagyonkezelés megfelelő irányításáért.
233. Ugyanez, Az ediktumról, XLIX. könyv.
Általánosságban elmondható, hogy egy gyámolt nem tekinthető megfelelően védettnek, ha a
nevében nem történik meg az, amit bármely jó családfő megtenne. Ezért, ha a gyám
elmulasztja a tartozás megfizetését, vagy nem teljesíti kötelességét egy peres eljárás
védelmében, vagy egy kikötésben, akkor nem tekinthető úgy, hogy megfelelően védte
gyámját.
234. Ugyanő, Az ediktumról, XXXIII. könyv.
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Az isteni Pius egy rescriptumban egy olyan gyámoltra hivatkozva, akinek gyámja bírósági
döntés alapján rabszolga volt, kijelentette, hogy az utóbbi tulajdonosa nem jogosult arra a
kiváltságra, hogy levonja a neki járó összeget abból a vagyonból, amelyet a rabszolga a
gyámolt pénzén vásárolt. Ezt a szabályt a gondnok esetében is be kell tartani.
235. Paulus, Az ediktumról, XXXVIII. könyv.
Ha egy gyámságot több gondnok kezel, a gondnokolt nevében egyikük sem indíthat pert a
többi gondnok ellen.
236. Traianus és Hadrianus rezcriptiói szerint a gyám által jóhiszeműen végrehajtott minden
ügyletet jóvá kell hagyni. Ezért a gyám nem indíthat pert a gyámja által jogszerűen eladott
vagyon visszaszerzése iránt, mert nem lehet a gyámnak előnyös, ha a vagyonkezelés nem
kerül jóváhagyásra, mert ilyen körülmények között senki sem vásárolna semmit. Az sem
számít, hogy a gyám fizetőképes-e vagy sem, mert ha az ügylet jóhiszemű volt, azt jóvá kell
hagyni; ha azonban csalárd volt, az átruházás nem lesz érvényes.
237. Túlzás lenne engedélyt adni a gyámnak arra, hogy a gyám vagyonából fizesse ki a
költségeket, a gyám jó hírnevének megőrzésére hivatkozva, ha a gyám nem tudná
tisztességesen kifizetni ezeket a költségeket a saját vagyonából.
238. Mivel a gyámot nemcsak a gyámolt vagyonának gondozására, hanem erkölcsi
felügyeletére is kinevezették, elsősorban nem a lehető legkisebb fizetést kell fizetnie
nevelőinek, hanem a vagyon értékének és a gyámolt rangjának megfelelő arányban; és
támogatást kell nyújtania rabszolgáinak és felszabadítottjainak, néha pedig idegeneknek is, ha
ez a gyámolt javára válik. Küldheti a szokásos ajándékokat szüleinek és rokonainak, de nem
adhat hozományt egy másik apától származó nővérnek, még akkor sem, ha az egyébként nem
tudna megházasodni; mert bár ez lehet becsületes, mégis a nagylelkűség megnyilvánulása,
amelynek a gyámolt akaratától kell függenie.
239. Ha a gyám nem tudta kölcsönadni a gyámoltja tulajdonát képező pénzt, mert nem volt,
akinek kölcsönadhatta volna, a gyámnak kell viselnie a kamatveszteséget.
240. Gaius, A tartományi ediktumról, XII. könyv.
A gyámnak a gyámolt rangjának és anyagi lehetőségeinek megfelelően kell beosztania a
gyámja mellett szolgáló rabszolgák számát.
241. A gyámot nem kell meghallgatni, amikor azt állítja, hogy azért nem fektette be a gyámolt
pénzét, mert nem talált megfelelő helyet, ha bizonyított, hogy a saját pénzét nyereségesen
fektette be ez idő alatt.
242. A hagyatékok kifizetése és a bizalmi vagyonkezelés teljesítése során a gyámnak ügyelnie
kell arra, hogy ne fizessen ki senkit, akinek semmi sem jár. Ne adjon házassági ajándékot a
gyámoltja anyjának vagy nővérének sem. Más dolog azonban, ha a gyám a gyám a gyámoltja
anyját vagy nővérét az élethez szükséges dolgokkal látja el, ha azok nem képesek magukat
eltartani, mert ezt meg kell erősíteni; mivel nagy különbség van ott, ahol erre a célra pénzt
költenek, és ott, ahol ajándékokra vagy hagyatékokra fordítanak kiadásokat.
243. Paulus, Rövidítések, VIII. könyv.
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Egy gyám felelős egy másik gyám cselekedeteiért, ha feljelenthette volna és fel kellett volna
jelentenie őt gyanúsnak, és néha ha kényszeríthette volna őt biztosíték nyújtására; de ha egy
fizetőképes személy hirtelen elveszíti a vagyonát, nem róható fel kollégájának.
244. Ugyanő, Vélemények, II. könyv.
Ha egy gyámul kinevezett személy nem indít pert azok ellen, akikről megállapítja, hogy
gyámja adósai, és emiatt a fizetőképességük sérül; vagy ha a gyámja pénzét a kinevezését
követő hat hónapon belül nem fekteti be, akkor ő maga is perelhető a fizetendő pénzért,
valamint a nem befektetett pénz kamataiért.
245. Ugyanő, A Sabinusról, VI. könyv.
Amikor egy gyámsági perben felmerül a kérdés, hogy a gyám által a gyám által a gyámolt
számára nyújtott kölcsönöket milyen módon kell elismerni; Marcellus úgy véli, hogy ha a
gyám a gyámoltjának tartozó pénzt kölcsönzött, és az ő nevében kikötötték, akkor a jónak
tekintett követelések a gyámot, a rossz és helytelenül kötött követelések pedig a gyámot illetik
meg. Jobb véleménynek tartják azonban, ha a gyám a választást a kiskorúra bízza, hogy az
utóbbi vagy elfogadja, vagy elutasítsa mindazt, amit a gyám a követelésekkel kapcsolatban
tett, így ugyanolyan lesz, mintha a gyám maga intézte volna az ügyletet. Ez a szabály akkor is
alkalmazandó, ha a gyám pénzt adott kölcsön a gyámoltja nevében.
246. Pomponius, Sabinusról, XVII. könyv.
Ha a gyámot valaki, akinek erre felhatalmazása van, elrendeli a gyámság ellátását, és nem tesz
eleget az elrendelésnek, akkor ettől az időponttól kezdve kell kártalanítania gyámját, nem
pedig attól az időponttól kezdve, amikor gyámként kinevezték.
247. Ulpianus, Digest, XXI. könyv.
Ha a gyám intézte gyámoltja ügyeit, még ha nem is hatalmazta fel őt arra, hogy bármilyen
ügyben eljárjon, kétségtelen, hogy a gyámhatósági perben felelősségre vonható; mert mi
akadályozhatja meg, hogy a gyámolt vagyonával olyan módon rendelkezzenek, hogy ne
legyen szükség olyan ügyek intézésére, amelyekben a gyámhatóságnak közbe kell lépnie?
248. Ha két gyám van, és az egyikük ellen keresetet indítanak, a másik nem mentesül a
felelősség alól.
249. Ulpianus, Vélemények, I. könyv.
A gondnok nem köteles számot adni tetteiről a társának, de ha nem osztozik vele az
igazgatásban, vagy nem jóhiszeműen látja el a megbízatását, akkor gyanúsítottként
feljelenthető.
250. Ugyanez, a prokonzuli tisztséggel kapcsolatban.
Az a gyám vagy gondnok, akinek a fellebbezését indokolatlannak nyilvánították, vagy ha azt
nem fogadták el, attól az időponttól kezdve felel, amikor hivatalának gyakorlását el kellett
volna kezdenie.
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251. Marcellus, vélemények.
Lucius Titius végrendeletileg az apai felügyelet alatt álló Gaius Seiust nevezte ki fia
gyámjává. Gaius Seius a gyámságot az apa tudtával és beleegyezésével látta el. Kérdezem,
hogy Gaius Seius halála után a gyámság alapján indítható-e per az apja ellen, és ha ez igaz,
milyen összegre. Marcellus azt válaszolta, hogy a közölt tények szerint az apa felelősségre
vonható a peculio perben, valamint a javára használt vagyonért; és hogy ebben az esetben
nem úgy tűnik, hogy az apa tudta és beleegyezése miatt az egész összegért felelősségre
vonható lenne, hacsak nem jelenik meg egy gyámtárs vagy más, őt gyanússá tenni kívánó fél,
és nem vállalja a kockázatot.
252. Paulus, Az ediktumról, III. könyv.
A gyám megújíthatja a kötelezettséget a gyámoltja javára, és bíróság elé viheti az ügyet, de az
általa tett adományok nem sértik a gyámoltat.
253. Ulpianus, Az ediktumról, IX. könyv.
Általánosan elfogadott, hogy a gyámnak nem kell biztosítékot nyújtania arra, hogy a gyám
megerősíti a cselekményét, mivel a gyámnak joga van bíróság elé vinni az ügyet. De mi van
akkor, ha kétség merülne fel, hogy ő gyám volt-e, vagy továbbra is az marad-e, vagy hogy az
ügyet rábízták-e? Az az igazság, hogy az ellenfele ne legyen megtévesztve. Ugyanez a
szabály érvényes a gondnok esetében is, ahogy Julianus megállapította.
254. Paulus, Az ediktumról, IX. könyv.
Szokás, hogy a prétor rendeletével a gyám kockázatára ügynököt neveznek ki, ha a
gyámsággal kapcsolatos ügyek széles körben oszlanak meg, vagy ha a gyám rangja, kora vagy
egészsége ezt megkívánja. Ahol azonban a gyám még nem képes saját nevében beszélni és
meghatalmazottat kijelölni, vagy ahol nincs jelen, ott szükségképpen meghatalmazottat kell
kijelölni.
255. Ha a gyámságot egyszerre két gyám igazgatására bízták, akár a szülő, akár a gyámtársak,
akár a bírák, akkor úgy kell érteni, hogy egyikük járhat el, mert ketten egyszerre nem tudnak
eljárni.
256. Ulpianus, Az ediktumról, XIII. könyv.
Ha egy kiskorú a gondnokai segítségével kisebb összegre nyújt be keresetet a gondnokai
ellen, mint amire jogosult volt, és emiatt aztán beperli a gondnokait, és ítéletet hoznak ellenük
azon érdekének összegében, amelyet a gondnokok hanyagsága miatt nem ítéltek el a
gondnokok; nem lehet-e az említett gondnokoktól kártérítést kérni? Papinianus azt mondja a
Vélemények második könyvében, hogy a visszatérítés még mindig megtörténhet. Ha tehát a
kurátorok még nem fizették ki az ítéletet, és fellebbeznek, akkor csalás miatt kivétellel lehet
őket arra kényszeríteni, hogy a gyámokkal szemben fennálló jogukat engedményezzék. De mi
a teendő, ha a gondnokok már kifizették az ítéletet? Ez a gyámok számára előnyös lesz, mivel
ebben az esetben a kiskorú nem veszít semmit, mivel úgy tűnik, hogy inkább a haszonra
törekszik, mint a sérelem helyreállítására; kivéve, ha valóban hajlandó a keresetjogát a
gondnokaira engedményezni.
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257. Paulus, Az ediktumról, XXIV. könyv.
A gondnok és a gondnok helyét betöltő személy ellen a gondnokság fennállása alatt is lehet
eljárást indítani.
258. Ugyanő, Plautiusról, VII. könyv.
A gyámot, aki a bizalmi vagyonkezelését végzi, úgy kell tekinteni, mint aki a tulajdonos
helyét tölti be, mindazok tekintetében, amelyek a gyámja érdekeit érintik.
259. Marcellus, Digest, VIII. könyv.
A bíróság elé idézett gyám a szokásos módon biztosítékot nyújt. Ha időközben a fiú eléri a
serdülőkort, nem kényszeríthető az ügy lefolytatására.
260. Az a gyám, aki lemondott a gyámja ügyeinek intézéséről, miután a gyám elérte a
serdülőkort, nem felel a kezében lévő, már átadott pénz után járó kamatokért.
Igazságosabbnak tűnik azonban számomra, hogy nem kötelezhető kamatfizetésre, ha nem
felelős azért, hogy nem mondott le a gyámságról, amikor azt tőle követelték. (Ulpianus azt
mondja, hogy nem elegendő, hogy a pénzt átadta, hacsak nem helyezte azt lepecsételve,
biztonságos helyen letétbe).
261. Ugyanaz, Digest, VIII. könyv.
Ez különösen igaz a gyámolt örököse esetében, mert rendkívül igazságtalan lenne, ha valaki,
aki már elmúlt húszéves, vagy idősebb, a fejébe venné, hogy követelje azt, ami a gyámság
alapján jár neki, és kamatot is követeljen.
262. Ugyanaz, Digest, XXI. könyv.
A gyám legfőbb kötelessége, hogy ne hagyja védelem nélkül a gyámot.
263. Modestinus, Kifogások, I. könyv.
"Isteni Severus és Antoninus császárok Sergius Julianusnak: Az a szabály, amely szerint az
egyes gyámok néha teljes felelősséggel tartoznak, amennyiben mindegyikük a gyámságot
igazgatta, csak a serdülőkor elérése előtt érvényes, és nem alkalmazható, ha az igazgatás ezt
követően is folytatódik."
264. Ugyanő, Vélemények, VI. könyv.
Egy gyám meghalt anélkül, hogy örököst hagyott volna hátra. Kérdezem, hogy ha gondnokot
rendeltek ki a gyámja számára, és a kezes nem készített sem leltárt, sem más okiratot, akkor
az említett kezes perelhető-e a kikötés alapján a gyám érdekeltségének összegére? Modestinus
azt válaszolta, hogy a kezes ugyanarra az összegre perelhető, amelyre a gyám ellen is lehet
pert indítani.
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265. Modestinus azon a véleményen volt, hogy a gyámot semmiképpen sem terheli felelősség,
ha a gyámot nem terheli gondatlanság, ha a gyámot bármilyen kár éri azért, mert a befizetett
adókról szóló bizonylatok nem találhatók.
266. Modestinus úgy ítélte meg, hogy a gyámnak el kell számolnia gyámoltjának minden
olyan jövedelemmel, amelyet jóhiszeműen gyűjthetett be a gyám tulajdonában lévő
földterületről.
267. Kijelentette továbbá, hogy ha egy gyám kevesebbet szedett be egy földterületre bízott
rabszolgától, mint amennyit jóhiszeműen kellett volna beszednie, akkor emiatt az említett
rabszolga peculiumából annyit megtarthat, amennyiért a gyámolt nőnek tartozik, és hogy ez
előnyös az említett gyám számára, feltéve, hogy nem bízta a vagyon kezelését egy pazarló
rabszolgára.
268. Egy kiskorú a gondnoka beleegyezésével eladott egy földterületet Titiusnak, majd
miután kiderült, hogy becsapták, teljes kártérítést kapott, és elrendelték, hogy az ingatlan
birtokába kerüljön. Kérdezem, mivel az említett eladásból nem származott haszna, és nem
bizonyított, hogy bármilyen előnyhöz jutott volna a tulajdonával kapcsolatban, nem kellene-e
az árat visszaadni a vevőnek? Modestinus azt válaszolta, hogy mivel a kurátor által eladott
földterület ára nem növelte a vagyonát, és a bíróság által elrendelt visszaszolgáltatás idején
semmi nem volt eldöntve ezzel kapcsolatban, a vevő hiába nyújtja be követelését.
269. Véleménye szerint a kiskorú nem köteles elszámolni a vevőnek a díszítés miatt felmerült
költségeivel; de ha a javításokat úgy lehet leválasztani az épületről, hogy az a korábbi
állapotában (azaz az eladás előtti állapotában) hagyható, akkor a vevőnek engedélyezni kell,
hogy azokat eltávolítsa.
270. Lucius Titius a nővére társörököse és gondnoka volt, és mivel olyan körzetben lakott,
ahol az volt a szokás, hogy az adóterheket, valamint az ideiglenes járulékokat a
földtulajdonosok és nem a bérlők viselték, ő, követve ezt a mindig is követett gyakorlatot és
szokást, a közös és osztatlan birtok után fizette az adót. Kérdezem, hogy amikor a kurátor
elszámolásait elkészítette, lehetett-e kifogást emelni ellene, hogy az említett költségeket nem
jogszerűen viselte, ami a testvére részét illeti. Modestinus azt válaszolta, hogy a kurátornak
joga volt elszámolni a kiskorúnak a kifogásolt dolgokról, mert ő maga is kénytelen lett volna
az említett kifizetést teljesíteni, ha saját ügyeit intézte volna.
271. Két gyám, miután eladták a gyámjuk tulajdonát képező vagyontárgyakat, a pénzt
felosztották egymás között; és e felosztás után egyiküket a gyámság fennállása alatt
száműzetésbe küldték. Felmerült a kérdés, hogy ha a száműzött megbízottat nevez ki,
gyámtársa követelheti-e tőle a gyámoltat megillető pénzrészét. Modestinus erre azt válaszolta,
hogy igen: "Ha a kérdés az volt, hogy a gyám száműzetése esetén a gyámtársa indíthat-e pert
a gyámságra; én azon a véleményen vagyok, hogy igen."
272. Callistratus, A vizsgálatokról, IV. könyv.
A kiskorúak gyámjától és gondnokától ugyanolyan gondosságot követelnek meg ügyeik
intézése során, mint amilyet a családfőnek lelkiismeretesen kell tanúsítania saját ügyeinek
intézése során.

1121
273. A gondnok feladatai a gondnok kinevezésével megszűnnek; ezért minden megkezdett
ügyet a gondnokra bíznak befejezésre. Ezt az isteni Marcus fiával, Commodusszal együtt egy
rescriptumban állapította meg.
274. A gondnokoltak örököseinek ugyanúgy joguk van megválasztani, hogy milyen
gondnokokkal szemben kívánnak eljárni, mint azok, akiknek a gondnokságát kezelik.
275. A birodalmi alkotmányok kimondják, hogy a gyámság igazgatása során jóhiszeműen
felmerült költségekről számot kell adni, de nem olyanokról, amelyeket a gyámok magukra
vállaltak; kivéve, ha a gyámokat kijelölő fél meghatározott költségtérítést állapított meg.
276. Julius Aquilia, Vélemények.
A gyámoltak rabszolgáját a bíróság tájékoztatása és a gyámoltak érdekeinek előmozdítása
érdekében ki kell hallgatni.
277. Papinianus, Kérdések, II. könyv.
A gyám vagy a gondnok köteles elfogadni a korábbi gyámtól vagy gondnoktól az általa nem
jónak ítélt hiteleket, de nem köteles vállalni azok behajtásának kockázatát.
278. Ugyanaz, kérdések, III. könyv.
A gyámság megoszlik a gyámok között. A puszta kártérítési jogot bevezető méltányosság
nem szűnik meg a pert indító gyám hivatala és személye miatt; a gyámság megosztása
ugyanis nem jogi, hanem joghatósági kérdés, és meghatározza az ügyintézés mértékét, de csak
magára a gyámokra vonatkozik, és nem lehet akadálya azoknak a feleknek, akik a gyámolt
ellen kívánnak eljárást indítani.
279. Ugyanaz, Kérdések, XI. könyv.
Sabinus és Cassius úgy véli, hogy a gyám, aki a gyámságot igazgatja, különböző
időpontokban válik felelőssé az egyes cselekményeiért, ahogyan különböző esetekben is
felelős.
280. E vélemény szerint, ha egy rabszolga megbízást kap gazdája vagyonának értékesítésére
vagy adósságainak behajtására, és miután szabaddá vált, továbbra is ugyanabban a
munkakörben dolgozik; az önkéntes ügynöki tevékenységen alapuló per jogszerűen indítható
ellene a múltbeli ügyletek miatt; még akkor is, ha a rabszolgaságban töltött idő alatt nem
lehetett volna felelősségre vonni (legalábbis az olyan ügyletek tekintetében, amelyek
kapcsolatban állnak azokkal, amelyeket a szabadság elnyerése után bonyolított le), mivel a
gyámhatóság úgy ítéli meg, hogy gyámság alapján pert indíthat minden olyan ügylet miatt,
amelyet a serdülőkorba lépése után végzett, amennyiben az újabb ügyletek kapcsolatban
állnak a korábbiakkal, és nem lehet azokat úgy szétválasztani, hogy külön számlákra lehessen
őket tenni.
281. Ezért merül fel az a kérdés, amelyet általában az apai felügyelet alatt álló fiúval
kapcsolatban szoktak megvitatni, akinek végrendeletileg gyámot rendeltek ki, és aki a
gyámság megszűnése után emancipálódott, a gyám továbbra is ellátja hivatalát. Sabinus és
Cassius véleményéből az következik, hogy az említett fiút be lehet perelni az egész összegért,
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amely az emancipációját követően lebonyolított ügyletekre vonatkozik; de ami az ezt
megelőzően történteket illeti, akár nem fosztották meg a peculiumától, akár megfosztották,
csak azért az összegért felel, amelyet képes megfizetni. Ha a gyámolt inkább a korábbi
igazgatás alapján indítana pert de peculio az apja ellen (mert a rendelkezésre álló évet attól az
időponttól számítják, amikor a gyámság megkezdődött), annak érdekében, hogy az apát ne
lehessen kihasználni a teljes időszak kiszámításával, csak azt az időt kell figyelembe venni,
amely alatt az apai felügyelet alatt álló fiú a gyámságot igazgatta.
282. Ugyanaz, Kérdések, XII. könyv.
Ha több gyám van, akik nem kezelték a gyámságot, és mindannyian fizetőképesek; a
gyámnak joga van-e választani, hogy melyiket perli be, mivel nem történt meg a
vagyonkezelés; vagy valamennyi gyámnak közösen kell-e viselnie a felelősséget, mint
ugyanazon pénzösszeg adósainak? Az utóbbi vélemény az ésszerűbb.
283. Ha az említett gyámok közül néhányan nem fizetőképesek, a többiek kétségtelenül
felelősek lesznek; ez nem igazságtalan, mivel a gyámok közül mindegyikük a gyámolt által
elszenvedett teljes kárért felel.
284. Felmerült tehát a kérdés, hogy a gyám köteles-e a gondnokság alá helyezett gyámra, akit
egyedül perelt be, valamennyi perbeli jogát, vagy legalábbis azok egy részét átruházni? De
mivel a kontumáciát mindenkinek meg kell büntetni, milyen joggal követelhető ez?
285. Ugyanaz, Vélemények, V. könyv.
Azok a gyámok, akik a gyámság megállapítását követően tévedésből továbbra is fenntartják
az ügyeinek intézését, nem lesznek kénytelenek felelősséget vállalni olyan követelésekért,
amelyek a gyámság alá helyezett személy pubertáskorba lépése után keletkeztek, mivel nem
indíthatnak keresetet azok behajtására.
286. Az apa által végrendeletileg kijelölt gondnok tévedésből egy kiskorú ügyeivel
foglalkozott. Később, miután a praetor más gyámokat nevezett ki, az előbbi nem visel
semmilyen felelősséget, ha azok kinevezése után nem intézett ügyeket.
287. A jogellenesen kirendelt végrendeleti gyám az apja akaratának megfelelően intézte a
kiskorú ügyeit. Miután a tévedést felfedezték, a legjobb megoldás az lesz, ha a prétor egy
másik gyámot rendel ki, hogy elkerüljék az előbbi csalás vagy gondatlanság miatt történő
elítélését, ha a már megkezdett ügyintézésről lemond. Ugyanez a szabály nem alkalmazható,
ha valaki önként vállalja más ügyeinek intézését, mert teljesen helyénvaló, ha a tulajdonos
érdekeit egy barát erőfeszítései révén egy-egy ügyletben is figyelemmel kísérik.
288. Egy örököst helyettesítő nélkül jelöltek ki, és mielőtt az belekezdett volna a hagyatékba,
amelyet egy kiskorúnak kellett volna átadnia, meghalt. Mivel a hagyaték Olaszországban
feküdt, és a kijelölt örökös egy tartományban halt meg, a tartományon belüli
vagyonkezeléssel megbízott gyámokat véleményem szerint gondatlanság miatt el kellene
ítélni, ha a végrendelet feltételeinek ismeretében nem gondoskodtak a kiskorú érdekeiről;
ugyanis ha a tartományban teljesítették volna a megbízást, az örökös jogai védve lettek volna,
és a hagyaték kezelése azokra hárult volna, akik a gyámság kezelését Olaszországban
vállalták.
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289. A gyámmal szembeni keresetindítási jog nem tagadható meg attól a hitelezőtől, aki
magával a gyámmal kötött szerződést, amennyiben ez utóbbi miatt a gyám visszautasította a
hagyatékot; még akkor sem, ha a gyám a pénzt a kiskorú javára használta fel.
290. A kiskorúak gondnokai közös felelősségükre hivatkozva biztosítékot nyújtottak
egymásnak, és e célból kölcsönösen zálogot adtak egymásnak. Ha a hivatalukból való
felmentésükkor fizetőképesek lesznek, az adott biztosítéknak nem lesz további hatása, és
nyilvánvaló, hogy a záloglevelek felszabadulnak.
291. Egy fél, akit gondnokká neveztek ki, fellebbezett saját kinevezése ellen. Örököse, miután
utóbb legyőzte az utóbbit, felelősséggel tartozik a korábban elszenvedett károkért, mivel a
törvény megsértésével a gondnokság alá helyezés csekély fokú gondatlanságának minősül, ha
valaki a gondnoki tisztség elvállalását megtagadja, miután valakit annak elvállalására
utasítottak.
292. Azoknak a gyámoknak, akik egy tartományban található vagyonról gondoskodnak, és
egy városban kiskorúak fellebbezésével kapcsolatos ügyeket intéznek, kérvényezniük kell,
hogy az említett kiskorúak olaszországi vagyonára gondnokokat nevezzenek ki, mivel ez a
kötelességük. Ha ezt nem teszik meg, mielőtt visszatérnének a tartományba, a bíróságnak
ítéletet kell hoznia ellenük az e tekintetben elkövetett csalásuk vagy hanyagságuk miatt.
293. Egy apai nagybátyját nevezték ki testvére fiának végrendeleti gyámjává, amíg az
Olaszországban tartózkodott, és ő vállalta az olaszországi vagyon, valamint a tartományban
lévő vagyon kezelését, majd a római vagyoneladásokból származó pénzt a tartományba utalta,
és a gyámolt hitelére helyezte. Ha Rómában egy másik gyám lépne a helyébe, nem lehet arra
kényszeríteni, hogy vállalja e pénz kezelését, amely nem tartozik a gyámsága alá tartozó
vagyonhoz.
294. Ahol végrendeletileg helytelenül kinevezett, a prétor rendeletével meg nem erősített
gondnokok vagy gyámok üzletet kötnek; kénytelenek lesznek egymásért felelősséget vállalni
az esetlegesen bekövetkező veszteségekért, mivel önként, a törvény támogatása nélkül
vállalták a tisztséget; és bármelyikük, aki fizetőképes, a prétorhoz kell forduljon a gondnokok
vagy gyámok kinevezéséről szóló rendeletért.
295. Ha a fizetőképes gyámok meghalnak, örököseik nem felelnek egymásért olyan
dolgokért, amelyek nem a gyámság fennállása alatt történtek.
296. Megállapítást nyert, hogy méltányossági kereset indítható az olyan gyám ellen, aki
megtagadja a hivatali kötelezettségeinek teljesítését, miután másokat, akik azt teljesítették,
bepereltek. Mégis, ha a gyámság miatt elszenvedett kár nem azoknak tulajdonítható, akik az
ügyletet lebonyolították, hanem mindannyiuk gondatlansága miatt következett be; akkor a
felelősség egyformán mindannyiukat terheli, anélkül, hogy a helyettesítés rendjét figyelembe
vennék.
297. Egyes gyámok, miután gyámjuk elérte a serdülőkort, a tényállás ismerete miatt
fellebbezést nyújtottak be, amelyet a konzulok utasítására indítottak el. Ha nem tudnák elérni
az ítélet végrehajtását, nem vonhatók felelősségre gondatlanság miatt.
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298. Ha a gyámolt nem élvezheti a visszaszolgáltatás előnyeit, a gyámja állítólagos
gondatlanságán alapuló követelése megállapodással elengedhető; és ez nem ajándékozásnak,
hanem üzleti ügyletnek minősül.
299. Amennyiben bizonyos magas kamatozású, az apa által szerzett követelések elvesztése a
gyám gondatlanságának tudható be, a gyámoltat arra kényszerítik, hogy átruházza a
keresetjogát a gyámokra; de minden kártérítés nélkül megtarthatja a gyámság ideje alatt
esetlegesen beszedett kamatokat.
300. Ha egy kiskorú, miután beperelte gyámját, nem tudta behajtani tőlük a neki járó
összeget, akkor a teljes összegre vonatkozóan kereseti jog illeti meg a gondnokokkal
szemben, akik gondatlanságból nem ruházták át magukra a gyámságot; és a gyámságról szóló
ítélet sem tekinthető úgy, hogy a jog megszűnt volna, mert a gyámnak más tisztséget
betöltőkkel szemben van kereseti joga.
301. Az a gyám, aki megtagadja, hogy gyámoltja nevében pert indítson egy korábbi,
fizetőképes gyám örököse ellen, felelősséggel tartozik minden veszteségért; ugyanúgy, mint
amikor valaki elmulasztja gyanúsítottként feljelenteni fizetésképtelenné vált gyámtársát.
302. A gyámságról szóló ítélet végrehajtását ezért nem szabad elhalasztani azon okból, hogy
ugyanaz a gyám egyidejűleg a gyámolt testvérének és társörökösének gyámságát is ellátja.
303. Az ügynökként eljáró rabszolga peculiumának összegéről, akit a kiskorú manumulált és
megtartott, vagy megtarthatott volna, miután megkezdte ügyei intézését, a gondnoknak kell
számot adnia, amikor nyilatkozatát a bírósághoz benyújtja.
304. Ugyanő, Vélemények, VI. könyv.
Egy centurió kiskorú fia számára kurátort nevezett ki, de kinevezését nem erősítette meg a
praetor rendelete. Ha a kurátor nem intézett semmilyen ügyet, nem vonható felelősségre sem
szeméremsértésért, sem gondatlanságért; mivel a katonák kiváltsága nem terjed ki a más ellen
elkövetett sérelmekre, és a tudatlanság másokkal szemben nem bocsánatos, ha a
végrendeletről van szó, kivéve a katonák vagyonát érintő eseteket. A gyermekek gyámságát
valójában az apai felügyeleti jog szabályozza, és nem a katonai szolgálathoz kapcsolódó
előny.
305. Ugyanő, Vélemények, VIII. könyv.
Ha egy gyám, akinek több gyámja van, megtiltja egyiküknek, aki fizetésképtelen, hogy
számlát adjon; ez nem jelenti a többiek felmentését a többi gyám alól arra vonatkozóan, amit
ő csalárd módon beszedett vagy amire a gyámság alatt szerződött, és gyámtársai, akik
elmulasztották őt gyanúsnak nyilvánítani, jogszerűen perelhetők gondatlanság miatt; mivel a
végrendeleti gyám nem felel olyan gondatlanságért, amely alól a végrendelet felmentette.
306. Ugyanaz, meghatározások, I. könyv.
A bíró úgy döntött, hogy a több gyám közül egy felelős a teljes összegért. Az, aki a végzés
tárgya volt, saját ügyeire nézve ügyvédként járhat el, de nem lesz jogosult a gyámolt
kiváltságára, mivel ez még a gyámolt örökösének sem jár, és a könnyítés nem az ügyre,
hanem a gyámolt személyére vonatkozik, aki különleges kegyet érdemel.
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307. Paulus, Kérdések, VII. könyv.
A gyám mentesül a felelősség alól, ha a követelés a gyámolt halála után nem kerül behajtásra.
308. Egy férfi, aki a testvére lányának a kurátora volt, megígérte, hogy negyven aureit ad a
férjének hozományként. Kérdezem, hogy jogosult lenne-e mentességre, ha utólag
kiderülnének a gyámolt adósságai, és kiderülne, hogy az ígért hozomány meghaladja a lány
vagyonának összegét; mivel az okiratban az állt, hogy Szo és Szo, a nagybácsi és kurátor egy
bizonyos összeget ígért a kikötőnek? A nehézség abból a tényből adódik, hogy a kurátor nem
a saját vagyonából várta a hozományt, hanem az ígéretet akkor tette, amikor úgy vélte, hogy a
gyámolt vagyona elegendő a hozomány mellőzéséhez. Ezen túlmenően mérlegelni lehet, hogy
ha a gondnok az ígéretet annak tudatában tette, hogy a lány vagyona nem elegendő, akkor az
összeget neki kell-e adományozni; vagy, mivel csalárd módon járt el, jogosult-e a
mentességre. Azt válaszoltam, hogy nem hiszem, hogy mivel a kurátor, kötelességén kívül
járva, önként tette magát felelőssé, a praetornak enyhítést kellene neki nyújtania, éppúgy,
mintha a lány hitelezőjének ígérte volna a pénz kifizetését. Ha azonban a vitatott fél a
hozományt nem ajándékozási szándékkal, hanem pusztán üzleti célból ígérte meg, akkor a nőt
felelősségre vonhatná; és azt lehetne mondani, hogy a házasság fennállása alatt, amíg a
hozomány nála van, kötelezett lenne, mint a vagyoni hozzájárulás esetében; a válás után pedig
bizonyosan felelősséggel tartozna, függetlenül attól, hogy a hozományt kifizették-e, vagy az
arra vonatkozó követelés még fennáll-e; mert ebben az esetben az eredmény az lenne, hogy a
férfi mentesülne a felelősség alól. Ha azonban a nő nem tudja visszafizetni a kurátornak azt,
amit a vagyonán felüli hozományként ígért, akkor a kurátor kivételesen mentesülhet a
felelősség alól a felesleges összegért; a nőnek pedig a férjének kell adnia egy kötelezvényt
erre az összegre, hogy ha a házasság alatt gazdagabb lesz, akkor a hozomány fennmaradó
részét a férjének fizethesse ki.
309. Ugyanaz, Kérdések, XIII. könyv.
Azok, akik elfogadják a korábbi gondnokok vagy gyámok által jóváhagyott követeléseket,
felelősséget vállalnak azok kifizetéséért.
310. Ha egy gyámolt a serdülőkor elérése után kapja meg gyámja számláját, és miután
beperelte őt az egyenlegért, elfogadja a kamatot, nem veszíti el a jogát gyámja esetlegesen
eladott vagyonára, mert a prétornak ezt a jogot meg kell őriznie számára.
311. Ugyanaz, Kérdések, XIV. könyv.
Ha egy gyám a serdülőkor elérése után elbocsátotta az egyik gyámját, akkor tisztességtelen
cselekedetet követ el, ha megpróbálja a másik gyámot felelősségre vonni az előbbi
cselekedeteiért, akit elbocsátott. Azt mondjuk, hogy ugyanez a szabály érvényes abban az
esetben, ha két bíró kolléga, és a kormány egyikük ellen pert indít. Ebben az esetben arra az
esetre hivatkozom, amikor két bíró egyetemlegesen felelős, mivel az elv nem mindig
alkalmazható, mert ha mindketten fizetőképesek, akkor nincs okuk választani a perindításnál.
Az a fél, aki az idő eltelte miatt mentesül, nem olyan, mint az, akinek semmije sincs, mert
megvan a lehetősége arra, hogy a követelés miatt pert indító féllel szemben fellépjen.
312. Ugyanő, Vélemények, IX. könyv.
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Lucius Titius, Gaius Seius kurátorsága idején bérbe adta a Cornelius-birtokot Semproniusnak,
aki nem fizette a bérleti díjat. A kiskorú, miután nagykorúvá vált, a korábbi bérlőt,
Semproniust nevezte ki megbízottjának. Kérdezem, hogy mivel ügynökként járt el, a kiskorú
úgy tekintendő-e, hogy átvállalta a teljes tartozást, és ezért felmentette a kurátort. Paulus azt
válaszolta, hogy azért, mert a fél nagykorúvá válása után azt kívánta, hogy korábbi bérlője
járjon el ügynökként, nem tekinthető úgy, hogy felmentette őt a bérleti díj hátralékának
megfizetése alól.
313. Az állam a kormányzó megbízásából birtokba vette Sempronius vagyonát, aki egy ígéret
miatt szülővárosának adósa lett, és az utóbbi elöljárói három kurátort neveztek ki, akiket a
görögök epimelytaiaknak neveznek, és akik azután saját felelősségükre és a város
önkormányzatának beleegyezése nélkül felosztották egymás között Sempronius vagyonának
kezelését. Egyikük fizetésképtelenné vált, a többiek pedig, akik fizetőképesek voltak,
egyidejűleg lemondtak a vagyonkezelésről. Ezt követően Sempronius kiskorú örököse, aki
visszautasította a hagyatékot, elérte a császártól apja vagyonának visszaszolgáltatását.
Kérdezem, hogy a kiskorút a fizetőképes kurátorok vagyonából kell-e kártalanítani, mivel a
kurátorságért való egyéni felelősséget a magisztrátusok rájuk rótták. Paulus azt válaszolta,
hogy ha úgy döntenének, hogy a gyámnak a kurátorok ellen pert lehet indítani, akkor a
magisztrátusokat kell perelnie a nem fizetőképes kurátorok részesedése miatt, mivel egy
dolog a gyámok igazgatása, és más dolog azoké, akik a kormányzati ügyekért felelősek.
314. Az a gyám, aki a gyámoltja pénzét kölcsönadta, még akkor is, ha ezt saját nevében tette,
nem tekinthető úgy, hogy az alkotmányokkal ellentétesen járt el, amelyek tiltják, hogy a gyám
pénzét a gyám használatára fordítsák.
315. Felmerült a kérdés, hogy a gyámot kötelezni kell-e arra, hogy kamatot fizessen a
gyámoltja pénzére, amelyet a gyámság megszűnése után használt fel az ellene hozott ítélet
napjáig. Paulus azt válaszolta, hogy miután a gondnoksága megszűnt, a kamatot ugyanúgy
kell kiszámítani, mint a gyámságról szóló ítéletben.
316. Paulus azt a véleményét is kifejtette, hogy amennyiben a gyám kezességet vállal a gyám
a gyámolt vagyonának megőrzéséért, nem felel a gyám olyan cselekményekért, amelyeket a
gyám a gyám által a gyámságra való érkezés után követett el, és amelyek nem
szükségszerűségből, hanem választásból erednek.
317. Miután egy gyámot gyámsági perben bepereltek, bemutatta a számláját, és mivel ítéletet
hoztak ellene, a számla feltételeinek megfelelően fizetett; és ezt követően, amikor a gyám az
apja bizonyos adósaitól, akiknek a neve nem szerepelt a számlakönyvben, be akarta hajtani a
pénzt, az említett adósok bemutatták a gyám nyugtákat. Felmerült a kérdés, hogy az ő javára a
gyám vagy az adósok ellen indítható-e per. Paulus azt válaszolta, hogy ha az adósok fizettek a
gyámnak az alatt az idő alatt, amíg ő a vagyonkezelést végezte, akkor a törvény erejénél fogva
mentesülnek a gyámmal szembeni felelősség alól; de ha a gyám ellen indítottak pert, a gyám a
gyámhatóság ellen is indíthatott pert, és csalásra hivatkozva élhetett a válasszal, szemben az
ügyben hozott korábbi határozaton alapuló kivétellel.
318. Ha egy gyámolt számára két végrendeleti gyámot rendeltek ki, és egyikük meghalt, a
gyámolt anyjának kérelmére a magisztrátus a tartomány kormányzójának utasítására egy
másikat rendelt ki helyette, és az utóbbi gyámtól a magisztrátus biztosítékot kért a hagyaték
megőrzéséért. A végrendeleti gyám feljelentette a később kijelölt másik gyámot, mint
gyanúsat. Ekkor felmerült a kérdés, hogy milyen mértékben lehet őt felelősségre vonni.
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Paulus azt válaszolta, hogy a végrendeleti gyámot az általa kezelt vagyonrészért be kell
perelni; a másik gyámrész tekintetében pedig először azok ellen kell eljárást indítani, akik a
kezesei lettek, majd pedig az őt kijelölő bírák ellen. Ezután, ha a gyám nem tudta megszerezni
mindazt, ami őt megillette, vizsgálatot kell indítani a másik gyám magatartása ellen, annak
megállapítása céljából, hogy gyanúsnak kell-e nyilvánítani, különösen mivel állítólag a
második gyámot gyanús magatartással vádolta. Más körülmények között azonban, amikor a
bírák több gyámot jelölnek ki, a gyámolt nem élhet jogorvoslattal velük szemben, amíg az
összes gyám vagyona ki nem merült. Az említett esetben, amikor a magisztrátusok egy
gyámot neveztek ki, nem tartják célszerűnek, hogy a végrendeleti gyám, aki a másikat gyanús
viselkedéssel vádolta, a kollégája előtt perelhető legyen; ezért mindkettőjüket úgy kell
tekinteni, mint akiket a hagyaték felének kezelésére neveztek ki gyámnak.
319. A gyámok behajthatják a gyámoltjaik adósaitól járó pénzt annak érdekében, hogy azok
jogszerűen mentesülhessenek; de nem mutathatják be nekik követeléseiket, és nem köthetnek
velük semmilyen megállapodást azok csökkentése érdekében. Ezért, ha egy adós kisebb
összeget fizet a gyámnak, mint amennyivel tartozik, a gyám a fennmaradó összegért
beperelheti a gyámot.
320. Scaevola, Vélemények, II. könyv.
Egy bizonyos férfi Titiust és Maevius-t nevezte ki gyámoknak, és a következő rendelkezést
tette hozzá: "Kívánom és kérem, hogy minden Maevius testvérem tanácsával történjék, és
minden, ami e nélkül történik, semmis legyen". Titius egyedül hajtotta be az adósságokat az
adósoktól; az utóbbiak mentesültek a felelősség alól? Azt válaszoltam, hogy ha az örökhagyó
az egész adminisztrációt Maeviusra bízta, a fizetés nem jogszerűen történt.
321. "Marina és Januaria állapítson meg egy összeget, amely elegendő lesz a fiam napi
kiadásaira." Megkérdezem, hogy a gyámoknak meg kell-e elégedniük e két nő ítéletével. Azt
válaszoltam, hogy a kiadások összegét valamelyik jó polgár ítélete alapján kell megállapítani.
322. Az itáliai hagyaték kezelésével megbízott gyámok Rómában megtalálták a tartományban
lakó adósok bizonyos kötelezettségeit, hogy a pénzt Rómában vagy bárhol máshol, ahol azt
követelhették, fizessék ki. Mivel az adósok nem tartózkodtak Olaszországban, és földjeik sem
ott feküdtek, kérdezem, hogy e követelések behajtása az olaszországi hagyaték gondnokainak
feladatai közé tartozott-e? Azt válaszoltam, hogy ha a szerződés a tartományban jött létre,
akkor ők nem érintettek benne; de kötelességükhöz tartozik, hogy ne engedjék, hogy a
tartományban a hagyaték kezelésével megbízott személyek ne tudjanak az említett
követelések létezéséről.
323. Amikor egy végrendeleti gyám, akit egy anya rendelt ki, és magát valódi gyámnak
tekintette, eladta a gyámolt anyai és apai vagyonát, és fizetésképtelenül halt meg, felmerült a
kérdés, hogy a gyám indíthat-e keresetet a vagyon visszaszerzése iránt. Azt válaszoltam, hogy
ha a vagyon még mindig a gyámolt tulajdonában van, akkor azt a gyám visszaszerezheti.
324. Egy légió prefektusa a következő rendelkezést tette bele a végrendeletébe: "Azt
kívánom, hogy fiam gyámjainak belátására legyen bízva, hogy a hagyatékomhoz tartozó
pénzre csak évi egy százalékos kamatot fizessenek, hogy megakadályozzák annak
elherdálását". Kérdezem, hogy ha megállapítást nyer, hogy a pénzt az említett gyámok
kamatra adták kölcsön, akkor a gyámhatósági perben csak az egyszázalékos kamatért vagy az
általuk kikötött kamatlábért is felelnének-e? Azt válaszoltam, hogy ha az elhunyt
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végakaratának megfelelően a kamat összegének megfizetését választották, és nem a gyámolt
nevében adták kölcsön a pénzt kamatra, akkor csupán az örökhagyó által említett összegért
felelnének.
325. Lucius Titius pénzt kért kölcsön egy gyámtól, és zálogba adta neki azt a vagyont, amely
az örökség alapján megillette, és három évvel később, miután a gyámság alatt álló gyám,
akinek a gyámságát kezelték, elérte a serdülőkort, az elhunyt vagyonát elkobozták, mert
örököse nem bosszulta meg a halálát. Felmerült a kérdés, hogy a gyám megtagadhatja-e a fent
említett követelés figyelembe vételét. Azt válaszoltam, hogy a megállapított tényállás szerint
az említett követelésért a gyámot nem terheli felelősség.
326. A két testvér közül az egyik, aki a vagyon- és üzleti társulásban részt vett, meghalt, és
fiát hagyta örökül; az utóbbi nagybátyja, aki a gyámja volt, miután eladta a céghez tartozó
összes árut, megvásárolta azt, és saját nevében vezette az üzletet. Felmerült a kérdés, hogy
köteles-e a gyámoltnak megtéríteni az üzlet nyereségéből való részesedését, vagy csupán a
pénz kamatát. Azt válaszoltam, hogy a megállapított tényeknek megfelelően a gyámnak
kamatot kell fizetnie, és nem köteles a gyámnak a nyereségből való részesedést megadni.
327. Egy olaszországi hagyaték gondnoka, miután egy tartományi hitelező beperelte, azon a
helyen fizetett neki, ahol a gyámoltnak vagyona volt. Felmerült a kérdés, hogy ezt
beszámíthatja-e a gyámsági perbe. Azt válaszoltam, hogy a megállapított tények alapján
semmi sem akadályozta meg ebben.
328. Hermogenianus, Epitoméi a jogról, I. könyv.
Nagy különbség van a tulajdonos nélküli vagyon és a meg nem született gyermek gondnoka,
valamint az elmebeteg, a tékozló vagy a gyámolt gondnoka között, mivel az utóbbiak
esetében nyilvánvaló, hogy tényleges igazgatásról van szó; az első kettőre azonban csupán a
romlásra hajlamos vagyon őrzését és értékesítését bízzák.
329. Paulus, Vélemények, II. könyv.
Ha a gyám nem képes jóvátételre, mert makacsul nem helyezte kamatra a gyámolt pénzét,
vagy mert nem vásárolt földet, szokatlanul szigorúan kell büntetni.
330. Hermogenianus, Epitoméi a jogról, II. könyv.
Ha egy gyámolt vagyona rablótámadás következtében elvész, vagy ha egy bankár, akire a
gyám a pénzt egy olyan időszakban bízta, amikor az jó hírnévnek örvendett, nem tudja azt
teljes egészében visszafizetni, a gyám ilyen körülmények között nem vonható felelősségre.
331. Venuleius, Stipulations, VI. könyv.
Ha két vagy több gyám kezeli a gyámságot, akkor az egyes gyámok kezesének kikötése a
teljes összegért való felelősségét vonja maga után. Ha azonban a gyámságot körzetek szerint
osztják fel közöttük, ami általában így történik, és egyikük a városon belüli ügyekkel
foglalkozik, a másik pedig a városon kívüli ügyekkel, akkor a kikötés a két kezes
felelősségének megfelelően kötelezi vagy nem kötelezi egyiküket sem; mert bár mindketten
gyámok, és a gyámságot kezelik, mégis, ha bármelyiküket a körzetén kívül eső vagyonra
hivatkozva perelik, vagy bíróság elé viszik, a kikötés nem kötelezi őt, kivéve, ha a gyámság
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kezelését teljes egészében rá bízták. Amennyiben a teljes vagyonkezeléssel nem bízták meg a
gyámot, a hatás ugyanaz, mintha a kérdéses vagyon tekintetében nem bízták volna meg.
332. Neratius, Vélemények, I. könyv.
A kurátornak nemcsak hozományt kell adnia egy kiskorúnak, hanem a házassággal járó
költségeket is ki kell fizetnie.
333. Paulus, Dekrétumok, II. könyv.
Aemilius Dexter elmulasztotta, hogy biztosítékot kérjen a magisztrátusa idején kinevezett
gyámoktól, és mivel néhányuk felmentést kapott, más, őt követő magisztrátusok magát
Dextert nevezték ki gyámnak. Kinevezése után a teljes összegre vonatkozóan pert indítottak
ellene, két okból: először is azért, mert gyámokat nevezett ki, amikor ő volt a magisztrátus;
másodszor pedig azért, mert nem kért tőlük biztosítékot. Másrészt azt mondták, hogy bár
biztosítékot nem kértek, mégis, a gyámok a gyámság megszűnésekor fizetőképesek voltak, és
a gondnokok hanyagsága nem lehet a gyámok kárának forrása. Úgy ítélték meg, hogy ha a
gyámok a gyámság megszűnésének időpontjában fizetőképesek voltak, még ha biztosítékot
nem is követeltek, a felelősség a kurátorokat terheli, ellenkező esetben a gyámokat és a
bírákat terheli, vagyis az lesz felelős, aki nem jelentette fel kollégáját gyanúsítottként, vagy
nem követelt biztosítékot, amikor a gyámság megszűnésekor a gyám fizetésképtelennek
bizonyult.
334. Tryphoninus, Disputációk, II. könyv.
Nem gondolom, hogy a gyámot, aki a gyámtársától a gyámja tulajdonát képező pénzt
kölcsönvette, biztosítékot adott, és olyan kamatot ígért, amelyet más adósok általában fizetnek
a gyámoltaknak, magasabb kamatlábért kellene felelősségre vonni, mert nem sajátította ki a
pénzt saját használatára, és nem pazarolta el titokban vagy pazarlóan az említett pénzt, mintha
a sajátja lett volna, és ha a kölcsönt nem a gyámtársától kapta volna ilyen kamatra, máshol is
megszerezhette volna. Nagy különbség van abban, hogy a gyám nyilvánosan és nyíltan
adósává teszi magát gyámoltjának, ahogyan bármely idegen tenné; és abban, hogy a
gyámságnak a gyámoltja javára való igazgatása ürügyén titokban hasznot húz az utóbbi
pénzéből.
335. Ugyanő, Disputációk, XLII. könyv.
Három gyámot neveztek ki egy gyámolt számára; egyikük a gyámságot vezette, és
fizetésképtelenné vált; a második Titiusra bízta a gyámságot, aki az ügyek egy részét intézte;
a harmadik pedig semmilyen módon nem foglalkozott a gyámsággal. Felmerült a kérdés,
hogy melyikük milyen mértékben felelős. Mivel a gondnokokat közös felelősség terheli a
vagyonkezelésük során, mindannyian felelősek lennének a teljes összegért. Nyilvánvaló, hogy
ha a gyámság alá tartozó pénzt szétosztották közöttük, mindegyikük nem felel nagyobb
összegért, mint amennyit kapott.
336. Ha azonban maguk a gyámok lopták el a gyámolt vagyonát, akkor vizsgáljuk meg, hogy
a tizenkét tábla törvénye által meghatározott kétszeres kártérítési perben mindegyikük felel-e
a teljes összegért. És még ha egyikük meg is fizette a vagyontárgy értékének kétszeresét, a
többiek akkor is felelősek lesznek; mert ha több tolvaj lopta el ugyanazt a tárgyat, a többiek
nem mentesülnek a büntetés alól azért, mert azt egyiküktől követelték el. A gyámokat
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azonban, tekintettel arra, hogy a kezeléssel őket bízták meg, inkább hűtlenül jártak el,
minthogy a tulajdonos beleegyezése nélkül vették volna el a vagyontárgyat. Végül senki sem
mondhatja, hogy az egyik gyám egy ilyen jellegű perben kétszeres kártérítésért felel, és
mintegy a behajtási kereset egy fajtájával arra is kötelezhető, hogy vagy magát a
vagyontárgyat adja át, vagy annak értékét fizesse meg.
337. Ezért a gyám nem csak akkor tekinthető úgy, hogy a gyámság ügyintézését ő végezte, ha
mást utasított, hogy ezt tegye meg helyette; hanem akkor is, ha a gyámtársától biztosítékot
vett fel a hagyaték megőrzéséért, majd az egész gyámság ügyintézését rábízta. Nem
védekezhet az alkotmány alapján sem, amely előírja, hogy először azt kell perelni, aki a
vagyonkezelést végezte.
338. Továbbá, ha senki sem foglalkozott a kezeléshez tartozó ügyek egy részével, akkor az,
aki a többi ügyet intézte, nem felel az elmulasztott ügyekért, hanem a felelősség az összes
ügyért a gondnokok közösségeire hárul. A felelősség azonban nem hárítható egyedül azokra
az egyéb ügyekre, amelyekkel nem foglalkozott, kivéve, ha azok olyan jellegűek, hogy
azokat, miután elkezdte, neki kellett volna befejeznie, vagy ha azok olyan mértékben
kapcsolódtak azokhoz, amelyekről ő gondoskodott, hogy azoktól nem lehetett volna
elválasztani.
339. De amikor azt mondják, hogy a gyámok felelősek, ha a gyámtárs fizetésképtelenné válik,
vagy nem volt fizetőképes a kinevezése idején, nézzük meg, hogyan kell ezt érteni; vagyis,
hogy elegendő-e, ha a gyámtársuk vagyona a kinevezése óta semmivel sem csökkent, de az
apai vagyon összege ugyanaz maradt? Vagy pedig, ha a későbbiekben nem is történt semmi
olyan, ami nyilvánvalóan a vagyon csökkenését okozná, a gyámnak mégis vizsgálnia kell-e
gyámtársának vagyonát? Ez azonban egy másik értelmezést kell kapjon, amely az illető
személy rangjától és a végrendelet végrehajtása óta eltelt időtől függ; mert ha a fél
közismerten költekező, vagy olyan, akinek a vagyonát eladták, akkor gyámtársa nem
engedheti meg neki, hogy a vagyonkezelőt kezelje, még akkor sem, ha a prétort váratlanul
érte, és ez utóbbi rendelte ki őt végzéssel, az apja pedig figyelmen kívül hagyott minden olyan
balesetet, amely a végrendelet végrehajtása után történt vele, vagy meg akarta változtatni a
végrendeletét, de nem tette meg.
340. Scaevola, Digest, IV. könyv.
Egy gyám eladta a gyámja tulajdonát képező ingatlanokat és állatokat, de néhány állatot
megtartott és a birtokában tartott, mert a vevők nem fizettek értük; és az árat fizetettként
tüntette fel a gyám könyvelésében. Ezekből más állatok is előálltak, és miután a gyám
meghalt, az örököse kezelte ugyanazt a gyámságot, és az állatokat több éven át a birtokában
tartotta. Felmerült a kérdés, hogy az a kiskorú, akinek a gyámsága alatt az adminisztráció
tárgyát képezte, tizennégy éves kora után jogszerűen követelhette-e az említett állatokat? A
válasz az volt, hogy a megállapított tények alapján a gyámolt nem tarthatott igényt az
állatokra.
341. Ugyanaz, Digest, X. könyv.
Miután bizonyos adósok írásbeli kötelezettségei tűzvészben megsemmisültek, perelhetik-e a
gyámok az említett adósokat a pénz megfizetésére a leltárban szereplő kötelezettségek miatt;
vagy kötelezhetik-e őket azok megújítására, még akkor is, ha ezt más adósok esetében
hasonló körülmények között megtették, de a gyámoltéval szemben elmulasztották, és ha e
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mulasztásuk miatt a gyámot bármilyen módon megkárosították, indítható-e ellenük gyámsági
per? A válasz az volt, hogy ha bebizonyosodik, hogy a gyámok csalás vagy gondatlanság
miatt mulasztottak, akkor emiatt felelősséggel tartoznak a gyámoltnak.
342. Egy gyámja megbízásából egy gyámja felhatalmazásával földterületet vásárolt egy
száműzött féltől, akinek vagyonát a kormányzó rendeletével elkobozták, és miután a
császártól engedélyt kapott a fellebbezésre, a bíró elutasította a fellebbezést, és mivel azt
megalapozatlannak nyilvánították, megfosztották a földtől. Felmerült a kérdés, hogy a
gyámhatósági perben a gyámolt visszakövetelheti-e a föld árát a gyámjától. A válasz az volt,
hogy ha a gyámok tudatosan olyasvalakitől vásároltak, aki olyan állapotban volt, hogy a
korábbi végzés alapján felelősséggel tartozik, akkor a gyámhatósági perben felelősségre
vonhatók.
343. Ugyanez, Digest, XI. könyv.
Egy bizonyos ember az üzleteit Pamphilus és Diphilus, korábbi rabszolgái, majd
felszabadított emberei közvetítésével bonyolította le, és végrendeletében őket nevezte ki fia
gyámjaivá, azzal a kikötéssel, hogy az üzletet ugyanúgy folytassák, ahogyan azt már életében
is tették; az említett gyámok pedig nemcsak pártfogójuk fiának kiskorúsága alatt, hanem a
serdülőkor elérése után is kezelték a bizalmat. Diphilus az elszámolását az üzlet nyereségéről
szóló kimutatással együtt tette meg; Pamphilus azonban úgy vélte, hogy nem szükséges a
nyereségről számot adni, hanem csupán ki kell számítani a gyámsági perben általában
behajtandó kamatok összegét. Felmerült a kérdés, hogy Pamphilusnak ugyanúgy kellett
volna-e számot adnia, mint Diphilusnak, hogy megfeleljen az örökhagyó szándékának. A
válasz az volt, hogy így kellett volna tennie. Claudius Tryphoninus szerint ezt azért kellett
volna megtennie, hogy ne szerezzen anyagi előnyt a gyámságból.
344. Miután két gyám közül az egyik meghalt, mielőtt gyámja elérte volna a serdülőkort, a
másik, miután a gyám nevében pert indított örököse ellen, kamatokkal együtt visszakövetelte
mindazt, ami a gyámságból az elhunyt gyám kezébe került. Felmerült a kérdés, hogy a gyám
által a gyámság alá helyezés miatt indított perben, amelyet a gyámolt a serdülőkor elérése
után indított, a kamatot csak a pénz azon része után kell-e fizetni, amely a gyámság révén a
kezdetektől fogva az elhunyt gyám kezébe került; vagy a tőke, valamint a túlélő kezében az
előbbi halála után felhalmozódott kamat után is kamatot kell-e fizetni, és azt a tőkével együtt
kell-e átutalni. A válasz az volt, hogy ha a gyám a pénzt a saját javára használta fel, akkor a
teljes összeg után kamatot kell fizetni; de ha a pénz a gyámolt számláin maradt a gyámolt
javára, akkor csak azt kell kifizetni, amit jóhiszeműen beszedett, vagy beszedhetett volna, és
mivel képes lett volna kamatra kölcsönadni, ezt elmulasztotta; mert ha a gyám más adóstól
kapta volna a tőkét és a kamatot, akkor az egész a kezében lévő tőkét jelentette volna, vagy
jelentené.
345. Egy olyan esetben, amikor úgy tűnt, hogy a végrendeletet megszegték, a végrendeleti
gyámok megszűntek a vagyonkezelésben, és a kormányzó gyámot nevezett ki a gyámolt
számára. A végrendelettel kijelölt gyámokat azonban arra utasították, hogy a gyámságot a
kormányzó által e minőségben eljárni kijelölt gyámmal együttesen igazgassák. Felmerült a
kérdés, hogy ugyanazok a végrendeleti gyámok a másik gyám kijelölését megelőző idő alatt, a
végrendelet megnyitásának napjától, vagy attól a naptól kezdve felelnek-e, amikor
elrendelték, hogy részt vegyenek a kezelésben. A válasz az volt, hogy semmiképpen sem
felelnek az említett kijelölést megelőző időszakban végzett cselekményekért.
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346. Egy apa, miután kiskorú fiát örökösévé nevezte ki, kétezer aurei-t hagyott az örökségétől
megfosztott lányára, és mindkettőjük számára ugyanazt a gyámot jelölte ki. Felmerült a
kérdés, hogy a gyámhatósági perben a leány gyámjai felelősek-e az összeg kamataiért attól a
naptól kezdve, amikor az említett kétezer aurei elválasztható lett volna a hagyaték egyéb
vagyonától, ha elmulasztják azt befektetni. A válasz az volt, hogy felelősséggel tartoznak.
347. Felmerült a kérdés, hogy a gyámoktól járó, gyámság alatt álló személyt megillető pénz
kamatát a gondnokság alá helyezéskor a főösszegnek kell-e tekinteni, és hogy a gondnok
köteles-e a teljes összeg után kamatot fizetni. A válasz az volt, hogy a gondnokok kezébe
kerülő összes pénzre ugyanaz a szabály vonatkozik, mivel az egész pénz tőkévé válik.
348. Ugyanaz, Digest, XXVII. könyv.
Amikor egy apa hagyatéka adósságokkal volt terhelve, és a vagyon olyan állapotban tűnt,
hogy egy női gyámnak vissza kellett volna utasítania az öröklés elfogadását; az egyik gyám
több hitelezővel megállapodást kötött, hogy a nekik járó összeg egy bizonyos részével
megelégednek, amit meg is kaptak. A lány gondnokai, miután a lány elérte a serdülőkort,
ugyanilyen megállapodást kötöttek bizonyos hitelezőkkel, akik szintén megkapták a pénzt.
Felmerült a kérdés, hogy ha az egyik gyám történetesen hitelező vagy a gyámolt apja volt, és
a gyámolt vagyonából fizette ki magának a neki járó teljes összeget kamatokkal együtt, akkor
a kiskorú gondozói kötelezhetik-e őt arra, hogy ugyanolyan arányban járuljon hozzá, mint a
többi hitelező. A válasz az volt, hogy az a gyám, aki másokat arra késztetett, hogy
követeléseiket csökkentsék, a saját követelésének ugyanolyan százalékos arányával kell
megelégednie.
349. Pomponius, Episztolák, VIII. könyv.
Ha a gyámolt örököse olyan ügyletet kötött, amelyet a gyám által indított, akkor emiatt a
gyámhatósági perben felelősségre vonható.
350. Ugyanaz, Episztolák, XX. könyv.
Aristo megállapítja, hogy amennyiben egy gyámolt a gyámja hibájából elveszíti a hagyaték
bármely részének birtokát, nem kétséges, hogy a gyám felelős az összegért a hagyatékra
vonatkozó perben, ha a gyám biztosítékot adott a gyámnak. Sőt, a biztosítékot akkor is
megadottnak kell tekinteni, ha a gyám fizetőképes, így a gyámolt behajthatja tőle azt az
összeget, amelyről a perben ítéletet hoznak ellene. Ha azonban a gyám nem fizetőképes, azt
kell mérlegelni, hogy a kárt a gyámolt vagy a hagyaték jogosultja viseli-e. Ezért úgy kell
tekinteni, mintha a vagyontárgy véletlenül veszett volna el, és úgy, mintha maga a gyám, aki
vétkességtől mentes, a hagyatékhoz tartozó bármely vagyontárgyat csökkentette,
megsemmisítette vagy elvesztette volna. A vizsgálat az elmebeteg birtokosra vonatkozóan is
lefolytatható, amennyiben a vagyon bármely része az elmebetegsége miatt veszett el. Mi a
véleménye erről a kérdésről? Pomponius azt mondja: "Úgy gondolom, hogy Arisztosz
véleménye helyes. De miért van kétséged afelől, hogy ki szenvedje el a veszteséget, ha a
gondnok fizetésképtelennek bizonyul; mert ahogyan nagyon helyesen mondható, hogy a
gyámot csak a gyámmal szemben őt megillető keresetjogok átruházására lehet kötelezni a
vagyon eladójára, úgy az örökös vagy a birtokos is, ha önhibáján kívül (például ha erőszakkal
kiűzik a birtokhoz tartozó földről, vagy ha a birtok részét képező rabszolgát a birtokos hibáján
kívül bárki megsebesíti), csak az őt ezen az alapon megillető keresetjogok átruházására lenne
köteles. Meg kell mondani, hogy ugyanez a szabály érvényesül, ha egy elmebeteg személy
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gondnokának gondatlansága vagy csalárdsága miatt következik be bármilyen kár, éppúgy,
mint abban az esetben, ha a gondnok vagy a kurátor kikötést kötött, vagy a hagyatékhoz
tartozó vagyontárgyakat eladta. Azt is gondolom, hogy el kell ismerni, hogy bármi, ami bárki
elmebetegsége miatt történik, büntetlenül maradjon; éppúgy, mintha azt valamilyen baleset
okozta volna, és a peres fél cselekménye nélkül."

8. cím. A gyámok és gondnokok hatásköréről és beleegyezéséről
351. Ulpianus, Sabinusról, I. könyv.
Bár a polgári jog egyik szabálya szerint a gyámot nem lehet saját ügyeinek intézésére
kirendelni, a gyám mégis felhasználhatja a hatalmát arra, hogy rávegye gyámját, hogy
fogadjon el egy olyan vagyontárgyat, amely neki tartozik; még akkor is, ha ezzel a gyám a
saját adósa lesz. Ebben az esetben ugyanis hatalmának gyakorlására az első ok az, hogy a
gyámja örököse lehet, következésképpen adósa lesz. Hatalmának gyakorlásával azonban nem
kényszerítheti gyámoltját arra, hogy vele egyezséget kössön. Ha valaki arra használja a
tekintélyét, hogy gyámját rávegye, hogy a rabszolgájával kössön megállapodást, az isteni
Antoninus Pius egy rescriptumában kimondta, hogy a gyámot nem terheli jogi felelősség, de
az ügyletből származó haszna összegére vonatkozóan pert lehet indítani ellene. Ha a gyám azt
okozza, hogy a gyám valamit a gyámoltól a fiának adjon, hatalmának ilyen gyakorlása
semmis lesz, mivel nyilvánvaló, hogy a gyám a saját cselekményével szerzi meg a tulajdont.
352. Ha egy gondnokot erőszakkal és akarata ellenére kényszerítenek arra, hogy ott maradjon,
az általa végrehajtott cselekmény nem érvényes; mivel a puszta testi jelenléte nem elegendő,
mivel úgy tekinthetjük, hogy beleegyezését adta, ha alvás miatt vagy epilepsziás roham miatt
hallgatott.
353. Ugyanő, A Sabinusról, XXIV. könyv.
Nincs különbség azokban az esetekben, amikor a gyámhatóság nem lép közbe, és amikor
helytelenül gyakorolják.
354. Paulus, A Sabinusról, VIII. könyv.
Ha egy gondnok anélkül végez el egy cselekményt, hogy erre felkérnék, akkor a hatalmának
gyakorlása érvényes lesz, ha azt mondja, hogy jóváhagyja, ami történik, mivel ez
felhatalmazást ad a cselekvésre.
355. Pomponius, Sabinusról, XVII. könyv.
Bár ha több gyám van, elegendő az egyiknek a meghatalmazása; mégis, ha azt olyan adja
meg, akit nem bíztak meg a gyámság igazgatásával, azt a prétornak nem kell megerősítenie.
Ezért úgy gondolom, hogy a jobb Ofilius véleménye, aki úgy vélte, hogy ha egy gyámoltól
annak a gyámnak a felhatalmazása alapján vásárolok, aki nem kezeli a gondnokságot, tudván,
hogy egy másik kezeli azt, nem válhatok az eladott dolog tulajdonosává. Ugyanez a szabály
vonatkozik arra az esetre is, ha a hivatalából elmozdított gyám felhatalmazásával vásárolnék,
mert az ilyen ügyletet nem szabad megerősíteni.
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356. Ulpianus, Sabinusról, XL. könyv.
A gyámolt nem kötheti magát jogilag a gyámjához az utóbbi felhatalmazása alapján.
Nyilvánvaló, hogy ha több gyám van, akkor úgy kell tekinteni, hogy az egyikük
felhatalmazása elegendő ahhoz, hogy a gyámolt egy másikhoz kösse magát, akár pénzt
kölcsönöz neki, akár megállapodást köt vele. Ha azonban csak egy gyám van, és az pénzt
kölcsönöz a gyámoltjának, vagy megállapodást köt vele, akkor a gyám nem kötődik a
gyámhoz, de természetesen tartozik neki az összegért, amelyből anyagi hasznot húzott. Az
isteni Pius ugyanis egy rescriptumban kimondta, hogy a gyám javára a gyámnak kell keresetet
indítani a gyámolt ellen, sőt bárki más ellen is, azon összegért, amellyel az ő költségén
gazdagodott az ügylet révén.
357. Az a gyámolt, aki a gyámja felhatalmazása nélkül vásárol vagy ad el, csak azon
összegért felel, amelyből anyagi haszna származik.
358. Ezen túlmenően a gyám sem vevői, sem eladói kötelezettséget nem köthet a gyámmal.
Ha azonban van gyámtársa, akkor az utóbbi felhatalmazása kétségtelenül elegendő ahhoz,
hogy felhatalmazza őt a vásárlásra. Ha azonban az ügylet csalárd, akkor annak nincs hatása,
és így a tulajdon nem szerezhető meg haszonélvezettel. Ha azonban a nagykorúvá vált gyám
megerősíti az adásvételt, a szerződés érvényes lesz.
359. Ha a gyám harmadik személy közbeiktatásával vásárolja meg gyámoltja tulajdonát, az
ilyen körülmények között kötött adásvétel semmis, mivel az ügyletet nem jóhiszeműen
kötötték. Ezt az isteni Severus és Antoninus egy rescriptumában is kimondták.
360. Ha azonban a vásárlást nyíltan teszi meg, és egy másik nevet ad meg, nem csalárd
módon, de rejtegetés nélkül, ahogyan azt a rangos személyek szokták tenni, akik nem akarják,
hogy nevük megjelenjen a nyilvántartásban, a vásárlás érvényes lesz. Ha azonban a vásárlást
ravaszul hajtja végre, az ugyanolyan lesz, mintha azt más személy közvetítésével tette volna.
361. Ha a gyámolt hitelezője eladja a vagyonát, a gyámja jóhiszeműen megvásárolhatja azt.
362. Ha a gyám fia vagy bármely más, a gyám felügyelete alatt álló személy megvásárolja az
ingatlant, az ugyanolyan, mintha ő maga vásárolta volna meg.
363. Pomponius, Sabinusról, XVII. könyv.
Úgy határoztak, hogy azok a gyámok, akiket nem ruháztak át végzéssel a vagyonkezelésre,
jogszerűen vásárolhatnak ingatlant a gyámoltól, ugyanúgy, ahogyan azt idegenek is
megtehetik.
364. Ulpianus, Sabinusról, XL. könyv.
Amikor azt mondjuk, hogy a gyám nem adhat felhatalmazást a gyámoltjának arra, hogy vele
üzletet kössön; ez csak akkor igaz, ha a rendelkezést ő maga vagy az irányítása alatt álló
személyek szerzik meg. Semmi sem akadályozza azonban, hogy a gyámhatóságát olyan
ügyletek lebonyolítása során gyakorolja, amelyekből a gyámja hasznot húz.
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365. Ha két hitelező van, és az egyikük az egyik gyám felügyelete alatt az egyik gyám
felügyelete alatt a tartozás megfizetését írja elő, a másik pedig egy másik gyám felügyelete
alatt a tartozás megfizetését írja elő a gyám által, akkor azt kell megállapítani, hogy a kikötés
érvényes, feltéve, hogy az egyik gyám felügyelete elegendő; ha azonban ez nem elegendő,
akkor azt kell mondani, hogy a kikötés semmis.
366. Ha az apa és a felügyelete alatt álló fia mindketten gyámok, és az apa a fiú
felhatalmazásával köt megállapodást, a megállapodásnak nincs hatálya, és ez azért van így,
mert a fiú nem engedélyezhet olyan ügyletet, amelyben az apja érintett.
367. Ugyanő, Sabinusról, XLVIII. könyv.
Még abban az esetben is, ha a gyámmal kötött szerződés feltételes, a gyám beleegyezésének
abszolútnak kell lennie, mivel a gyámhatóságnak nem feltételesen, hanem feltétlenül közbe
kell lépnie ahhoz, hogy a feltételes szerződés megerősíthető legyen.
368. Gaius, A tartományi ediktumról, XII. könyv.
A gondnokolt nem tehető felelőssé semmilyen szerződéssel a gyámja felhatalmazása nélkül;
szerezhet azonban magának vagyontárgyat kikötéssel, valamint átadással a gyámja
felhatalmazása nélkül, de nem kötelezheti magát pénzkölcsönzéssel, mert a gyámja
felhatalmazása nélkül nem idegeníthet el semmit.
369. Arra a szabályra való hivatkozással, hogy a gyámja felhatalmazása nélkül a gyám nem
idegeníthet el semmilyen vagyontárgyat, nyilvánvaló, hogy a gyám beleegyezése nélkül nem
manumumálhatja rabszolgáit, és még ha a gyámja felhatalmazásával manumálna is
rabszolgát, a Lex Aelia Sentia értelmében ezt a tanács jelenlétében megalapozottan meg kell
indokolnia.
370. Ha egy gyámolt bármilyen okból a gyámja felhatalmazása nélkül teljesít kifizetést, a
cselekménye semmis, mivel nem ruházhatja át semmi tulajdonjogát. Ha azonban a hitelező
jóhiszeműen költi el a gyám által visszafizetett pénzt, a gyámot felmentik.
371. A gyámolt nem léphet be egy ingatlanba a gyámja beleegyezése nélkül, még akkor sem,
ha ez előnyös lehet számára, és ezzel nem szenved veszteséget.
372. A trebelli szenátusi rendelet szerint a gyámja beleegyezése nélkül nem kaphat örökséget
a gyámja.
373. A gyámnak jelen kell lennie és engedélyeznie kell az ügyletet, és a beleegyezése nem
érvényes, ha utólag adják meg, vagy levélben közlik.
374. Még ha a gyámmal szerződést kötő fél nem is tudja, hogy a gyám meghatalmazása
megtörtént, ha ez írásos bizonyítékkal bizonyítható, az ügylet érvényes lesz; például, ha
levélben eladok vagy bérbe adok valamit egy gyámoltnak, aki nincs jelen, és ő beleegyezését
adja, miután a gyámja felhatalmazta.
375. Paulus, Az ediktumról, XXIV. könyv.
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Nem felel az a gyám, aki betegség, távollét vagy bármely más alapos ok miatt nem tudja
felhatalmazni gyámját valamely cselekmény elvégzésére.
376. Gaius, A tartományi ediktumról, XV. könyv.
Ha egy gyámolt vagy elmebeteg személy az ügyek gyorsítása érdekében jogosult egy
hagyaték birtoklására, megállapítást nyert, hogy a gyám vagy a gondnok akaratát ki kell kérni
a hagyaték elfogadásakor vagy visszautasításakor; és egyértelmű, hogy ha az említett gyám
vagy elmebeteg személy érdekeivel ellentétesen cselekszik, gyámsági vagy gondnoki perrel
sújtható.
377. Julianus, Digest, XXI. könyv.
Ha a te és Titius közös tulajdonában lévő rabszolga a te hozzájárulásoddal a gyámodtól átadás
útján bármilyen tulajdont kapna, Marcellus azt állítja, hogy annak tulajdonjoga kizárólag
Titiust illeti meg; mert ha egy rabszolga valamennyi tulajdonosa nem tud valamit
megszerezni, az ókori hatóságok szerint az teljes egészében azt illeti meg, akitől azt meg lehet
szerezni.
378. Ugyanaz, Digest, XXI. könyv.
A kiskorúakat köti a gyámjuk tekintélye, még akkor is, ha ők maguk hallgatnak. Ha ugyanis
pénzt vesznek kölcsön, még ha nem is mondanak semmit, felelősséggel tartoznak, ha a
gyámjuk tekintélye közbeszól. Ennélfogva, ha az ilyen személyeknek nem járó pénzt fizetnek
ki, még ha hallgatnak is, a gyámjuk hatóságának közbelépése elegendő ahhoz, hogy
személyes felelősségre vonják őket a visszafizetésért.
379. Ugyanaz, Digest, XXXI. könyv.
Nem sokat számít, hogy a gyám nincs-e jelen, amikor a gyámmal bármilyen ügyet intéznek,
vagy ha jelen van, nem tud arról, hogy mi történik.
380. Marcianus, Szabályok, II. könyv.
Ugyanaz a gondnok két gyámnak is adhat meghatalmazást olyan ügyben, amelyben az egyik a
felperes, a másik pedig az alperes. Abban az esetben azonban, ha ilyen kettős minőségben
járna el, elegendő-e ilyen körülmények között egyetlen meghatalmazás mindkét gyámolt
számára? Pomponius kétséges ebben a kérdésben, de határozottan állítható, hogy egyetlen
meghatalmazás elegendő.
381. Paulus, A Lex Aelia Sentia.
Még ha a gyám meg is vakul, akkor is engedélyezheti a gyámja számára a cselekmények
végrehajtását.
382. Ugyanő, Az ediktumról, VI. könyv.
Ha a gyám nem hajlandó meghatalmazást adni a gyámoltjának, a praetornak nem szabad őt
erre kényszerítenie; először is azért, mert igazságtalan lenne, még ha nem is lenne célszerű,
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rákényszeríteni őt a beleegyezésére; aztán pedig, még ha célszerű is lenne, a gyám az
elszenvedett kár miatt gyámsági pert indíthat.
383. Ugyanő, Plautiusról, I. könyv.
A gyámja hozzájárulásával a gyámja átruházhatja adósságát a Titiusra. Ha azonban a gyám
tartozik gyámjának, akkor azt kell mondani, hogy nem ruházható át, és nem lehet megbízottat
kijelölni a gyámmal szemben, annak felhatalmazásával; ellenkező esetben a gyám a saját
cselekményével mentesülne a felelősség alól.
384. Ugyanő, Vélemények, IX. könyv.
A serdülőkor alattiak számára akár gondnok is kinevezhető, de minden olyan ügy
rendezéséhez, amely a törvényes formalitásokat érinti, gondnok szükséges.
385. Scaevola, Digest, X. könyv.
Az apjuk hagyatékának felosztását egyes gyámoltak végezték el gyámjuk jelenlétében, aki
azonban nem írta alá a felosztási okiratot. Felmerült a kérdés, hogy azt be kell-e tartaniuk. A
válasz az volt, hogy ha a gyám engedélyezte, akkor a felosztásnak meg kell maradnia, még
akkor is, ha nem írta alá az okiratot.
386. Ugyanaz, Digest, XXVI. könyv.
Egy gyámolt, aki ellen az apjával kötött szerződés miatt ítéletet hoztak, miután gyámja
megvédte, gondnokot fogadott, aki és a hitelező között a következő ügylet zajlott le a császár
gondnokának jelenlétében: Priscus, a császári intéző így szólt: Novellius, a kurátor, így szólt:
"Az ítéletet hajtsák végre": Priscus, a császár intézője azt mondta: "Elrendelem, hogy a gyám
elutasítsa a hagyatékot": "Válaszoltatok, tudjátok, mit kell tennetek". Felmerült a kérdés, hogy
ezen eljárás következtében a kiskorút úgy kell-e tekinteni, mint aki visszautasította apja
hagyatékát. A válasz az volt, hogy a megállapított tényeknek megfelelően úgy kell tekinteni,
hogy visszautasította azt.
387. Labeo, Valószínűségek, V. könyv.
Ha a gondnokolt bármi, amit a gondnokolt tesz, arra irányul, hogy felmentse gondnokát a
felelősség alól, a gondnok nem járulhat hozzá jogszerűen, hogy azt megtegye.

9. cím. Mikor perelhetnek vagy perelhetők kiskorúak gyámjuk vagy
gondnokuk cselekményei miatt
388. Pomponius, Sabinusról, XXIX. könyv.
Aristo azt mondja, hogy egy gyámolt, aki birtokában van, a gyámja csalása vagy
gondatlansága miatt ítéletet hozhat ellene; de nem gondolom, hogy a kártérítést abban az
összegben kellene megállapítani, amelyre a felperes a bíróság előtt esküt tesz. Mindazonáltal
ez lenne a helyzet, ha a gyámolt a vagyon értékét vissza tudja szerezni a gyámjától.
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389. Ulpianus, Vélemények, I. könyv.
Ha a gyám vagy gondnok kölcsönadja annak a kiskorúnak a pénzét, akinek az ügyeit intézi, és
ő maga teszi meg a kikötést, vagy saját nevében földet vásárol, méltányossági keresetnek van
helye annak a félnek, akinek a pénz tartozik, annak visszaszerzésére vagy a kölcsön
behajtására.
390. Papinianus, Kérdések, XX. könyv.
A gyámok csalárd cselekedetei sem kárt, sem hasznot nem hozhatnak a gyámjuknak. Amikor
azt szokták mondani, hogy a gyám csalása nem okozhat kárt a gyámoltnak, ez azt jelenti,
hogy a gyám csalárd magatartása nem jár anyagi haszonnal a gyámnak. Ezért Sabinus nagyon
is indokoltan úgy véli, hogy a gyám által elkövetett csalás miatt a gyámot lehet perelni a
tributorianus perben; például ha a gyám a vagyon igazságtalan felosztásával a gyám érdekeit
előnyben részesíti. Ugyanez a szabály érvényes a letéti perben, valamint a hagyatékot
követelő perben is, feltéve, hogy bizonyítást nyer, hogy amit a felperes a gyám csalása miatt
elvesztett, azt a gyám számlájára írták jóvá.
391. Ulpianus, Az ediktumról, LXIV. könyv.
Ha azonban a gyám külső ügyekkel kapcsolatban csalárd módon járna el, a gyámot nem érné
kár.
392. Papinianus, Vélemények, V. könyv.
Az elmebeteg személy halála után az ügyeit intéző gondnok ellen ugyanúgy nem adnak helyt
a határozat végrehajtására irányuló keresetnek, mint a gondnok ellen; feltéve, hogy a gondnok
hivataláról való lemondását követően megállapítást nyer, hogy a gondnok beleegyezésével
nem történt megújítás, és a kötelezettséget vagy a gondnokra, vagy a gondnokra ruházták át.
393. Az a gyám, aki kötelezettséget vállal egy olyan pénzösszeg megfizetésére, amelyről a
gyámja apja ellen ítélet született, jogszerűen megtagadhatja ennek teljesítését, ha a gyámság
megszűnése után keresetet indítanak ellene. Úgy határoztak, hogy ugyanez a szabály nem
alkalmazható arra az esetre, amikor a gyám saját nevében vett fel kölcsönt, és azzal fizetett ki
egy ítéletet a gyámja javára, kivéve, ha a hitelező azért kötött szerződést, hogy a pénzt az
ítélet teljesítésére használhassa fel.
394. Ugyanaz, Definíciók, II. könyv.
A gyám a praetor rendeletének megfelelően megbízottat hagyott gyámja ügyeinek intézésére.
Ha az ítéletet az említett megbízott javára hozzák meg, a végrehajtás iránti kereset a
gyámoltra száll át, mintha azt maga a gyám szerezte volna meg.
395. Scaevola, Kérdések, XIII. könyv.
A kisgyermek védelmét ellátó gyámnak mentességet biztosítanak annak érdekében, hogy az
ítélet végrehajtása iránti keresetnek a gyámoltal szemben helyt adhassanak.
396. Ugyanaz, Vélemények, V. könyv.
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Egy gyám, aki egyúttal gyámoltjának társörököse is volt, pert indított ellene egy bizalmi
vagyonkezelői szerződés teljesítése miatt, és kötelezte magát a teljes kifizetésre. Felmerült a
kérdés, hogy a gyámoltal szemben, miután az elérte a serdülőkort, meg kell-e adni a
méltányossági keresetet az összegből rá eső rész behajtására. A válasz az volt, hogy igen.

10. cím. A gyanúsított gyámokról és gondnokokról.
397. Ulpianus, Az ediktumról, XXXV. könyv.
A téma, amelyet most tárgyalni fogunk, gyakran előforduló és rendkívül fontos, mivel a
gyámokat nap mint nap azzal bízzák meg, hogy gyanakodjanak.
398. Vizsgáljuk meg tehát először is, hogyan keletkezik ez a gyanúsítás vádja; ki előtt lehet
gyanúsítással vádolni egy gyámot vagy gondnokot; és végül, ki és ki által és milyen okból
távolítható el; és mi a gyanúsított gyám büntetése.
399. Nem szabad elfelejteni, hogy a gyanúsítás vádja a Tizenkét Tábla Törvényéből
származik.
400. A gyanúsított gyámok eltávolításának jogát Rómában a prétoroknak, a provinciákban
pedig a helytartóknak adjuk.
401. Korábban kétséges volt, hogy a gyámsággal gyanúsított gyámot meg lehet-e vádolni a
prokonzul helyettese előtt. Antoninus császár az isteni Severusszal együtt egy Braduas
Mauricusnak, Afrika proconsuljának címzett rescriptumban kijelentette, hogy ez megtehető,
mert amikor a proconsul joghatóságát átruházzák, az igazságszolgáltatás teljes kötelessége rá
száll át. Ezért, ha a praetor átruházza a joghatóságát, akkor azt kell mondanunk, hogy a
gyámsággal gyanúsított gyámot ugyanúgy lehet vádolni az előtt, akire a joghatóságot
átruházták; mert bár ez a rescriptum csak a provinciákra vonatkozik, az is, akire a praetor a
joghatóságot átruházta, tudomásul veheti egy gyámsággal gyanúsított ügyét.
402. Megmutattuk, hogy ki veheti tudomásul a gyanúsítás vádját; most lássuk, milyen
gyámokat lehet gyanúsítani. És tulajdonképpen minden gyámot gyanúba lehet keverni, akár
végrendeleti, akár nem végrendeleti, akár más jellegű. Tehát egy törvényes gyámot meg lehet
gyanúsítani, de mi van akkor, ha pártfogó? Ugyanez a szabály továbbra is érvényes, feltéve,
hogy nem feledjük, hogy a pártfogónak kegyet kell gyakorolni.
403. A következő dolog a sorrendben az, hogy ki az, aki gyanúsnak vádolhat egy patrónust.
És nem szabad elfelejteni, hogy ez egy nyilvános akció, vagyis mindenki számára nyitott.
404. Sőt, még a nők is emelhetnek ilyen vádat, de csak azok tehetik ezt meg, akiket a szeretet
szükségszerűen késztet erre, mint például egy anya, egy ápolónő és egy nagymama. Egy
nővér is feljelenthet gyanúsítottként egy gyámot (ugyanis fennmaradt az isteni Severusnak
egy nővérre vonatkozó rescriptuma). Sőt, a praetor bármely más nőnek is megengedi, hogy
ilyen vádat emeljen, akinek őszinte szeretetéről tudja, hogy létezik, aki nem sérti meg a nemi
szerénységet, és aki annyira tiszteli a gyámot, hogy nem tűri, hogy sérelmet okozzanak neki.
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405. Ha valakit, aki plebejus rangú, a praetor előtt vádolnak a gyámsága alatt elkövetett
kegyetlen tettekkel, a város prefektusához kell küldeni, hogy szigorúan megbüntessék.
406. Ugyanaz, Minden törvényszékről, I. könyv.
A felszabadított embert is a város prefektusához kell küldeni büntetésre, ha bebizonyosodik,
hogy csalárd módon kezelte pártfogója gyermekeinek gyámságát.
407. Ugyanő, Az ediktumról, XXXV. könyv.
A gyám gyanúval is vádolhatja gyámtársát, akár a hivatali ideje alatt, akár azután, hogy
lemondott róla, és amíg gyámtársa még folytatja annak igazgatását. Ezt az isteni Severus egy
rezcriptumban mondta ki. Az isteni Pius még tovább ment egy Caecilius Petinushoz intézett
rezcriptumában, és úgy ítélte meg, hogy az a gyám, akit gyanús viselkedés miatt
elmozdítottak, ugyanezt a vádat felhozhatja gyámtársai ellen.
408. A gyámság alá helyezettek szabadjai hálásan járnak el, ha gyanúsnak mondják fel az
említett gyámokat vagy gondnokokat, ha azok helytelenül intézik pártfogóik vagy az utóbbiak
gyermekeinek ügyeit. Ha azonban saját pártfogójukat akarják azzal vádolni, hogy gyanúsan
intézi a gyámság ügyeit, jobb terv, ha visszautasítják vádjukat, mert attól tartanak, hogy a
vizsgálat során valami súlyosabb dolog is kiderülhet; mivel az ilyen vád felhozatalának joga
mindenki előtt nyitva áll.
409. Nemcsak a kiskorúak, hanem az elmebetegek vagy a tékozló személyek gondnoka is
eltávolítható a gyanú alapján.
410. Ezen túlmenően, bárki, aki egy meg nem született gyermek vagy egy tulajdonos nélküli
vagyon érdekeit felügyeli, nem mentesül annak veszélyétől, hogy ezen eljárás során
felelősségre vonják.
411. Ismét lássuk, hogy a gyanúsított gyámot mindenféle vád nélkül is el lehet-e bocsátani. A
jobbik vélemény az, hogy akkor kell elbocsátani, ha a prétor számára a tények meggyőző
bizonyítékaiból kiderül, hogy gyanús. Ezt úgy kell érteni, hogy a gyámok javára.
412. Most pedig vizsgáljuk meg, hogy milyen okok miatt lehet eltávolítani a gyanúsítottakat.
És meg kell jegyeznünk, hogy gyanúsítással vádolni egy gyámot akkor szabad, ha a gyámsága
alatt elkövetett csalás miatt elhanyagolta kötelességeit, vagy aljasul, vagy bármilyen módon
gyámoltjára nézve károsan járt el; vagy a gyámság igazgatása során az előbbi vagyonából
valamit eltulajdonított. Ha azonban bármi ilyesmit tett, mielőtt hivatalba lépett volna, még ha
az a gyámolt vagyonára vagy a gyámság kezelésére vonatkozott is, nem vádolható
gyanúsítással, mert a bűncselekmény a kinevezése előtt történt. Ha tehát a gyámság alá
helyezése előtt ellopta volna a gyámolt vagyonát, akkor a vagyon kirablásának bűntettével,
egyébként pedig lopással kellene vádolni.
413. Felmerülhet a kérdés, hogy bárki, aki gyámja volt egy gyámoltnak, és később kinevezték
a gondnokává, gyanúsítható-e a gyámság alatt elkövetett bűncselekmények miatt. És mivel a
gyámsággal kapcsolatos keresetet a kollégái indíthatnak ellene, ebből az következik, hogy azt
kell megállapítani, hogy gyanúsítással kapcsolatos vádat nem lehet emelni, azon oknál fogva,
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hogy a gyámsággal kapcsolatos kereset azután indul, hogy e hivatalról lemondtak, és a másik
feladatait átvették.
414. Ugyanez a kérdés merülhet fel ott is, ahol azt állítják, hogy valaki, aki megszűnt gyám
lenni, újra elfoglalja a tisztséget; például, ha egy bizonyos időre vagy valamilyen feltétellel
nevezték ki, és másodszor is kinevezik, akár valamilyen végrendeleti feltétel teljesülése
esetén, akár a prétor által; mert akkor fel lehet-e őt gyanúsítottnak nyilvánítani? És mivel két
gyámság van, ha van valaki, aki ellene gyámsági keresetet indíthat, teljesen helyénvaló lenne
azt állítani, hogy gyanúsítás miatt nem lehet vádat emelni.
415. Ha azonban csak egy gyám van, mivel az ő igazgatását nem lehet vizsgálni, el kell-e
távolítani a vagyonkezelésből, mint gyanúsat, mert korábbi gyámsága alatt helytelen
magatartást tanúsított. Ezért ugyanez a szabály mondható el arra az esetre is, ha a gyámság
megszűnése után egyetlen gondnokot neveztek ki.
416. Ha egy gyámot kineveznek, hogy addig töltse be hivatalát, amíg Olaszországban marad,
vagy amíg nem megy a tengeren túlra, vádolható-e gyanússal valamilyen cselekedet miatt,
amelyet a tengeren túlra való távozása előtt hajtott végre? A jobbik vélemény az, hogy
vádolható, mivel a gyámság ugyanaz marad, ahol szünetelt.
417. Ha valaki, aki az állam számára üzleti ügyben távozni készül, azt kéri, hogy helyette más
gyámot rendeljenek ki, vádolható-e visszatérése után azzal, hogy gyanakvó, mert valamilyen,
az elutazása előtt lezajlott ügylet miatt? Mivel a korábbi ügyintézése miatt praetoriánus
perben perelhető, a vádat nem lehet felhozni.
418. Ha egy fél, akit egy meg nem született gyermek vagy egy lakatlan ingatlan gondnokává
neveztek ki, csalárd magatartást tanúsított, és később az említett gyermek gyámjává válik,
van-e kétség afelől, hogy a gondnoksága alatt elkövetett csalás miatt gyanúsítható-e
gyanúval? Ha ugyanis vannak gyámtársai, akkor nem vádolható, mert ellene kereset indítható,
de ha nincsenek, akkor elmozdítható hivatalából.
419. Ha a gyám ellensége a gyámoltnak vagy hozzátartozóinak, és általában véve, ha
bármilyen jó ok arra készteti a prétort, hogy ne engedélyezze neki a gyámság ellátását, akkor
el kell utasítania.
420. Severus és Antoninus egy Epicuriushoz intézett rescriptumban kijelentette, hogy: "Ha a
gyámok olyan vagyontárgyakat adnak el, amelyekről rendelet nélkül tilos rendelkezni, az
eladás semmis; ha azonban csalárd módon elidegenítik az említett vagyontárgyakat, akkor el
kell őket távolítani."
421. Az a gyám, aki nem bizonyítja, hogy képes eltartani gyámoltját, gyanús, és eltávolítható.
422. Ha azonban nem rejtőzködik, hanem jelenlétében azt állítja, hogy nem lehet ellene
határozatot hozni, mert a gyámok szegények; és ha a gyámot, miután a gyámok számára
ügyvédeket rendeltek ki, hamis tanúzás miatt elítélik, a város prefektusa elé kell küldeni; az
sem mindegy, hogy valaki ezt azért teszi, hogy csalárd vizsgálat útján ő maga gyámnak
nevezhesse ki magát, vagy ha, miután jóhiszeműen rendelték ki, más vagyonát akarja
kifosztani. Ezért nem szabad gyanúra hivatkozva eltávolítani, hanem a magisztrátus elé kell
küldeni, hogy elszenvedje azt a büntetést, amelyet rendszerint azokra szabnak ki, akik
gyámságot vásárolnak, mert megrontották a prétor tisztviselőit.
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423. Azokat a gyámokat, akik nem készítettek leltárt, vagy akik makacsul megtagadják, hogy
a gyámolt pénzét földvásárlásra fordítsák, vagy letétbe helyezzék, amíg nem találnak
lehetőséget a befektetésre, börtönbüntetésre kötelezik, és emellett gyanúsnak kell tekinteni
őket. Nem szabad azonban elfelejteni, hogy nem mindenkivel szemben kell ilyen szigorúan
eljárni, hanem csak az alacsonyabb rangúakkal szemben; mert nem hiszem, hogy a magas
rangú személyeket emiatt börtönbe kellene zárni.
424. Az a gyám, aki megfelelő ellenszolgáltatás nélkül vagy csalással ráveszi gyámját, hogy
visszautasítson egy hagyatékot, gyanúsítottként vádolható.
425. Ha a gyámot lustaság, tétlenség, ostobaság vagy alkalmatlanság miatt távolítják el, a
gyámságról vagy a gondnokságról lemond, anélkül, hogy a gyámot vagy a gondnokságot a
feddhetetlensége ellen vádolnák. Ha azonban nem csalás miatt távolítják el hivatalából,
hanem csak azért, hogy egy kurátor csatlakozhasson hozzá, akkor nem lesz rossz hírnévben,
mert nem rendelték el, hogy lemondjon a gyámságról.
426. Ugyanaz, Minden törvényszékről, I. könyv.
Vannak okok, amelyek miatt bárki lemondhat a gyámságról vagy a gondnokságról, és
megőrizheti a jó hírnevét.
427. Ezért az eltávolítás okát meg kell említeni a végzésben, hogy tudható legyen, hogy a
gyám jó hírneve nem szenved csorbát.
428. De mi van akkor, ha a bíró a rendeletében nem jelölte meg az eltávolítás okát?
Papinianus azt mondja, hogy ez nem befolyásolhatja a gyám jó hírnevét; ami helyes.
429. Ha a prétor határozatával nem menti fel a gyámot hivatalából, hanem megtiltja neki,
hogy feladatait ellássa, akkor azt kell mondani, hogy a jobb vélemény szerint megszűnik a
gyámság.
430. Azokat, akik nem kezelték a vagyonkezelő ügyeit, nem lehet gyanakvással vádolni;
azonban tétlenség, hanyagság vagy csalás miatt eltávolíthatók, ha tisztességtelenül jártak el.
431. Ugyanő, Disputációk, III. könyv.
Az is gyanúsnak mondható, aki biztosítékot adott vagy ajánlotta fel, hogy biztosítékot ad;
mert a gyámolt számára előnyösebb, ha a vagyona biztonságban van, mintha pusztán a
megőrzését biztosító eszközöket tartana. Nem tűrhető el az a gyámtárs sem, aki nem jelentette
fel gyanúsnak a kollégáját, mert az biztosítékot adott a gyámjának,
432. Callistratus, A bírósági vizsgálatokról, IV. könyv.
A biztosíték ugyanis nem változtatja meg a gyám gonosz hajlamát, hanem lehetőséget ad neki
arra, hogy könnyebben kifossza a gyámolt vagyonát.
433. Ulpianus, Minden törvényszékről, I. könyv.
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A serdülőkor alatti gyermekek nem jelenthetik fel gyámjukat gyanúsítottként; de az világos,
hogy a kiskorúaknak megengedett, hogy ilyen módon feljelentést tegyenek kurátoruk ellen, ha
erre vágynak; feltéve, hogy közeli hozzátartozóik tanácsára cselekszenek.
434. Ha nem csalást, hanem súlyos gondatlanságot követett el a gyám, amely nagyon hasonlít
a csaláshoz, akkor gyanúsítottként el kell távolítani.
435. E téma mérlegelése során császárunk és az isteni Severus Atrius Cloniushoz intézett
rescriptumában bizonyos kiegészítő rendelkezéseket tett; ugyanis elrendelték, hogy
amennyiben a gyámok nem jelennek meg a gyámoltjaik ellátásának szétosztásával
kapcsolatos ügyekben, megfosztják őket vagyonuktól, és a gyámoltat annak ingóságai
birtokába kell helyezni, akit a végzéssel gyanúsítottnak nyilvánítottak, hogy megőrizzék
azokat, és ha azok romlandóak, vagy késedelem miatt értékük csökkenhet, elrendelték, hogy
egy gondnok kinevezése után eladják őket.
436. Sőt, ha egy gyám nem jelenik meg, miután kinevezték, többszörös felszólítással szokták
beidézni, és végül, ha nem jelenik meg, a megjelenés elmulasztása miatt el kell távolítani
hivatalából. Ehhez az eljáráshoz csak nagyon ritkán és alapos vizsgálat után szabad
folyamodni.
437. Ugyanő, Az ediktumról, LXI. könyv.
Gyanúsnak tekintjük azt a gyámot, akinek a viselkedése bizalmatlanságra ad okot; mert egy
gyámot, bármilyen szegény is legyen, nem szabad gyanúra hivatkozva eltávolítani, ha
megbízható és szorgalmas.
438. Modestinus, találmányok.
Ha a gyámot valamilyen rokoni vagy rokoni kötelék fűzi gyámjához, vagy ha egy pártfogó
felügyeli a gyámság alá helyezett gyámot, és a hivatalból való eltávolítása előtt áll, a legjobb
megoldás az, ha egy gondnokot rendelnek mellé, ahelyett, hogy a gyámot jellem- és
hírnévromlással távolítsák el.
439. Papinianus, Kérdések, XII. könyv.
Ha egy gyámot gyanú miatt a prétor rendeletével eltávolítanak, nem kell tartania a
felelősségtől az elkövetkezendő időkre, mert igazságtalan lenne, ha bárkit is eltávolítanának a
gyámságból vagy a gondnokságból, és mégsem lenne biztonságban a jövőre nézve.
440. Ugyanaz, Vélemények, V. könyv.
A gyámság megszűnése után a gyámsággal gyanúsított személy elleni nyomozás is
megszűnik, még akkor is, ha a gyámság elsőként szűnt meg.
441. Julius Aquila, Vélemények.
A gyanúsítás kivizsgálása során nincs semmi olyan tényállás, amellyel a gondnok
megakadályozhatná a prétort abban, hogy a gondnok csalásának felderítésére a gyámság alatt
álló szolgát igénybe vegye.
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XXVII. könyv

1. A gyámok és gondnokok felmentéséről.
2. Ahol a gyámság alatt álló gyermeknek fel kell nevelkednie, vagy tartózkodnia kell (...)
3. A gyámsággal kapcsolatos számadás kikényszerítése iránti keresetről (...)
4. A gyámsággal kapcsolatos ellenakcióról és a praetoriánus akcióról.
5. Olyan személyre vonatkozóan, aki eljáró gyámként vagy gondnokként jár el.
6. A hamis gondnok felhatalmazása alapján végzett ügyletekről.
7. A gyámok és gondnokok kezességéről és azokról, akik felajánlották őket (...)
8. A bírák elleni perekről.
9. A gyámság vagy gondnokság alatt állók vagyonáról (...)
10. Az elmebetegek és más, nem kiskorú személyek gondnokának kinevezéséről.

*********************************************
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1.cím. A gyámok és gondnokok felmentéséről.
1. Modestinus, A kifogásokról, I. könyv.
Herennius Modestinus Dexter Ignatiusnak, üdvözlet. Összeállítottam egy könyvet, amelynek
a "A gyámság és a kurátorság kifogásai" címet adtam, és amely számomra nagyon
hasznosnak tűnik, és amelyet elküldök neked.
(1) Minden tőlem telhetőt megteszek, hogy e dolgok megismerését érthetővé tegyem,
miközben a jogi kifejezéseket a görögök nyelvére fordítom, bár tisztában vagyok vele, hogy
azok nem könnyen alkalmazkodnak a fordításhoz.
(2) A tárgyalandó ügyek elbeszélését kiegészítem a törvények azonos megfogalmazásával is,
ahol ez szükséges, hogy a jogi tanok és az azokhoz fűzött kommentárok egyidejű birtoklása
révén azok, akiknek szükségük van rájuk, a törvényeket teljes integritásukban és
hasznosságukban ismerhessék meg.
(3) Ezért először is meg kell határozni, hogy milyen személyeket nem szabad kinevezni.
(4) A gyámok csak akkor nevezhetnek ki szabadszülött gyámot vagy gondnokot olyan
kiskorúak számára, akik felszabadítottak, ha azon a helyen, ahol a kinevezésre sor kerül, teljes
mértékben hiányoznak a felszabadítottak; ugyanis az Isteni Márk egyik rendelete előírja, hogy
csak olyan felszabadítottak nevezhetők ki gyámnak emancipált gyámoltak számára, akik
ugyanazon a helyen laknak. Ahol azonban mást neveznek ki, ott az isteni Severus a kiskorúak
érdekeit szem előtt tartva egy rescriptumban kimondta, hogy a fél a gyámság alapján
felelősséggel tartozik, hacsak nem tudja megindokolni, hogy miért nem fogadja el a
gyámságot a törvénynek megfelelően.
(5) A férj nem lehet a felesége gyámja (ahogyan a szenátus elrendelte), és ha mégis
kineveznék, akkor fel kell menteni.
2. Ugyanaz, kifogások, II. könyv.
A hetvenedik életévüket betöltött személyek mentesülnek a gyámsági és gondnoki teendők
alól. Szükséges azonban, hogy a hetvenedik életévüket a kinevezésük időpontjában már
betöltötték, vagy akkor, amikor az örökös a hagyatékba lépett, vagy amikor a törvény által
előírt feltétel teljesült, és nem a felmentés érvényességéhez megállapított időn belül.
1. Az életkor megállapítása továbbá vagy a születési anyakönyvi kivonattal, vagy más jogi
bizonyítékkal történik.
2. A gyermekek nagy száma jó ürügy a gyámság vagy a gondnokság alól való felmentésre.
3. Minden gyermeknek azonban törvényesnek kell lennie, bár lehet, hogy nem az apai
felügyelet alatt állnak.
4. Szükséges, hogy a gyermekek még éljenek, amikor apjukat gyámnak nevezik ki, mert a
korábban elhunytak nem tartoznak a felmentésre jogosultak közé; másrészt a később
elhunytak sem sértik szülőjük jogait. Ezt az isteni Severus egyik alkotmánya is rögzíti.

1146

5. Bár úgy tűnik, hogy ez különösen a végrendeleti gyámra vonatkozik, mindazonáltal minden
másra is alkalmazható.
6. Bár az anyja méhében lévő gyermeket a törvény számos rendelkezése szerint már
megszületettnek tekintik, ez sem jelen esetben, sem más polgári foglalkozásokra való
hivatkozással nem eredményezheti az apa felmentését. Ezt a szabályt az isteni Severus egyik
alkotmánya is megfogalmazta.
7. Ismétlem, nemcsak a fiak és a leányok eredményezik apjuk felmentését a gyámság alól,
hanem az unokák is, mind a fiúk, mind a leányok, akik a fiúk utódai. Ráadásul csak akkor, ha
az apjuk meghalt, akkor tudják a helyét a nagyapjukkal pótolni. Ekkor akárhány unoka is
születik egyetlen fiúnak, csak egy gyermeknek számítanak. Ezt is meg lehet állapítani azokból
az alkotmányokból, amelyek a gyermekekről szólnak; mert sohasem könnyű megállapítani,
hogy egy alkotmány hol utal a fiakra, de ez könnyen megtehető ott, ahol a gyermekekre
történik utalás, mert ez az elnevezés az unokákat is magában foglalja.
8. Szükséges, hogy a kinevezett félnek az alkotmányok által előírt számú gyermekkel kell
rendelkeznie, mert ha azok a kinevezése után nemződnek, az nem jelent számára semmiféle
előnyt mentségként, amint azt Severus és Antoninus alkotmánya meghatározza.
9. A gyámságra vagy gondnokságra hivatott személyek felmenthetők, ha már három
gyámságot vagy gondnokságot viselnek; vagy ha három gyámság és három gondnokság
egyesül, és még fennáll, vagyis ha a kiskorúak még nem érték el nagykorúságukat. Ha
azonban valaki nem kiskorú, hanem elmebeteg vagy tékozló személy gondnoka, akkor az
ilyen gondnokság a mentességet lehetővé tevő gondnokságok közé tartozik, amint azt Severus
és Antoninus alkotmánya kimondja. A kiváló Ulpianus ugyanezt a véleményt adja a három
gyámsággal rendelkező személyek esetében.
(3) Ulpianus, A gyámhatóságok felett joghatósággal rendelkező praetor kötelességeiről.
A három gyámság ügyintézése jó ürügyet kínál. Három gyámság alatt nem azt kell érteni,
hogy a gyámok száma különálló gyámságokat eredményez, hanem azt, hogy a vagyonok
különállóak és különállóak. Ezért, ha három testvér számára, akik osztatlan vagyonra
jogosultak, gyámot neveznek ki, vagy ha kettőjük számára gyámot, a többiek számára pedig
gondnokot neveznek ki, akkor úgy tekintik, hogy csak egy gyámságot vállalt.
4. Modestinus, Mentségek, II. könyv.
Kijelentettük, hogy a három gyámság igazgatásával megbízott felek nem kötelesek elfogadni
egy negyediket. Ezért felmerül a kérdés, hogy ha valaki két gyámságot kezel, és miután
felszólították, hogy fogadjon el egy harmadikat, fellebbez, és a fellebbezés elbírálása közben
egy negyedik gyámságra nevezik ki, felmentheti-e magát a negyedik gyámság alól a harmadik
említésével, vagy lemondhat-e arról teljes egészében. Úgy találom, hogy az isteni Severus és
Antoninus úgy határozott, hogy az a fél, aki fellebbezett a harmadik gyámságra való
kinevezés ellen, nem vádolható a negyedik kinevezéssel; de amíg a harmadik kinevezés alól
való felmentés iránti kérelme folyamatban van, meg kell várnia annak eldöntését, hogy
kiderüljön, vádolható-e a negyedik kinevezéssel vagy sem. Ennek jó oka van, mert ha valaki
elvállalná a negyedik gyámság igazgatását, és megtörténne, hogy a harmadik gyámságra való
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kijelölése ellen benyújtott fellebbezését helytelenül fogadták el, és a kijelölés érvényben
maradna, akkor négy gyámság igazgatásával vádolnák, ami törvénysértő.
1. Ha egy apa három gyámság vagy kuratórium igazgatásával rendelkezik, a fiát nem lehet
bosszantani egy másik igazgatásával, ahogyan azt az isteni Severus és Antoninus döntötték.
Ez a szabály vonatkozik a fiú esetére is, mert a fiú gyámsága az apja felmentését
eredményezi, és ez az eset áll fenn akkor, ha a gyámságokat mindketten közösen kezelik,
vagyis ha az egyiket a fiú kezeli, kettőt pedig az apa, vagy fordítva. Ugyanez a szabály
vonatkozik arra az esetre is, ha a gondnoksági feladatokat egyetlen háztartás látja el, és nem
külön-külön. A kiváló Ulpianus is ugyanezen a véleményen volt.
(5) Ulpianus, A gyámhatóságok felett joghatósággal rendelkező praetor kötelességeiről.
Elegendő, ha a három gyámsággal megbízott felek ugyanahhoz a családhoz tartoznak. Ha
tehát az apát, a fiút vagy bárkinek a testvérét, aki ugyanazon felügyelet alatt áll, három
gyámság igazgatásával bízzák meg, az apa lesz felelős azért, mert azokat az ő beleegyezésével
igazgatják. Ez jó ürügy lesz arra, hogy mindannyian mentesüljenek minden más gyámság alól.
Ha azonban nem az apa beleegyezésével kezelik a vagyonkezelőket, akkor az átiratokban
gyakran kimondták, hogy ez nem áll rendelkezésre kifogásként.
6. Modestinus, Mentségek, II. könyv.
Ha valakit, akit már két gyámság igazgatásával bíztak meg, egyszerre két másik gyámsággal
bíztak meg, a sorrendben harmadik gyámsággal rendelkezhet, hogy a negyedik alól felmentést
kapjon; még akkor is, ha a negyedik vagy a harmadik gyámságra maga a császár bízta meg,
ha mielőtt a császár parancsáról tudomást szerzett volna, a másik gyámság igazgatására már
kinevezték. Ha azonban a parancsot nem tartották be, hanem a két kinevezés ugyanazon a
napon különböző levelekkel történt, akkor nem a kinevezendő, hanem a kinevezést végző
választja ki, hogy melyik gyámságot kell kezelnie.
(1) A grammatikusok, szofisták, retorikusok és az aktívan praktizáló orvosok ugyanúgy
jogosultak a gyámság és a kuratórium alóli mentességre, mint más közalkalmazottak.
(2) Továbbá minden városban van egy bizonyos számú retorikus, valamint bizonyos, a
törvényekben említett filozófusok, akik fel vannak mentve a közfeladatok ellátása alól, amit
Antoninus Pius egyik, Ázsia tartomány számára írt, de az egész világra is érvényes írása
tartalmaz, és amelynek tartalma a következő: "A kisebb városoknak öt orvos, három szofista
és ugyanennyi grammatikus jár, akik mentesülnek a gyámsági kötelességek alól; a
nagyobbaknak hét orvos, aki a gyógyító művészetet gyakorolja, és négy-egy olyan, aki
mindkét említett tudományágban oktatást ad. A legnagyobb városok tíz orvosra, öt retorikusra
és ugyanennyi nyelvtanárra jogosultak. A legnagyobb város azonban nem adhat felmentést
ennél nagyobb számban. Helyénvaló, hogy az országok fővárosait a legnagyobb városok közé
sorolják; azokat, amelyeknek vagy törvényszékük van, vagy olyan helyük, ahol az ügyeket
tárgyalják és eldöntik, a második osztályba, az összes többit pedig a harmadikba kell sorolni".
(3) A kivételek számának túllépése sem a szenátus rendeletével, sem más okból nem
megengedett; a szám azonban csökkenthető, mivel nyilvánvaló, hogy ez az intézkedés a
közszolgálat javára történt.
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(4) Ezek a személyek egyébként nem élvezik ezt a mentességet, kivéve, ha a szenátus
rendeletével szabályszerűen bejegyezték őket, és nem hanyagul gyakorolják a
tevékenységüket.
(5) Paulus azt állítja, hogy a filozófusok is mentesülnek a gyámság alól, mert azt mondja,
hogy a filozófusok, a szónokok, a grammatikusok és azok, akik nyilvánosan oktatják az
ifjúságot, fel vannak mentve a gyámság kötelességeinek gyakorlása alól. Ulpianus is
hasonlóan nyilatkozik a prokonzuli hivatalról szóló negyedik könyvében.
(6) Császárunk és atyja Laelius Bassushoz intézett rescriptumában kijelentette, hogy egy
orvost akkor is elutasíthat egy település, ha már rendelkezik engedéllyel.
(7) Ugyanez az isteni Pius konstitúciója a filozófusokra vonatkozóan megállapítja, hogy
számukat hivatalosan nem határozták meg, mert nagyon kevesen tartoznak valóban ehhez a
szakmához. Úgy vélem azonban, hogy azok, akik nagy vagyonnal rendelkeznek, önként
felajánlják vagyonukat a haza javára. De ahol elsősorban világi vagyonukról beszélnek, ott
ebből a tényből nyilvánvaló, hogy nem igazi filozófusok.
(8) Van egy szakasza Commodus császár egyik alkotmányának, amelyet Antoninus Pius
egyik rescriptuma említ, és amelyből kitűnik, hogy a filozófusok mentességet élveznek a
gyámság kötelezettségei alól. Ezt a következő módon fejezik ki: "Továbbá, mindezekkel
összhangban, amint isteni atyám trónra lépett, egy alkotmánnyal megerősítette az összes
létező kitüntetéseket és mentességeket, kimondva, hogy a filozófusok, retorikusok,
grammatikusok és orvosok mentesek, miközben a papság iskoláit vezetik, és hogy nem
kényszeríthetők arra, hogy gabonát, bort vagy olajat szolgáltassanak, vagy vásároljanak; hogy
nem kényszeríthetők arra, hogy bírósági ülnökként elnököljenek, vagy képviselőként
tevékenykedjenek, vagy hadseregbe vonuljanak, vagy beleegyezésük ellenére semmilyen más
közszolgálatra ne kötelezzék őket."
(9) Azt sem szabad elfelejteni, hogy aki a saját hazájában tanít, vagy orvosként praktizál, az
jogosult erre a mentességre, mert ha egy komanai ember Cézáreában tanít vagy orvosként
praktizál, akkor Kománában nem kap mentességet. Ezt a szabályt az isteni Severus és
Antoninus is kihirdette.
(10) Paulus valóban azt írja, hogy az isteni Pius és Antoninus elrendelte, hogy a műveltségük
miatt kiemelkedő személyeket mentesíteni kell, még akkor is, ha meghaladják a már
bejegyzettek számát; amennyiben más kerületben telepedtek le.
(11) Az isteni Severus és Antoninus kihirdette, hogy aki Rómában filozófiát tanít, akár
fizetéssel, akár fizetés nélkül, ugyanolyan mentességet élvezzen, mintha a saját hazájában
tanítana. Egy ilyen rendelet indokaként felhozható, hogy mivel a császárvárost minden nép
közös hazájának tekintik, aki becsülettel hasznossá teszi magát, ott nem kevésbé élvezzen
mentességet, mint születési vagy lakóhelyén.
(12) Valójában a bármelyik kerületben tanító tanárok nem jogosultak mentességre, de azok,
akik Rómában tanítanak, mentesülnek a gyámság és a kuratórium alól.
(13) Ulpianus a gyámsági jogkörrel rendelkező prétor kötelességeiről szóló könyvében a
következőket írja: "Az atléták jogosultak a gyámság alóli mentességre, de csak azok, akiket a
szent játékokon megkoronáztak."
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(14) A tartományok kormányzósága, mint például Ázsia, Bithynia, Kappadókia
kormányzósága, mentességet biztosít a gyámság alól; vagyis mindaddig, amíg a felek a
tisztséget betöltik.
(15) A gyámság nem közalkalmazotti jogviszony, és nem is fizetéssel jár, hanem polgári
hivatal; és úgy vélik, hogy a gyámság igazgatása nem folytatható a tartományon kívül.
(16) A városok elöljárói mentesülnek a gyámság és a kuratórium alól.
(17) A halálos bűncselekmény vádjából eredő ellenségeskedés, amelyet a kirendelt a gyámolt
apja ellen tanúsított, szintén felmentést ad a gyámság alól, kivéve, ha kiderül, hogy a gyámot
később végrendeletileg rendelték ki, vagy a végrendelet elkészítése után a halálos vádból
eredő viszály már nem állt fenn; vagy az ellenségeskedés megelőzte a végrendelet
végrehajtását; és nyilvánvaló, hogy a gyámot azért rendelték ki, hogy az ügyintézésből eredő
felelősségnek és bosszúságnak legyen kitéve. Ezt Severus császár egyik rescriptuma is
nyilvánvalóvá teszi.
(18) Ezen túlmenően bárki felmenthető a gyámság alól, ha a gyámolt állapotával kapcsolatban
kérdés merül fel, és úgy tűnik, hogy ez nem rosszindulatból, hanem jóhiszemű indítékból
történt. Ezt a szabályt az isteni Marcus és Severus hirdette ki.
(19) Paulus a következőket írja a vidéken élő, szerény rangú és írástudatlan személyekre
hivatkozva: "Az alacsonyabb rang és a parasztság néha mentségként felhozható, az isteni
Hadrianus és Antoninus rezcriptiói szerint". Nem szabad elfogadni annak a félnek a
mentségét, aki azt állítja, hogy nem ismeri a betűket, kivéve, ha az illető tapasztalatlan az
üzleti életben.
7. Ulpianus, A kifogásokról.
A szegénység valóban jó mentséget nyújt, ha valaki bizonyítani tudja, hogy nem képes a rá
rótt terhet viselni; és ezt az Isteni Testvérek egyik írása tartalmazza.
8. Modestinus, Excuses, III. könyv.
Azok a katonák azonban, akik becsületesen letöltötték sorozási idejüket, jelenleg jogosultak a
gyámság alóli mentességre, függetlenül attól, hogy kinek a gyámsága alatt állnak. Ami
azonban az azonos rangban szolgáltak, vagy a korábban katonaként szolgáltak gyermekeinek
gyámságát illeti, ez utóbbiak bajtársai a leszerelésüket követő első évben felmentést kapnak.
De azután nem jogosultak a mentességre; mert a katonai megkülönböztetés egyenlősége
mindig erősebbnek látszik, mint a szolgálathoz kapcsolódó kiváltság, kivéve talán, ha más jó
okuk van a gyámság alóli felmentésre; mint például az éveik száma, vagy bármi más ilyesmi,
amiért a magánszemélyek minden hasonló kötelezettség alól fel szoktak mentesülni. Ez a
szabály azonban a fiaira vonatkozik, de nem az unokáira azoknak, akik korábban katonák
voltak, mert a veteránok unokáit ugyanolyan helyzetben lévőnek tartják, mint más
magánszemélyeket.
1. Azokat ugyanis, akiket gyalázatosan leszereltek, olyanoknak tekintik, mint akik soha nem
voltak a hadseregben, és emiatt ők maguk nem jogosultak a katonaság kiváltságaira; ha pedig
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mások, akik korábban szolgálatban voltak, gyermekeik gyámjává neveznék ki őket, nem
köteleznék őket a szolgálatra.
2. Előfordul azonban, hogy a katonák nem töltik ki szolgálati idejüket, és mégis jogosultak a
gyámság alóli mentességre; ez azonban nem ugyanaz a mentesség, mint amire azok
jogosultak, akik teljes szolgálati idejüket letöltötték. Aki húsz évnél hosszabb ideig teljesített
katonai szolgálatot, az ugyanolyan helyzetben van, mint az, aki a teljes időt katonaként
szolgálta.
3. Aki ezen időn belül leszerelt, nem jogosult örökös gyámság alóli mentességre, hanem csak
bizonyos időre; ugyanúgy, mint más polgári foglalkozások esetében. Aki öt éven belül
leszerel a katonai szolgálatból, az nem követelhet magának mentességet; aki pedig öt évet
szolgált, az egy évre, aki nyolc évet, az két évre, aki tizenkettőt, az három évre, aki tizenhatot,
az négy évre, aki pedig húsz évet, az, mint fentebb mondottuk, mindig mentességet kap.
4. Aki a római éjszakai őrségben szolgált, csak egy évre jogosult a mentességre.
5. Az elmondottak azokra a személyekre is vonatkoznak, akiket becsülettel leszereltek, vagy
akik betegség miatt kaptak felmentést, mert ez is tiszteletre méltó mentség; de aki gyalázatos
módon lett leszerelve, az nem jogosult a mentességre.
6. Veteránnak az számít, aki nemcsak légióban szolgált, hanem bármilyen katonai
minőségben szolgált, feltéve, hogy becsülettel leszerelt. Ugyanakkor kinevezhető egy másik
katona gyermekeinek gyámjává; ugyanis aki légióban szolgált, kinevezhető egy másik, az
Éjjeli Őrségben szolgált katona gyermekeinek gyámjává.
7. Egy volt katona akkor is kinevezhető a szolgálatban lévő kiskorú gyermek gondnokává, ha
az apja meghalt, vagy ha a kiskorút emancipálták.
8. Léteznek alkotmányok, amelyek mindezeket a szabályokat rögzítik.
9. Ulpianus is ugyanezt állítja. A tisztességtelenül elbocsátottak nyilvánvalóan ki vannak
zárva a város gyámságából, azon oknál fogva, hogy tilos számukra a városba belépni. Aki a
városi kohorszban szolgált, még ha húsz év eltelte előtt leszerelt is, örökös mentességre
jogosult a gyámság alól.
10. Felmerült azonban a kérdés, hogy a volt katonáknak egyszerre el kell-e fogadniuk a
gyámságot, vagy ugyanezen idő alatt nem tölthetik-e be többször is a tisztséggel járó
kötelességeket, hogy az első gyámság megszűnése után újra igényt tarthassanak a
kiváltságukra, más módon, mint a bizalmat teljesítő magánszemélyek. Ez nem jelent előnyt
azok számára, akik nem jogosultak a kiváltságra, és nem is sorolható a mentességet biztosító
három közül; mint ahogyan azok esetében sem jelent előnyt, akik korábban katonai
szolgálatot teljesítettek, hogy gyámnak nevezték ki őket. Ezt a Curiae-ban hirdették ki, amint
azt az isteni Severus és Antoninus egyik alkotmánya mutatja.
11. Teljesen mindegy, hogy egy katonatárs gyermekei milyen okból igényelnek gyámot vagy
gondnokot; akár azért, mert emancipáltak, akár azért, mert az apjuk meghalt. A triarii első
századának centuriói a császári alkotmányok szerint minden más gyámság alól mentességet
élveznek, mert az ilyen kapitányok mások gyermekeinek gyámjaként szolgálnak. Azok
azonban a triarii első századának centurióinak tekintendők, akik e hivatal feladatait ellátják.
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Ha azonban valamelyikük meghal anélkül, hogy katonai kötelességét teljesítené, egy másik
ilyen tiszt nem nevezhető ki gyermekei gyámjává.
9. Ulpianus, A gyámhatósági jogkörrel rendelkező praetor kötelességeiről.
Miután egy tribunus a praetoriánus kohorszban szolgált, az isteni Severus és császárunk által
biztosított kiváltság alapján mentesül kollégái gyermekeinek gyámsága alól.
10. Modestinus, Excuses, III. könyv.
Azonban nemcsak azok, akik a sorokban, valamint a triarii más osztályaiban szolgáltak,
hanem azok is, akik valamilyen szükségszerűség miatt a római nép javára közügyek miatt
távol voltak, a visszatérésük utáni egyéves időtartamra mentességre jogosultak.
1. Ez az egyéves időtartam nemcsak azoknak jár, akik az állam szolgálatában teljesítették a
rendes katonai szolgálati idejüket, hanem azoknak is, akik a közszolgálat által megkövetelt
bármilyen jellegű feladatot teljesítettek, és visszatértek, még akkor is, ha ezzel kevesebb időt
töltöttek el, mint amennyit előirányoztak.
2. Ha azonban az ilyen személyek távozásuk előtt gyámságot vezettek, és emiatt lemondtak
róla, mert közügyek miatt távol voltak; miután visszatértek, azonnal újra fel kell venniük a
szolgálatot, anélkül, hogy a mentességi év előnyeit élveznék, mivel ez az év a jövőbeni és új
gyámságokra vonatkozik, nem pedig azokra, amelyeket újra kellene kezdeniük.
3. A teljesített napok évét attól az időponttól kell számítani, amikor a visszatérő fél a
legközvetlenebb, nem pedig a kerülő utat választja vagy választania kell.
4. Sőt, az akarattal kinevezett gyámok jogszerűen megtagadhatják a más tartományban fekvő
vagyon kezelésének átvételét; amint azt az isteni Severus következő alkotmánya mutatja: "Az
isteni Severus és Antoninus császárok Valeriusnak. Ha végrendeleti gyámnak neveztek ki, az
előírt határidőn belül meg kell jelenned, és kérned kell, hogy felmentsenek a más
tartományban fekvő vagyon igazgatása alól".
5. Ha valaki, aki a triariusok első centuriójaként teljesítette szolgálatát, elvállalta valamelyik
katonatársa fiának gyámságát, és katonai szükségből visszakerült a pozíciójába, le kell
mondania a gyámsággal járó gondokról.
6. Hasonlóképpen a kiskorúakra is kurátor neveztetik ki a gyám helyett, ha az utóbbi az
említett kiskorúak apjának munkatársa lett; amint azt az isteni Severus egyik konstitúciója
meghatározza; és ez minden hasonló esetre alkalmazható, úgyhogy az ilyen gyám helyett
kurátor nevezhető ki, ha az ideiglenesen felmentésre kerül.
7. Ahol a serdülőkorba még be nem lépett szabad embert a pártfogója nevezi ki gyermekei
gyámjává, vagy ahol huszonöt év alatti kiskorút neveznek ki, addig, amíg az nem töltötte be a
serdülőkort, nem köteles ellátni a feladatát, hanem időközben helyette gondnokot kell
kinevezni. Ugyanez a szabály vonatkozik arra az esetre is, ha a törvényes gyám történetesen
kiskorú, mert időközben helyette kurátort kell kinevezni.
8. Ha a gyám megbetegszik, de nem szükséges, hogy végleg felmentse a gyámság alól, akkor
egy időre gondnokot kell kinevezni helyette, és ha meggyógyul, ismét folytatja feladatainak

1152
ellátását. Hasonló szabály vonatkozik arra az esetre is, ha a gondnok elmebeteggé válik. Erre
vonatkozóan Ulpianus a következőket írja: "A betegség érvényes mentség, de olyan akadálya
kell, hogy legyen, amely megakadályozza, hogy valaki saját ügyeivel foglalkozzon"; ezt
császárunk apjával együtt szintén egy rescriptumban állapította meg.
11. Paulus, Az őrzők kifogásairól.
Ez a szabály nem csak azt akadályozza meg, hogy vállalják a gyámsággal járó feladatokat,
hanem a felmentésüket is elő kell idéznie, ha ezeket a feladatokat már elvállalták.
12. Modestinus, Excuses, III. könyv.
Ulpianus ugyanezt mondta. De ebben a rescriptumban hozzáteszi, hogy az a szokás, hogy az
őrzőket a betegség jellege szerint, amellyel megbetegedtek, vagy ideiglenesen, vagy
véglegesen felmentik. Sőt, az elmebaj nem vonja maga után az abszolút felmentést, hanem
kurátor ideiglenes kinevezését okozza.
1. Vannak olyanok is, akik, bár már gyámként vagy gondnokként tevékenykednek, mégis
azonnal felmenthetők a fennmaradó felelősség alól; mint például azok, akik a császár
rendeletének engedelmeskedve megváltoztatták lakóhelyüket, mivel a császár tudott arról,
hogy gyámok, és kifejezett engedélyt adott a változásra, amit a császári levelekben meg is
állapított.
(13) Ugyanaz, Kifogások, IV. könyv.
Meg kell jegyezni, hogy sem a megfelelő hatóság által kijelölt gyámok, sem a végrendeleti
gyámok nem kötelesek fellebbezni, amint azt az isteni Severus és Antoninus alkotmánya
kimondja. Ezt a szabályt a gondnok kinevezésével kapcsolatban is be kell tartani, mivel a
gondnokok nagyon kevés dologban különböznek a gyámoktól. Nekik azonban engedélyük
van arra, hogy az ellenük hozott határozatok ellen fellebbezzenek, ha mentséget ajánlanak fel.
1. Számos alaki követelményt kell azonban betartani annak érdekében, hogy a gyámok és
gondnokok felmentésükre alapos okot szolgáltassanak. Először is a törvény által előírt
határidőn belül kérelmet kell benyújtaniuk a bírósághoz, amely a következő. Aki ugyanabban
a városban tartózkodik, ahová kinevezték, vagy az említett várostól száz mérföldnyire, ötven
napon belül köteles mentségét benyújtani, mert ezután nem teheti meg, hanem köteles lesz
kötelességét teljesíteni; ha pedig e követelmények egyikét sem tartja be, ugyanolyan
helyzetbe kerül, mintha hanyagsággal vétkezett volna, és nem marad módja arra, hogy
mentségét felajánlja. Ha azonban száz mérföldnél messzebb van a várostól, akkor attól a
naptól számított minden egyes nap után, amelyen a kinevezéséről szóló értesítést megkapta,
húsz mérföldre jogosult (és ezt az értesítést a kormányzónak személyesen vagy a lakóhelyén
kell kézbesítenie), és a fenti húsz napon felül még harminc napra jogosult, hogy felajánlhassa
a mentségét. Ez a szabály hasonlóképpen vonatkozik minden végrendelet által kijelölt
személyre, legyen az gyám vagy gondnok, akinek a kinevezését a bíró szokta megerősíteni.
2. Az Isteni Márk rendeletében találunk egy másik rendelkezést is, amelyet érdemes
megvizsgálni. A törvényhozó ugyanis annak a gyámnak, aki abban a városban tartózkodik,
amelyben kinevezték, vagy amelyik száz mérföld távolságon belül van attól, ötven napot
biztosít, de annak, aki száz mérföld távolságon túl lakik, minden húsz mérföld után egy napot
biztosít, és ezeken felül harminc napot engedélyez a kifogások előterjesztésére. Ebből
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következik, hogy ha az illető lakóhelye százhatvan mérföldre van, akkor harmincnyolc napos
határidőre lenne jogosult, azaz százhatvan mérföldre nyolc napra, vagy minden húsz
mérföldre egy napra, és ezen felül harminc napra, amelyen belül a felmentés iránti kérelmet
előterjesztheti. Tehát akinek a lakóhelye távolabb van, az rosszabb helyzetben van, mint az,
aki száz mérföldön belül vagy magában a városban lakik; mert az utóbbiaknak valóban
mindig megadják az ötven napos határidőt, de az előbbieknek rövidebb időt biztosítanak. De
bár a törvény megfogalmazását, ha szigorúan értelmezzük, így kell érteni, a törvényhozó
szándéka mégis egészen más volt; mert Cerbidius Scaevola, Julius Paulus és Domitius
Ulpianus, a jogban legkiválóbb és legtudósabb tekintélyek, úgy vélték, hogy ez a helyzet, és
kijelentették, hogy azt a szabályt kell betartani, hogy senki sem jogosult ötven napnál
rövidebb határidőre, ha az utazásra számított idő, hozzáadva azt a harminc napot, amelyet a
törvény a kifogások felajánlására megenged, meghaladja az ötven napot; például, ha azt
mondjuk, hogy valaki négyszáznegyven mérföldre lakik a várostól, akkor huszonkét napra
jogosult az út megtételére, és további harminc napra, hogy a felmentési kérelmét benyújtsa.
3. Ezt a szabályt mindenkinek be kell tartania az időre vonatkozóan, aki bármilyen okból, akár
részben, akár egészben fel akar szabadulni a gyámság vagy gondnokság alól.
4. Ennek eredményeképpen az a döntés született, hogy ha valaki bármilyen kifogással kíván
élni, nem hallgatják meg, ha nem nyújtja be kérelmét az előírt határidőn belül; kivéve, ha más
állam állampolgára.
5. Annyira szükséges az előírt idő betartása, hogy ha ez nem történik meg, és a mentegetőzést
bemutató fél felmentésre kerül, akkor nem szabadul fel; ahogyan az isteni Severus és
Antoninus egyik konstitúciójukban kijelentik, amely előírja, hogy aki a gyám helyére lett
kinevezve, nem maradhat hivatalában, azon az alapon, hogy nem törvényes második gyámot
kinevezni ott, ahol már van egy.
6. Elég, ha a gyám az előírt határidőn belül felmentést kér; ha ugyanis ezt követően, miután
meggondolta magát, elállna ettől, az nem sérti őt. Ezért, ha valaki csupán megjelenik, és utána
nem marad ott, hogy felajánlja mentesítését, az előírt határidő lejárta után, akkor a kivétel
kizárja. Ezt Severus és Antoninus császárok egyik alkotmánya mondja ki.
7. Ha valaki betegség vagy más szükséghelyzet miatt (például a tenger veszélyei, a tél
keménysége, a rablók támadásai vagy más hasonló akadályok miatt) nem tud az előírt
határidőn belül megjelenni, engedékenységet kell neki adni, mivel jóhiszeműségét a
természetes igazságosság kellően alátámasztja; amint azt Severus és Antoninus császárok
alkotmánya meghatározza.
8. Azt sem szabad elfelejteni, hogy a gyámnak nem elegendő pusztán megjelennie a
bíróságon, hanem bizonyítania kell arra az okra vonatkozóan, amely miatt a felmentését kéri,
és ha több olyan okot is fel tud hozni, amely megkönnyítheti a felmentést, akkor mindet fel
kell sorolnia; ha pedig nem így tesz, akkor olyan félhez fog hasonlítani, aki soha nem jelent
meg, vagy ha meg is jelent, nem mutatta be a felmentésének alapos okát.
9. A fent említett ötven napot folyamatosan kell számítani, a kijelölt félnek kézbesített
értesítés időpontjától kezdődően.
10. A mentesítés indokait szóban a bíróságon vagy beadványban kell előadni. A fél az
indoklását írásban is redukálhatja, amint azt ugyanezek a császárok kijelentik.
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11. Ezek azok a szabályok, amelyek a törvény által előírt időre vonatkoznak, és amelyeket be
kell tartani. Most pedig nézzük azokat, akiknek nem kell betartaniuk ezeket a szabályokat.
Azok a gyámok, akiket nem törvényesen rendeltek ki (vagyis akiket olyanok rendeltek ki,
akiknek erre nincs joguk; vagy ahol nem voltak jogosultak; vagy ahol a gyámok felelősek a
törvénytelenségért; vagy ha nem tartották be a megfelelő törvényes alakiságokat), és nem
erősítették meg őket, és nem kezelték a vagyonkezelést, felmentésre kerülnek, és senki sem
emelhet kifogást, hogy a felmentés iránti kérelmükben nem tartották be a törvény által előírt
határidőt; mert nem kötelesek ilyen kérelmet benyújtani, amint azt az alábbiakban említett
alkotmányok bizonyítják, amelyeket példaként mutattam be, és amelyek valóban minden
esetre alkalmazhatók. "Az isteni Severus és Antoninus császárok Narcissusnak: Miután a
gyámot a gyámolt anyai nagyapja nevezte ki, nem kell kérvényt benyújtanod a felmentésért,
mert nem vagy törvényesen felelős, és ezért ha nem avatkozol bele a hagyaték kezelésébe,
biztonságban leszel." Az isteni Severus és Antoninus császárok a következőképp fogalmaztak.
Ugyanígy, ha a magisztrátusok olyan gyámot vagy gondnokot neveznek ki, aki nem tartozik a
joghatóságuk alá, nem kell betartania a törvény által előírt határidőt, mivel nem állampolgár,
és nem is lakik a városban.
(14) Ugyanaz, kifogások, V. könyv.
Ahol a gyámok és gondnokok felmentésével kapcsolatos kérdésekben a szabadúszóra
hivatkoznak, meg kell jegyezni, hogy nemcsak a gyámolt apjának szabadúszóját, hanem az
anyjának szabadúszóját is értik alatta.
1. És mivel egy patrónus gyermekeiről van szó, meg kell jegyeznünk, hogy ez a kifejezés
nemcsak az első fokú leszármazottakra vonatkozik, vagyis a fiakra és a lányokra, hanem az
unokákra is mindkét ágon, valamint azokra, akik az utódaik lesznek.
2. És még ha egy szabad ember jogot is szerezhet arra, hogy aranygyűrűt viseljen, akkor is
megtartja a szabad ember rangját, a Marcus Antoninus által elrendeltek szerint.
3. Ha egy rabszolga a saját pénzén vásárolja meg magát, és manumitálják, soha nem sorolható
a többi felszabadított ember közé.
4. Ha több felszabadított ember van, az egyiket kell kinevezni gyámnak a pártfogója összes
gyermeke számára, és akkor sem lehet őt elbocsátani, ha már három gyámságot kezel.
(15) Ugyanaz, kifogások, VI. könyv.
Egy eunuch is kinevezhető gyámnak, és nem hivatkozhat gyengélkedésére, mint ahogyan azt
Severus és Antoninus császárok egyik alkotmánya kimondja.
1. Aki megígérte, hogy bárki gyermekeinek gyámja lesz, nem menthető fel a gyámság alól,
még akkor sem, ha egyébként törvényes oka lenne a felmentésére.
2. Nem szabad elfelejteni, hogy egy hivatal elfoglalása senki számára nem jelent ésszerű
kifogást. Ezért, ha egy fél szenátor, gyámja lehet alacsonyabb rangú személyeknek, valamint
szenátorok gyermekeinek is, amint azt az isteni Marcus és Commodus egy rescriptumban
kimondta.
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3. Ha azonban valaki olyan gyámja vagy gondnoka egy gyámoltnak, aki nem szenátori vagy
más rangú, és később szenátorrá válik, azonnal felmentik. Felmentésére azonban nem kerül
sor, ha azok a gyermekek, akiknek a gyámságát vagy gondnokságát ő látja el, szenátori
rangúak.
4. Hasonlóképpen, aki alacsonyabb rangú, nem menthető fel a nála magasabb rangot betöltő
gyámság vagy gondnokság alól.
5. A császári alkotmányok kimondják, hogy sem a mérlegek, sem a könyvelők (akiket mi
általában számtárosoknak nevezünk) nem jogosultak mentességre.
6. Ezenfelül a zsidók lehetnek gyámjai olyan gyámoknak, akik nem héberek, mint ahogyan
más bizalmi vagyonokat is kezelhetnek; az alkotmányok ugyanis előírják, hogy háborítatlanul
maradjanak, kivéve olyan körülmények között, amikor a nyilvános istentiszteletet
megfertőzhetik.
7. Az önkormányzatnak járó számla nem minősül egyetlen gyámságnak a mentesség iránti
kérelemben.
8. A szenátorok feleségeinek szabad emberei nem mentesülnek a gyámság kötelezettségei
alól, még akkor sem, ha intézhetik pártfogóik ügyeit; ez a kiváltság ugyanis csak a szenátori
rangú férfiak szabad embereinek jár.
9. Ha egy város kormányzója, azaz egy elöljáró, kinevezéssel vállalja a gyámság felelősségét,
ezt nem vonhatja össze más gyámságokkal a felmentés céljából; mint ahogyan a gyám
kezesei, vagy azok sem, akiket végrendelettel tiszteletbeli gyámnak neveztek ki, nem tehetik
ezt meg.
10. Aki az állam számára adót szed, nem menthető fel a kuratórium alól.
11. Felmerült a kérdés, hogy felmenthető-e az a személy, aki több okot is fel tud hozni arra,
hogy miért kell őt elbocsátani, amelyek közül bármelyik önmagában nem elegendő. Például,
ha valaki nem töltötte be a hetvenedik életévét, és nem kezel három gyámságot, és nincs öt
gyermeke, vagy nem tud más törvényes okot felmentésére hivatkozni, de két gyámságot
kezel, két gyermeke van, és hatvanéves; vagy ha több más okot hoz fel, amelyek önmagukban
nem adnak abszolút okot a felmentésre, de amelyek összességükben elegendőnek tűnnek
ahhoz, hogy felmentést kapjon, akkor úgy ítélték meg, hogy nem menthető fel.
12. Ha valaki polgári vagy közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy felmentést kap, vagy arra
jogosult, emiatt nem mentesül a gyámság vagy a gondnokság alól.
13. Ha valakit felmentettek a gyámság vagy a gondnokság alól, semmilyen körülmények
között nem hivatkozhat az iratokban meghatározott okokra egy másik gyámság vagy
gondnokság alóli felmentés megszerzése érdekében, ha nem hoz fel más okokat a felmentés
indokául.
14. Aki azt állítja, hogy a gyámolt apja vagy anyja nem ismerte őt, nem menthető fel emiatt.
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15. Továbbá, ha valakinek három gyámság vagy gondnokság van a kezében, nincs joga
felmentést kérni a negyedik kezelés alól; például, ha kifejezte a szándékát, hogy elfogadja azt.
Ilyen szándékot azonban csak az a gondnok nyilvánított ki, aki mérsékelt vagyont kezel.
16. Ulpianus a kivételekről szóló munkájában megállapítja, hogy ha egy fél a három gyámság
egyikeként kezeli emancipált fiának gyámságát: "Tudom, hogy kétség merült fel, hogy ez
érvényesíthető-e az ő javára, amikor egy negyedik alól felmentést kér". Úgy találom azonban,
hogy létezik egy olyan Rescript, ahol az emancipált lány gyámsága e célból a többi gyámság
közé felvehető.
17. Ha valakit, aki apai felügyelet alatt áll, gyámnak neveznek ki, és az apja nem hajlandó
kezesévé válni, a törvények úgy rendelkeznek, hogy maga az apa legyen a gyám, és a
gyámság biztonságába semmiképpen ne lehessen beavatkozni, amint azt az isteni Hadrianus
egyik alkotmánya kimondja, amely a következőképpen szól: "Hadrianus császár Bitrasius
Polliónak, Lyon helyettesének. Ha Claudius Macer, bár apai felügyelet alatt álló fiú, alkalmas
személynek tűnik a gyámságra, és apja nem hajlandó biztosítékot nyújtani számára, hogy fiát
megfoszthassa a gyámságtól, és továbbra is ezt az alattomos szellemet mutatja, úgy
gondolom, hogy megfelelően ellensúlyozhatod ezt a csalást azzal, hogy mind fiát, mind őt
magát kötelezed a Kelemen gyermekei gyámságának igazgatására".
16. Ugyanő, Vélemények, II. könyv.
Gaius végrendeletében Nigidiust nevezte ki fia gyámjává, és egyben gondnokává is nevezte
ki, amíg fia el nem töltötte huszonötödik életévét. Kérdezem, mivel Nigidiusnak jogszerű,
hogy fellebbezés nélkül felmenthető a kurátorság alól, hogy az isteni Marcus által a felmentés
iránti kérelemben meghatározott időt melyik naptól kell számítani; attól a naptól kell-e ezt
tenni, amikor a végrendeletet felbontják, vagy attól a naptól, amikor a gyámot ügyintézésre
hívják, vagyis miután a gyám a tizennegyedik életévét betöltötte? Modestinus azt válaszolta,
hogy a gondnokság alól való felmentés iránti kérelmet attól az időponttól kell benyújtani,
amikor a gondnokot a prétor vagy a kormányzó rendeletével megerősítették.
17. Callistratus, A bírósági vizsgálatokról, IV. könyv.
Nemcsak a bejegyzendő hagyaték értékét kell figyelembe venni, amelynek kezelését három
már meglévő gyámság esetén kell vállalni, hanem a gyámoltak életkorát is. Ha ugyanis az
első gyámoltak életkora a serdülőkorhoz közeledik, úgyhogy csak hat hónapos határidő van
hátra, vagy ha azoknak az életkora, akiknek a gyámságának átvételéről van szó, nem áll
messze a serdülőkortól, a mentesítés nem lesz megengedhető. Erről a kérdésről a birodalmi
alkotmányok rendelkeznek.
1. A trójaiaknak már régóta teljes mentességet biztosítottak, mind a szenátus rendeletei, mind
a császárok konstitúciói, városuk híres nemessége és Róma eredetével való kapcsolatuk miatt,
amennyiben nem trójai gyámokról van szó. Ezt az isteni Pius egy rezcriptumban állapította
meg.
2. Azokat, akik bizonyos egyesületekhez tartoznak, mint például a kézművesek
egyesületéhez, kijelentjük, hogy mentességre jogosultak, mert felmenthetők a szervezetükhöz
nem tartozó személyek gyámságának igazgatása alól, hogy más közfoglalkoztatásra
kényszerítsék őket, még akkor is, ha vagyonuk utólag megnövekedett. Erről a birodalmi
alkotmányok is rendelkeznek.
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3. Minden testület vagy egyesület azonban nem jogosult a gyámság alól felmentést kapni, bár
nem kötelezhető arra, hogy önkormányzati tisztséget vállaljon, kivéve, ha ezt a kiváltságot
kifejezetten megadták neki.
4. Aki az aedilis feladatait látja el, az kinevezhető gyámnak; mivel az aedilis tisztsége azon
magisztrátusok közé tartozik, amelyek betöltője az isteni Márk egyik rendelete szerint
mentesül a magánfoglalkozásoktól.
5. Meg kell ugyanis jegyezni, hogy a közhivatallal megbízott személyek fel vannak
mentesítve a gyámság alól. Azok mentesülnek, akik már hivatalban lévén, a gyámság
feladatainak ellátására hivatottak; de azt is meg kell jegyezni, hogy azok, akik már részt
vettek annak feladatainak ellátásában, nem mentesülnek, még az elöljáróságuk ideje alatt sem.
6. Úgy tűnik, hogy a hajóskapitányok egyéb kiváltságaik között nem élvezik azt a kiváltságot,
hogy mentesülnek a gyámság alól. Ezt az isteni Traianus egy átiratban állapította meg.
7. A táborokban élők általában mentesülnek a gyámság alól, kivéve azon felek gyámsága alól,
akik maguk is ugyanabban a táborban laknak, és azonos állapotban vannak.
18. Ulpianus, A Lex Julia et Papia, XX. könyv.
Ha a gyermekek háborúban vesznek el, ez a tény érvényes ürügyet szolgáltat a gyámság alóli
felmentésre. Felmerült azonban a kérdés, hogy kik is ezek a gyermekek, vajon a csatában
elesettekről van-e szó, vagy pedig mindazokról, akiket a háború miatt elvettek a szüleiktől,
mint például az ostromban elesettek. Az előnyösebb vélemény az, hogy csak a csatában
elesettek, nemükre vagy korukra való tekintet nélkül, adjanak alapos okot a szabadon
bocsátásra, mivel ők a hazájukért vesztették életüket.
19. Ugyanő, Az ediktumról, XXXV. könyv.
Szokás, hogy azok a gyámok, akiknek lakóhelyük Olaszországban van, felmentést kapnak a
tartományi ügyek intézése alól.
(20) Julianus, Digest, XX. könyv.
Ha a gyámolt nagybátyja azt állítja, hogy a gyámoltat kitagadták az örökségből, és őt magát
nevezték ki örökösnek, akkor csak az a helyes, ha a nagybácsi mentségét elfogadják, és a
gyámolt számára gyámot rendelnek ki; vagy, ha nem hajlandó kérvényezni a felmentését,
akkor a gyámság alól fel kell menteni, hogy a hagyatékkal kapcsolatos pereskedés
felgyorsulhasson.
21. Marcianus, Institutes, II. könyv.
Senki sem menthető fel a gyámság alól egy olyan peres ügy miatt, amelyet a gyámoltjával
folytat, kivéve, ha az utóbbi teljes vagyona vagy annak nagyobb része érintett a vitában.
1. Ha egy fél felmentést kér, és e célból több okot is fel tud hozni, és ezek közül néhányat
nem tud bizonyítani, nem tilos a törvény által előírt határidőn belül a többivel élnie.
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2. Még akkor is, ha a gyámot a gyámolt teljes vagyonának kezelésére rendelték ki,
mindazonáltal kérheti, hogy mentesüljön a századik mérföldkőn túl fekvő vagyon
gyámságának kezelése alól; kivéve, ha a gyámolt vagyona teljes egészében az említett
tartományban van. Emiatt a tartomány kormányzója nevez ki gyámot az említett vagyonra.
3. A szenátorok sem kötelezhetők arra, hogy a századik mérföldkőnél tovább gondnokságot
vezessenek.
4. Olyan gyámot is ki lehet nevezni, akinek már van gyámja, de ennek más vagyon kezelésére
kell vonatkoznia.
22. Scaevola, Szabályok, I. könyv.
A földmérők nem mentesülnek a gyámsági feladatok alól.
1. Azok, akiket a császár megbízott valamilyen ügy lebonyolításával, mindaddig felmenthetők
a gyámság alól, amíg azt lebonyolítják.
(23) Ulpianus, Vélemények, II. könyv.
Már megállapítottam, hogy a gyámság alóli felmentés nem jogszerű mentség, ha egy személy
valamilyen olyan elöljárói tisztség miatt mentesül a gyámság alól, amelynek feladatait egy
településen kell ellátnia.
1. Véleményem szerint, ha egy katona táborban szolgál, joga van felmentést kérni, ha olyan
személy gyámjává nevezik ki, aki nem ugyanabban a táborban szolgál.
24. Papinianus, Kérdések, XI. könyv.
Semmiképpen sem szabad azt hinni, hogy az, aki a szabadságát bizomány útján nyerte el, meg
van fosztva a felmentés kiváltságától; mert szinte minden ilyen esetben a rabszolgát
manumitáló fél nem szerez pártfogói jogot a felszabadított ember személyével szemben, csak
azt, hogy az utóbbi nem idézheti őt bíróság elé a prétor parancsa nélkül.
25. Ulpianus, A prokonzuli hivatalról, II. könyv.
A gyám nem indokolhatja a felmentését a beadványban.
26. Paulus, A kifogásokról.
Az isteni Marcus és Antoninusnak a megélhetési prefektushoz intézett, az isteni Marcus és
Antoninus által kiadott, a megélhetési prefektushoz intézett receptből kitűnik, hogy a
gabonamérőknek joguk van felmentést kérni a gyámság alól.
27. Marcianus, Szabályok, V. könyv.
Ha egy örökhagyónak az a feladata, hogy teljes hagyatékát átadja egy másiknak, és azt
kívánja, hogy mentesüljön a gyámsággal járó felelősség alól, akkor a hagyatékát a
kedvezményezettnek való átadás céljából megszerzi; ez az eset hasonló ahhoz az esethez,
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amikor az örökös a végrendelet érvénytelenségére hivatkozva keresetet nyújt be, és perét
elveszíti.
28. Papinianus, Vélemények, V. könyv.
Ha a gyám megerősítésért folyamodik, és a határozat meghozatalának napja előtt valamilyen
mentességet biztosító kiváltságot szerez, akkor jogszerűen nem vonhatja vissza a már
benyújtott kérelmét.
1. Ha egy szülő a jóhiszeműségükért járó díjazás fejében vagyontárgyat hagyott a gyámokra,
akkor az ítélet szerint az örökösök - még ha idegenek is - megtarthatják azt, miután az említett
gyámokat felmentették. Ez azonban nem vonatkozik arra a fiúra, akit az apa kiskorú
testvérével együtt társörökösnek és gyámjának nevezett ki; mivel a fiú az apai hagyatékra a
rokonsága miatt jogosult, nem pedig gyámként.
2. Ha egy gyámot bizonyos időre száműztek, erre nem hivatkozhat mentségként, hanem a
száműzetés idejére gondnokot kell helyette kinevezni.
29. Marcianus, Institutes, II. könyv.
Nyilvánvaló, hogy ha a gyámot örökös száműzetésre ítélik, akkor szabadon engedhető.
(1) Ráadásul egy száműzött tudatlansága annál könnyebben megbocsátható, mivel ő nem
tudta volna megállapítani gyámtársának gyanús jellegét.
30. Papinianus, Vélemények, V. könyv.
Nemes és Fenséges Császáraink úgy döntöttek, hogy a törvényekben jártas személyek, akik a
gyámság igazgatását vállalták, felmentést kapnak ott, ahol a császári tanács tagjai lettek,
mivel mindig jelen kell lenniük, és a nekik kijáró tiszteletet sem idő, sem hely nem
korlátozza.
(1) Ha egy tartomány szülötte Rómában határozza meg lakóhelyét, a kormányzó és a prétor
rendeletével kinevezett gondnoka mindkét helyen vállalja vagyonának kezelését. Úgy ítélték
meg, hogy nem tekinthető úgy, mint aki két kurátori hivatalt kezel, mert nyilvánvaló, hogy két
birtokot nem szabad egyazon személyre ruházni.
(2) Aki mentességet élvez, nem kényszeríthető arra, hogy vállalja testvére kurátori feladatát.
(3) Egy patrónus végrendeletében egyes szabad embereit egy másik, még nem serdülőfélben
lévő szabad ember gyámjává nevezte ki. Bár megállapítható, hogy ezek a felek fizetőképesek,
a közjog szerint mégis mentesülhetnek a végzéssel való megerősítés alól.
31. Paulus, Kérdések, VI. könyv.
Ha valaki, miközben három gyámságot kezel, különböző végzésekkel két másik gyámság
gyámjává neveztetik ki, felmenthető; ha pedig, mielőtt a felmentés indoklását előadná, az
egyik gyám, akinek a gyámságát kezelte, meghal, ettől kezdve a felmentése nem áll fenn, és
rögtön az első végzés lesz rá nézve kötelező; ez ugyanolyan, mintha a negyedik gyámság a
harmadik helyébe lépett volna, hiszen a felmentés előtt a törvény szerint gyám volt. Ezért

1160
felmenthető annak a gyámsága alól, aki most a negyedik helyet foglalja el, és mivel nem volt
felmentve, szükségképpen vállalnia kell a másik, azaz a harmadik gyámsággal járó
kötelezettségeket is. Számomra nem okoz nehézséget, ha valaki azt mondaná, hogy a gyám
nem köteles ezt a gyámságot igazgatni, mert az a kérdés, hogy az igazgatás megszűnik-e a
gyám halálával. Sőt, úgy gondolom, hogy a gyámságért is felelősséggel tartozik, ha vállalja a
felelősséget, hogy nem kezeli azt.
1. Ez akkor is előfordulhat, ha egy gyámot két különböző végrendelet alapján neveznek ki,
akkor, amikor már három másik gyámságot kezel; és ebben az esetben nem a végrendeletek
megnyitásának időpontját kell figyelembe venni, amikor felmerül a kérdés, hogy melyik
gyámságot adták ki először, hanem azt az időpontot, amikor a hagyatékot bejegyezték, vagy
amikor a kinevezés alapjául szolgáló feltétel teljesült.
2. Ez a különbség fennáll az általunk tárgyalt gyámságok között is, ahol a harmadik és a
negyedik kinevezésre kerül sor, bár a gyámot először a negyedik kezeléséért vonják
felelősségre, mert ezt, azaz a negyediket rendelik el neki, és a másikért a felelősséget attól a
naptól kezdve kell viselnie, amikor kinevezték.
3. Úgy vélem, hogy azt a gyámot, aki a gyámja miatt a gyámja elutasította az apja hagyatékát,
a negyedik gyámságban kell tartani, mivel az előzőt úgyszólván elutasították.
4. Sőt, úgy gondolom, hogy a prétor a törvénynek megfelelően jár el, amikor úgy véli, hogy
csak egy gyámság elegendő; ha az olyan kiterjedt, és olyan sok üzleti követelményt foglal
magában, hogy az többnek felel meg. Ezért a testvérek, akiknek egyenlő vagyonrészek járnak,
nem tekinthetők több gyámság alá tartozónak; vagy ha a gyámoltak nem is testvérek, ha
azonos vagyonnal rendelkeznek, és a gyámnak egyetlen számadást kell készítenie a
kezelésről, ugyanez a szabály érvényesül. Másrészt, ha két különböző, testvérekhez tartozó
vagyonról van szó, két gyámságot kell megállapítani; mivel, mint már említettem, nem a
gyámok számát, hanem az elszámolás elkészítésének és teljesítésének nehézségét kell
figyelembe venni.
32. Ugyanaz, Kérdések, VII. könyv.
Nesennius Apollinaris Julius Paulusnak. Egy anya kiskorú fiát örökösévé nevezte ki, vagy egy
idegen egy szintén idegen kiskorút nevezett ki örökösévé végrendeletileg, és Titiusra hagyott
örökséget, amelyben őt nevezte ki az említett gyámjává. Titius, miután megerősítették,
felmentést kapott a gyámság alól. Kérdezem, hogy elveszíti-e a hagyatékát? És mi a helyzet
akkor, ha a gyámot nem végrendeletileg nevezték ki, hanem hagyatékot fogadott el, és miután
a praetor gyámnak nevezte ki, felmentették; jogosan fosztható-e meg a hagyatéktól; vagy vane különbség abban az esetben, ha a gyámot az apja nevezi ki egy emancipált kiskorúnak, vagy
egy serdülőkorba érkezett gyermeknek a gondnokát? Azt válaszoltam, hogy ha a gyámot vagy
gondnokot az apa jogtalanul nevezte ki, és a praetor megerősítette, akkor meg kell fosztani a
hagyatéktól, ha inkább élni kíván a felmentés kiváltságával, és ezt Scaevola is így ítélte meg;
mert valójában a praetor, aki a gyámot megerősítette, csak az elhunyt akaratát teljesítette.
Ugyanezt a szabályt az anya végrendeletére is alkalmazni kell. A következő eset hasonló az
anyáéhoz, nevezetesen az, amikor egy idegen egy kiskorút rendel örökösének, és gyámot
kíván számára kijelölni, mint ahogyan ez az általunk nevelt gyermekek esetében történik.
Ezért nagyon helyesen állapították meg, hogy aki megtagadja, hogy megtegye, amit az
örökhagyó megkövetel, azt meg kell fosztani attól, amit az örökhagyó adott neki. Nem
gondolom azonban, hogy az, aki lemondott a gyámsággal járó feladatokról, mindig
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megfosztható a hagyatékától, de csak ott, ahol nyilvánvaló, hogy a hagyatékot azért hagyták
rá, mert a fél őt bízta meg gyermekei gyámságával, és nem ott, ahol a gyámság nélkül is
mindenképpen odaadta volna. Ez akkor állapítható meg, ha a hagyatékot a végrendeletbe
beilleszti, és utólag kodicillummal gyámot jelöl ki; ebben az esetben ugyanis nem lehet azt
állítani, hogy a hagyatékot azért hagyták rá, mert az örökhagyó őt kívánta gyámul.
(33) Ugyanaz, Kérdések, XXIII. könyv.
Ez a különbségtétel azonban túlságosan finomnak tűnik, és nem szabadna elfogadni, hacsak
az apa egyértelműen ki nem jelentette, hogy a hagyatékot akkor is hagyni akarja, ha a
hagyatéki gondnokságot nem az örökhagyónak kell ellátnia; mivel a hagyatékot mindig úgy
kell tekinteni, hogy az e célból történt, akár megelőzi, akár követi a gondnok kirendelését.
34. Ugyanaz, Kérdések, VII. könyv.
Ebből kitűnik, hogy akit a prétor gyámnak nevez ki, az nem sorolható az ilyen legátusokkal
egy osztályba; hiszen élhet felmentési jogával, mivel nem tesz semmit az örökhagyó akarata
ellenére, hiszen mivel az utóbbi nem nevezte ki őt gyámnak, nem mondhatjuk, hogy azt
akarta, hogy ő intézze fia gyámságát.
35. Ugyanaz, Kérdések, XXIII. könyv.
De mi van akkor, ha a gyámot nem mentették fel, hanem arra hivatkozva, hogy a többi gyám
fizetőképes, elutasította a vagyonkezelését? Akkor lehet ellene pert indítani, ha a gyámolt
nem tud a többiektől behajtani. A hagyatékot azonban nem szabadna megszereznie, és a
makacsságát büntetni kell, mert bizonyos mértékig megpróbálta magát mentegetni. Sokkal
inkább méltatlannak kellene nyilvánítani valakit az apa jótékonyságára, akit gyanúsítás miatt
a gyámságból eltávolítottak.
(36) Ugyanő, Vélemények, IX. könyv.
A szülők a legkedvesebb és legigazabb barátaikat szokták kiválasztani gyermekeik gyámjául,
és ezért hagyatékot adományoznak nekik, hogy rávegyék őket a gyámság terhének vállalására.
Ha azonban egy ilyen személy végrendelettel kapott örökséget, és egyben a gyámot is
helyettesítette, nem valószínű, hogy az örökhagyó őt akarta helyettesíteni, ha a gyámságot
vállalná, és ezért a szóban forgó személyt meg kell fosztani a hagyatéktól, ha a gyám még él;
de a helyettesítésből nem zárható ki, mivel ebben az esetben a gyámság vállalása esetén is
megszűnne.
1. Lucius Titiusnak három fia közül egy volt, aki emancipált és olyan korú, hogy jogosult volt
kurátorra. Kérdezem, hogy az említett Titius, amikor az említett emancipált fiú kérvényezte,
hogy apját a praetor nevezze ki kurátorává, hivatkozhat-e a közjogra, és kérhet-e mentességet
három fia miatt. Azt válaszoltam, hogy ezt a kiváltságot nem lehet megtagadni az apától, azon
oknál fogva, hogy gyermekei száma miatt jogosult rá; de amikor azt kérik tőle, hogy legyen a
fia kurátora, a természet ösztöneivel ellentétesen cselekszik, ha ilyen kifogással próbál élni.
37. Scaevola, Vélemények, II. könyv.
Egy végrendeleti gyám a prétor jelenlétében kijelentette, hogy három gyermeke van; és
hozzátette, hogy a kiskorúnak van egy nagybátyja, aki a törvényes gyámja, és hogy őt magát
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helytelenül nevezték ki. A prétor végzése a következő volt: "Ha Önt olyan kiskorú gyámjává
nevezték ki, akinek van törvényes gyámja, nem szükséges felmentésért folyamodnia".
Kérdezem, ha valóban nincs olyan bácsi, aki a kiskorú gyámja lehetne, vajon a végrendeleti
gyám kijelölése ennek ellenére érvényben marad-e? Azt válaszoltam, hogy az említett eset
szerint, bár a félnek jó oka lehet a felmentésre, mégsem lehet őt felmenteni a kinevezés
szabálytalansága miatt.
1. Azt is kérdezem, hogy ha a gyám beleegyezik a határozatba, lehet-e méltányossági
keresetet indítani ellene, amiatt, hogy nem végezte el a gyámsággal kapcsolatos ügyeket. Azt
válaszoltam, hogy ha inkább tévedésből, mert azt állította, hogy három gyermeke miatt
törvényesen mentesült, és úgy gondolta, hogy felmentést kell kapnia, mint rosszindulatból,
nem lehet méltányossági keresetet indítani.
38. Paulus, Vélemények, II. könyv.
A korábban említett ötven napos határidő csak a mentesítés állítólagos okainak vitatására
vonatkozik, mivel az ügy rendezésére négy folyamatos hónap áll rendelkezésre.
39. Tryphoninus, Viták, XIII. könyv.
Ha a gyám maga fogalmaz meg és hoz felmentéseket, és a prétor általi felmentését az
ellentmondás okozta késedelem akadályozza meg, akkor a felmentési okai jogszerűen
megállapíthatók.
40. Paulus, Vélemények, II. könyv.
Ha a gondnok a megbízás vállalása után vak, süket, néma, elmebeteg vagy krónikus rokkant
lesz, a gondnokságról lemondhat.
1. A szegénység, amely a gyámot alkalmatlanná teszi a gyámsággal járó munkára és terhekre,
általában mentességet biztosít.
41. Hermogenianus, Epitoméi a jogról, II. könyv.
Azok a személyek, akik a császár javára közügyeket intéznek, az ügyintézés idejére
felmentést kapnak a gyámság, valamint a kurátorság alól, még akkor is, ha erre a célra nem
adtak ki külön levelet.
(1) Ugyanez a szabály vonatkozik azokra is, akik a megélhetési prefektúráért felelősek, vagy
az éjszakai őrséget irányítják.
(2) A közügyek miatt távollévő személyek, akik az előírt számban vannak jelen, felmentést
kapnak a gyámság alól, amelybe esetleg kinevezték őket, akár távollétük alatt, akár távozásuk
előtt; de nem mondhatnak le a gyámságról, ha azt már vállalták.
(3) Azok a személyek, akiket valamely testülettel vagy egyesülettel való kapcsolatuk miatt,
amelyhez tartoznak, mentesség illeti meg, nem mentesülnek a munkatársaik vagy gyermekeik
gyámsága alól, kivéve azokat, akiknek ez a kiváltság kifejezetten biztosított.
(42) Paulus, A bírósági vizsgálatokról.
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Egyértelmű, hogy nem kötelesek elfogadni kollégáik gyermekeinek gyámságát, ha azok több
mint száz mérföldre laknak a várostól.
43. Hermogenianus, Epitoméi a jogról, II. könyv.
A szenátornak a szenátor gyermekeinek gyámságát kezelő szabadúszója nem mentesül más
gyámság alól.
44. Tryphoninus, Disputációk, II. könyv.
Az isteni Marcus egyik rendeletének megfelelően, amelyben egy szabadszülött gyámjává
nevezett emancipált embernek joga volt felmentésre, császárunk apjával, az isteni Severusszal
együtt egy rescriptumban kimondta, hogy ugyanezt a felmentési okot az is előadhatja, aki
jogot szerzett arra, hogy aranygyűrűt viseljen.
1. Ha tehát egy szabadszülött gyámot vagy gondnokot neveznek ki egy szabadelvű gyámolt
számára, aki jogosult aranygyűrű viselésére, akkor ebből az következik, hogy nem szabad
elfogadni az általa az eltérő állapotra hivatkozva előterjesztett felmentési kérelmet.
2. Ha azonban, mielőtt a gyámolt vagy a huszonöt év alatti kiskorú megszerezte volna az
aranygyűrű viselésének jogát, Lucius Titius, akit gyámjává neveztek ki, szabadszülöttségére
hivatkozva felmentést kapna, másodszor is kinevezhető az említett kiskorú gyámjává vagy
gondnokává, miután ezt a kiváltságot megszerezte; ugyanazon okból, amiért úgy határoztak,
és egy rescriptumban kimondták, hogy az a gyám felmenthető, akit egy éven belül neveztek
ki, miután visszatért a közszolgálatból, és miután ez az idő letelt, a saját helyére is
kinevezhető.
3. És bár a szabad embernek, aki megbízottként jár el pártfogója, egy szenátor ügyeinek
intézésében, jogos mentsége van arra, hogy ne vállalja mások gyámságát, mégis, aki jogot
szerzett arra, hogy aranygyűrűt viseljen, és ezzel a szabadszülöttek sorába lép, nem
hivatkozhat ilyen jellegű mentségre.
45. Ugyanő, Disputációk, III. könyv.
"Titiust nevezem ki a gyermekeim gyámjává, amíg nem távolodik el az állam megbízásából."
Titius a végrendelet által ráruházott gyámságot igazgatja, majd az állam érdekében üzleti útra
távozik, és megszűnik e feladatokat ellátni. Felmenthető-e az állami ügyek miatti távolléte
miatt, mintha most új gyámságot ruháznának rá? Vagy nem kell-e felmenteni, mert a
végrendelet megelőzte az állam szolgálatában való távollétét, és a gyámságot már részben ő
látta el? De mi van akkor, ha időközben elég gyermeke születne neki ahhoz, hogy újabb
felmentési jogra hivatkozhasson? A jobbik vélemény az, hogy ez csak egyszeri gyámság, és
ezért nem jogosult a felmentésre; és hogy a gyámsági per nem indítható ellene az
igazgatásának korábbi ideje miatt.
1. Ahol azonban a végrendeletben a következő záradék szerepelt: "Titiust nevezem ki
gyámnak, és amíg a kormány szolgálatában távol van, addig nem lesz gyám, de miután
visszatér, ő lesz a gyám". Lássuk, mit kell tartani a közügyek miatti távollétére való
hivatkozással, vagy bármely más, később felmerülő mentség alátámasztására. Előbb azonban
egy másik kérdés következik, mégpedig az, hogy a végrendeleti gyámoknak, akiket egy
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bizonyos napon vagy valamilyen feltétel mellett neveztek ki, a határidő lejárta vagy a feltétel
teljesülése előtt kell-e felmentésüket előadniuk; és különösen, hogy az ötvennapos határidő,
amelyen belül felmentésüket meg kell indokolniuk, azonnal elkezdődik-e? Igaz, hogy a
határidő lejárta előtt a fél nem válik gyámolítottá, mivel annak feladatait nem tudja ellátni,
mielőtt a hagyatékot bejegyezték volna. Ezért azon oknál fogva, hogy a gyámságot ugyanazon
végrendelet feltételei szerint kezelték, és a gyámot azért mentették fel, mert közügyek miatt
távol akart lenni; miután visszatért, azonnal a korábban vállalt gyámság kezelésével kezd
foglalkozni, még akkor is, ha ez egy éven belül történik. Ebben az esetben azonban
megszűnik ugyanazon végrendelet szerinti gyámsága, és így felmenthető a második gyámság
alól.
2. Ha a prétor egy elmebeteg vagy néma személy, illetve egy meg nem született gyermek
számára nevez ki gondnokot, akkor a gyermekek száma miatt felmentést kaphat.
3. Rómában csak olyan gyámokat kell értenünk, akiket vagy a város prefektusa, vagy a prétor
nevez ki, vagy egy Rómában végrehajtott végrendeletben, vagy a városhoz tartozó házakban.
4. Ha egy szabadlábon lévő személy testi vagy szellemi betegsége miatt nem tud ügyeket
intézni, és így nem tudja saját ügyeit intézni, akkor az eset szükségességét kell figyelembe
venni annak érdekében, hogy a gyámsággal járó, nem teljesíthető feladatokat ne lehessen a
szabadlábon lévő személyre hárítani, ami a gyámolt kellemetlenségére és hátrányára válna.
46. Paulus, A bírósági vizsgálatokról.
A molnárok céhének tagjai felmentést kapnak a gyámsági feladatok alól, feltéve, hogy
ténylegesen részt vesznek a vállalkozásban; de nem hiszem, hogy azokat, akik csupán a
számukba tartoznak, fel kellene menteni.
1. A városban lakó molnárok felmentést kapnak a gyámság alól, még kollégáik gyermekei
esetében is.
2. Ha valaki azt állítja, hogy a lakóhelye nem ott van, ahol a gyámjává nevezték ki, ez szintén
érvényes kifogásként hivatkozhat. Erre hívta fel a figyelmet Antoninus császár és isteni atyja.

2. cím. Hol kell a gyámoltat nevelni vagy lakni, és milyen támogatást kell
neki nyújtani
1. Ulpianus, Az ediktumról, XXXIV. könyv.
A prétornak gyakran kell meghatározni, hogy hol kell a gyermekeket eltartani vagy
tartózkodni, nemcsak a posztumusz gyermekeket, hanem mindenféle gyermeket.
1. Szokás, hogy a személyek, a helyzetük és a gyámság időtartamának figyelembevételével ő
dönti el, hol lehet a gyámokat a legjobban támogatni, és néha a prétor az apa akaratával
ellentétesen jár el. Ezért, ha egy bizonyos ember végrendeletében úgy rendelkezik, hogy fiát
egy általa helyettesített személy nevelje, Severus császár egy rescriptumban kimondta, hogy a
praetornak a gyermek közeli rokonainak jelenlétében kell eldöntenie, hogy ez megtörténjék-e.
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A praetornak ugyanis úgy kell eljárnia, hogy a gyámot olyasvalaki támogassa és nevelje, akire
nem vetülhet rossz gyanú.
2. Bár a praetor nem ígéri, hogy aki nem hajlandó a házában nevelni a gyámoltat, azt
kényszeríteni kell, mégis felmerül a kérdés, hogy ha nem akarja, lehet-e kényszeríteni; mint
például abban az esetben, ha a gyámoltat egy szabados, egy szülő, vagy a gyámolt bármelyik
rokona vagy rokona neveli. A jobbik vélemény az, hogy néha ezt kell tenni.
3. Nem helytelenül állapították meg, hogy ha az örökhagyó vagy az örökös megtagadja a
gyámolt nevelését, amint azt a végrendelet szerint meg kell tennie, megtagadják tőle a
keresetindítási jogokat; ugyanúgy, mint a végrendeleti gyám esetében. Ez azonban csak akkor
érvényes, ha a hagyatékot ilyen értelemben tették, mert ha az örökhagyó a hagyaték
megadásakor tudta, hogy az örökhagyó megtagadja a gyámolt nevelését, a keresetindítási jog
nem tagadható meg tőle. Ezt a szabályt az isteni Severus gyakran hangoztatta.
2. Ugyanő, Az ediktumról, XXXVI. könyv.
A gyámügyben illetékes bíró kötelessége, hogy engedélyezze a gyám költségeit, ha azok nem
túlzott mértékűek, például ha a gyám azt állítja, hogy a gyám a gyámolt tartása vagy oktatása
miatt merültek fel.
1. A praetor által engedélyezett költségek összegét az ő rendeletének megfelelően kell
betartani; de ha nem ő határozza meg, akkor a bírónak kell döntenie a gyámolt vagyonának
arányában; mert a gyám nem nyújthat be igényt arra, amit elköltött, ha ez több, mint ami
indokolt.
2. Ezenkívül, még ha a prétor meg is határozta a tartásra fordítandó összeget, és ez
meghaladja a gyámolt anyagi lehetőségeit, ha a gyám nem tájékoztatta a prétort a gyámolt
vagyonának összegéről, a tartásra fordított teljes összegről szóló számlát nem szabad
engedélyezni, mert ha tájékoztatta volna a prétort, akkor vagy csökkent volna az
engedélyezett összeg, vagy a végzés nem engedélyezett volna ekkora összeget.
3. Ha az apa maga írta elő a gyermekei eltartására fordítandó összeget, akiket annak idején
örökösökké nevezett ki, a gyám elszámolhat vele, kivéve, ha az örökhagyó által
meghatározott összeg meghaladja az örökösök anyagi lehetőségeit; mert akkor a gyám felelős
azért, hogy nem fordult a prétorhoz a juttatás csökkentése érdekében.
3. Ugyanaz, minden bíróságon.
A prétornak jogában áll meghatározni a gyámok tartására fordítandó összeget; és ő maga
köteles kiosztani azt az összeget, amelyet a gyámoknak vagy gondnokoknak a gyámok vagy
kiskorúak tartására kell fordítaniuk.
(1) Amikor a prétor a tartásra vonatkozó határozatát meghozza, figyelembe kell vennie a
hagyaték értékét, és a juttatást olyan mértékkel kell megállapítania, hogy a hagyaték teljes
jövedelmét ne lehessen a gyámolt eltartására fordítani; a juttatást azonban mindig úgy kell
megállapítani, hogy a jövedelmekből maradjon egy kis egyenleg.
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(2) Döntése meghozatalakor figyelembe kell vennie a gyámoltakat kiszolgáló rabszolgákat, ez
utóbbiak jövedelmét, valamint ruházkodásuk és szállásuk költségeit; és figyelembe kell venni
azoknak az életkorát is, akiknek tartást biztosítanak.
(3) Nagy vagyonok esetében azonban nem a teljes érték, hanem az, ami elegendő ahhoz, hogy
a gyámolt gazdaságosan élhessen, kell, hogy meghatározza a juttatás mértékét.
(4) Ha azonban a gyám és az, aki a tartásdíj folyósítását kéri, nem értenek egyet az utóbbi
anyagi helyzetét illetően, vizsgálatot kell indítani, és nem szabad elhamarkodottan tartásdíjat
adni, nehogy igazságtalanság érje az egyik vagy a másik felet. Először azonban a prétornak
fel kell szólítania a gyámot, hogy közölje, mennyi van a kezében, és figyelmeztesse, hogy
magas kamatot kell fizetnie mindaz után, ami az e nyilatkozatban említett összegen felül van.
(5) A prétor szokott bizonyos összeget adni a húsz év alatti férfi és női gyámoltak vagy
kiskorúak oktatására is; ezt az összeget a vagyonuk nagysága és a tanítandó személyek
életkora szerint kell szabályozni.
(6) Ha azonban a gyámok szegények, a gyám nem köteles őket a saját vagyonából eltartani, és
ha egy gyám a neki engedélyezett tartás után szűkölködni kezd, akkor a tartást csökkenteni
kell, ahogyan azt növelni szokták, ha a vagyon értéke megnövekedett.
4. Julianus, Digest, XXI. könyv.
Egy bizonyos ember a fiát jelölte ki örökösének, és kétszáz aurei-t hagyott a lányára
hozományul, ha férjhez megy, de semmi mást nem hagyott neki, és Semproniust jelölte ki az
említett gyermekek gyámjául. Ez utóbbit, miután a gyámolt nő rokonai és rokonai a bíró elé
idézték, kötelezték, hogy az említett gyámoltnak tartásdíjat, valamint pénzt adjon, hogy a
szabad művészetekre oktassák, és ezt a pénzt a tanárainak fizessék ki az említett gyámolt
számlájára. A férfi gyámolt, miután elérte a serdülőkort, kétszáz aurei-t fizetett húgának, aki
már elérte ezt a kort, a hagyaték teljesítéseként. Felmerült a kérdés, hogy gyámsági perben
visszakövetelheti-e azt, amit a lány eltartására költöttek, és azt az összeget, amelyet a gyám a
gyámság terhére folyósított. Válaszoltam: Úgy vélem, hogy bár a gyám a bíró végzése nélkül
is gondoskodhatott gyámoltja húgának tartásáról, és gondoskodott a szabad művészetek
oktatásáról is, mivel másként nem tehetett, a gyámságra vonatkozó perben nem kötelezhető
arra, hogy ezen az alapon bármit is fizessen akár a férfi gyámjának, akár a helyébe lépő
személynek.
5. Ulpianus, A prokonzul kötelességeiről, III. könyv.
Ha vita merül fel azzal kapcsolatban, hogy a gyámolt hol lakjon, vagy hol nevelkedjen, és
bírósági vizsgálatot indítottak, az illetékes hatóságnak kell döntenie a kérdésben. Az ilyen
jellegű vizsgálat során el kell kerülni azokat a feleket, akik helyzetüket kihasználva
megsérthetik a kiskorú tisztaságát.
6. Tryphoninus, Disputációk, XIV. könyv.
Ha a gyám hiányzik, és a gyámolt tartásért folyamodik, és a gondatlanság és a gondatlanság
hiánya az előbbinek róható fel a gondnokság alá helyezés során, és ennek alátámasztására
bizonyítják, hogy a gyám távolléte miatt a gyám ügyeit elhanyagolták és elhanyagolták, a
gyám rokonait és barátait beidézték, és a gyám távollétében is bírósági vizsgálatot indítottak,
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a prétor rendeletet hoz arról, hogy azt, aki méltónak látszik a gyalázat ilyen jelzésére,
eltávolítják, vagy hogy melléje egy gondnokot rendelnek; aki pedig kineveztetett, köteles
gondoskodni a gyámolt eltartásáról. Ha azonban a gyám távolléte szükséges volt, és véletlen
folytán következett be (például ha hirtelen utazásra indult, hogy a császár nevében egy
bírósági vizsgálaton jelen legyen; és nem tudott gondoskodni saját vagyonáról, vagy gyámja
érdekeiről), és visszatérése várható, és ő fizetőképes, nem célszerű, hogy más legyen mellette
gondnok; de ha a gyám a saját vagyonából követeli a tartást, akkor törvényesen lehet
gondnokot kinevezni kizárólag erre a célra, nevezetesen, hogy a saját vagyonából
gondoskodjon a gyám eltartásáról.

3. cím. A gondnokság alá helyezésre vonatkozó számadás kikényszerítésére
irányuló keresetről és a gondnokság alapján indított méltányossági
keresetről
(1) Ulpianus, Az ediktumról, XXXVI. könyv.
Ebben a perben a gondnok köteles számot adni mindenről, amit tett, minden olyan
cselekményről, amelyet nem kellett volna elkövetnie, valamint azokról, amelyeket
elmulasztott; és felelős a rosszhiszeműségért, a gondatlanságért és az olyan gondosság
hiányáért, amelyet a saját ügyeiben alkalmazna.
1. Ezért Julianus a Digest huszonegyedik könyvében felteszi a kérdést, hogy a gyám
felelősségre vonható-e a gyámhatósági perben, ha a gyám engedélyezte gyámjának, hogy
mortis causa adományt tegyen. Azt állítja, hogy felelősségre vonható, mivel szerinte ez
hasonlít a végrendelet végrehajtására, amely jog nem illeti meg a gyámot, és ezért nem szabad
megengedni neki, hogy mortis causa adományt tegyen.
2. Ha azonban a gyám megengedi gyámjának, hogy olyan adományt tegyen, amely nem
mortis causa, Julianus azt állítja, hogy számos hatóság szerint az adományozás nem érvényes,
és ez általában igaz is, de előfordulhatnak olyan esetek, amikor a gyám vád nélkül
megengedheti gyámjának, hogy a vagyonát csökkentse; például, ha a prétor rendelete erre
felhatalmazza, mint amikor a gyám a gyám a gyámolt anyjának vagy nővérének nyújtott
támogatást, akiknek nincs más eszközük a megélhetésre. Azt mondja ugyanis, hogy mivel az
ítéletet ilyen esetben jóhiszeműen hozzák meg, senki sem tűrheti, hogy akár a gyámolt, akár a
helyettese panaszkodjon azért, mert a vele oly közeli rokonságban álló személyek élelemmel
lettek ellátva. Másrészt úgy véli, hogy a gyám ellen gyámsági per indítható, ha az ilyen
egyszerű kötelesség teljesítését elmulasztja.
3. A gyám köteles számlát vezetni a kezeléséről, és azt a gyámjának átadni. Ha ugyanis ezt
nem teszi meg, vagy nem mutatja be azokat, miután azokat elkészítette, akkor ezen az alapon
gyámsági perrel sújtható. Megállapítást nyert, hogy a rabszolgákat ki lehet hallgatni és ki
lehet kérdezni, hogy információkat szerezzenek, és ez a bíró kötelességéhez tartozik; ugyanis
az isteni Severus elrendelte, hogy ha sem leltár, sem eladási számla nem készül, akkor ezt a
jogorvoslatot kell alkalmazni, hogy az üzletet lebonyolító rabszolgáktól számlát lehessen
kérni; és ha a gyámok azt állítják, hogy ezeket a számlát a rabszolgák csalárd módon állították
össze, akkor az utóbbiakat is ki lehet hallgatni, miután kínvallatásnak vetették alá őket.
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4. Ráadásul, ha egy gyám támogatást nyújtott a gyámolt anyjának, Labeo úgy véli, hogy nem
lesz felelős. A jobb vélemény azonban az, hogy hacsak nem gondoskodott a gyámról, amikor
az abszolút szűkölködött, nem lesz felelős, ha a gyámolt vagyona nagy. Tehát mindkét
feltételnek fenn kell állnia, nevezetesen, hogy az anya szűkölködjön, és hogy a fiú jelentős
vagyonnal rendelkezzen.
5. Ha azonban a gyám a második házasságkötéskor nászajándékot adna az anyának, Labeo
kijelenti, hogy ezért a gyám nem felel a gyámoltnak. Pedig egy ilyen ajándék semmiképpen
sem szükséges.
6. Ha egy apa több gyámot nevez ki gyermekei számára, és ezek között van egy felszabadított
embere, és azt kívánja, hogy a gyámságot ez utóbbi kezelje, és a többi gyám megegyezik egy
bizonyos összeg kifizetésében, mert máskülönben nem tudná magát eltartani, a Mela szerint
az engedélyezett összegről számlát kell adni.
7. És ezért, ha a gyámot a gyámolt vagyoni helyzetének megállapítása érdekében indított
vizsgálatot követően nevezték ki, és a gyámtársak engedélyezték neki a támogatást, akkor
erről számot kell adniuk, mert erre jó okuk van.
8. Ha azonban a gyám olyan rabszolgáknak vagy felszabadított embereknek adott ellátást,
akikre ténylegesen szükség volt a gyámolt ügyeinek intézéséhez, akkor azt kell mondani,
hogy erről számot kell adni. Ugyanez a szabály vonatkozik a szabadok esetében is, ha az
elszámolásra alapos ok van.
9. A gyámnak továbbá el kell számolnia a perköltségekkel, valamint az utazási költségekkel,
ha feladatai ellátása során bárhová el kellett utaznia, vagy utazást kellett tennie.
10. Most meg kell vizsgálnunk azokat az eseteket, amikor több gyám intézi egy gyámolt
ügyeit, és hogy milyen arányban kell mindegyiküket perelni.
11. És valóban, ha mindannyian egyidejűleg kezelték a gyámságot, és mindannyian
fizetőképesek, akkor tökéletesen igazságos, hogy a kereset egyenlően oszlik meg közöttük,
akárcsak a kezesek esetében.
12. Ha azonban nem mindannyian fizetőképesek, a keresetet meg kell osztani azok között,
akik fizetőképesek, és mindegyikük anyagi felelősségük arányában perelhető.
13. Ha egy gyám, akit gyámtársának valamely cselekedetéért felelősnek találtak, fizet, vagy
ha közös igazgatás esetén ezt teszi, és a peres jogokat nem ruházták rá, az isteni Pius,
valamint császárunk és apja úgy rendelkezett, hogy az említett gyámnak praetoriánus peres
jogokat kell biztosítani kollégája ellen.
14. Nyilvánvaló, hogy ha egy gyám, akit saját maga és gyámtársai által elkövetett csalás miatt
pereltek be, fizetést teljesít, akkor a keresetjogot nem szabad átruházni, és a praetoriánus
kereset sem lesz helytálló, mivel saját vétke miatt szenved büntetést, ami méltatlanná teszi
arra, hogy a csalásban részt vevő többi résztvevővel szemben bármit is behajtson. A törvény
ugyanis nem ismeri el a gonosztevők társulását, és a bűncselekmény elkövetéséből nem
származhat semmiféle jogi hozzájárulás a kárért.
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15. Ezért, ha a gyámok fizetőképesek, nem lehet gyámtársaikhoz fordulni, mivel elsősorban
az őket kinevező elöljárókhoz vagy kezeseikhez kell fordulni; és ezt a szabályt császárunk
Ulpius Proculushoz intézett rezcriptumában mondta ki. Marcellus ugyanis a Digestus
nyolcadik könyvében azt mondja, amit már igen gyakran kifejtettek a rescriptiókban,
nevezetesen, hogy ha két gyám közül az egyik fizetőképes, nem lehet ahhoz az elöljáróhoz
fordulni, aki őket kinevezte; ez azonban csak akkor értendő, ha a társgyámot azért nem
távolították el, mert gyanússá tette magát, vagy ha a másik nem követelte tőle a biztosítékot.
16. Megszilárdult, hogy ez a kereset a gondnokolt örököse ellen is megilleti.
17. A pert a gyámolt örököse és hasonló személyek is indíthatják.
18. A gyám követelheti, hogy a gyámtársával szemben, akinek a számlájára ítéletet hoztak
ellene, nem csak az elítélése előtt, hanem még az elítélése után is átruházhatóak legyenek rá a
perbeli jogok.
19. Az elszámolás kikényszerítése iránti perben nem csak a törvényes gyámok felelősek,
hanem mindazok, akik a hagyatékot jogszerűen kezelik ebben a minőségükben.
20. Ebben a perben azt kell-e mérlegelni, hogy csak a kétszeres kártérítést kell-e megfizetni,
vagy a gyámoltat ezen felül is érdekeltségi körébe tartozó összeget is? Azt hiszem, az a jobb
vélemény, hogy ebben a perben nem a gyámolt érdeke, hanem csupán az ingatlan értéke a
mérvadó.
21. Megállapítást nyert, hogy a gyámság alapján egy kötelezettségből eredő két kereseti jog
áll fenn, és ezért ha a gyámság alapján indított perben a számadás kikényszerítésére irányuló
kereset nem lesz megalapozott; másrészt azonban az erre a kérdésre vonatkozó gyámsági
kereset joga megszűnik.
22. Papinianus azonban azt mondja, hogy az a gyám, aki a gyámja pénzét eltulajdonította,
szintén lopásért felel. És ha őt, miután e perben perbe fogták, lopásért felelősségre vonják,
nem mentesül a lopásért való felelősség alól, mert a lopásból és a gyámságból eredő
kötelezettségek nem azonosak; így azt lehet mondani, hogy ugyanazon cselekmény miatt két
per indítható, és ugyanígy két kötelezettség is keletkezik, mert a felelősség mind a
gyámságból, mind a lopásból ered.
23. Meg kell jegyezni, hogy ez a kereset örökös, és az örökösnek és jogutódainak jár, hogy
visszaszerezzék mindazt, amit a gyámoltól életében elloptak. Az örökös és jogutódai ellen
azonban nem adható meg, mivel büntetőjogi jellegű.
24. Ez a per akkor indítható, amikor a gyámságra vonatkozó kereset van folyamatban, vagyis
amikor a gyámság megszűnik.
2. Paulus, A Sabinusról, VIII. könyv.
A vagyon elsajátításáért senki sem vonható felelősségre, kivéve, ha a gyám a gyámság
gyakorlása során elvonta azt.
1. Ha lopási szándékkal cselekedett, akkor a lopás miatt indított büntetőeljárásban is
felelősségre vonható. Egyszerre felel tehát mindkét cselekményért, és az egyik nem mentesíti
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őt a másik alól. A tulajdon visszaszerzésére irányuló kereset lopás miatt is meg fog indulni, és
ha a gyámolt a lopott dolgokat ennek révén visszaszerzi, ez a keresetjog megszűnik, azon
oknál fogva, hogy a gyámolt semmit sem veszített.
2. Bár a kereset a kétszeres összegre irányul, a vagyon visszaszerzése csak a fele, ezért a
büntetés nem kétszeres.
3. Pomponius, Sabinusról, V. könyv.
Ha önkéntes megbízáson alapuló gyámsági per indult, és a gyámnak vagy gondnoknak az
ellenfelétől járó összeg bizonytalan, a bíró végzésével biztosítékot kell nyújtani az e miatt
elszenvedett veszteség megtérítésére.
4. Paulus, A Sabinusról, VII. könyv.
A gyámság megszüntetéséig nem lehet gyámsági pert indítani. Nemcsak a pubertáskor, hanem
a gyám vagy a gyámolt halálával is megszűnik.
1. Julianus úgy véli, hogy az emancipált fiú közvetlenül felelőssé tehető, ha ő kezelte a
gyámságot.
2. Ha még nem töltötte be a serdülőkort, amikor a gyámságot gyakorolja, a cselekményei
semmisek.
3. A gondnokság alá helyezett személy gondnoka ellen nem indítható gondnoksági per,
hanem az önkéntes képviselet alapján kell keresetet indítani, amely akkor indul, amikor a
gondnokság alá helyezett személy még folytatja a tevékenységét; ugyanis e perben nem
ugyanaz a szabály alkalmazandó, mint a gondnokság alá helyezett személy esetében,
mindaddig, amíg az, akinek a gondnoksága alatt áll, nem érte el a serdülőkort.
5. Ulpianus, Sabinusról, XLIII. könyv.
Ha a gyám nem adja vissza az apa által letétbe helyezett vagy használatra kölcsönadott
vagyontárgyat, nemcsak a kölcsön vagy a letét, hanem a gyámság miatt is perelhető; ha pedig
pénzt kapott azért, hogy rávegye a vagyon visszaszolgáltatására, számos hatóság szerint az
említett pénz vagy a letét vagy a kölcsön, vagy a személyi kereset útján követelhető vissza. Ez
a vélemény ésszerű, mivel a vagyont tisztességtelenül szerezték meg.
6. Ugyanő, Az ediktumról, XXXI. könyv.
Ha az apai felügyelet alatt álló fiú gyámságot vezetett, és miután felszabadult, csalárd
magatartást tanúsít; felmerül a kérdés, hogy a gyámságra vonatkozó kereset ezen az alapon
megindítható-e az apával szemben. Igazságos, hogy az apa csak akkor felel a fia által
elkövetett csalásért, ha ez utóbbi azt a felszabadulás előtt követte el.
7. Ugyanő, Az ediktumról, XXXV. könyv.
Ha egy gyámolt egy másik örökösévé válik, akinek a saját gyámja kezelte a vagyonkezelőjét,
akkor jogosult lesz a gyámja ellen öröklés címén pert indítani.
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1. Ha egy gyám az ellenség kezébe kerül, amiért a gyámság megszűntnek tekintendő,
jogszerűen lehet pert indítani a kezesei ellen, akik a vagyon megőrzéséért felelősséget
vállaltak, és bárki ellen, aki a védőjeként megjelenik, és kész az ügyet vezetni, bárkit is
nevezzenek ki a vagyonának gondnokává;
8. Papinianus, Kérdések, XXVIII. könyv.
Még akkor is, ha a gyámot a postliminium joga alapján vissza lehet helyezni korábbi
gyámságába.
9. Ulpianus, Az ediktumról, XXV. könyv.
Ha a gyám az állam szolgálatában van, és emiatt távolléte alatt felmentést kapott, akkor a
gyámhatósági keresetnek van alapja. Ha azonban a gyám megszűnik az állam szolgálatában
állni, és emiatt felmentik, bárki, akit helyette kineveznek, gyámsági perben perelhető.
(1) Ha két testvér számára, akik még nem érték el a serdülőkort, gyámot neveztek ki, és
egyikük egy nagykorúvá vált testvér törvényes gyámsága alá kerül, Neratius azt mondja, hogy
a kijelölt gyám megszűnik hivatalában lenni. Ezért, mivel már nem ő a gyám, a gyámsági per
a gyámolt nevében indul ellene, noha ha végrendeletileg nevezték ki, nem szűnik meg a még
serdülőkorú kiskorú gyámsága, mert a végrendeleti gyámság mindig előnyt élvez a törvényes
gyámsággal szemben.
(2) Ha egy gyámot végrendelettel, bizonyos feltétel mellett rendelnek ki, és időközben egy
vizsgálatot követően egy másikat rendelnek ki, akkor úgy kell tekinteni, hogy a feltétel
teljesülése után a gyámságra vonatkozó keresetnek van alapja, mivel a gyám megszűnik.
(3) Ugyanezt a szabályt kell alkalmazni akkor is, ha a végrendeleti gondnokot egy bizonyos
időre rendelték ki.
(4) És általánosságban elmondható, hogy az a megállapítás, miszerint a gyám nem indíthat
gyámsági pert a gyámja ellen, csak akkor igaz, ha ugyanaz a gyámság fennáll; ugyanis
abszurd lenne, ha a gyám ügyeinek intézéséért számon kérnék, ha azt a gyám még mindig a
gyám végzi; mégis, ha a gyám ezt megszüntette, de másodszor is átveszi a bizalmi vagyon
kezelését, akkor ugyanúgy felel a gyámoltnak a gyámság alatti korábbi magatartásáért, mintha
az apjától vett volna fel kölcsönt. Nézzük meg, mi lenne ennek a véleménynek az eredménye.
Nyilvánvaló, hogy ha csak egy gyám van, akkor ő nem perelhet saját maga ellen, és az erre a
célra kijelölt gondnoknak kell perelnie; de tegyük fel, hogy már van egy másik gondnok, ki
indíthatna gyámsági pert kollégája ellen, és vezethetné azt? Nemcsak ez a helyzet, hanem ha
időközben megszűnik a fizetőképessége, a gyámtársát is felelősségre lehet vonni, mert az nem
indított ellene pert.
(5) Ha a gondnok mellé egy gondnokot rendelnek, még akkor is, ha az utóbbit gyanúsítottként
jelentették fel, nem lesz köteles megvédeni a gondnokság alá helyezéssel kapcsolatos
keresetet, mivel a gondnok még mindig hivatalban van.
(6) Ha azonban egy gondnok vagyonát elkobozták, megállapítást nyert, hogy a kincstár ellen
annak, akit helyette gondnokká neveztek ki, vagy gondnoktársainak kell keresetet benyújtani.
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(7) A többi kereset - a gyámság kivételével - a gyám ellen akkor is megindítható, ha az még
mindig a vagyonkezelőt kezeli; ilyenek például a lopás, a kár, a sérelem és a konkrét
vagyontárgyak visszaszerzése iránti keresetek.
10. Paulus, Az ediktum rövidítéséről, VIII. könyv.
Ezek a cselekmények nem járnak a gyámoltnak mindaddig, amíg a gyám a gyámságot kezeli,
bár halálával megszűnnek. A gyámot azonban továbbra is megilleti az örökössel szembeni
keresete, mivel köteles őt megfizetni.
11. Ulpianus, Az ediktumról, XXXV. könyv.
Ha a szülői felügyelet alatt álló fiú gyámságot kezel, majd emancipálódik; Julianus szerint
továbbra is gyám marad, és amikor gyámja felnő, perelhető ellene mindazért, amit az
emancipálódás előtti időben fizetni tudott, és az emancipálódás után a teljes összegért; de az
apja csak a peculium mértékéig perelhető. Ugyanis a per de peculio még a serdülőkor elérése
után is megilleti őt; mivel az emancipációtól számított egy év, amelyen belül a per de peculio
megilleti, nem kezdődik el a gyámság megszűnése előtt.
12. Paulus, Az ediktum rövidítéséről, VIII. könyv.
A gyámság alatt álló fiú azonban ezen az alapon nem indíthat keresetet az apja ellen, mielőtt
elérné a serdülőkort; ez ugyanis nem követelhető tőle, még a gyámság megszűnése után sem.
13. Ulpianus, Az ediktumról, XXXV. könyv.
Ha a gyám a serdülőkor után intézi gyámoltja ügyeit, a gyámhatósági perben csak azon
összegért felel, amely nélkül a gyám nem tudná az ügyintézést ellátni. Ha azonban a gyám a
gyámság alatt álló személy vagyonát a serdülőkor után eladja, vagy rabszolgákat és földet
vásárol; az említett eladásról vagy vásárlásról szóló elszámolás nem tartozik a gyámsági
perbe; és igaz, hogy csak a gyámsággal kapcsolatos ügyek tartoznak az ilyen jellegű eljárás
hatálya alá. Az is igaz, hogy ha a gondnok a gondnokság megszűnése után is folytatja a
bizalmi vagyonkezelés ügyeinek intézését, akkor a gondnoksági kereset beleolvad az önkéntes
képviseletre vonatkozó keresetbe; mivel szükségessé válik, hogy a gondnok behajtsa magától
azt, ami a gondnokság alapján jár. Ha azonban a gyámság gyakorlása után bárkit a kiskorú
gondnokává neveznek ki, akkor azt kell mondani, hogy az önkéntes megbízás alapján
perelhető.
14. Gaius, A tartományi ediktumról. XII. könyv.
Ha a gyám a gondnokság alá helyezett gyermek serdülőkorba lépését követően akár csak
rövid időre is lemond a gondnokságról, és azt követően újra felveszi azt, kétségtelen, hogy a
gondnokság alá helyezés iránti perben éppúgy perelhető, mint az önkéntes megbízás alapján
indított perben.
(15) Ulpianus, Disputációk, I. könyv.
Ha egy gyám a két gyámja közül az egyik gyámmal üzletet köt, és ez a gyám vesztét okozza,
az ügylet nem válik a másik gyám javára, ha mindketten csalásban vétkesek; ez nem
ésszerűtlen, mivel mindkettőjüknek meg kell fizetnie a csalárd magatartásukért járó büntetést.
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Ha azonban az egyikük, miután beperelték, kifizeti a gyámnak a neki járó összeget, ez
felmenti a másik gyámot, aki ellen nem indult per; mert még ha mindketten bűnösek is a
csalásban, akkor is elegendő, ha egyikük fizet; és ugyanez a szabály vonatkozik arra az esetre
is, ha a vagyontárgyat két személynek adják kölcsön, vagy két olyan személynél helyezik
letétbe, akiknek a gondjaira bízták.
16. Ugyanő, Az ediktumról, LXXIV. könyv.
Ha a kikötésen alapuló keresetet a gondnok ellen indítják, miközben ő még a vagyonkezelést
végzi, vagy azok ellen, akik őt képviselik, kétség merül fel azzal kapcsolatban, hogy a
gondnokság alá helyezésen alapuló kereset nem indítható-e, és hogy a kikötésen alapuló
keresetnek nem lesz helye. Számos hatóság úgy véli, hogy ezt a keresetet is el kell halasztani,
kényelmi okokból.
1. A kereset a gondnokság alá helyezett vagy kiskorú személy gondnoka ellen is benyújtható,
még a gondnokság fennállása alatt is.
(17) Ugyanő, A konzul kötelességeiről, III. könyv.
Severus és Antoninus császárok a következőket állapították meg egy rezcriptumban: "Mivel
felmerül a kérdés, hogy jár-e neked valami a gyámoktól vagy a kurátoroktól, kérésed
indokolatlan, mivel azt kívánod, hogy a per költségeihez szükséges pénzt ők szolgáltassák
neked."
18. Papinianus, Kérdések, XXV. könyv.
Ha a gyám, aki a még nem serdülő gyám ügyeit intézi, arra készteti a gyámot, hogy utasítsa el
az apja vagyonát, általában vita alakul ki arról, hogy az apja vagyonának eladása után lehet-e
méltányossági keresetet indítani a gyámnak. Úgy vélik, hogy a keresetet meg kell osztani a
gyámolt és az apa hitelezői között oly módon, hogy a vagyon elszámolásában a gyám
közvetítésével keletkezett hiányt a hitelezőnek kell pótolni. De minden veszteség, amely akár
a gyám csalásából, akár a gyám gondatlanságából származott, amikor gyámja jogtalanul
utasította vissza a vagyont, a fiúnak kell meghagyni, hogy per útján behajtsa. A fent említett
kereset kétségtelenül nem kerül benyújtásra, mielőtt a gyámolt elérte volna a serdülőkort,
hanem azonnal a hitelezőknek jár.
19. Ulpianus, Vélemények, I. könyv.
Ha az adóssal szemben fennálló követelést az utolsó gondnok jóváhagyta, a gondnok nem
perelhető a követelésért.
20. Papinianus, Vélemények, II. könyv.
Úgy döntöttek, hogy a két kurátor egyikének kiskorú örököse jogosult a teljes visszatérítésre,
amennyiben az ítélet a teljes összegre szólt. Ez az eljárás nem ad jogalapot a másik kurátorral
szembeni behajtásra, mivel kisebb összeg megfizetésére kötelezték, mint amennyit fizetnie
kellett volna, amennyiben a felperes nincs abban a korban, hogy törvényes úton jogorvoslatot
kaphasson; de a méltányosság alapján a másik kurátor felelősség alóli mentesítésének
mértékéig praetorianus per útján kell neki jogorvoslatot biztosítani.
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(1) Ezért a huszonötödik életév betöltése után, a törvényben meghatározott határidőn belül, a
gyám ellen, aki ellen gyámsági perben ítéletet hoztak, megítélt kártérítési kereset nem lesz
haszontalan; azon oknál fogva, hogy a kiskorú gondnokok ellen e mulasztás miatt ítéletet
hoztak. Ezért, ha az ítéletet a gondnokok nem teljesítették, a gondnokok csalásra alapított
kivétellel kikényszeríthetik, hogy a gyámolt perbeli jogait rájuk ruházzák.
21. Ugyanaz, meghatározások, I. könyv.
Amikor a gyám a gyámsággal kapcsolatos keresetjogát átruházza arra a gyámra, aki ellen az
ítéletet teljes egészében meghozták, hogy azt a gyámtársával szemben érvényesítse, a
keresetjog nem szűnik meg, még akkor sem, ha ez az ítélet teljesítése után történik, mert úgy
ítélték meg, hogy nem a legyőzött gyám részesedéséről történik elszámolás, hanem a
követelés összegének kifizetéséről.
22. Paulus, Kérdések, XIII. könyv.
Ha a gyám védője elveszíti a pert, nem fosztja meg a gyámoltat a kiváltságaitól, mert az nem
önként kötött vele szerződést.
(23) Ugyanő, Vélemények, IX. könyv.
Ha egy gondnokolt örököse ellen gondnoksági perben indítottak pert, a gondnoka nem
tekinthető a törvény erejénél fogva mentesítettnek, és a jogerőre hivatkozással sem adható
neki kivétel. Ugyanezt a szabályt kell betartani az elöljárók örököseire vonatkozóan is.
24. Ugyanaz, Döntések, II. könyv.
Ha egy posztumusz, még meg nem született gyermek számára gyámot neveznek ki, a
gyámsági per nem indítható, mivel nincs gyámolt, és a gyámként eljáró fél sem felel, mivel az
ilyen eljárásnak nincs jelentősége, és nem perelhető önkéntes ügynöki tevékenység miatt sem,
mivel nem tekinthető úgy, hogy egy meg nem született személy ügyeit intézte volna, és ezért
méltányossági keresetnek adnak helyt ellene.
25. Hermogenianus, Epitoméi a jogról, V. könyv.
A gyámság kiváltsága nemcsak a gyámolt javára, hanem a gyám vagyonával szemben is
megilleti a gyámot, valamint a gondnokság alá helyezett férfi vagy nő, illetve elmebeteg férfi
vagy nő vagyonának gondnoksága esetén is, ha a biztosítékot nem adták meg.

4. cím. A gyámsággal kapcsolatos ellenpernek és a praetoriánus keresetnek
a tárgyában
(1) Ulpianus, Az ediktumról, XXXVI. könyv.
A praetor a gyámságra vonatkozó ellenintézkedést engedélyezett, és azért vezette be, hogy a
gyámok annál könnyebben fogadják el a bizalmi vagyonkezeléseket; mivel tisztában voltak
azzal, hogy a gyámok a kezelésük eredményeként a gyámsággal is kötve lesznek hozzájuk.
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Mert bár a gyámok beleegyezése nélkül a gyámok nem felelősek, és a gyám sem
kényszerítheti gyámját, hogy a javára megterhelje a vagyonát; mégis, elismerik, hogy a gyám
a gyámmal szemben polgári jogi felelősséggel tartozik a gyámnak a kezelésének
eredményeként. A gyámokat ugyanis sürgetni kell, hogy rávegyék őket arra, hogy a saját
vagyonukból bármit is fizessenek gyámoltjuk javára, noha tudják, hogy a ráfordított összeget
vissza fogják kapni.
1. Ez a kereset nem csak a gyám ellen, hanem bárki ellen is megalapozott, aki az ő nevében
üzletet köt.
2. Meg kell továbbá mondani, hogy ha van gondnoka akár gyámoltnak, akár kiskorúnak, akár
elmebetegnek, akár tékozlónak, az ellenintézkedést neki is meg kell adni. Ugyanezt a szabályt
állapították meg a meg nem született gyermek gondnoka tekintetében is. Ez volt Sabinus
véleménye, aki úgy vélte, hogy az ellenkeresetet ugyanezen okokból más gondnokok számára
is meg kell adni.
3. Megállapítjuk, hogy ez a kereset a gondnok által a hivatali idejének lejárta után is
benyújtható, de amíg ez tart, addig nem lehet perelni. Ha azonban egy fél a gondnok nevében
ügyeket intéz, vagy akár a gondnokságot is igazgatja, akkor e keresetnek haladéktalanul van
alapja, mert ebben az esetben is azonnal indítható ellene kereset.
4. Ezenfelül, ha valakit gyámsági perben perelnek, akkor a gyám beszámíthatja mindazt, amit
a gyámja érdekében elköltött. Ezért az ő döntése lesz, hogy követeli-e a beszámítást, vagy pert
indít a költségeiért. De mi van akkor, ha a bíró nem hajlandó elfogadni a beszámítását, élhet-e
a viszontkereset lehetőségével? Kétségtelenül megteheti. Ha azonban az elszámolását
elutasították, és ő belenyugodott, ha viszontkeresetet nyújt be, a bírónak nem kellene úgy
döntenie, hogy a ráfordításait megtéríti.
5. Felmerül a kérdés, hogy egy ilyen eljárás során nemcsak a gyámolt javára vagy
vagyonának javára felmerült költségeket kell-e figyelembe venni, hanem azt is, ami a
gyámnak egyéb okokból (például a gyámolt apja által, ha valamivel tartozna) tartozik. Úgy
vélem, a jobb vélemény az, hogy mivel a gyám által benyújtott kereset nem vitatott, az
ellenkeresetet nem kell figyelembe venni.
6. Lássuk azonban, mi a teendő abban az esetben, ha a gyám hivatalából adódóan elhalasztotta
a visszatérítést, és ezért nem szedte be a neki járó összeget. Kárpótolható-e gyámsági
viszontkereset útján? Ez utóbbi tűnik a legjobb véleménynek, mert ahogyan a gyám által a
gyámolt javára fordított összegek is behajthatók a viszontkereset útján, úgy kell behajtania azt
is, ami őt magát illeti, vagy elegendő biztosítékot kell szereznie a követelésre.
7. Úgy vélem, hogy ha a kötelezettség olyan okból keletkezik, amelyet az elévülés elévült,
akkor a gyámhatósági ellenkérelemnek helye van.
8. Úgy vélik, hogy e keresetnek akkor is helyt kell adni, ha a pert nem gyámsági perben
indítják, mert néha a gyámolt nem hajlandó gyámsági pert indítani, azon oknál fogva, hogy
nem tartozik neki semmivel; vagy másrészt több költséget fordítottak rá, mint amennyit kellett
volna; ez esetben a gyámot nem szabad megakadályozni abban, hogy ellenkeresetet nyújtson
be.
(2) Julianus, Digest, XXI. könyv.

1176

Még több ok szól e keresetnek való helyt adás mellett, ha a gyám által elkövetett hűtlen
kezelés miatt indított perről van szó.
3. Ulpianus, Az ediktumról, XXXVI. könyv.
De mi van akkor, ha a gyám több pénzt költ gyámoltjára, mint amennyit annak vagyona tesz
ki? Lássuk, vajon vissza tudja-e ezt szerezni. Labeo azt állítja, hogy igen. Ezt a véleményt
azonban csak ott kell elfogadni, ahol a gyámság ilyen módon való kezelése a gyám érdekét
szolgálja. Ha nem célszerű, hogy ez így történjék, akkor azt kell mondani, hogy a gyámot fel
kell menteni, mert a gyámságot nem szabad úgy kezelni, hogy a gyámság tönkremenjen. Ezért
a bírónak, aki az ellenkeresetet elbírálja, figyelembe kell vennie, hogy a gyámoltnak milyen
előnye származik, és hogy a gyám a hivatali kötelezettségeinek megfelelően vállalta-e a
kiadást.
(1) Meg kell vizsgálni, hogy az ellenkérelem, amely lehetővé teszi a gyám számára, hogy a
gyám felmentést kapjon a gyámtól, megalapozott-e. Senki nem mondta ki, hogy a gyám
előterjesztheti az ellenkeresetet annak érdekében, hogy a gyámsággal kapcsolatos per alól
felmentést kapjon; de csak a felelősség alóli felmentésre való hivatkozással mindazért, amit a
gondnokság ellátása miatt esetleg elvesztett. Visszakövetelheti azonban a pénzt, ha a saját
pénzét használta fel erre a célra, a kamatokkal együtt, de csak három százalékkal, vagy az
ország azon részén szokásos kamatlábbal; vagy olyan kamattal, amilyen kamatra a pénzt
kölcsönadták, ha a kölcsönadásra a gyámolt felmentése érdekében volt szükség valamilyen
alapos okból; vagy olyan kamatra, amelynek megfizetése alól a gyámot felmentette; vagy
olyan kamatra, amelyre a gyám jogosult, ha a gyámnak nagy előnyére vált, hogy a gyám
mentesült a kötelezettségei alól.
(2) Nyilvánvaló, hogy ha a gyám köteles kamatra kölcsönadni bizonyos, a gyámja tulajdonát
képező pénzt, és van egy összeg is, amelyet neki kell fizetnie, akkor ő maga nem szedhet
kamatot az utóbbitól, és nem is lesz köteles kamatot fizetni neki.
(3) Ezért ha a gyámja saját használatára a gyámja tulajdonát képező pénzt használta fel, és ezt
követően ugyanekkora összeget költ a gyámja vagyonára, akkor megszűnik, hogy azt a pénzt
saját javára használta fel, és nem köteles kamatot fizetni rá. Ha korábban pénzt költött a
gyámoltja vagyonára, és ezt követően a gyámolt pénzeszközeit saját használatára fordítja,
akkor nem tekinthető úgy, hogy a gyámoltja javára használta fel a saját magának járó
összeggel megegyező összeget, és nem köteles kamatot fizetni az említett összeg után.
(4) Nézzük meg, hogy a gyám a gyámsága alatt, vagy akár annak megszűnése után
megelőlegezett pénz után behajthatja-e a kamatot, vagy csak a fizetés elmaradása után
hajthatja be. A jobbik vélemény az, hogy a neki járó összeget visszakövetelheti, mivel a pénze
nem lehet tétlen.
(5) Meg kell azonban állapítani, hogy ha a behajtandó összeget a gyámolt hagyatékából kell
kivenni, akkor a gyám nem szedhet kamatot a gyámtól.
(6) De mi van akkor, ha a gyám nem térítheti meg magát a gyámolt vagyonából, mert a pénzt
földvásárlásra szánták? Ha azonban a gyám nem kérte a prétortól a pénz kifizetését, vagy
engedélyt arra, hogy a letétbe helyezendő összegből a neki járó összeget a maga számára
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tartalékolja, és ha ezt kérte, de nem sikerült elérnie, akkor úgy kell tekinteni, hogy nem veszíti
el érdekeit, ha ellenkeresetet nyújt be.
(7) Elegendő, ha a gyám megfelelően és szorgalmasan kezelte a bizalmi vagyonkezelő ügyeit,
még akkor is, ha ügyletei esetleg hátrányosan végződtek.
(8) A gyámsággal kapcsolatos ellenkérelembe beletartozik mindaz, amit a gyámság előtt és
után a gondnokság alá helyezett vagyon javára fordítottak; amennyiben bizonyított, hogy az
ilyen kiadások a gondnokság fennállása alatt a gondnokság ügyeivel kapcsolatosak voltak,
függetlenül attól, hogy a fél csupán gondnokként járt-e el, és azt követően nevezték ki, vagy
pedig egy meg nem született gyermek gondnoka volt. Ha azonban nem eljáró gyámként
végezte az ügyleteket, akkor is megkaphatja azt, amit korábban elköltött; mivel a gyámsággal
kapcsolatos perben a gyámsággal kapcsolatos ítélet összegéből le kell vonni a gyámsággal
kapcsolatos perben felmerült költségeit; feltéve azonban, hogy ezek a költségek jóhiszeműen
merültek fel.
(9) Nyilvánvaló, hogy ez a kereset örökös, és hogy mind az örökös javára, mind az örökös
ellen, valamint az ügyben érdekelt más örökösök javára és ellene is megilleti.
4. Julianus, Digest, XXI. könyv.
A hivatalából eltávolított gyámot ugyanolyan helyzetűnek kell tekinteni, mint akinek a
gyámsága megszűnt, és ezért ugyanúgy perelhető, mintha a gyám a serdülőkort elérte volna;
tehát az ellenperben, ha valamit elvesztett, jogosult perelni annak visszaszerzése érdekében,
mert semmi sem akadályozza a gyanúsított gyámot abban, hogy visszaszerezze azt, amit
megelőlegezett, és amit nem szabad elveszítenie, még ha túl nagy összeget is költött a gyámja
javára.
5. Ulpianus, Vélemények, I. könyv.
Véleményem szerint a gyámolt örököse, ha olyan összeget fizetett ki, amelyért a gyámoltjai
felelősek voltak, jogosult a velük szembeni ellenszolgáltatásra.
6. Paulus, Plautiusról, V. könyv.
Ha a gyám kötelezi magát a gyámoltja helyett, akkor jogosult az ellenkérelemre, még azelőtt,
hogy a tartozást kifizette volna.

5. cím. Aki eljáró gyámként vagy gondnokként üzletet folytat
1. Ulpianus, Az ediktumról, XXXVI. könyv.
A praetor szükségből létrehozta a gyámság helyébe lépő intézkedést. Ugyanis nagyon gyakran
bizonytalan, hogy a fél a gyámságot tényleges gyámként, vagy csupán a helyét betöltő
személyként kezelte-e, és ezért mindkét esetben rendelkezésre álló keresetet írt elő; így akár
tényleges gyám volt a gyám, aki az ügyeket intézte, akár nem, a keresetért mégis felelősséggel
tartozik. Gyakran ugyanis nagy bizonytalanság merül fel, így nem lehet könnyen
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megállapítani, hogy az, aki a bizalmi vagyonkezelést végezte, valóban gyám volt-e, vagy nem
volt az, hanem csupán a hivatalból eredő feladatokat látta el ebben a minőségében.
1. Gyámként jár el az, aki kiskorúak ügyeivel kapcsolatban gyámi feladatokat lát el, vagy
akkor, ha magát gyámnak hiszi, vagy ha tudja, hogy nem az, mégis annak adja ki magát.
2. Ezért, ha egy rabszolga gyámként jár el, az isteni Severus egy rescriptumban kimondta,
hogy a rabszolga cselekedetei miatt méltányossági keresetnek kell helyt adni a gazdája ellen.
3. Kétségtelen, hogy perelhető az a fél, aki gyámként intézte a kiskorú ügyeit, még mielőtt az
utóbbi elérte volna a serdülőkort, mert valójában nem gyám.
4. Ezért, ha valaki gyámként eljárva a gyámság megszűnése után egy kiskorú ügyeit intézi,
felelősséggel tartozik.
5. Ha valaki a kinevezése előtt látszólagos gondnokként, majd azt követően valódi
gondnokként kezel egy gyámságot, akkor a gondnokság alá helyezés közben, törvényes
felhatalmazás nélkül végzett cselekményekért is felelősséggel tartozik, bár az említett
cselekmények a gondnokság alá helyezési perben szerepelnek.
6. Ha valaki gyámi feladatokat lát el egy olyan kiskorú ügyeivel kapcsolatban, aki már elérte a
serdülőkort, és ezért nem lehet gyámja, az ilyen jellegű keresetnek nincs helye. Ugyanez a
szabály vonatkozik a meg nem született gyermek ügyére is, mivel ahol bárki gyámként jár el,
szükséges, hogy az általa képviselt személy nagykorú legyen, azaz még nem töltötte be a
serdülőkort. Az önkéntes képviseletre alapított kereset azonban ebben az esetben is
megalapozott.
7. Ha a prétor által egy kiskorú számára kijelölt gondnok végzi az ügyeket, felmerül a kérdés,
hogy felelősséggel tartozik-e, mint aki a gondnok helyét tölti be. A jobbik vélemény szerint ez
a kereset nem áll fenn, mivel a fél a gondnok feladatait látta el. Ha azonban nincs gondnok, és
valakit a prétor vagy a kormányzó arra kényszerít, hogy gondnokként járjon el, és magát
gondnoknak vélve intézi a gondnokságot, meg kell vizsgálni, hogy felelős-e a gondnoki
minőségében elkövetett cselekményeiért. A jobbik vélemény az, hogy még akkor is felelős, ha
kényszer hatására járt el, azon oknál fogva, hogy az ügyletet gyámi szándékkal intézte, még
ha a valóságban nem is volt az. A fent említett gondnok azonban nem gyámként, hanem
gondnokként végezte az ügyletet.
8. A gyámként eljáró személy elleni keresetbe az érdek is beletartozik.
9. A gyámként eljáró fél csak az általa végzett ügyekért felel-e, vagy azokért is, amelyekkel
foglalkoznia kellett volna? És valóban, nem felel semmiért, ami nem a gyámsággal
kapcsolatos, és semmi olyan ügyért sem, aminek nem kellett volna azzal összefüggésben
állnia, amíg ő gyámként járt el. Ha bizonyos ügyeket intézett, meg kell vizsgálni, hogy
felelősségre vonható-e azért, amivel nem foglalkozott, és annyiban felel, amennyiben másnak
kellett volna, ha ő intézte volna. Ha azonban, tudván, hogy nem ő a gyám, tartózkodott a
bizalmi vagyonkezelésétől, nézzük meg, hogy felelősségre vonható-e, ha nem értesítette a
gyámolt közeli hozzátartozóit, hogy gyámot rendeljenek ki a gyámolt számára. A jobbik
vélemény az, hogy felelősségre vonható.
(2) Celsus, Digest, XXV. könyv.
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Ha valaki gyámként üzletet folytat, miközben nem tölti be a tisztséget, és eladja a gyámolt
vagyonát, amelyet később nem haszonélvezettel szerez meg; ez utóbbi akkor is indíthat pert
az említett vagyonért, ha biztosítékot adtak neki, azon oknál fogva, hogy a gyámként eljáró
személy által a gyám ügyeinek intézése nem azonos a valódi gyáméval.
3. Javolenus, Episztolák, V. könyv.
Kérdezem, hogy az, akit végrendeletileg gyámnak neveztek ki, de erről a tényről nem tud,
felelősségre vonható-e a gyámolt ügyeinek tényleges gyámként való intézéséért, vagy az
említett ügyek gyámként való intézéséért. Azt válaszoltam, hogy nem hiszem, hogy tényleges
gyámként felelősségre vonható, mivel tudnia kell, hogy ő a gyám, hogy a hivatalából eredő
kötelességeit ugyanolyan szellemben lássa el, mint ahogyan egy gyámnak cselekednie
kellene.
(4) Pomponius, Quintus Muciusról, XVI. könyv.
Annak, aki megbízott gyámként jár el, ugyanolyan jóhiszeműnek és gondosnak kell lennie,
mint egy valódi gyámnak.
5. Ulpianus, Az ediktumról, XXVIII. könyv.
Aki gyámként eljárva üzletet kötött, az jogosult az ellenkérelemre.

6. cím. A hamis gyámhatóság alatt végzett ügyletekről
1. Ulpianus, Az ediktumról, XII. könyv.
Ennek az ediktumnak az igazságossága semmiképpen sem félreérthető, mert azért alkották
meg, hogy a szerződő feleket ne lehessen megtéveszteni egy hamis gyám közreműködésével.
1. Az ediktumban a következők szerepelnek: "Amit olyan személy felhatalmazása alapján
tesznek (mondja a praetor), aki nem volt gyám".
2. Sok minden hiányzik az ediktum feltételeiből. Mert mi van akkor, ha a gyámoltnak nem
lenne joga a hatalmát gyakorolni, például ha elmebeteg lenne, vagy ha más tartományba
nevezték volna ki.
3. Pomponius azonban a harmincadik könyvben kijelenti, hogy néha, bár az ügyletet
olyasvalakinek a megbízásából bonyolították le, aki nem volt gyám, az ediktumnak ez a része
nem lesz alkalmazható. Mert mi van akkor, ha két gyám van, akik közül az egyik hamis, a
másik pedig valódi, és mindketten engedélyeznének egy cselekményt, érvényes lenne-e az
ügylet?
4. Pomponius a harmincadik könyvben azt mondja, hogy bár ez az ediktum nem említ
kifejezetten egynél több hamis gyámot, mégis több hamis gyám cselekedetére vonatkozik.
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5. Pomponius azt is mondja, hogy még ha egy gyámként eljáró személy meghatalmazása
alapján végez is egy gyámolt ügyleteket, ez az ediktum akkor is érvényes, hacsak a prétor
nem rendelte el, hogy megerősíti azt, ami ilyen meghatalmazás alapján történt, mert akkor a
cselekmény a prétor támogatása miatt lesz érvényes, és nem a törvény erejénél fogva.
6. A praetor azt mondja: "Ha egy gyámolt nem tud arról, hogy gyámja nem valódi, teljes
kártérítést adok neki". Nem ad felmentést annak a gyámoltnak, aki tisztában volt a ténnyel,
ami ésszerű, mert önként megtéveszti magát.
2. Paulus, Az ediktumról, XII. könyv.
"Ha a gyám nem tud arról, hogy gyámja nem valódi", Labeo szerint ez akkor érvényes, ha a
gyámot tájékoztatták a tényről, és jóhiszeműen megtagadta, hogy elhiggye azt.
3. Ulpianus, Az ediktumról, XII. könyv.
Nyilvánvaló, hogy az ilyen ismeret nem sérti azt a felet, aki nem szorul segítségre; mint
például, ha az egyik gyámság alatt álló személy üzletet köt a másikkal, mivel a cselekmény
semmis, az ő ismerete nem sérti őt.
(4) Paulus, Az ediktumról, XII. könyv.
A mentesség a huszonöt év alatti, tudomással bíró kiskorúaknak jár.
5. Ulpianus, Az ediktumról, XII. könyv.
Néha azonban, bár a tudomásszerzés kárt okozhat, a visszaszolgáltatást akkor is meg kell
adni, ha a felet a prétor utasítására kényszerítették a kérdéshez való csatlakozásra.
6. Paulus, Az ediktumról, XII. könyv.
Bármely ügyletben nem szabad figyelembe venni a gyámolt tudását, hanem csak a gyámja
tudását kell figyelembe venni. Ezért még akkor is, ha a gyámoltnak biztosítékot nyújtottak,
jobbnak tartják, ha a gyám vagyonát visszaadják, mintha a gyám a biztosíték bizonytalan
eredményétől függne. Julianus ezt a véleményt adta meg minden olyan esetben, amikor a
gyámoltat becsapták.
7. Ulpianus, Az ediktumról, XII. könyv.
Végül a praetor azt mondja: "Pert indítok az ellen a fél ellen, aki nem lévén gyám, állítólag
csalárd módon engedélyezte a gyámolt cselekedetét; és a kérdéses vagyon értékére
vonatkozóan ítéletet kell hozni ellene".
1. A gyámot nem lehet mindig beperelni, és az sem elegendő, ha tudatosan engedélyezte az
ügyletet, hanem rosszhiszeműen is kellett eljárnia. Mi lenne a következménye annak, ha a
meghatalmazását kénytelen lenne megadni, vagy ha félelemmel késztetnék erre: nem kellenee ilyen körülmények között felmentést kapnia?
2. Ahol a praetor azt mondja: "A szóban forgó ingatlan értéke". Úgy gondolom, hogy nem a
büntetésre, hanem csupán az elvesztett valódi összegre utal.
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3. Pomponius nagyon helyesen mondja ki a harmincadik könyvben, hogy az ítéletbe bele kell
foglalni azoknak a költségeknek az elszámolását is, amelyeket a felperesnek a kereset
benyújtásával kellett viselnie.
4. Ha több hamis gyám van, és közülük az egyik visszaszolgáltatja, a többit felmentik, de ez
nem valósul meg azzal, hogy a felperes csak egyet választ ki.
8. Paulus, Az ediktumról, XII. könyv.
Ezért Sabinus azt mondja, hogy ha a felperes nem kapta vissza a teljes összeget egyiküktől
sem, akkor nem lehet megtagadni tőle a hiányért a többiekkel szemben való jogorvoslatot.
(9) Ulpianus, Az ediktumról, XII. könyv.
E keresettel kapcsolatban Pomponius a Harmincegyedik könyvben azt állítja, hogy bárki ellen
meg lehet adni, aki rosszhiszeműen cselekszik annak érdekében, hogy egy másik, a tényről
nem tudó személyt rávegyen arra, hogy a gyámsága által egy ügyletet engedélyezzen.
1. Labeo azt mondja, hogy az ilyen jellegű in factum kereseteket az örökösök és jogutódaik
indíthatják, de ellenük nem lehet perelni, és egy év elteltével sem lehet őket indítani, mivel
egy cselekményt büntetnek, és csaláson alapulnak; és hogy ezek noxális keresetekké válnak,
ha olyan felek ellen indítják őket, akik mások hatalmának vannak alávetve.
10. Gaius, A tartományi ediktumról, IV. könyv.
Ha hamis gyám miatt pert indítanak egy gyámolt ellen, és időközben eltelt a törvényben előírt
határidő, vagy a vagyontárgyat haszonélvezettel szerezték meg, a vétkes félnek kell viselnie
minden esetlegesen felmerülő kellemetlenséget, mintha valódi gyám lenne, és az előírt
határidőn belül indítottak volna ellene pert.
(11) Ulpianus, Az ediktumról, XXXV. könyv.
Az a hamis gyám, aki tizenkét vagy tizennégy éves kiskorúnak felhatalmazást ad
szerződéskötésre, csalás miatt ténybeli felelősséggel tartozik, függetlenül attól, hogy milyen
állapotban van, hogy saját maga ura, vagy másnak a felügyelete alatt áll.
1. Aki kiskorúnak csalárd módon meghatalmazást ad, az e rendelet értelmében felelősségre
vonható.
2. Ezen túlmenően, aki az apai felügyelet alatt álló lányt szerződés megkötésére
felhatalmazza, felelősséggel tartozik. Ugyanez a jogi szabály vonatkozik arra az esetre is, ha
valaki gyámként eljárva engedélyezi egy rabszolganőnek, hogy pénzt vegyen kölcsön;
ugyanis a szerződő felet minden ilyen esetben a gyám közvetítésével tévesztik meg, mivel a
gyámhatóság közreműködése nélkül nem kötött volna szerződést a kiskorúval.
3. Julianus a Digestum huszonegyedik könyvében tárgyalja azt a kérdést, hogy meg kell-e
adni ezt a keresetet egy olyan apa ellen, aki a lányát férjhez adta, amíg az még nem töltötte be
a tizenkettedik életévét. A tekintélyek súlya szerint elnézést kell adni annak az apának, aki túl
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korán akarta lányát férjének családjába bevezetni, mivel úgy vélik, hogy ezzel inkább túlzott
szeretetből, mint rosszindulatból cselekedett.
4. Julianus azonban úgy véli, hogy ha a leány tizenkét éves kora előtt meghal, miután
megkapta a hozományt, és az, aki jogosult volt rá, rosszhiszeműen cselekedett, a férj a csalás
miatt kivételesen eltiltható, amikor a hozományért perel, abban az esetben, ha a házasság
érvényessége esetén az egész vagy egy része erejéig részesült volna a hozományból.
12. Ugyanő, Vélemények, XII. könyv.
Ha a bíróságon kihallgatott fél azt válaszolja, hogy ő gyám, akkor e kijelentéséért nem
vonható felelősségre. Ha azonban nem volt gyám, és a kiskorút a válasza révén bármilyen
módon becsapták, méltányossági keresetet kell indítani ellene.

7. cím. A gyámok és gondnokok kezességéről és azokról, akik azt
felajánlották, valamint az előbbiek örököseiről
(1) Pomponius, Sabinusról, XVII. könyv.
Bár a gyámolt örököse nem lép a helyébe, az elhunyt félbehagyott ügyeit az örökösnek kell
elintéznie, ha férfi és nagykorú, és ilyen körülmények között csalást követhet el.
1. Az örökösnek át kell adnia a gyámoltnak mindazt, ami a gyám kezében volt. Ha az örökös
elveszi mindazt, amit az elhunyt a gyámolt kezében hagyott, nem mentesül a büntetőjogi
felelősség alól; ennek ugyanis semmi köze a gyámsághoz, és praetorianus perrel kötelezhető
annak átadására.
2. Ulpianus, Sabinusról, XXXIX. könyv.
A gyám iránti kérelmet akkor is benyújtottnak tekintik, ha az más által történik; és ugyanez a
szabály vonatkozik a gyám kijelölésére is, mert aki azt más közvetítésével teszi, ugyanezt
teszi.
(3) Ugyanő, Az ediktumról, XXXV. könyv.
Megállapítást nyert, hogy mind a kezes, mind az örökösei ugyanolyan mértékű kamat
megfizetésére kötelesek, mint amekkora kamatot magától a gyámtól megkövetelnek.
4. Ugyanő, Az ediktumról, XXXVI. könyv.
Mivel kimutattuk, hogy az örökös is perelhető a gyámsági perben, meg kell vizsgálni, hogy a
perbe bevonható-e a maga által elkövetett csalás, vagy csupán az a mód, ahogyan az örökös a
bizalmi vagyonkezelését végezte. Serviusnak fennmaradt egy véleménye, amelyben úgy vélte,
hogy ha az örökös a gyám halála után is folytatta a gyámolt ügyeinek intézését, vagy
elköltötte a gyámolt pénzét, amelyet a gyám ládájában talált, vagy beszedte azt a pénzt,
amelyre a gyám szerződött, akkor a gyámsági perben saját nevében felelősségre vonható;
mivel megengedett, hogy az örökös ellen esküt lehessen tenni azon vagyon értékére

1183
vonatkozóan, amelyet saját csalárd cselekedetei miatt veszített el, nyilvánvaló, hogy a
gyámhatósági perben felelősségre vonható a saját rosszhiszeműsége miatt.
1. Nyilvánvaló, hogy az örökös nem felel a saját gondatlanságáért.
2. A gyám örököse köteles kamatot fizetni a gyámolt által befektetett pénz után, és a bíró a
jog és az igazságosság elvei szerint dönt a kamat összegéről, valamint arról, hogy mennyi
ideig kell azt fizetni.
3. Ha a gyámok által megnevezett kezesek megjelennek, és nem ellenkeznek, és nevüket a
közokiratba bejegyzik, akkor igazságos, hogy ugyanolyan mértékben kell őket felelősségre
vonni, mintha a kikötés jogszerűen történt volna. Úgy tűnik, hogy ugyanez a szabály
vonatkozik azokra is, akik kezeskednek a gyámokért, vagyis akik kijelentik, hogy
fizetőképesek, mivel ők foglalják el a kezesek helyét.
(5) Paulus, Az ediktumról, XXXVIII. könyv.
Ha a gyám kezesei ellen a gyám vagyonának biztosítására vonatkozó kikötésen alapuló pert
indítanak, a gyámnak jogában áll ugyanolyan intézkedéseket tenni a védelmük érdekében,
mint a gyámnak.
6. Papinianus, Vélemények, II. könyv.
Egy gyámolt pert indított gyámjai és kezesei ellen. Az ügyben eljáró bíró meghalt, mielőtt az
ügy elé került volna, és egy másik bírót neveztek ki, aki csak a kezesek ellen indított eljárást.
A hatáskörrel rendelkező bírónak kötelessége a gyámokat személyesen felelősségre vonni az
ítélet nagyobb részéért, amennyiben azok fizetőképesek, és a vagyonkezelés nem külön,
hanem közösen történt.
(7) Ugyanaz, Vélemények, III. könyv.
Amikor a kezesek, akik kötelezték magukat arra, hogy gondoskodjanak a gyámolt
vagyonának biztonságáról, kérik, hogy az utóbbi indítson pert a gyámja ellen, mielőtt
hozzájuk fordulna, és megígérik, hogy ha ezt megteszi, akkor kártalanítják őt azért, amit a
gyámtól nem tud behajtani, akkor úgy ítélik meg, hogy a fennmaradó összeg behajtására
irányuló pert a fizetőképes kezesek között kell megosztani; mivel a kötelezettséget úgy
tekintik, hogy ők vállalták, mint ahogyan a több személy irányítása alatt kölcsönadott pénz
esetében is egyenlően osztják meg a keresetet közöttük. Mert ahol az, amit az egyik adott, a
másik felmentésére szolgál, miért zárná ki a kereset sajátos jellege a méltányos felosztást?
8. Paulus, Vélemények, IX. könyv.
Annak a személynek az örökösei, akit nem neveztek ki szabályszerűen gyámnak vagy
gondnoknak, és nem vállalta a bizalmi vagyonkezelést, sem rosszhiszeműségért, sem
gondatlanságért nem felelnek.
1. Paulus azon a véleményen van, hogy az ilyen jellegű keresetet a gyámolt örököse ellen kell
indítani, ahogyan az elhunytat is alávetették volna. Ez annyiban érvényes, hogy az örökös
nem menthető fel, ha arra hivatkozik, hogy nem találta meg a gyámságra vonatkozó iratokat;
mivel ugyanis az örökös minden jóhiszemű perben felel az elhunyt rosszhiszeműségéért, úgy
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gondolom, hogy ugyanezt a szabályt kell betartani a gyámságra vonatkozó perben is. A
birodalmi alkotmányok azonban az örökösök tudatlansága miatt mentességet biztosítanak. Ezt
a szabályt akkor is be kell tartani, ha az örököst a gyám halála után perelik, de nem akkor, ha
a gyám az örökös halála után halt meg; mert az örökösökkel való egyesüléssel büntető pereket
közvetítenek mindkét fél örökösei számára és ellen, és a rendszerint idővel megszűnő
perjogok megmaradnak.

8. cím. A bírák elleni perekről
1. Ulpianus, Az ediktumról, XXXVI. könyv.
A járulékos keresetek nem általában a rend ellen, hanem különösen a magisztrátusok ellen
nyújthatók be, és nem indíthatók az utóbbiak kezesei ellen, mivel ezek a kormány vagyonának
biztonságáért kötelezték magukat, nem pedig a gyámhatóság vagyonáért. Ezért tehát nem
azok, akik a magisztrátusokat jelölték, hanem kizárólag a magisztrátusok felelnek. Ahol
azonban maga a Rend vállalta a felelősséget, ott azokat kell felelősnek tekinteni, akik jelen
voltak; mert nem sokat számít, hogy ők jelölték-e a gyámot, vagy ők lettek-e kezesek érte,
vagy ők maguk vállalták a felelősséget. Ezért a praetoriánus per velük szemben indítható. Ha
azonban a gyámot a városi elöljárók nevezik ki, nem tekinthető úgy, hogy a gyámot az egész
rend választotta ki.
1. Sem a prétor, sem más, a gyám kijelölésének jogával felruházott személy nem vonható
felelősségre e kereset alapján.
2. Ha egy tartomány kormányzója azt kívánja, hogy az elöljárók csupán a gyámsággal
kapcsolatos eszközökről adjanak számot, hogy ő maga rendelhesse ki a gyámot, nézzük meg,
hogy milyen mértékben felelősek, ha egyáltalán felelősek. Az isteni Márknak van egy olyan
rescriptuma, amelyben úgy határoz, hogy azok, akik a Kormányzónak e kérdéssel
kapcsolatban jelentést tesznek, nem felelősek úgy, mintha ők maguk tették volna a kinevezést;
de ha megtévesztésben vétkeztek azáltal, hogy akár kegy vagy pénz ösztönzésével hamis
nyilatkozatot tettek, akkor felelősek lesznek. Egyértelmű, hogy ha a tartomány kormányzója
elrendeli, hogy kérjenek biztosítékot, akkor kétségtelenül felelősségre vonhatók, még akkor
is, ha ő nevezett ki gyámot.
3. Ha egy tartomány kormányzója, miután másoktól megkapta a gyámként kinevezendő
személyek nevét, elküldi ezeket a neveket a városi elöljáróknak, hogy azok információt
szerezzenek róluk, és ő, miután megkapta azokat, kijelöli a gyámokat; felmerül a kérdés, hogy
az elöljárókat ugyanúgy felelősségre kell-e vonni, mint azokat, akik információt szolgáltatnak
a prétornak. A kérdés az, hogy van-e különbség abban, hogy a magisztrátusok maguk adják-e
a kiválasztott neveket a kormányzónak, vagy pedig ő kapja azokat valaki mástól? Úgy
gondolom, hogy mindkét esetben az elöljárók felelősek, ha csalást vagy súlyos gondatlanságot
követtek el.
4. Nemcsak a gyámoltak, hanem a jogutódok is élhetnek a kiegészítő intézkedésekkel.
5. Ahol nem teljesen fizetőképes kurátorokat neveztek ki, azt kell mondani, hogy a
magisztrátusok felelősek, ha a kormányzó az ő javaslatukra vagy az általuk jóváhagyott nevek
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közül nevezte ki őket. Ha azonban a kormányzó a neveket nekik küldi kinevezésre, vagy a
kinevezés után követeli meg tőlük a biztosíték letételét, a felelősség a magisztrátusokat
terheli.
6. Az elöljárók akkor is felelősek, ha egyáltalán nem rendelnek ki gyámot vagy gondnokot, de
csak akkor, ha az értesítést követően nem ők rendelik ki a gondnokot vagy gondnokot. Ezért a
bírák kétségtelenül felelősek lesznek minden olyan kárért, amelyet a kiskorúak vagy a fiatalok
időközben elszenvednek, ha nem teljesítették feladatukat, miután erre utasították őket.
7. Meg kell jegyezni továbbá, hogy ha az önkormányzati elöljárók szándékosan elhalasztják a
gyám kinevezését a hivatali idejük lejártáig, vagy ha szándékosan késleltetik a biztosíték
nyújtását, amíg utódaik meg nem kezdik a hivataluk ellátását, az nem jár előnyökkel
számukra.
8. Az isteni Hadrianus egy rescriptumban kimondta, hogy a keresetnek még az ellen a fél
ellen is helyt kell adni, akit a gyám által felajánlott értékpapírok értékének vizsgálatára
választottak ki.
9. Ha a magisztrátusok között egyetértés volt abban, hogy gyámot csak egyikük kockázatára
kell kinevezni, az isteni Hadrianus egy rezcriptumban kimondta, hogy az ilyen szerződés nem
sértheti a gyámolt jogait; mert a közjogot nem lehet megváltoztatni a duumvirák puszta
megállapodásával; Úgy vélem azonban, hogy először ahhoz a félhez kell fordulni, aki a
felelősséget vállalta, és amint eszközei kimerültek, a társát kell számon kérni, mint ahogyan
abban az esetben is, ha csak egyvalaki tette volna a kinevezést, azt tartanánk, hogy először
hozzá kell fordulni, és csak azután a társához.
10. Ha a fizetőképesnek tűnő személyek nem találhatók abban a városban, ahol a gyámok
születtek, az elöljárók kötelessége, hogy a szomszédos városokban keressenek néhány
alaposan becsületes személyt, és a neveket elküldjék a tartomány kormányzójának, de ők
maguk nem tarthatnak igényt a kinevezés jogára.
11. Ha a magisztrátus olyan gyámot rendel ki, aki akkoriban fizetőképes volt, és nem követel
tőle biztosítékot, ez nem elegendő; de ha biztosítékot követel, és a fél fizetőképes, még ha
később a gyám vagy kezesei fizetésképtelenné is válnak, akkor nem vonható felelősségre az,
aki a kijelölést tette; mert a magisztrátus nem lehet felelős a gyámoltnak a jövőbeli
eseményekért és balesetekért.
12. Amennyiben a bíró nem kért biztosítékot, és a gyám fizetőképes volt abban az időpontban,
amikor a gyámsági kereset megindítható volt, ez elegendő.
13. A gyámhivatalnak nem kell bizonyítania, hogy a kezesek nem voltak fizetőképesek,
amikor elfogadták őket; de a bíráknak kell bizonyítaniuk, hogy abban az időpontban
fizetőképesek voltak.
14. A gyámolt nem elsőbbségi hitelező az elöljáró vagyonára vonatkozóan, de jogosult lesz a
többi hitelezővel való részesedésre.
15. Az elöljáró a biztosítékot oly módon követeli meg, hogy a gyámolt szolgája, vagy maga a
gyámolt, ha erre jogosult és jelen van, a gyámokkal, valamint azok kezeseivel megállapodhat,
hogy vagyona biztonságban lesz; vagy ha nincs, aki ilyen megállapodást kössön, a közszolga
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köteles a gyámolt vagyonának biztonságáról rendelkezni, vagy maga az elöljáró köteles ezt
megtenni.
16. Amennyiben egy közszolga vagy maga a bíró ilyen kikötést tesz, egyértelmű, hogy a
méltányossági keresetnek a gyámoltnak kell helyt adni.
17. Felmerül a kérdés, hogy ha az elöljáró apai felügyelet alatt álló fiú, és nem tesz
intézkedéseket a gyámolt biztosítékának nyújtására, vagy ha az ő hibájából nem nyújt
megfelelő biztosítékot; meg kell-e adni a pert az apja ellen, és ha igen, milyen összegre?
Julianus azt mondja, hogy a pert az apja ellen a peculium összegéig kell megadni, függetlenül
attól, hogy a fiú az ő beleegyezésével lett-e decurio, vagy sem; mert még ha az apja
beleegyezésével igazgatta is a magisztrátust, akkor sem perelhető az utóbbi a peculiumot
meghaladó összegért, azon oknál fogva, hogy aki beleegyezését adja ahhoz, hogy a fia
decurio legyen, az ezzel csak arra kötelezi magát, hogy a kormány vagyona biztonságban
marad.
2. Ugyanő, Disputációk, III. könyv.
Javasoltak egy olyan esetet, amikor két gyámot a városi elöljárók biztosíték nélkül neveztek
ki, de egyikük szegénységben meghalt, a másik pedig, miután a gyám beperelte a gyámot,
kifizette a teljes összeget. Felmerült a kérdés, hogy ez a gyám jogosult-e a városi elöljárókkal
szemben perelni, ha tudta, hogy a gyámtársától nem kértek biztosítékot. Véleményem szerint,
mivel a gyámolt követelését a gyámmal szemben az utóbbi kielégítette, sem a gyámnak, sem
a gyámnak nincs további kereseti joga a magisztrátusokkal szemben, mivel a gyámnak soha
nincs kereseti joga a magisztrátusokkal szemben, mivel a szenátus rendelete a gyámnak nyújt
enyhítést; és különösen így van ez akkor, ha a gyámot az a hiba terheli, hogy nem követelt
biztosítékot a kollégájától, vagy nem jelentette fel őt gyanúsítottként, ha az előadott tények
szerint tudta, hogy nem a magisztrátusok utasítására adott biztosítékot.
3. Julianus, Digest, XXI. könyv.
Ha emiatt nem terheli vád a gondnokot, nem lesz igazságtalan, ha a bírák ellen keresetet
nyújtanak be.
4. Ulpianus, Disputációk, III. könyv.
Az elöljárók örökösei nem ugyanúgy felelősek, mint az utóbbiak, mivel a gondnok örököse
nem felelős az elhunyt gondatlansága miatt; mivel az elöljáró valóban minden felelősséget
magára vállal, és örököse csak csalás vagy csaláshoz hasonló gondatlanság esetén felelős.
5. Julianus, Digest, XXI. könyv.
Két gyám megosztotta egymás között a gyámság kezelését, és egyikük örökös nélkül halt
meg. Felmerült a kérdés, hogy a gondnokoltnak kell-e keresetet benyújtania a bíró ellen, aki
nem gondoskodott a biztosíték nyújtásáról, vagy a másik gondnok ellen. Azt válaszoltam,
hogy méltányosabb, ha a másik gyám ellen, mint a magisztrátus ellen indítanak keresetet;
mivel az előbbinek, amikor tudomást szerzett arról, hogy a gyám nem nyújtott biztosítékot a
gyámoltnak, a teljes ügyintézést át kellett volna vennie; és azon rész tekintetében, amelyet a
másik gyám gondjaira bízott, ahhoz hasonlított, aki nem gondoskodott a gyámja bizonyos
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ügyeinek intézéséről. Mert bár a gyám a gyámja ügyeinek egy bizonyos részét elintézte,
mégis felelősségre vonható azért, mert elmulasztotta azt, amit el kellett volna végeznie.
6. Ulpianus, Az ediktumról, I. könyv.
Az isteni Piusnak fennmaradt egy rescriptuma, amely egy magisztrátus örökösére vonatkozik,
és kimondja, hogy megfelelő ok bemutatása után pert kell indítani ellene; mert ha egy
magisztrátus hanyagsága olyan nagymértékű, hogy nem vállalt biztosítékot, akkor csak az a
jogos, hogy a kezes pozícióját kell elfoglalnia, így az örököse is felelősségre vonható. Ha
azonban biztosítékot vállalt, és a kezesek akkoriban fizetőképesek voltak, de később
megszűntek; ahogyan maga az elöljáró is nagyon helyesen megtagadhatja a felelősségre
vonást egy ilyen perben, úgy az örököse még inkább jogosan megtagadhatja. Végül, a
magisztrátus örököse ellen nem szabad keresetet indítani, hacsak nem nyilvánvaló, hogy az
utóbbi nem tökéletesen fizetőképes kezességeket fogadott el.
7. Celsus, Digest, XI. könyv.
Kérem, hogy a gyámot kirendelő bírák esetében gondosan jegyezzék meg, hogy egyenlő
összegekért kell-e pert indítani ellenük, vagy a gyámnak szabad választása van, hogy
bármelyiküket beperelje, akit csak akarja. A válasz az volt, hogy ha az elöljárók csalárd
módon jártak el, úgy, hogy nem adtak elegendő biztosítékot a gyámoltnak, akkor a teljes
összegre vonatkozóan pert kell indítani az utóbbi ellen, akit csak akar; de ha ez csupán
gondatlanságuk miatt történt, és nem rosszhiszeműségből eredt, úgy gondolom, hogy
méltányosabb lenne, ha mindegyikük a saját részéért perelhető lenne, feltéve, hogy ily módon
a gyámolt vagyona megmarad.
8. Modestinus, Vélemények, VI. könyv.
Az elöljárók biztosítékot kértek egy kiskorú gondnokától a vagyonának megőrzéséért, és
egyikük örökös nélkül halt meg. Kérdezem, hogy a kollégája köteles lesz-e a gyámot a teljes
összegből kártalanítani. Modestinus azt válaszolta, hogy nincs ok, amiért ne lenne köteles
erre.
9. Ugyanő, Pandects, IV. könyv.
Felmerült a kérdés, hogy amennyiben a bírák ellen keresetnek adnak helyt, a főösszeget a
kamatokkal együtt kell-e behajtani, vagy nem lehet kamatot követelni, mivel úgy határoztak,
hogy a büntetések után járó kamatok nem követelhetők. Az isteni Severus és Antoninus egy
rescriptumában kimondták, hogy a kamat behajtható, mivel a bírák ellen ugyanaz a kereset
van megadva, mint a gyámok ellen.

9. cím. A gyámság vagy gondnokság alatt állók vagyonáról, valamint
vagyonuk végzés nélküli elidegenítéséről vagy megterheléséről
1. Ulpianus, Az ediktumról, XXXV. könyv.
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Severus császár rendelete megtiltja a gyámoknak és gondnokoknak, hogy rendelkezzenek a
gyámságuk alatt álló gyámok és mások földjeivel, akár vidéken, akár városban vannak.
(1) Ezt a rendeletet Tertyllus és Kelemen konzulsága idején hozták nyilvánosságra a
szenátusban.
(2) Rendelkezései a következők: "Továbbá, sorkatonák, megtiltom a gyámoknak és
gondnokoknak, hogy akár falusi, akár városi birtokokat eladjanak, kivéve, ha a szülők
végrendeletben vagy kodicillumban rendelkeztek arról, hogy ezt megtehessék. Ha azonban
olyan összegű adósságok állnak fenn, hogy azokat nem lehet más vagyonból származó
bevételekből kifizetni, akkor kérelemmel lehet fordulni az illusztris városi prétorhoz, aki saját
belátása szerint határozza meg, hogy milyen földeket lehet elidegeníteni vagy megterhelni, és
a gyámolt számára fenntartják a kereset jogát, ha utólag kiderülne, hogy a prétort
kényszerítették rá. Ha az ingatlan mással közös tulajdonban van, és a társtulajdonos felosztást
kér, vagy ha egy hitelező, aki a gyámolt apjától zálogjoggal földet kapott, követeli a jogait,
úgy vélem, hogy nem kell új végzést kiadni.".
(3) Ha az örökhagyónak volt olyan vagyona, amelyet még életében el lehetett volna adni, de
végrendeletében nem rendelkezett úgy, hogy ez megtörténjen, akkor az eladásra nem kerülhet
sor; mert még ha az örökhagyó el is akarta volna adni a vagyont, lehet, hogy nem gondolta,
hogy halála után rendelkezni kell vele.
(4) Ha egy huszonöt év alatti kiskorú azzal a feltétellel vásárol földet, hogy azt az eladónak
kell elzálogosítani, amíg az árát ki nem fizeti, nem hiszem, hogy a zálogjog érvényes, mert
amikor egy kiskorú tulajdonjogot szerez, megszűnik a felelőssége.
2. Paulus, Az isteni Severus rendeletéről.
Itt azonban nehézségek merülnek fel, mivel a zálogjog a tulajdonjog megszerzésével
egyidejűleg lép hatályba, és a kötelezettség már a kezdetektől fogva az ügylet részévé válik.
De mi van akkor, ha a kiskorú a kincstártól vásárolt? Ebben az esetben kétségtelen, hogy a
zálogjog sértetlenül fennmaradna. Ezért, ha ilyen eset egy magáneladónak történő adásvétel
során merül fel, a császárhoz kell fordulni, hogy a zálogjogot rescriptummal erősítsék meg.
3. Ulpianus, Az ediktumról, XXXV. könyv.
De ha egy gyámolt egy másik gyámolt pénzén földet vásárolna, és azt a gyámoltnak vagy a
kiskorúnak adnák át, vajon jogosult-e a kötelezettségre vagy zálogjogra az, akinek a pénzén
az említett földet megvásárolták? A jobbik vélemény az, hogy a zálogjog császárunk és isteni
Atyánk alkotmánya szerint sértetlenül fennmarad annak a gyámoltnak a javára, akinek a
pénzén a földet megvásárolták.
(1) A gyámsághoz tartozó földterületeket mindazonáltal el lehet foglalni és el lehet adni a
bíró, a kormányzó vagy bármely más, hatáskörrel rendelkező tisztviselő utasítására. Ismétlem,
a prétor bárki birtokába adhatja a gyámság alá tartozó vagyontárgyakat; és a zálogjogot akár
hagyaték megőrzése céljából, akár fenyegető kár ellen való védekezés céljából lehet
megkötni, és a prétor elrendelheti a vagyon birtokba vételét, ahogyan azt ő elrendeli. Ezek a
kötelezettségek vagy elidegenítések a magisztrátusok felhatalmazása alapján történnek, és
nem a gyám vagy a gondnok beleegyezésével.
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(2) Az a kérdés is feltehető, hogy amennyiben a gyám a gyám által a gyámolt tulajdonában
lévő földterület visszaszolgáltatását követeli, a bíróságon történő értékbefizetés
elidegenítésnek minősül-e? A jobb vélemény szerint igen, mivel az ilyen elidegenítés nem
függ a gyám akaratától.
(3) Ugyanezt kell mondani abban az esetben is, ha a gyámság alá tartozó földterületet
követelik, és a gyámok a gyámság alá helyezéssel szemben visszaadják azt; mert ebben az
esetben az elidegenítés a meghozott határozat tekintélye alapján érvényes lesz.
(4) Ha a gyámolt örökös bérleti vagy birtoklási joggal rendelkezik, nézzük meg, hogy a
gyámjai rendelkezhetnek-e vele. A jobbik vélemény szerint nem lehet, még akkor sem, ha a
másik fél tulajdonjoga a földterületre jobb lehet.
(5) A haszonélvezeti jog sem idegeníthető el, még akkor sem, ha a haszonélvezeti jog egyedül
a gyámot illeti meg. Ezért azt kell-e feltételezni, hogy a jog a használat elmulasztásával
elvész, ha a gyám erre alkalmat adott? Egyértelmű, hogy azt vissza kell adni. Ha azonban a
gyám tulajdonosa az ingatlannak, nem idegenítheti el sem a haszonélvezeti jogot, sem annak
használatát, bár a végzés a haszonélvezeti jogra vonatkozóan semmit sem állapít meg.
Hasonlóképpen elmondható, hogy a gyámolt vagy a kiskorú földjére nem lehet szolgalmi
jogot kiszabni, és nem is lehet azt megszüntetni. Ez a szabály a dotalföldekre vonatkozóan is
megállapítható.
(6) Ahol a kórteremben timföld-, fém- vagy más anyagbányák, krétagödrök, ezüstbányák
vagy bármi más ilyesmi található,
4. Paulus, Az isteni Severus rendeletéről. Amelyet a magánszemélyeknek joguk van
birtokolni:
5. Ulpianus, Az ediktumról, XXXV. könyv.
Úgy gondolom, hogy a jobb vélemény az, hogy az elidegenítés nem történhet a rendelet
szellemének megfelelően.
(1) Meg kell állapítani, hogy ugyanez a szabály alkalmazandó, ha a kórház tulajdonában
vannak a sóbányák.
(2) Ha a gyámolt jóhiszeműen olyan földet birtokol, amely más tulajdonában van, úgy
gondolom, hogy a gyámja nem idegenítheti el azt; mert ha bármit eladnak, ami a gyámolt
tulajdonának tűnik, az eladás nem lesz érvényes.
(3) Ha egy földterületet elzálogosítottak egy gyámoltnak, eladhatják-e azt a gyámjai?
Szerintem igen, mert ez úgyszólván az adós tulajdona, vagyis azt adják el, ami másé. Ha
azonban a gyámolt vagy az apja tulajdonjog alapján megszerzi a birtoklás jogát, akkor
következésképpen azt kell mondani, hogy nem lehet elidegeníteni, mert az a gyámolt
tulajdonában lévő földnek minősül. Ugyanez a szabály vonatkozik arra az esetre is, ha a
gyámot arra utasították, hogy a fenyegető kár elhárítása érdekében vegye birtokba az
ingatlant.
(4) Ha földet adományoztak, vagy bizalmi vagyonkezelésben hagytak egy gyámoltra, akit
örökösnek neveztek ki, hogy azt Seiusra ruházzák át, a gyámjai átadhatják-e az "említett
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földet a praetor felhatalmazása nélkül?". Úgy gondolom, hogy ha az örökhagyó a saját
tulajdonát adományozta, a rendelet nem alkalmazható; de ha a hagyaték a gyámolt tulajdonára
vonatkozik, úgy kell tekinteni, hogy az a rendelet hatálya alá tartozik, és a praetor
beleegyezése nélkül nem idegeníthető el.
(5) Ha egy gyámság alatt álló személy kikötést köt, kifizetheti-e a kölcsönvett pénzt a prétor
felhatalmazása nélkül. A jobb vélemény szerint nem teheti meg; ellenkező esetben ürügyet
kapna a gyámolt vagyonának elidegenítésére.
(6) Ha azonban az apa egy kikötés alapján földet ígér, és a gyámság alatt álló követi őt a
kötelezettség vállalásában, akkor pozitívabban lehet azt mondani, hogy a prétor
felhatalmazása nélkül is lemondhat a földről. Ugyanez a szabály vonatkozik arra az esetre is,
ha a gyámolt örökös jogon egy másik, magát kötelezettet vált fel.
(7) Ugyanezen elv alapján, ha az apa vagy bárki más, akinek a gyámolt a jogutódja,
beleegyezett egy földterület eladásába, akkor azt lehet mondani, hogy a gyámolt az adásvétel
minden egyéb feltételét a prétorhoz való fordulás nélkül is megkötheti.
(8) A gyámhatóság nem utasíthatja vissza egy földterület átruházását a prétor felhatalmazása
nélkül; mert senki sem vonja kétségbe, hogy ez elidegenítés esete, mivel a tulajdon a
gyámhatóságot illeti.
(9) A gyámoknak nem szabadna jogot adni arra, hogy a gyámolt vagyonát válogatás nélkül,
az adósságok kifizetésének ürügyén értékesítsék; ugyanis az ilyen vagyonnal való
rendelkezésnek ezt a módját nem szabadna megengedni. Ezért a szenátus a prétorra bízta e
kérdés eldöntését, akinek elsősorban az volt a feladata, hogy megvizsgálja a kérdést, és
megállapítsa, nem lehet-e máshonnan pénzt szerezni az adósság kiegyenlítésére. Ezért meg
kell vizsgálnia, hogy a gyámoltnak van-e olyan készpénzben vagy váltóban lévő vagyona,
amely alapján perelhető, vagy érdekeltsége van-e a raktározott terményekben, vagy számít-e
jövedelemre vagy egyéb vagyonra. Azt is meg kell vizsgálnia, hogy a földön kívül van-e
bármi más, ami eladható, és aminek a bevételéből a követelés kielégíthető. Ezután, ha úgy
találja, hogy a tartozás nem teljesíthető a földterület eladásán kívül, engedélyeznie kell, hogy
ez megtörténjen; feltéve, hogy a hitelező ragaszkodik a fizetéshez, vagy a kamatláb, amellyel
a tartozás megkötésre került, ösztönzőleg hat annak kiegyenlítésére.
(10) A prétornak azt is el kell döntenie, hogy előnyösebb-e számára, ha a földet eladhatja,
vagy ha megterheli. Ugyancsak nagy gondot kell fordítania arra, hogy a föld megterhelésével
ne vegyenek fel nagyobb összeget, mint amekkorát az adósság kifizetéséhez szükségesnek
tart; vagy ha a földet eladják, akkor arra, hogy annak jelentős részét ne adják el egy mérsékelt
kötelezettség teljesítése érdekében. Ha azonban a gyámhivatalnok egy kisebb értékű vagy
számára kevésbé hasznos földrészlet tulajdonosa, a prétor inkább ennek eladását rendeli el,
mint a nagyobb és hasznosabb földrészletét.
(11) Először is tehát, amikor a préposthoz egy fél földterület elidegenítésének engedélyezése
végett fordul, meg kell követelni tőle, hogy tájékozódjon a gyámolt vagyonáról, és ne bízzon
túlságosan a gyámok vagy gondnokok nyilatkozataiban, akik néha saját előnyük érdekében
szokták biztosítani a prépostot arról, hogy a gyámolt földterületét el kell adni vagy meg kell
terhelni. Ezért meg kell kérdeznie a gyámolt közeli rokonait vagy szüleit, vagy valamelyik
hűséges szabadosát, vagy bárki mást, aki ismeri a gyámolt vagyonát, és ha senki ilyet nem
talál, vagy ha azok, akiket találtak, gyanúba keverednek, el kell rendelnie, hogy számadást
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készítsenek, és egy feljegyzést is kell készíteni a gyámolt vagyonáról, és ki kell jelölnie egy
ügyvédet az utóbbi számára, aki tanácsot adhat a prétornak, hogy beleegyezzen-e a vagyon
eladásába vagy megterhelésébe.
(12) Felmerülhet a kérdés, hogy amennyiben a prétor, miután a prétorhoz fordultak,
engedélyezi a tartományban található ingatlanok eladását, érvényes-e ez az aktus. Úgy
gondolom, hogy érvényes, feltéve, hogy a gyámságot Rómában kezelik, és a gyámok
felügyelik a vagyon kezelését.
(13) A gyámok által a gyámolt állítólagos tartozása miatt kölcsönvett pénz nem
rendeltetésszerű felhasználásának megakadályozása érdekében azonban a prétornak
gondoskodnia kell arról, hogy a kölcsönvett pénzt a hitelezőknek kifizessék, és erre való
hivatkozással határozatot kell hoznia, valamint ki kell jelölnie egy bírósági tisztviselőt, aki
jelentést tesz neki arról, hogy a pénzt arra a célra használták fel, amelyre az elidegenítést vagy
megterhelést kérték.
(14) Ha nincs fizetendő adósság, de a gyámok azt állítják, hogy bizonyos földeket el kell adni,
másokat meg kell vásárolni, vagy másoktól meg kell szabadulni, meg kell fontolni, hogy a
prétornak engedélyeznie kell-e ezt. A jobb vélemény az, hogy ezt nem teheti meg, mert a
praetornak nincs teljes felhatalmazása arra, hogy a gyámolt tulajdonával rendelkezzen, hanem
csak abban az esetben, ha adósságot kell fizetni. Ezért, ha nem áll fenn adósság, és
engedélyezné a földterület eladását, következésképpen úgy véljük, hogy nem történt eladás, és
a végzés semmis, mivel a prétornak nem adatott meg az engedély, hogy válogatás nélkül
rendelkezzen a gyámsághoz tartozó vagyon felett, hanem csak akkor, ha az adósságok
megfizetésének igénye sürgős.
(15) A gyámhatóság fenntartja keresetindítási jogát, ha utólag bizonyítani tudja, hogy a
prétort megtévesztették. Meg kell azonban fontolni, hogy valódi vagy személyes keresetnek
adjunk-e neki helyt. A jobbik vélemény az, hogy a reálkeresetet meg kell adni, valamint a
személyes keresetet a gyámja vagy gondnoka ellen.
(16) A közös tulajdonban lévő földek alatt a közösen birtokolt és osztatlan földeket kell érteni.
Ahol azonban közös tulajdonban vannak, de a részek elkülönülnek, ott van alapja a bírósági
döntésnek, mivel a rendelet nem alkalmazható.
6. Ugyanez, az összes bíróságokról, II. könyv.
Ha az egyik személy a földterület tulajdonjogát, a másik pedig annak haszonélvezetét élvezi, a
jobb vélemény szerint a határozatnak az a része, amely a vagyonmegosztásra vonatkozik, nem
alkalmazható, mivel nem áll fenn valódi érdekközösség.
7. Ugyanő, Az ediktumról, XXXV. könyv.
Ha a földek különböző gyámokkal rendelkező gyámok közös tulajdonában vannak, nézzük
meg, hogy az elidegenítési jog mindegyiküket megilleti-e. És mivel ehhez engedély iránti
kérelem szükséges, úgy gondolom, hogy az elidegenítés megakadályozható, mivel egyik fél
sem kérheti, és mindegyiknek meg kell várnia a másik kérelmét. Ismétlem, ha ugyanazok a
gyámok vannak, még nagyobb ok van annak állítására, hogy az elidegenítésre nem kerülhet
sor.
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(1) Ha egy gyámhatóság a prétor engedélyével zálogba ad földet, akkor kétségtelen, hogy az
említett föld elidegenítése megakadályozható. Meg kell azonban mondani, hogy a hitelező
élhet a jogával, de nagyobb biztonságban van, ha előbb a prétorhoz fordul.
(2) Ha a gyermek gyámja egy apa vagy egy rokon, a préposthoz kell-e fordulni, ha meg akarja
terhelni a vagyont? A jobbik vélemény szerint ezt kell tenni; a praetornak azonban inkább az
apa követeléséhez kell hozzájárulnia, mint bárki máséhoz.
(3) Ha a prétor engedélyezi a gyámoknak, hogy földet adjanak el, és ők megterhelik azt, vagy
fordítva, érvényes lesz-e az ilyen kereset? Véleményem szerint, ha egy fél a praetor által
engedélyezettől eltérően cselekszik, a cselekmény érvénytelen.
(4) De mi van akkor, ha a prétor a következőképpen rendelkezik: "Engedélyezem, hogy az
ingatlant eladják vagy megterheljék"? A gyámnak joga lesz azt tenni, amit akar? A jobbik
vélemény szerint igen, feltéve, hogy szem előtt tartjuk, hogy a praetor nem megfelelően
teljesítette kötelességét, mert neki kellene eldöntenie és kiválasztania, hogy jobb-e számára,
ha megengedi a vagyon megterhelését vagy eladását.
(5) Ha a gyám végzés nélkül terheli meg az ingatlant, bár a kötelezettség nem érvényes, a
csaláson alapuló kivételnek mégis van alapja, ha a gyám a neki kölcsönadott pénzt olyan
hitelezőnek fizeti ki, aki a földterületet zálogjoggal birtokolja.
(6) Azt is mérlegelni kell, hogy a gyám megterhelheti-e az ingatlant. Azt kell mondani, hogy
ha ugyanazt a tőkét kapja, és a kamatláb nem magasabb, a kötelezettség érvényes lesz, és az
első hitelező jogai átszállnak a másodikra.
8. Ugyanez, Minden bíróságról, II. könyv.
Kétségtelen, hogy azok a személyek, akik nem törvényes gyámok vagy gondnokok, de e
minőségükben eljárva üzletet kötnek, e minőségükben nem rendelkezhetnek a gyámoltak
vagy kiskorúak vagyona felett.
(1) Meg kell vizsgálni, hogy ilyen körülmények között érvényes lesz-e az eladás az ősi jog
szerint, illetve hogy ez a rendelet alkalmazható-e egy elmebeteg vagy bárki más, nem kiskorú
személy gondnoka esetében. Mivel a császár a gyámoltakra hivatkozik, és a gondnokok
feladatai a gyámokéval összefüggőnek tekintendők, úgy gondolom, hogy a rendelet
szándékának megfelelően ugyanazt a szabályt kell alkalmazni mindannyiukra.
(2) Felmerül a kérdés, hogy megterhelhető-e az a közös vagyon, amelyben a gyámhatóságnak
érdekeltsége van. És nem hiszem, hogy ez bírósági döntés nélkül megtehető; mivel az, ami a
végzésben kivételre került, csupán a közös tulajdon megszűnésére vonatkozik, és nem annak
nehézségeinek növelésére.
9. Ugyanaz, Vélemények, V. könyv.
Bár egy korábbi kormányzó engedélyezhette egy gyámolt tulajdonában lévő földterület
eladását, és a gyámja aztán egy másik vevő közvetítésével megvásárolja azt magának; mégis,
ha az említett kormányzó utódja megállapítja, hogy a gyám a szenátusi rendelet megsértésével
csalást és rosszhiszeműséget követett el, akkor meg kell határoznia, hogy az ilyen csalást
milyen mértékben büntesse, példamutatóan.

1193

10. Ugyanő, Vélemények, VI. könyv.
Ha egy gyámolt vagy kiskorú földjét jogellenesen és a szenátusi rendelet megsértésével adták
el, és emiatt gyámsági vagy méltányossági perben kártérítést állapítanak meg, és a
megállapított összeget megfizették, a föld visszaszerzését a méltányosság elvei tiltják.
11. Ugyanő, A prokonzul kötelességeiről, III. könyv.
Ha egy huszonöt év alatti kiskorú földterület eladására vonatkozó kérelmet nyújtanak be, a
tartomány kormányzójának megfelelő vizsgálatot követően engedélyeznie kell ezt. Ugyanezt
a szabályt kell betartani az elmebeteg, a tékozló vagy bárki más vagyonával kapcsolatban is,
akinek a földjét a gondnokai el akarják idegeníteni.
12. Marcianus, A hipotézisképletről.
Nem sérti a szenátusi rendeletet, ha a gyám a gyámolt apjának hitelezőjét fizeti ki, hogy az
apja helyébe léphessen.
13. Paulus, Az isteni Severus rendeletéről.
Ha a gyámság alatt álló személy tulajdonában lévő földterület terméketlen, köves vagy
dögvészes, meg kell vizsgálni, hogy a gyám elidegenítheti-e azt vagy sem. Antoninus császár
és isteni atyja a következőket állapította meg egy rezcriptumban e témával kapcsolatban:
"Annak a ténynek, hogy azt állítod, hogy az a föld, amelyet eladni kívánsz, terméketlen, nincs
súlya számunkra, mivel csak a termés arányában lehet érte árat kapni, amelyet az adott föld
hozhat."
(1) Bár a gyám nem adhatja el és nem terhelheti meg a gyámoltja földjét, Papinianus mégis
azt állítja a Vélemények ötödik könyvében, hogy a gyám a praetor rendelete nélkül nem
rendelkezhet jogszerűen a gyám földjével. Azt mondja azonban, hogy ha a gyám
tudatlanságból eladja az ingatlant, és az érte kapott árat kifizeti a kiskorú apjának
hitelezőinek, és ez utóbbi később pert indít a földterületnek a haszonvételével együtt a
tulajdonostól való visszaszerzése iránt; csalásra való hivatkozással jogosan hivatkozhatunk,
ha a kiskorú nem adja meg az árat és a közbenső időre járó kamatot, amely a hitelezőt
megillette, ha a tartozást nem lehetett volna a gyámolt tulajdonából kifizetni. Ezzel
kapcsolatban megállapítottam, hogy még akkor is, ha a gyámhatóság más vagyonból is
kifizethette volna a tartozást, és ez utóbbi megmenekült, azt kell mondani, hogy a csalásra
alapított kivétel akkor is benyújtható, ha a gyámhatóság más kárából próbált hasznot húzni.
14. Ugyanő, Vélemények, IX. könyv.
Paulus azt a véleményét adta elő, hogy még ha az apa végrendeletét utólag érvénytelennek is
nyilvánítják, akkor is úgy tekintik, hogy a fia gyámjai vagy gondnokai nem követtek el az
isteni császárok rendelete ellen, ha az elhunyt végrendeletében kifejezett kívánságának
megfelelően a gyámság alá tartozó, vidéken fekvő földterületet a gyámolt tulajdonába adják.
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10. cím. Az elmebetegek és más, nem kiskorú személyek gondnokainak
kinevezéséről
1. Ulpianus, Sabinusról, I. könyv.
A Tizenkét Tábla Törvénye szerint a tékozló embernek tilos a saját vagyonának kezelése. Ezt
a rendelkezést korábban a szokásjog vezette be. Napjainkban azonban, amikor a prétorok
vagy kormányzók ilyen emberrel találkoznak, aki a kiadások tekintetében sem az időt, sem a
korlátokat nem tartja szem előtt, hanem a vagyonát pazarolja és elherdálja, akkor ugyanúgy
kurátort rendelnek ki számára, mint az elmebetegek számára, és mindketten kurátori
felügyelet alatt maradnak, amíg az elmebeteg észhez nem tér, vagy a tékozló nem viselkedik
megfelelően. Amikor ez megtörténik, a felek a törvény erejénél fogva megszűnnek a
kurátoruk felügyelete alatt állni.
(1) A vagyonával való rendelkezés tilalmával sújtott személy kurátorságát korábban
megtagadták a fiától. Fennmaradt azonban az isteni Piusnak egy rescriptuma, amelyben
kijelenti, hogy a kurátorságot előnyben kell részesíteni a fiúnak, ha az apja elmebeteg, feltéve,
hogy az előbbi feddhetetlen ember.
2. Paulus, A prokonzul kötelességeiről, I. könyv.
A prokonzulnak ki kell neveznie vagy ki kell rendelnie kurátorokat más személyek számára,
akik nem tudnak saját ügyeikről gondoskodni; és nem habozik, hogy egy fiút kinevezzen apja
kurátorává.
3. Ulpianus, Sabinusról, XXXI. könyv.
A prétor egy hagyatékra kurátort nevez ki, miközben a kijelölt örökösök azon gondolkodnak,
hogy elfogadják-e a megbízást.
4. Ugyanő, Sabinusról, XXXVIII. könyv.
Az elmebeteg anya gondnoksága a fiát illeti meg, mert mindkét szülőnek egyenlő gyermeki
szeretet jár, bár tekintélyük nem azonos.
5. Gaius, A tartományi ediktumról, IX. könyv.
A szenátus rendelete alapján kurátort neveznek ki, ha az illető illusztris személy, például egy
szenátor vagy a felesége esetében; és indokolt, hogy vagyonukat értékesítsék, hogy
hitelezőiket lehetőség szerint tisztességesen kifizethessék belőle; és a kurátort vagy a prétor,
vagy a tartomány kormányzója nevezi ki a vagyon elidegenítése céljából.
6. Ulpianus, Minden törvényszékről, I. könyv.
A prétornak óvakodnia kell attól, hogy elhamarkodottan és az eset alapos kivizsgálása nélkül
nevezzen ki kurátort, mivel sokan azért színlelnek őrültséget vagy elmebajt, hogy kurátor
kinevezésével könnyebben kibújhassanak polgári kötelezettségeik alól.
7. Julianus, Digest, XXI. könyv.

1195

Nemcsak a vagyont, hanem az elmebeteg személyét és biztonságát is meg kell védeni a
gondnok tanácsaival és erőfeszítéseivel.
(1) Egy elmebeteg személy számára gondnokot neveztek ki, és végzést adtak ki, amelyben
kötelezték, hogy adjon biztosítékot, amit nem tett meg, és ennek ellenére a törvényes
formaságoknak megfelelően elidegenítette az elmebeteg bizonyos vagyonát. Az említett
elmebeteg személy örökösei keresetet indítottak a gondnok által elidegenített vagyon
visszaszerzése érdekében, és kifogást emeltek azon az alapon, hogy a gondnok nem adta el a
vagyont. Ebben az esetben meg kell adni a replikának, hogy a végzésnek megfelelően
biztosíték nyújtása nélkül adta el az ingatlant. Ha azonban a gondnok kifizette az elmebeteg
személy hitelezőinek az ingatlanért kapott árat, a rosszhiszeműségre alapított háromszori
megtámadás a birtokosokat biztonságba helyezi.
(2) Amikor a prokonzul egy elmebeteg gondnokát eltávolította a vagyonkezelésből, mert az
nem nyújtott biztosítékot, és a vagyonkezeléssel kapcsolatos ügyeket szabálytalanul intézte,
és helyette egy másik gondnokot nevezett ki, ez utóbbi, aki maga sem nyújtott biztosítékot,
önkéntes képviselet alapján keresetet indított az eltávolított gondnok ellen, és ezt követően,
amikor az említett elmebeteg személy örökösei az önkéntes képviseletre hivatkozva pert
indítottak a második gondnok ellen, és ez utóbbi a köztük és elődje között létrejött egyezségre
alapított kivételre hivatkozott, az örökösöknek meg kell adni a jogot, hogy válaszoljanak arra,
hogy ő maga nem nyújtott biztosítékot, amikor a keresetet benyújtotta. A bírónak azonban
meg kell határoznia, hogy egy ilyen válasz előnyös lenne-e a gondnok számára, mert ha a
második gondnok az elsővel szemben hozott ítélet által behajtott pénzt az elmebeteg személy
vagyonának javára használta fel, akkor a csaláson alapuló háromszoros keresetindítás
közbeiktatható.
(3) Felmerült a kérdés, hogy jogszerűen lehet-e fizetni egy elmebeteg személy egyik
gondozójának, és hogy egyikük elidegenítheti-e a vagyonát. Azt válaszoltam, hogy az ilyen
fizetés jogszerű lenne, és hogy az a fél, aki a megfelelő formaságok betartásával megvásárolja
az elmebeteg személyhez tartozó földterületet több gondnok egyikétől, elévülés útján jogot
szerezhet arra; mivel a fizetés, az eladás és az átadás inkább ténykérdés, mint jogi kérdés, és
ezért elegendő az egyik gondnok cselekménye, mivel a másik beleegyezését is értik. Ezért, ha
a másik gondnok jelen van, és ellenzi a fizetést, vagy az átadást, az adós nem mentesül a
felelősség alól, és a vevő sem szerezheti meg az ingatlant elévülés útján.
8. Ulpianus, A prokonzul kötelességeiről, VI. könyv.
A meg nem született gyermek vagyonára gondnokot kell kinevezni, és a prokonzul, hogy az
biztonságban legyen, megköveteli tőle, hogy olyan biztosítékot adjon, amelyet egy
megbízható ember elfogadna. Ez az az eset, amikor a kinevezésre nem vizsgálat után kerül
sor, mert ha vizsgálatra kerül sor, nem lesz szükség biztosítékra.
9. Neratius, Pergamenek, I. könyv.
Amikor a szenátus engedélyezi a vagyonértékesítéshez szükséges kurátorok kinevezését, nem
hatalmazza fel a hitelezőket arra, hogy rendelkezzenek a vagyonnal, még akkor sem, ha e
kiváltság megadása után inkább eladnák azt; mivel, bár ez utóbbiaknak joguk van arra, hogy
azt válasszák, akit csak akarnak, de miután kiválasztottak egy kurátort, nem fordulhatnak egy
másikhoz. Sokkal igazságosabb e szabály betartása abban az esetben, ha a vagyon eladására
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kijelölt kurátor az ügylet megkötése előtt meghal; ilyenkor ugyanis az egész ügy elintézésére
egy másik kurátort kell kijelölni, és az első kurátor örökösét nem lehet megbízni vele, mivel
előfordulhat, hogy az örökös nem alkalmas az ügy elintézésére, akár neme, akár a korábbi
kurátor gyengébb kora, akár magasabb vagy alacsonyabb rangja miatt; továbbá előfordulhat,
hogy az első kurátornak több örököse is van, és nem mindegyikük számára célszerű az ügyek
intézése, vagy valamilyen okot lehet felhozni arra, hogy miért inkább az egyikükre kellene ezt
a feladatot bízni, mint a többiekre.
10. Ulpianus, Az ediktumról, XVI. könyv.
Julianus azt mondja, hogy azok, akiknek a prétor megtiltotta a vagyonuk kezelését, nem
ruházhatnak át semmit senkire, mert nem rendelkezhetnek a vagyon felett, mivel ki vannak
zárva a polgári jogaik gyakorlásából.
(1) Az elmebeteg gondnoka jogszerűen átadhatja saját vagyonát az említett elmebeteg
tulajdonaként, és átruházhatja annak tulajdonjogát; de ha az elmebeteg vagyonát saját
tulajdonaként adja át, akkor azt kell mondani, hogy nem ruházza át a tulajdonjogot, mert ezt
nem az elmebeteg ügyeinek intézése során tette.
11. Paulus, Plautiusról, VII. könyv.
Az elmebeteg gondnoka által adott zálogjog akkor érvényes, ha ez azért történt, mert az
elmebeteg javára szükséges volt.
12. Marcellus, Digest, I. könyv.
Megállapítást nyert, hogy egy elmebeteg személy vagyonát nem szentelheti egyházi célokra a
hozzátartozója vagy bármely más gondnoka; mivel az elmebeteg személy hozzátartozójának
nincs abszolút joga elidegeníteni a vagyonát, hanem csak akkor teheti ezt meg, ha az ügyeinek
intézése ezt megkívánja.
13. Gaius, A tartományi ediktumról, III. könyv.
A tébolyodott vagy tékozló ember gondnokságát a Tizenkét Tábla törvénye alapján gyakran
más személyre ruházzák, mint rokonra, és a prétor másra is ruházhatja a hagyaték kezelését;
nevezetesen akkor, ha a törvényben meghatározott személy alkalmatlannak tűnik a
vagyonkezelésre.
14. Papinianus, Vélemények, V. könyv.
A férjet nem szabad a felesége gondnokává kinevezni, ha a feleség beszámíthatatlan.
15. Paulus, Mondatok, III. könyv.
A saját vagyonának kezelését meg lehet tiltani egy olyan nőnek, aki pazarlóan él.
(1) A gondnok vagyonára vonatkozó kiváltságot mindkét nemű elmebeteg személy javára
fenntartják. A tékozlók és minden más személy, még ha az Ediktum nem is tesz róluk
említést, rendelet alapján hasonló kiváltság illeti meg a kurátor vagyonára vonatkozóan.
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16. Tryphoninus, Disputációk, XIII. könyv.
Ha egy apa végrendeletében gondnokot nevez ki elmebeteg fia számára, még ha az elmúlt is
huszonöt éves, a prétornak az apa kívánságának megfelelően meg kell erősítenie őt; mert az
ilyen jellegű gondnok kinevezésének joga a prétort illeti meg, amint azt az Isteni Márk egyik
rescriptuma kimondja.
(1) Ebből az következik, hogy ha egy apa gondnokot jelöl ki költekező fiának, a prétornak
tiszteletben kell tartania a fiú kívánságát, és ugyanezt a gondnokot kell kineveznie. Kétséges,
hogy ez a szabály minden esetre alkalmazható-e; mert ha az apa nem rendelkezett
végrendeletében, meg kell-e tiltania a prétornak, hogy az említett fiú kezelje a vagyonát,
különösen, ha ennek a tékozlónak magának is vannak gyermekei?
(2) Az apának mindazonáltal van egy másik módja is arra, hogy gondoskodjon unokáiról,
amikor őket nevezi ki örökösének, fiait pedig kitagadja; ugyanis hagyatékának egy bizonyos
részét, amely elegendő lesz fiai eltartására, rájuk hagyhatja, megjelölve a szükségszerűséget
és az okot, amely erre a lépésre késztette; vagy ha nincsenek a kezében unokái, mert azok a
fia felszabadítása után születtek, akkor kijelölheti őket az örököseinek, azzal a feltétellel, hogy
a költekező apjuk felszabadítja őket.
(3) De mi van akkor, ha a tékozló apa nem járul hozzá az emancipációjukhoz? Az örökhagyó
akaratát mindenképpen be kell tartani, nehogy az elöljáró azt higgye, hogy akit az apa
megfelelő megfontolás után tékozlónak tartott, az a kudarca ellenére is jó üzleti képességű
ember.
17. Gaius, A manumizálásról, I. könyv.
Az elmebeteg gondnoka semmilyen körülmények között nem adhat szabadságot
rabszolgájának, mert ez nem tartozik a kezelésébe; ugyanis az elmebeteg vagyonával való
rendelkezés során csak akkor idegeníti el azt, ha az a vagyonkezelési ügyeivel kapcsolatos, és
ezért, ha ajándékozás útján idegenít el bármilyen vagyontárgyat, az átruházásnak nincs hatása,
kivéve, ha ezt a bíróság által lefolytatott vizsgálatot követően az elmebetegnek nyújtott
valamilyen nagy előny miatt teszi.
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XXVIII. könyv

1. Ki tehet végrendeletet, és milyen módon kell azt végrehajtani.
2. A gyermekek és a posztumusz örökösök kinevezéséről és kitagadásáról.
3. A jogellenes, érvénytelen és megszegett végrendeletekről.
4. A végrendelet törlésére, törlésére vagy kiegészítésére vonatkozóan.
5. Az örökösök kinevezéséről.
6. A közönséges és pupillahelyettesítésekkel kapcsolatban.
7. A kinevezések feltételeiről.
8. A tanácskozási jogról.

*****************************************

1. cím. Ki tehet végrendeletet, és milyen módon kell azt végrehajtani
2. Modestinus, Pandects, II. könyv.
A végrendelet a kívánságaink törvényes kifejezése arra vonatkozóan, hogy ki mit kíván a
halála után.
(23) Labeo, Javolenus utolsó műveinek rövidítései, I. könyv.
A végrendelkezőnek a végrendelet megtételekor ép elmével kell rendelkeznie, de a testi
egészség nem szükséges.
2. Papinianus, Kérdések, XIV. könyv.
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A végrendelet végrehajtása nem magánjog, hanem közjogi kérdés.
3. Gaius, Institutes, II. könyv.
Ha azt vizsgáljuk, hogy egy végrendelet érvényes-e, akkor először is meg kell győződnünk
arról, hogy a végrendelkezőnek volt-e ehhez joga, majd ha volt, akkor meg kell győződnünk
arról, hogy a végrendelet a polgári jog szabályainak megfelelően készült-e. A végrendeletet a
végrendeletben foglaltak szerint kell elkészíteni.
(1) Ulpianus, Sabinusról, VI. könyv.
Nézzük meg, hogy a férfiak és a nők milyen életkorban tehetnek végrendeletet. A jobb
vélemény szerint a férfiaknak tizennégy, a nőknek pedig tizenkét évesnek kell lenniük ahhoz,
hogy teljesüljenek a törvényi követelmények. Ahhoz, hogy valaki végrendeletet tehessen,
elegendő-e, ha betöltötte a tizennegyedik életévét, vagy túl kell lépnie ezt a kort? Tegyük fel,
hogy egy január kalendáján született személy a tizennegyedik születésnapján tesz
végrendeletet, érvényes lesz-e az ilyen végrendelet? Én azt állítom, hogy érvényes lesz, sőt
még tovább megyek, és azt mondom, hogy ha a végrendeletét január kalendáját megelőző
napon, az éjszaka hatodik órája után tette, akkor a végrendelete érvényes lesz, mert Marcianus
szerint ekkor úgy tekintik, hogy betöltötte a tizennegyedik életévét.
4. Gaius, A tartományi ediktumról, LXX. könyv.
Ha egy személy az apja felügyelete alatt áll, nincs joga végrendeletet tenni; és ez olyan
mértékben igaz, hogy még ha az apa engedélyt is adna neki, akkor sem tehet jogszerűen
végrendeletet.
5. A süketnéma személyek nem tehetnek végrendeletet, de ha valaki betegség vagy más
baleset következtében némává vagy süketté válik, miután a végrendeletet végrehajtották, az
továbbra is érvényes marad.
(6) Aemilius Macer, A húszszázalékos öröklési törvényről, I. könyv.
Ha egy néma vagy süket személy a császártól engedélyt kap a végrendelet elkészítésére, az
érvényes lesz.
5120. Gaius, A tartományi ediktumról, VII. könyv.
Az ellenség hatalmában lévő személy által végrehajtott végrendelet nem érvényes, még akkor
sem, ha vissza kellene térnie.
(23) Ha valakitől megtiltották a tüzet és a vizet, semmilyen végrendelet, amelyet korábban
vagy később tett, nem lesz érvényes, és minden vagyontárgyat, amely a halálra ítélés idején a
birtokában volt, el kell kobozni; vagy ha az nem tűnik elég értékesnek ahhoz, hogy ezt
megtehessék, akkor a hitelezőire kell hagyni.
(24) Ugyanilyen helyzetben vannak azok a személyek is, akiket egy szigetre deportáltak.
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(25) Azok azonban, akiket valamelyik szigetre száműztek, és azok, akiknek megtiltották,
hogy Olaszországban vagy saját tartományukban maradjanak, megtartják a végrendelkezés
jogát.
(26) Sőt, akiket arra ítéltek, hogy az arénában harcoljanak, vagy hogy vadállatok elé vessék
őket, vagy hogy a bányákban dolgozzanak, elveszítik szabadságukat, és vagyonukat
elkobozzák, amiből nyilvánvaló, hogy elveszítik a végrendelkezés jogát.
8. Ulpianus, Az ediktumról, XLV. könyv.
Ha valaki, akit bűncselekménnyel vádolnak, a börtönben hal meg, mielőtt elítélnék, a
végrendelete érvényes lesz.
23. Paulus, Vélemények, III. könyv.
Ha valaki elvesztette a kezét, akkor is tehet végrendeletet, még akkor is, ha nem tud írni.
9. Ulpianus, Sabinusról, X. könyv.
A túszok nem tehetnek végrendeletet, kivéve, ha erre engedélyt kapnak.
10. Julianus, Digest, XLII. könyv.
A Lex Cornelia szerint azoknak a végrendeletei, akik az ellenség hatalmában meghalnak,
ugyanúgy megerősítést nyernek, mintha azok, akik azokat végrehajtották, soha nem kerültek
volna az ellenség kezébe, és a vagyonuk azokra száll, akik a végrendeleti rendelkezések
alapján jogosultak rá. Ezért abban az esetben, ha egy rabszolgát olyan személy nevez ki
örökösnek, aki az ellenség hatalmában meghal, szabaddá és az örökhagyó örökösévé válik,
akár akarja, akár nem; bár helytelenül mondják, hogy szükségszerű örökös, mert az ellenség
hatalmában meghaló ember fiának vállalnia kell a hagyaték kötelezettségét, még ha nem is
akarja, bár nem mondható, hogy az örököse, mivel halálakor nem állt a hatalma alatt.
11. Marcianus, Institutes, IV. könyv.
Azok, akiket rablók fogtak el, mivel szabadok maradnak, végrendeletet tehetnek.
9. Ezen túlmenően azok, akik külföldön követi feladatokat látnak el, végrendelkezhetnek.
10. Ha valaki, akit halálos bűncselekményért ítéltek el, fellebbez, és időközben végrendeletet
tesz, amíg a fellebbezés folyamatban van, majd meghal, végrendelete érvényes.
13. Paulus, Szabályok, II. könyv.
Ha egy rabszolga, akit gazdája végrendelete alapján manumáltak, nem tudja, hogy az utóbbi
meghalt, és hogy az örökös a birtokába lépett, nem tehet végrendeletet, még akkor sem, ha
már családapa és saját ura; mert aki bizonytalan a saját állapotát illetően, az nem tehet
abszolút végrendelkezést a vagyonról.
14. Ulpianus, Az ediktumról, XII. könyv.
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Azok, akiknek bármilyen kétségük van az állapotukkal kapcsolatban, vagy tévednek azt
illetően, nem tudnak végrendeletet tenni; amint azt az isteni Pius egy rezcriptumban
kijelentette.
15. Pomponius, szabályok.
Úgy tartják, hogy az apai felügyelet alatt álló fiúnak, más rabszolgájának, a posztumusz
gyermeknek és a siketnek joga van végrendelet alapján venni; mert bár nem tudnak
végrendeletet végrehajtani, mégis szerezhetnek vagyont végrendelet útján, akár saját maguk,
akár mások számára.
(1) Marcellus megjegyzi, hogy az elmebetegnek is joga van a végrendelet alapján venni, bár
végrendeletet nem tud végrehajtani; tehát a fél úgy értendő, hogy rendelkezik ezzel a joggal,
mert akár hagyatékot, akár bizalmi vagyonkezelést szerezhet magának, mert a személyes
keresetindítás jogát olyan felek is megszerzik, akik nem tudatosak, de épelméjűek.
16. Paulus, Mondatok, III. könyv.
Ha egy fél testi betegség miatt elveszíti az eszét, nem tehet végrendeletet, amíg ez az állapot
fennáll.
(1) Ulpianus, Sabinusról, I. könyv.
Akinek a törvény tiltja, hogy saját vagyonával gazdálkodjon, az nem tehet végrendeletet, és
ha mégis tesz, az jogilag nem lesz érvényes. Ha azonban az eltiltás előtt végrendeletet tett, az
érvényes lesz. Ezért ésszerű, hogy őt nem lehet tanúként felajánlani a végrendelethez, mivel
nincs joga arra, hogy maga is végrendelkezzen.
5. Ha valakit közszeméremsértésért elítéltek, a szenátus rendelete kimondja, hogy nem tehet
végrendeletet; következésképpen nem végezhet végrendeletet, és nem ajánlható fel tanúként
egy másik örökhagyó végakaratának bizonyítására.
(1) Modestinus, Pandects, V. könyv.
Ha egy apai felügyelet alatt álló fiú, egy gyámolt vagy egy rabszolga végrendeletet készít és
azt lepecsételi, az abban említett vagyontárgyak nem adhatók az örökhagyók birtokába, még
akkor sem, ha az örökhagyó halálakor önálló fiú, vagy a serdülőkorba lépett gyámolt, vagy
szabaddá vált rabszolga; azon oknál fogva, hogy az olyan személy által készített végrendelet
érvénytelen, akinek erre nincs joga.
18. Ulpianus, Sabinusról, I. könyv.
Ha az örököst végrendelettel rendelték ki, nem lehet tanúja a végrendeletnek. Az ellenkező
szabály vonatkozik az örökhagyóra és arra, akit gyámként neveztek ki, mert az ilyen
személyek tanúként eljárhatnak, ha nincs más akadálya; például ha a fél még nem érte el a
serdülőkort, vagy ha az örökhagyó felügyelete alatt állt.
17. Az "ellenőrzés" kifejezés nemcsak az apjuk hatalmában lévő gyermekekre vonatkozik,
hanem arra is, akit az örökhagyó az ellenség kezéből váltott ki, bár az is megállapítható, hogy
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az ilyen személy nem rabszolga, hanem csupán korlátok között tartják, amíg ki nem fizeti a
váltságdíj összegét.
18. Másrészt feltehető a kérdés, hogy az apa tanúként felajánlható-e egy olyan
végrendelethez, amelyben fia rendelkezik a peculium castrense-ről. Marcellus pedig a
Digestus tizedik könyvében azt állítja, hogy tanú lehet, és hogy a testvére is az lehet.
19. Továbbá, amit az örökhagyó ellenőrzése alatt álló személyek tanúvallomásának
megakadályozásával kapcsolatban megállapítottunk, minden olyan esetre alkalmazható,
amikor bármilyen üzletet bonyolítanak le, amelynek révén vagyont szereznek.
20. Egy elmebeteg személyt sem lehet tanúként felajánlani, mivel nem beszámítható. Ha
azonban vannak tiszta elméjű időszakai, akkor ezek fennállása alatt tanúskodhat; az a
végrendelet, amelyet az elmebajba jutása előtt tett, érvényes lesz; és a végrendeletben
foglaltaknak megfelelően jogosult a vagyon birtoklására.
21. Úgy gondolom, hogy akit sikkasztásért elítéltek, az nem lehet végrendeleti tanú, mivel a
bíróságon való tanúskodása tilos.
22. Egy nő nem lehet végrendeleti tanú, bár a bíróság előtt tanú lehet; ezt a Lex Julia de
Adulteriis állapítja meg, amely megtiltja a házasságtörésért elítélt tanúnak, hogy tanúskodjon
vagy vallomást tegyen.
23. A rabszolga nem vehet részt a végrendelet végrehajtásához kapcsolódó formalitásokban,
és ez nagyon helyes, mivel semmilyen módon nem részesül a polgári jog által biztosított
jogokból, sőt a pretoriánus ediktum által biztosított jogokból sem.
24. Az ókori hatóságok úgy vélték, hogy azoknak, akiket a végrendelet ünnepélyes
formalitásokon való részvételre hívnak, az utolsó igazolás befejezéséig maradniuk kell.
25. Nem követeljük meg azonban, hogy a tanúnak értenie kell a végrendelkező nyelvét; mert
az isteni Marcus egy Didius Julianushoz intézett rezcriptumában ezt egy olyan tanúval
kapcsolatban mondta ki, aki nem ismeri a latin nyelvet; mert elegendő, ha a tanú érzékszervei
által érzékeli, hogy milyen célból idézték be.
26. Amennyiben a tanúkat hozzájárulásuk ellenére tartják fogva, a hatóságok szerint a
végrendelet nem érvényes.
23. Ugyanő, A Sabinusról, II. könyv.
Az örökös nevét világosan ki kell mondani, hogy hallható legyen. Az örökhagyó tehát vagy
név szerint említheti az örökösöket, vagy leírhatja a nevüket, de ha megemlíti őket, akkor azt
egyértelműen kell tennie. Mit jelent a "világosan" kifejezés? Nem azt jelenti, hogy ezt
nyilvánosan kell megtenni, hanem úgy, hogy a neveket hallhassák, igaz, nem mindenki,
hanem a végrendelet tanúi; és ha több tanú van, elegendő, ha a törvény által meghatározott
számú tanú hallja őket.
23. Ha az örökhagyó meg kívánja változtatni a végrendeletét, akkor megállapítást nyer, hogy
mindent elölről kell kezdeni. Felmerül azonban a kérdés, hogy a törvényes alaki
követelmények teljesítése után a végrendelkező megmagyarázhat-e bármit, ami a
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végrendeletében esetleg homályos, akár szóban, akár írásban. Mint például, ha Stichusról tesz
végrendeletet, holott több ilyen nevű rabszolgája van, és nem említette, hogy melyikre
vonatkozik; vagy ha Titiusról tesz végrendeletet, holott több barátját is Titiusnak hívják; vagy
ha tévedett valamelyik fél nevében, címében vagy vezetéknevében, de nem tévedett a
hagyatéki tárgyat illetően; utólag meg tudja-e mondani, hogy mire gondolt? Azt hiszem, igen,
mert ezzel nem ad semmit, hanem csupán rámutat arra, hogy mit adtak. De ha utólagosan,
akár szóban, akár írásban hozzáfűz egy megjegyzést a hagyatékhoz, vagy hozzáad egy
bizonyos összeget, vagy beilleszti a hagyatéki címzett nevét, amelyet még nem töltött ki, vagy
megemlíti, hogy milyen pénzzel kell kifizetni a hagyatékot, vajon a törvénynek megfelelően
jár-e el? Úgy gondolom, hogy még a fizetendő pénz fajtáját is meg lehet jelölni utólag, mert
ahol ezt nem tette meg, ott ezt a hagyatékra való hivatkozással kell meghatározni, vagy az
egyidejűleg kiállított dokumentumokból, vagy a család vagy a tartomány szokása szerint.
24. A végrendeletek esetében, ahol a tanúkat a végrendelet tanúsítása céljából kérik fel, hogy
jelenjenek meg, ha más célból idézték be őket, akkor nem lesznek illetékesek; és ebben az
esetben úgy kell érteni, hogy még ha más célból kérték is fel őket, hogy jelenjenek meg, vagy
más célból gyűjtötték össze őket, és mielőtt tanúként járnának el, tájékoztatják őket arról,
hogy e célból fogják őket alkalmazni, akkor is jogszerűen járhatnak el tanúként.
25. A végrendeletet kizárólag önmagára vonatkoztatva kell elkészíteni, és ez meg is történik,
ha az okirat céljától idegen dolgot nem vezetnek be; ha azonban a végrendelethez kapcsolódó
bármely cselekményt végrehajtanak, az nem érinti annak érvényességét.
23. Ugyanő, Az ediktumról, XXXIX. könyv.
A tanúk törvényes számának egyidejű elérése érdekében az apa, a fiú és bármely más, a
felügyelete alatt álló személy megidézhető.
23. A tanúk állapotának megállapításához azt az időpontot kell figyelembe vennünk, amikor a
tanúk a végrendeletet pecsétjükkel ellátták, és nem azt az időpontot, amikor az örökhagyó
meghalt. Ha tehát abban az időpontban, amikor pecsétjüket elhelyezték, alkalmasak voltak
erre, a végrendelet érvényessége nem kérdőjelezhető meg, ha a tanúkkal később bármi
történne.
24. Ha magától az örökhagyótól veszek el egy gyűrűt, és azzal pecsételem meg a
végrendeletét, az ugyanúgy érvényes lesz, mintha egy másik gyűrűvel pecsételtem volna meg.
25. Ha a pecséteket maga az örökhagyó töri fel, a végrendelet nem tekinthető lepecsételtnek.
26. Ha az egyik tanú nem írta alá a nevét, de ennek ellenére csatolta a pecsétjét, az
ugyanolyan, mintha nem lett volna jelen; ha pedig aláírta (mint sokan teszik) anélkül, hogy a
pecsétjét csatolta volna, akkor ugyanez a szabály érvényes.
27. Csak gyűrűvel rögzíthetjük pecsétjeinket, vagy ha nem használunk gyűrűt, akkor
bármilyen más tárggyal, ahogyan azt az emberek gyakran teszik? A jobbik vélemény az, hogy
a pecsétet csak gyűrűvel lehet lenyomni, mert annak formával kell rendelkeznie, és
valamilyen eszközzel kell bevésni.
28. Kétségtelen, hogy a végrendeletet éjszaka is le lehet pecsételni.
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29. A végrendeletet akkor kell lepecsételtnek tekinteni, amikor a pecséteket rányomták a
ruhára, amelybe a végrendeletet csomagolták.
(1) Ugyanő, Disputációk, IV. könyv.
Ha a végrendelet pecsétjeit az örökhagyó feltörte, és azt másodszor is lepecsételte saját maga
és hét tanú, a végrendelet nem érvénytelen, hanem mind a pretoriánus, mind a polgári jog
szerint érvényes.
22. Florentinus, Institutes, X. könyv.
Ugyanarról a végrendeletről bárki készíthet több másolatot, és erre néha szükség is van,
például ha az örökhagyó tengeri útra készül, és szeretné a végrendeletet hátrahagyni, és egy
másolatot magával vinni.
23. Javolenus, Labeo utolsó műveiről, V. könyv.
Ha valaki, aki végrendeletet tesz, miután az első örökösöket megemlítette, elveszíti a
beszédképességét, mielőtt a második örökösöket megemlíthetné, akkor a jobb vélemény az,
hogy inkább kezdett végrendeletet tenni, mint hogy már meg is tette; ezt a nézetet Verus a
Digest első könyvében kijelentette, hogy Servius is ezt vallotta; ezért az ilyen végrendelet
alapján a kijelölt első örökösök nem vehetnek. Ezért Labeo úgy véli, hogy ez helyes, ha
megállapítható, hogy a végrendeletet végrendelkező örökhagyó több örököst szándékozott
kijelölni. Nem hiszem, hogy Serviusnak más volt a szándéka.
23. Gaius, A tartományi ediktumról, XXII. könyv.
Ha valakit a törvény tanúképtelennek nyilvánít, ez azt jelenti, hogy a tanúvallomása nem
fogadható el, sőt (egyes hatóságok szerint) a tanúvallomása sem tehető meg.
3584. Celsus, Digest, XV. könyv.
"Domitius Labeo barátjának, Celsusnak: Üdvözlet. Kérdezem, hogy vajon ő is azon tanúk
közé tartozik-e, akik miután felkérést kaptak, hogy írjanak végrendeletet, azt követően
pecsétjüket ráütötték a végrendeletre." "Jubentius Celsus, barátjának, Labeusnak, üdvözlet.
Vagy nem értem azt a pontot, amellyel kapcsolatban tanácsot kívánsz kérni tőlem, vagy a
tanácskérésed bizonyosan ostoba, mert nevetséges kétségbe vonni, hogy egy ilyen személy
tanúként eljárhat-e, hiszen ő maga fogalmazta meg a végrendeletet".
(1) Modestinus, Szabályok, IX. könyv.
A rabszolga, még ha más személyhez tartozik is, nem tilos az örökhagyó megbízásából
végrendeletet készíteni.
2. Paulus, Vélemények, XIV. könyv.
Semmit sem lehet követelni egy olyan írásos okirat alapján, amelyet végrendeletként állítottak
össze, ha az nem volt jogszerűen kitöltve, még akkor sem, ha valamit bizalmi
vagyonkezelőként hagytak hátra.
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29. A következő szavakkal, amelyeket a családfő egy írásos dokumentumhoz fűzött,
nevezetesen: "Azt kívánom, hogy ez a végrendelet a lehető legnagyobb mértékben érvényes
legyen"; úgy tűnik, hogy azt akarta, hogy minden hagyaték, amelyet az említett okiratban
hagyott, érvényes legyen, még akkor is, ha végrendeletlenül hal meg.
26. Ugyanaz, Vélemények, III. könyv.
Minden végrendeleti tanúnak illik saját kezűleg aláírnia a nevét, valamint annak a félnek a
nevét, akinek a végrendeletére a pecsétjét rányomta.
23. Ugyanaz, Vélemények, V. könyv.
A kincstár nem foglalhatja le annak a vagyonát, aki nyilvánosan bejelenti, hogy a császárt
teszi meg örökösének.

2. cím. A gyermekek és a halál utáni örökösök kijelöléséről és kitagadásáról
28. Ulpianus, Sabinusról, I. könyv.
Nézzük meg, mit értünk a "sajátos örökösödés" kifejezés alatt. Meg kell-e említeni a nevet, a
címet és a vezetéknevet, vagy elegendő, ha bármelyikük szerepel? Megállapítást nyert, hogy
elegendő, ha ezek közül az egyiket megemlítik.
33. Ugyanaz, Szabályok, VI. könyv.
Úgy tartják, hogy a következő szavakkal: "A fiam legyen kitagadva", kifejezetten kitagadnak
egy fiút, még akkor is, ha a neve nincs kifejezetten feltüntetve, ha az örökhagyónak csak egy
fia van; mert ha több fia van, a legtöbb hatóság a jótékonyabb értelmezéssel összhangban azt
a véleményt képviseli, hogy egyik fiú sem lesz kitagadva.
34. Ugyanő, A Sabinusról, I. könyv.
Amennyiben az örökhagyó nem említi név szerint a fiát, hanem csupán azt állítja, hogy Seia
szülötte, jogilag kitagadja őt. Ha pedig elmarasztalóan utal rá, mint például: "Akit nem
említek"; vagy "Aki nem az én fiam, aki rabló és gladiátor"; a jobb vélemény szerint a fiú
jogilag kitagadható. Ugyanez a szabály vonatkozik arra az esetre is, amikor úgy hivatkozik rá,
mint aki házasságtörő közösülésből született.
35. Julianus úgy véli, hogy a fiút feltétel nélkül ki kell tagadni az örökségből, és ezt a
véleményt mi is átvettük.
36. A fiút két örökös külön-külön történő kijelölése között lehet jogszerűen kitagadni, és
ebben az esetben minden öröklési fokozatból kiesik, kivéve, ha az örökhagyó csak az egyik
örököseként tagadta ki őt; mert ha ezt teszi, a kitagadás hibás lesz, éppúgy, mintha a
következő módon fejezte volna ki magát: "Bárki legyen is a fiam, kitagadom őt". Ugyanis
(ahogy Julianus mondja) az ilyen jellegű kitagadás hibás, mivel az örökhagyó azt kívánja,
hogy a fiát kizárják, miután az már belépett a hagyatékba, ami lehetetlen.
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37. Az a fiú, akit az örökös kinevezése előtt kitagadnak, minden fokozatból ki van zárva.
38. Scaevola véleményének megfelelően, amelyet helyesnek tartok, ha egy fiút két öröklési
fokozat között kitagadnak, akkor mindkettőből ki van zárva.
39. Mauricianus helyesen állítja, hogy ha két öröklési fok keveredik, akkor például az
örökösödési aktus érvényes lesz: "Ha nincs első örökös, akkor a második örökös örökölje
vagyonom felét, a harmadik pedig a másik felét. Kitagadom fiamat, ha nincs harmadik
örökös, és a negyediket nevezem ki helyette"; mert a fiú ebben az esetben minden fokon ki
van zárva.
40. Ha egy apa úgy végrendelkezik, hogy első fokon átadja a fiát, és csak a második fokon
fosztja meg őt az örökségtől, Sabinus, Cassius és Julianus úgy vélik, hogy miután az első
fokról rendelkezett, a végrendelet attól a foktól kezdve hatályos, amelytől a fiút
megfosztották. Ezt a véleményt jóvá kell hagyni.
(2) Ugyanő, A Sabinusról, III. könyv.
Megállapítást nyert, hogy minden férfi kijelölheti örökösének a halála után született
gyermekét, függetlenül attól, hogy házas-e vagy sem. A férj ugyanis kitagadhatja a feleségét,
és az, aki nem kötött házasságot, utólag is megteheti ezt; és ha a férj posztumusz örököst
nevez ki, úgy tartják, hogy ez nemcsak az örökhagyó jelenlegi feleségétől született gyermekre
vonatkozik, hanem arra is, aki még meg sem született, sőt bármelyik feleségtől születhet,
bárkitől.
36. Javolenus, Cassiusról, I. könyv.
Ezért, ha valaki utólagos örököst jelölt ki, és a végrendelet végrehajtása után újra megnősül,
akkor azt tekintik kijelöltnek, aki a későbbi házasságból származik.
(1) Ulpianus, Sabinusról, III. könyv.
Felmerült a kérdés, hogy az a férfi, aki nem rendelkezik teljes reprodukciós képességgel,
kijelölhet-e posztumusz örököst. Cassius és Javolenus szerint megteheti, mert házasodhat és
gyermekeket fogadhat örökbe. Labeo és Cassius azt állítják, hogy aki átmenetileg impotens,
az is kinevezhet posztumusz örököst, mivel ebben az esetben sem a kor, sem a sterilitás nem
tekinthető akadályozó tényezőnek.
23. Ha azonban a szóban forgó személyt kasztrálták, Julianus Proculus véleményét követve
nem gondolja, hogy posztumusz örököst nevezhet ki. Ez a mai gyakorlat.
24. Egy hermafrodita is kinevezhet posztumusz örököst, ha fizikai alkatában a férfi szervek
dominálnak.
23. Paulus, Sabinusról, I. könyv.
Ha egy apai felügyelet alatt álló fiú apja végrendeletében átöröklődik, és az utóbbi életében
meghal, a végrendelet nem érvényes, és ahol van egy korábbi végrendelet, azt nem törik meg.
Ez a szabály jelenleg is érvényes.
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23. Pomponius, Sabinusról, I. könyv.
Ha a fiamat első fokon örökös kijelölésével kitagadom, de nem tagadom ki őt a második fokú
helyettesítésből, és ha a fiú meghal, miközben az elsőként kijelölt örökös hezitál, hogy
belépjen-e a hagyatékba vagy sem, a második örökösnek az általunk elfogadott szabály szerint
nem lesz joga a végrendelet alapján arra hivatkozva, hogy kezdetben helytelenül lett kijelölve,
mivel a fiút nem tagadták ki a második fokból. Ha ez egy posztumusz gyermek esetében
következne be, tehát az apa életében születne, akitől kitagadták, és azután meghalna, ugyanezt
a szabályt kell a helyettesített örökösre vonatkoztatva érvényesnek tekinteni, mivel e gyermek
születésekor a túlélő helyét foglalta el.
(23) Paulus, A Sabinusról, VII. könyv.
Ha valaki, aki kora vagy betegsége miatt nem tud gyermeket vállalni, posztumusz örökösöket
jelöl ki, a korábbi végrendeletet megszegi, mert inkább az ember természetét és a
nemzőképességet kell figyelembe venni, mint egy átmeneti hibát vagy betegséget, amely
miatt az ember meg van fosztva a nemzés képességétől.
40. Ha azonban egy férfi olyan utódot jelöl ki örökösének, aki más feleségétől született, a
kinevezés nem érvényes a jog szerint, mivel az becstelen.
41. Ha fiamat kitagadom az örökségből, és az említett fiútól született unokámat átadom, és
egy másik személyt nevezek ki örökösömnek, és fiam túléli, még ha meg is hal, mielőtt a
hagyatékomra lépne, unokám mindazonáltal nem szegheti meg végrendeletemet; így Julianus,
Pomponius és Marcellus. Más a helyzet, ha a fiam az ellenség kezébe kerül, és ott meghal,
mert ebben az esetben az unokám megtörheti végrendeletemet, mivel nagyapja halálakor a
fiam joga függőben volt, és nem szűnt meg, mint az előbbi esetben. Ahol azonban a kijelölt
örökös visszautasítja a hagyatékot, ott az unoka lesz a törvényes örökös, mivel ezek a szavak:
"Ha végrendeletlenül halna meg", arra az időpontra vonatkoznak, amikor a végrendelet
érvényessége megszűnt, és nem arra, amikor a fél meghalt.
42. De ahol én posztumusz örököst jelölök ki, aki olyan nőtől születik, akit nem szabad
elvenni, ott Pomponius nem gondolja, hogy a végrendeletet megszegik.
43. Ha van egy örökbefogadott testvérem, akkor a posztumusz gyermekét örökösömmé
nevezhetem ki, mert ha az örökbefogadást érvénytelenítik, akkor feleségül vehetem őt.
41. Pomponius, Sabinusról, I. könyv.
Egy még meg nem született gyermek nagyon kényelmesen kijelölhető örökösnek, a következő
feltételekkel: "Ha életemben vagy halálom után gyermekem születik, örökösömmé nevezem
ki"; vagy ez megtehető teljesen, anélkül, hogy bármelyik időpontot megemlítenénk. Ha e két
feltétel valamelyikét kihagyják, és a gyermek megszületik, a kihagyott feltétel tekintetében a
végrendelet megszűnik, mert az említett gyermek nem úgy értendő, hogy az a feltétel, amely
alapján a végrendeletben örökösnek nevezték ki, nem teljesül.
(1) Paulus, A Sabinusról, II. könyv.
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A rendes örökösök esetében teljesen nyilvánvaló, hogy jogilag fennmarad a tulajdonjog
folytatása, így úgy tűnik, hogy nincs öröklés; mivel azokat kell a hagyaték tulajdonosainak
tekinteni, akiket már apjuk életében is úgy tekintettek, mint akik ezt a pozíciót elfoglalták.
Ezért a család fiát így nevezik, ahogyan az apát is a család apjának nevezik, tehát csak az
előtag különbözteti meg a szülőt a gyermektől. Ezért az apa halála után a gyermekeket nem
úgy tekintik, mint akik az örökséget megkapták, hanem mint akik a vagyon szabad kezelését
megszerezték. Emiatt tulajdonosok, még akkor is, ha nem őket nevezték ki örökösnek, mert
semmi sem indokolja, hogy miért ne rendelkezhetne azzal a joggal, hogy kitagadja azokat,
akiket korábban jogában állt megölni.
2. Ulpianus, Sabinusról, IX. könyv.
Amikor azt mondják, hogy a gyermek születése megtöri a végrendeletet, a "születés" kifejezés
alatt azt is érteni kell, hogy a gyermek sebészeti beavatkozással került ki az anyja méhéből.
Ebben az esetben ugyanis a gyermek megtörik az akaratot, feltéve, hogy apai felügyelet alatt
születik.
38. De mi van akkor, ha a gyermek torzszülöttként születik, de még mindig épelméjű; ebben
az esetben a végrendelet megszűnik? Meg kell állapítani, hogy igen.
2. Julianus, Digest, XXIX. könyv.
Egy végrendeletben a következőket rögzítették: "Ha gyermekem születik, őt vagyonom
kétharmadának örökösévé, feleségemet pedig a fennmaradó harmad örökösévé nevezem ki;
ha azonban leányom születik, őt vagyonom egyharmadának örökösévé, feleségemet pedig a
fennmaradó kétharmad örökösévé nevezem ki.". Abban az esetben, ha fiú és leány is születik,
úgy kell tekinteni, hogy a hagyatékot hét részre kell osztani, amelyből a fiúnak négy, a
feleségnek két, a leánynak pedig egy rész jár. Az örökhagyó akaratának megfelelően tehát a
fiúnak kétszer annyit kellene kapnia, mint a feleségnek, a feleségnek pedig kétszer annyit,
mint a lánynak, és bár a törvény szigorú szabálya szerint azt lehetne mondani, hogy a
végrendeletet megszegték; mégis, mivel az örökhagyó azt kívánta, hogy a felesége kapjon
valamit arra az esetre, ha az említett gyermekek közül valamelyik születik, emberiességi
indítékokból ehhez az értelmezéshez folyamodtak, és ezt Juventius Celsus is egyértelműen
elfogadta.
45. A polgári jog egyik szabálya szerint az egyszer megítélt birtokot nem lehet elvenni; ezért
abban az esetben, ha egy rabszolgát arra utasítanak, hogy legyen szabad és örökös, még ha
gazdája ugyanezzel a végrendelettel meg is fosztja őt a szabadságától, akkor is jogosult lesz
mind a szabadságára, mind a birtokra.
46. Ha a végrendeletet a következőképpen fogalmazzák meg: "Legyen Titius az örökösöm,
fiam halála után, és én kitagadom fiamat"; annak nincs hatása, mert a fiú az örökhagyó halála
után kitagadódik, és emiatt az apja felszabadítottjainak végrendeleteivel szemben birtokba
veheti a birtokot.
46. Africanus, Kérdések, IV. könyv.
Ha egy posztumusz gyermeket első fokon kitagadtak az örökségből, és másodfokon átment,
még akkor is, ha akkor született, amikor a hagyaték az első fokon kijelölt örökösökhöz
tartozott, úgy vélik, hogy a végrendelet a másodfokra való hivatkozással megszakad, így ha a
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kijelölt örökösök nem lépnek be a hagyatékba, akkor ő maga lesz az örökös. Sőt, ha a kijelölt
örökösök annak halála után nem lépnek be a hagyatékba, a helyébe lépő örökösök ezt nem
tehetik meg. Ha tehát az első fokon kitagadott, másodfokon átengedett, harmadfokon pedig
kitagadott utóörökös gyermek meghal, miközben az első örökösök azon tanácskoznak, hogy
elfogadják-e a hagyatékot vagy sem, akkor feltehető a kérdés, hogy ha az első örökösök
visszautasítják a hagyatékot, akkor az a harmadfokon kijelölteké lesz-e, vagy a törvényes
örökösöké. Ebben az esetben is azt tartják méltányosabbnak, hogy az a törvényes örökösöké
legyen. Ugyanis abban az esetben, ha két örököst neveztek ki, és mindegyikük helyettesítését
elvégezték, és a posztumusz gyermeket első fokon kizárták az örökségből, és második fokon
átment, ha a kijelölt örökösök egyike nem fogadja el a hagyatékot ? még ha a posztumusz
gyermeket ki is zárták ? a helyettesített örököst mégsem lehet elfogadni.
47. Bár általában azt állítják, hogy az a szabály, amely a gyermek átszállási fokára
vonatkozik, nem érvényes, ez nem minden esetben igaz; ha ugyanis egy fiút első fokon
örökösnek neveztek ki, akkor a helyettesítés során nem szabad őt kitagadni. Ezért, ha egy fiút
és Titiust örökösnek neveztek ki, és Maevius helyettesítette Titiust, mivel Titius
visszautasította a hagyatékot, Maevius beléphet a hagyatékba, még akkor is, ha a fiú esetleg
nem lett kitagadva a második fokon.
48. Ha valaki a következő nyilatkozatot teszi végrendeletében: "Az ilyen záradéknak nem lesz
ereje vagy hatása, ha bebizonyosodik, hogy az említett személy az örökhagyó fia; ugyanis egy
fiút nem lehet csak azért kitagadni, mert az apja annak idején becsmérlően beszélt róla, és
hozzátette, hogy emiatt kitagadta őt, és bebizonyosodik, hogy az apa tévedett a kitagadás
indítékát illetően.
48. Ulpianus, Sabinusról, I. könyv.
Ugyanez a szabály vonatkozik arra az esetre is, ha az örökhagyónak ezt kellett volna
mondania: "Kitagadom Szo és Szo fiát, Szo és Szo fiát".
tévedésből házasságtörő apát tulajdonítva neki.
49. Africanus, Kérdések, IV. könyv.
Ha egy fiút apja örökösnek nevez ki, aki egy posztumusz gyermeket hagy át, és az unokája,
aki az említett örökös fia, később a fiú helyébe lép, és a fiú időközben meghal, és a
posztumusz gyermek nem születik meg, az említett unoka lesz mind apja, mind nagyapja
örököse. Ha azonban a fiú helyébe senki sem lép, és egyedül őt jelölik ki örökösnek, akkor,
azon oknál fogva, hogy a fiú halálának időpontjában kezd bizonyossá válni, hogy a
végrendelet alapján nem lesz örökös, maga a fiú lesz apja örököse, ha ez utóbbi végrendelettel
hal meg; ugyanúgy, ahogyan gyakran megtörténik, ha az apja felügyelete alatt álló fiút
valamilyen feltétellel örökösnek jelölik ki, és meghal, mielőtt annak eleget tett volna.
(1) Florentinus, Institutes, X. könyv.
A fiúkat a következő feltételekkel is ki lehet tagadni az örökségből: "A fiam legyen
kitagadva"; "A fiam legyen kitagadva".
(1) Ulpianus, Az ediktumról, LVII. könyv.
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Sok apa nem azért, mert szégyent hozna a gyermekére, vagy hogy kárt okozzon neki, hanem a
saját jólétét szem előtt tartva (mint például azok, akik még nem értek a serdülőkorba), és
vagyonukat rájuk hagyja.
51. Paulus, Vitelliusról, I. könyv.
Egy bizonyos ember a lányát jelölte ki a hagyatékának egyedüli örökösévé, és tíz aurei-t
hagyott a fiára, aki az irányítása alatt állt, és hozzátette: "A fiamat ki kell zárni az
örökségemből, ami a hagyatékom fennmaradó részét illeti". Felmerült a kérdés, hogy vajon
jogszerűen kitagadható-e a fiú. Scaevola azt válaszolta, hogy úgy tűnik, hogy őt nem lehetett
szabályosan kitagadni, és a kérdés megvitatása közben hozzátette, hogy a kitagadás
érvénytelen, mert egy gyermeket nem lehet jogszerűen kitagadni, ha ez csak egy bizonyos
földterületre vonatkozik; és hogy más a helyzet, ha bárkit örökösnek neveznek ki, mert a
kinevezéseket a legszabadabb értelmezéssel kell érteni, de a kitagadásra nem szabad bátorítást
adni.
52. Modestinus, Pandects, II. könyv.
Ha egy fiút valamilyen feltétel mellett örökösnek jelölnek ki, és amíg a feltétel fennáll, átadja
magát a trónöröklésnek, akkor megszűnik szükségszerű örökösnek lenni.
53. Pomponius, Quintus Muciusról, II. könyv.
Ha név szerint kitagadom a fiamat, és utána őt nevezem ki örökösömnek, akkor is ő lesz az
örökösöm.
54. Terentius Clemens, A Lex Julia et Papia, XVII. könyv.
Ha egy posztumusz gyermeket valamilyen feltétel mellett örökösnek jelölnek ki, és a feltétel
még születése előtt teljesül, a végrendeletet nem töri meg az említett posztumusz gyermek
születése.
55. Papinianus, Kérdések, XII. könyv.
Ahol az apa, miután az általa fiának adott emancipáció után, arrogáció útján ismét átveszi a
fiú feletti uralmat, megállapítottam, hogy az apa által korábban tett kitagadás sérti jogait; mert
szinte minden törvényben illik megfigyelni, hogy az örökbefogadott fiú sohasem értelmezhető
úgy, hogy az igazi apjával szemben ilyen viszonyban áll, hogy a természet igazságát ne
homályosítsa el egy puszta formalitás; így a fiút nem úgy kell tekinteni, mint aki az apja
gondozása alá került, hanem mint aki visszatért az ő uralma alá. A javasolt esetben nem
hiszem, hogy nagy különbség lenne, hogy az apa az örökségtől megfosztott fiát vagy fiaként,
vagy unokájaként sajátította ki.
56. Ha Titiust örökösnek nevezik ki és örökbe fogadják egy unoka helyett, és ezt követően
meghal az a fiú, akit az említett unoka apjának tekintettek, a végrendeletet nem töri meg az
unoka öröklése, amennyiben az örökösnek kinevezett fiúról van szó.
57. Paulus, Kérdések, IX. könyv.
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Ha egy bizonyos feltétel alapján örökösnek kijelölt posztumusz gyermek a feltétel fennállása
alatt, de még az apja életében születik, ez a végrendeletet megtöri.
58. Ugyanő, Vélemények, XII. könyv.
Titius végrendelettel örökösnek rendelte ki, és mivel volt egy fia, a következőképpen
trónfosztotta ki őt: "Az összes többi fiamat és lányomat örökösöktől fosztják meg." Paulus
azon a véleményen volt, hogy a fiút, úgy tűnik, törvényesen kitagadták az örökségből. Ezt
követően, miután megkérdezték tőle, hogy az apa által halottnak hitt fiút lehet-e úgy tekinteni,
mint akit kitagadtak az örökségből, azt válaszolta, hogy az említett eset szerint a fiak és
leányok kifejezetten kitagadottak, de a fia halálát illetően tévedésben lévő apa esetét illetően a
kérdést a bíróságnak kell eldöntenie.
59. Lucius Titius, miközben a városban megfogalmazta végrendeletét, a lányától született
unokája, aki akkoriban vidéken tartózkodott, és terhes volt, kijelentette, hogy a meg nem
született gyermeke örökölje a vagyonának egy részét. Kérdezem, ha éppen azon a napon,
amikor Titius a városban végrendeletét megfogalmazta, a hatodik óra táján unokája, Maevia
vidéken fiúgyermeket szült; érvényes volt-e az ilyen kijelölés, hiszen a végrendelet
megfogalmazásának idején a gyermek már megszületett? Paulus azt válaszolta, hogy a
végrendeletben foglaltak úgy tűnik, mintha a végrendelet végrehajtása után születendő
dédunokára vonatkoznának; de ha, mint az említett esetben, az örökhagyó unokája ugyanazon
a napon született, amikor a végrendeletet végrehajtották, és még annak elkészítése előtt, még
ha az örökhagyó nem is tudott erről a tényről, mégis úgy kell tekinteni, hogy a kinevezés
jogszerűen történt; és ez a vélemény összhangban van a törvénnyel.
60. Paulus, Döntések, III. könyv.
Ha egy apai felügyelet alatt álló fiú a hadseregben szolgál, akkor őt is, mint bármely polgári
személyt, örökösnek kell kinevezni, vagy az apja név szerint ki kell, hogy tagadja az
örökséget; mert az Isteni Augustus ediktumát, amely előírta, hogy az apa nem tagadhatja ki a
fiát, amíg a hadseregben szolgál, hatályon kívül helyezték.
61. Ugyanő, Neratiusról, III. könyv.
Az apa örökösként kijelölheti a halála után született gyermekét és bármelyik özvegyét, akit
csak akar.
62. Tryphoninus, Disputációk, XX. könyv.
Az a fiú, akit apja örökösnek nevezett ki, miközben az apja ellenőrzése alatt állt, egy bizonyos
feltételtől függően, amelyhez neki semmi köze nem volt, és akit kitagadtak az örökségből,
amikor a feltétel nem teljesült, akkor halt meg, amikor a kinevezésének és a kitagadásának
feltétele még fennállt. Úgy ítéltem meg, hogy a fiú, amikor meghalt, végrendeletlen apja
örököse volt, mivel életében nem volt sem a végrendelet szerinti örökös, sem pedig
kitagadott. Ha egy fiút egy bizonyos hagyatékrészre örökösnek neveznek ki, a fiú halála után
a fiú társörököst is ki lehet nevezni.
(1) Egy apai felügyelet alatt álló fiú, aki katonai szolgálatot teljesített, végrendeletet tett,
amelyben rendelkezett a peculium castrense-ről, és egyúttal egy fia is az irányítása alatt állt.
Miután a fiú kilépett a szolgálatból, és apja, aki szintén nagyapa volt, meghalt; felmerült a
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kérdés, hogy a végrendeletét megszegte-e. Valójában nem fogadott örökbe senkit, nem
született neki nemrégiben fia, és a legközelebbi örököst sem vonták ki az irányítása alól, hogy
a sorrendben következő léphessen a helyére; mégis, egy olyan személyt kezdett az irányítása
alá vonni, aki korábban nem volt ilyen helyzetben, és ezzel egyidejűleg családfő lett, és a saját
fia is a fennhatósága alá került. Ezért az ő akarata megtört. Ha azonban az említett fiát
akaratával vagy kinevezte volna, vagy kitagadta volna, az nem lenne megszegve; azon oknál
fogva, hogy a hatalmat nem valamilyen újítással szerezte meg a maga részéről, hanem a
dolgok természetes menetében.
(2) Ha egy fél egy bizonyos feleségétől születendő örököst jelöl ki, fennáll a veszélye, hogy
megszegi végakaratát, ha más nőtől születnek gyermekei.
(3) Ha az örökhagyó olyan gyermeket jelöl ki örökösnek, aki egy bizonyos nőtől születik, aki
akkoriban nem lehetett a felesége, és később jogilag képes volt feleségül venni; felmerül a
kérdés, hogy az ilyen körülmények között született gyermek lehet-e örökös a végrendelet
alapján. Például, ha ma örökösnek nevezel ki egy tőled és Titiától született gyermeket, és
Titiát abban az időben rabszolganőnek vagy huszonöt év alatti kiskorúnak, vagy azért, mert
apád kezelte a gyámságát, vagy te magad kezelted, és Titiának később törvényes feleségeddé
kellene válnia, vagy azért, mert szabadságot szerzett, vagy mert elérte a huszonöt évet, a
törvényes nagykorúságot, vagy mert a te gyámként való elszámolásod megtörtént; a tőle
született gyermek az örökösöd lesz-e? Bizonyára senki sem kételkedik abban, hogy egy ilyen
gyermek, aki azután születik, hogy feleségül vetted, az örökösöd lenne, még akkor is, ha kora
miatt nem lehetett törvényesen házas a végrendelet végrehajtásának időpontjában. És
általánosságban elmondható, hogy ha egy végrendelet által kijelölt örökös a végrendelet
elkészítése után születik, akkor joga van belépni a hagyatékba, függetlenül attól, hogy a
végrendelkezővel később házasságot kötő nő milyen állapotban volt a végrendelet
végrehajtásának időpontjában.
(4) De mi van akkor, ha az örökhagyó a végrendelete után született fiát és lányát jelölte volna
ki örököseinek, a fiút a hagyaték kétharmadára, a lányt pedig egyharmadára, anélkül, hogy
társörököst jelölt volna ki, vagy egyiket a másik helyébe állította volna? A megszületett
gyermek lenne az egyetlen örökös a végrendelet alapján.
63. Scaevola, Kérdések, VI. könyv.
Gallus kijelentette, hogy a posztumusz unokák a következő feltételekkel nevezhetők ki
örökösnek: "Ha a fiam még életemben meghal, és a halálomat követő tíz hónapon belül a
feleségének unokái születnek, akár férfi, akár nőneműek, legyenek az örököseim".
64. Egyes hatóságok úgy vélik, hogy az örökösök kijelölése akkor is jogszerű, ha az apa nem
említi a fiú halálát, hanem egyszerűen az unokáit jelöli ki örökösnek; mivel a szavaiból arra
lehet következtetni, hogy ilyen esetben a kijelölés érvényes lesz.
65. Azt is el kell hinni, hogy Gallus ugyanezt a véleményt képviselte az unokákkal
kapcsolatban, amikor az örökhagyó azt mondja: "Ha az unokám életemben meghal, akkor a
dédunokám, aki az ő utóda" stb.
66. Ha azonban az unoka a fiú életében meghal, és a felesége terhes marad, és az örökhagyó
végrendelkezik; mondhatja: "Ha a fiam még életemben meghal, akkor a tőle származó
dédunokám lesz az örökösöm".
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67. Amíg az örökhagyó fia és unokája még él, rendelkezhet-e az örökhagyó dédunokája
örökléséről, feltételezve, hogy az előbbiek mindketten még életében meghalnak? Ezt is el kell
fogadni, hogy a végrendeletet ne törje meg az öröklés, ha valóban meghal az unoka, majd
utána a fiú.
68. Mi lenne, ha az örökhagyó csak a fia halálának esetére számítana, és mi lenne a
következménye annak, ha az örökhagyó elszenvedné a víz és a tűz tilalmát? Mi lenne, ha az
unoka, a dédunoka apja, akit örökösnek neveztek ki, mint már említettük, emancipálódna?
Ezek az esetek, valamint bármelyik olyan eset, amikor a törvényes örökös a nagyapa halála
után születik, nem kapcsolódnak a Lex Velleiához. De a Lex Velleia szellemének
megfelelően mindezeket az eseteket figyelembe kell venni, mint ahogyan más eseteket is el
kell fogadni, például amikor haláleset történik.
69. Milyen utat kell követni, ha a végrendelkezőnek fia az ellenség kezében van? Miért nem
tartották úgy, hogy ha a fiú a fogságból való visszatérés előtt, de az apja halála után hal meg,
akkor az unoka, aki még életükben született, vagy akár a nagyapja halála után, nem szegheti
meg a végrendeletet? Ennek az esetnek nincs köze a Lex Velleiához. A jobb vélemény tehát
az, hogy az egyszerűség kedvéért, és különösen a Lex Velleia után, amely számos olyan esetet
elintézett, amikor a végrendeletet meg lehetett szegni, azt az értelmezést kell elfogadni, hogy
amennyiben az örökhagyó a halála után született unokáját nevezi ki, úgy kell tekinteni, hogy
azt jogszerűen nevezte ki. És függetlenül attól, hogy az örökhagyó halála után született unoka
milyen körülmények között válhat az örökösévé, valahányszor a végrendeletben átsorolták,
meg tudja szegni azt. Még akkor is, ha annak rendelkezései általánosságban vannak
megfogalmazva, például: "Minden gyermekem, aki halálom után születik, vagy aki halálom
után születik, az lesz az örökösöm"; feltéve, hogy egy ilyen gyermek az örökösének születik.
70. Ha valakinek van egy fia, és az említett fiútól született unokáját örökösének jelöli ki, és a
menye, aki terhes, az ellenség fogságába esik, és amíg a nagyapa és a fia életében van,
gyermeket szül, és ez utóbbi, miután apja és nagyapja meghalt, visszatér; ez az eset a Lex
Velleia hatálya alá tartozik-e, vagy az ősi törvényhez kell folyamodni, hogy a kijelölt unoka
sem az ősi törvény, sem a Lex Velleia szerint ne szeghesse meg a végrendeletet? Ez a kérdés
akkor merülhet fel, ha a fiú halála után a nagyapa az unokáját nevezi ki örökösének, és ez
utóbbi a nagyapa halála után visszatér. Ha azonban a végrendeletet nem szegheti meg az, akit
kijelölt, akkor nincs különbség, hogy őt az ősi jog vagy a Lex Velleia zárja ki az öröklésből.
71. Valaki talán kételkedik abban, hogy ebben az esetben, ha az unoka a végrendelet
végrehajtása után, apja és nagyapja életében születik, kinevezhető-e örökösnek, mivel apját
nem törvényesen rendelték ki. Ezen az alapon nem kell aggályoskodni, mert az unoka az ősök
halála után született törvényes örökös.
72. Ezért, ha egy unokától született dédunokát be lehet fogadni az öröklésbe, ha később a fia
élne, a tőle született fiú is jogosult lesz az öröklésre.
73. Mindezen esetekben meg kell jegyezni, hogy csak a szülői felügyelet alatt álló fiú
nevezhető ki örökösnek a hagyaték bármely részére, mivel az örökhagyó halála után történő
kitagadása semmis. Nem szükséges azonban, hogy a fiút kitagadják az örökségből, ha az
ellenség kezében van, és ott hal meg; és természetesen az unoka és dédunoka tekintetében
soha nem követeljük meg a kinevezésüket, ha a gyermekeiket nevezik ki örökösnek, mert
azokon át lehet lépni.

1214

74. Vizsgáljuk meg most a Lex Velleiát. Ez előírja, hogy az életünkben született gyermekek
hasonlóképpen nem szeghetik meg akaratunkat.
75. A törvény első szakasza azokra vonatkozik, akik születésük után lesznek a megfelelő
örökösök. Kérdezem, ha lenne egy fiad, és örökösödnek rendelnéd az unokádat az említett
fiútól, aki még meg sem született, és a fiad meghalna, az unokád pedig még életedben
megszületne, mi lenne az eredmény? A törvény szavaiból azt kell megállapítani, hogy a
végrendelet nem sérül, mivel az első szakaszban nemcsak azt mondja ki, ha az unokát abban
az időben nevezik ki, amikor a fiú még nem volt, hanem azt is, ha az apja életében születik.
Ebben az esetben miért kellene figyelembe venni azt az időt, amikor a végrendeletet
végrehajtották, hiszen elegendő azt az időt megfigyelni, amikor az unoka megszületett?
Hiszen valójában a törvény a következőképpen szól: "Aki végrendelkezik, örökösnek
rendelheti ki mindazokat a férfi nemű gyermekeket, akik a megfelelő örökösei lesznek"; és azt
is, hogy "még akkor is, ha azok az apjuk életében születtek".
76. A törvény következő szakaszában nem rendelkezik arról, hogy azok, akik a gyermekek
helyébe lépnek, megszeghetik a végrendeletet; és ezt úgy kell értelmezni, hogy ha van egy fia,
egy unokája és egy dédunokája, és az első kettő halála után az unokája, miután a törvényes
örökösnek lett kijelölve és követi, nem fogja megszegni a végrendeletet. Nagyon helyesen
döntötték el, hogy a szavak: "Ha valamelyik örököse megszűnik az örököse lenni";
mindazokra az esetekre vonatkoznak, amelyekre Gallus Aquilius formulája alkalmazható,
ahogyan azt kifejtettük; mert nemcsak akkor, ha az unoka meghal apja életében, az elhunyt
nagyapja utóda, a dédunoka nem töri meg a végrendeletet, hanem akkor sem, ha túléli apját,
majd meghal, feltéve, hogy vagy kinevezték örökösnek, vagy kitagadták az örökségből.
77. Meg kell vizsgálni, hogy az utóbbi szakasz szavai, nevezetesen: "Ha valamelyik örököse
megszűnik örököse lenni, gyermekei lesznek helyette örökösök", úgy értelmezhető, hogy ha
az ellenség kezén lévő fiaddal rendelkezve, az unokádat az említett fiú által örökösnek
nevezed ki, nemcsak akkor, ha a fiad még életedben meghal, hanem még halálod után is,
mielőtt visszatérne a fogságból, nem töri meg a végrendeletet az örökléssel, mert az
örökhagyó nem tett hozzá semmit, amivel az időt megjelölhette volna, hacsak nem tartod
inkább meggondolatlanul, hogy apja életében megszűnt törvényes örökösnek lenni (bár az
utóbbi halála után halt meg), mert nem tért vissza, és nem is térhetett vissza.
78. A következő eset nehéz. Ha van egy fiad, és az unokádat, aki még meg sem született,
örökösödnek jelölöd ki, és ez utóbbi még apja életében megszületik, majd apja meghal, akkor
sem születése idején, sem azután nem az örököse, mert öröklésével az, aki már megszületett,
úgy tartják, hogy tilos a végrendeletet megszegni. Ezért a törvény első szakasza szerint azokat
a gyermekeket lehet örökösökké kinevezni, akik még meg sem születtek, és akik
megszületésük után megfelelő örökösök lesznek. A második szakasz szerint a kijelölésük nem
megengedett, de a törvény megtiltja, hogy megszegjék a végrendeletet; és emiatt a második
szakasz sem tekinthető kisebb jelentőségűnek. A gyermeknek azonban, aki kinevezésekor
még meg sem született, ugyanúgy az apja helyébe kell lépnie (amit a törvény szerint
valójában nem tehetett meg), mintha törvényesen lett volna kinevezve. Julianus azonban úgy
vélte, hogy a két zavaros törvényszakaszt össze lehet egyeztetni oly módon, hogy a
végrendeleteket ne lehessen megszegni.
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79. Julianus véleményének elfogadása után azonban vizsgáljuk meg, hogy ha egy unoka az
apja életében születik, és később emancipálódik, akkor önként beléphet-e a hagyatékba. Ezt a
véleményt jóvá kell hagyni, mivel egy fél nem válhat jogos örökössé emancipációval.
65. Gaius, A tartományi ediktumról, XVII. könyv.
A végrendeletek végrehajtása során szükségszerűen előírt egyéb dolgok közül az egyik
legfontosabb a gyermekek örökösként való kijelölésére vagy kitagadására vonatkozik; nehogy
a végrendeletet, miután átmentek, meg lehessen szegni; mert a végrendelet érvénytelen, ha
egy apai felügyelet alatt álló fiú átment.
(1) Paulus, A Sabinusról, II. könyv.
Ha egy fiú az ellenség fogságában van, az apja jogszerűen végrendelkezhet és átadhatja őt; de
ha a fiú apai felügyelet alatt állt, a végrendelet érvénytelen.
66. Marcianus, Szabályok, II. könyv.
Ha egy fiút az emancipációját követően kitagadnak az öröklésből, és egy másik, az apa
irányítása alatt álló fiút hagynak örökül, és az emancipált megtámadja a végrendeletet, akkor
az ő cselekménye semmis lesz; mert mind a rendes örökös, mind az emancipált fiú jogosult
lesz az ab intestato öröklésre.

3. cím. A jogellenes, érvénytelen és megszegett végrendeletekről
67. Papinianus, Definitions, I. könyv.
A végrendeletről azt mondják, hogy nem a törvénynek megfelelően lett végrehajtva, ha a
törvényes alakiságok hiányoznak; vagy hogy nem hatályos, ha egy, az apja irányítása alatt
álló fiú átszáll; vagy egy másik, későbbi végrendelet által megtört, ha az utóbbi feltételei
szerint örökös jön létre, vagy megfelelő örökös születik; vagy ha nem lép hatályba, mert a
hagyatékot nem vették birtokba.
68. Ulpianus, Sabinusról, II. könyv.
Ezért az első végrendelet megszűnik, ha egy másodikat szabályszerűen végrehajtanak, kivéve,
ha az utóbbit a katonai joggal összhangban hajtották végre, vagy ha az örökhagyó abban
kijelentette, hogy ki lenne jogosult az ab intestato öröklésre; ebben az esetben ugyanis az első
végrendeletet a második végrendelet megszünteti, még ha az nem is tökéletes.
69. Ugyanő, A Sabinusról, III. könyv.
A férfiágon leszármazott, posztumusz gyermekeket ugyanúgy név szerint kitagadják az
örökhagyó élő gyermekeihez hasonlóan, kivéve, ha születésükkel megszegik a végrendeletet.
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70. Csak azokat a gyermekeket stilizáljuk "posztumusznak", akik apjuk halála után születnek;
akik a végrendelet végrehajtása után születnek, a Lex Velleia szerint tilos a végrendeletet
megtörni, ahol név szerint kitagadják őket.
71. Ezért a gyermekeket akár az örökös kijelölése előtt, akár több örökös kijelölése között,
akár a különböző öröklési fokozatok között is ki lehet tagadni; mert az isteni Márkus úgy
rendelkezett, hogy a halála után született gyermek esetében ugyanazt a szabályt kell betartani,
mint az élő gyermek esetében, mivel nem lehet indokot adni a különbség megállapítására.
72. Ezekből az ügyekből nyilvánvaló, hogy különbség van az élő és a később született
gyermekek között. Az előbbiek mindig jogellenessé teszik a végrendeletet, az utóbbiak
viszont megszegik azt, és amikor megszületnek, nem találják magukat kitagadottnak.
73. Ha létezik olyan korábbi végrendelet, amellyel egy posztumusz gyermeket kitagadnak,
akkor megállapítható, hogy az megszűnik, akár az örökhagyó halála után, akár életében
született a gyermek; az elsőt a második, a másodikat pedig a posztumusz gyermek születése
töri meg.
74. A halála után született gyermek is kifejezetten kitagadottnak minősül, ha az örökhagyó azt
mondja: "Bármelyik gyermek, aki nekem született, legyen kitagadott, akár Seia által
kihordott, akár még meg sem született". Ha azonban azt mondaná: "Legyen az én posztumusz
gyermekem kitagadva"; és az vagy az örökhagyó halála után, vagy még életében születik, az
nem töri meg a végrendeletet.
75. Azonban, még ha egy posztumusz öröklésbe lépett gyermek születésével meg is szegi a
végrendeletet, néha előfordul, hogy a végrendeletnek csak egy része szegi meg; mint például,
ha a posztumusz öröklésbe lépett gyermeket első fokon kitagadták, és második fokon
öröklésbe lépett; ebben az esetben ugyanis az első fokon történő kinevezés érvényes, ha a
második fokon történő kinevezés érvénytelen.
71. Ugyanő, Disputációk, IV. könyv.
Ezután, ha az első fokon kijelölt örökösök szándékosan veszik át a hagyatékot, a második
fokon kijelöltek nem szerezhetik meg azt, mivel a második fok megszakadt és meggyengült, a
hagyatékot onnan már nem lehet megszerezni.
72. Ugyanő, A Sabinusról, III. könyv.
Ha valakit valamilyen feltétellel neveznek ki örökösnek, amellyel a posztumusz gyermek nem
válik ki az örökségből, mégis, a fokozat megszakad, amíg a feltétel fennáll, ahogy Julianus
megállapította. Ha azonban valakit helyettesítenek, még ha az a feltétel, amelytől az első fokú
kinevezés függ, nem is teljesül, a helyettesített örökös nem kerül be az öröklésbe, amelyből a
posztumusz örökös nem lett kitagadva. Úgy gondolom tehát, hogy ha az első fokú kinevezés
feltétele teljesül, akkor a posztumusz örökös élvez elsőbbséget. A feltétel teljesítésének
elmulasztása után a posztumusz gyermek születése azonban nem semmisíti meg az első fokú
kinevezést, mert az érvénytelenné válik. A végrendelet megszegésével a posztumusz gyermek
helyet csinál magának, még akkor is, ha a fiú a második fokú örökséget, amelyből kitagadták,
érvényessé teszi. Ha azonban a posztumusz gyermek, akit az első fokon átengedtek, a
második fokon pedig kitagadtak, akkor születik, amikor a kijelölt örökösök egyike még él,
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akkor az egész végrendelet megszakad; mert az első fok megsemmisítésével helyet csinál
magának az öröklésben.
73. Ugyanő, A Sabinusról, X. könyv.
Ha valaki, miután kitagadta fiát, meghal, menyét terhesen hagyva, és egy idegent rendel
örököséül valamilyen feltétel mellett, és amíg a feltétel fennáll, és az apa halála után, vagy
amíg az örökös mérlegeli, hogy belépjen-e a hagyatékba, vagy sem, a kitagadott fiú meghal,
és unoka születik, ez megtöri-e a végrendeletet? Mi azt mondjuk, hogy a végrendelet nem
törik meg, mivel az unokát nem szabadna ily módon kitagadni a nagyapjától, aki megelőzte az
apját az öröklésben. Nyilvánvaló, hogy ha a kijelölt örökös visszautasítaná a hagyaték
elfogadását, nem lehet kétséges, hogy ez az örökös a nagyapjától ab intestato örökölne.
Mindkét eset jó és elégséges okokon alapul, mivel a posztumusz gyermek születése révén
megszegi a végrendeletet, ha az örökhagyó halálakor senki sem került előtte, és ab intestato
örököl, ha az öröklésben senki sem részesült előtte. Nyilvánvaló, hogy ebben az esetben az
öröklés nem a fiúnak adatott meg, mivel ő akkor halt meg, amikor a kijelölt örökös még azon
gondolkodott, hogy elfogadja-e a hagyatékot. Ez azonban csak akkor a szabály, ha az unoka a
nagyapa halálakor még meg sem született; Marcellus ugyanis azt mondja, hogy ha az unoka
azután fogant volna, akkor sem mint rendes örökös, sem mint unoka, sem mint rokon örökös
nem lehetne elfogadni az öröklésbe, és nem lenne jogosult a birtok praetoriánus birtoklására.
74. Ha egy unoka apja, aki a nagyapa halálakor az ellenség kezén volt, és fogságban halt meg,
az említett unoka azzal, hogy nagyapja halála után megkapja az örökösödést, megszegi a
végrendeletet, mert az említett apja nem volt útjában; mivel ugyanis, mivel fogságban halt
meg, nem tekinthető úgy, hogy nagyapja halálakor még élt, és még ha a fogságban lévő apa
vissza is térne, ez az apja végrendeletét jogellenessé tenné, mivel abban átment.
75. Ha az unoka akár a saját hazájában, akár az ellenség körében fogant, mivel a postliminium
joga a meg nem született gyermekeket is megilleti, a végrendeletet a születése töri meg.
76. Ezért azok, akik a rendes örökösök helyébe lépnek, nem szegik meg a végrendeletet, akár
kijelölt örökösök, akár kitagadottak abban a mértékben, amelyben az öröklés megtörtént,
feltéve, hogy ez érvényes.
77. Azonban függetlenül attól, hogy az öröklésben első helyen álló apák milyen módon
szűnnek meg az apai felügyelet alatt állni, akár fogság, akár halál, akár valamilyen büntetés
kiszabása miatt, az őket követő gyermekeik, akiket vagy örökösökké neveznek ki, vagy
végrendelettel kitagadnak, ezt nem szeghetik meg.
78. A végrendelet érvénytelenné válik, ha magával az örökhagyóval bármi történik; például
ha elveszíti polgári jogait azáltal, hogy hirtelen rabszolgasorba taszítják, például ha az
ellenség fogságába esik; vagy ha húsz évnél idősebb lévén hagyja magát eladni a vevője
üzletének lebonyolítása céljából, vagy a saját árából való részesedés érdekében.
79. Ha azonban valakit, akit halálos bűncselekményért ítéltek el, arra ítélnek, hogy vadállatok
közé vessék, vagy gladiátorként harcoljon, vagy más olyan büntetést szabnak ki rá, amely
megfosztja az életétől, végakarata érvénytelenné válik, de nem attól az időponttól kezdve,
amikor a büntetést elszenvedte, hanem az ítélet meghozatalának időpontjától, mert ekkor
azonnal büntető rabszolgává válik; kivéve, ha katonaként valamilyen katonai bűncselekmény
miatt ítélik el, mert ilyen körülmények között szokás, hogy végrendeletet tehet, amint azt az
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isteni Hadrianus egy rescriptumában megállapította; és úgy gondolom, hogy a katonai
törvényeknek megfelelően tehet végrendeletet. Ezen elv alapján tehát, mivel meg van neki
engedve, hogy elítélése után végrendeletet készítsen, érvényesnek kell-e tekinteni azt, amelyet
korábban már végrehajtott, ha engedélyezték neki, hogy végrendeletet készítsen, vagy pedig a
büntetés miatt érvénytelennek kell tekinteni azt, miután elkészült? Nem lehet kétséges, hogy
ha a katonai jog alapján joga van végrendeletet tenni, és azt kívánja, hogy az első végrendelet
érvényes legyen, akkor azt úgy kell tekinteni, hogy azt végrehajtotta.
80. Az elítélt személy végrendelete nem válik azonnal érvénytelenné, hanem csak azután,
hogy a császár megerősítette az ítéletet, mert ekkor az elítélt elveszíti polgári jogait. Ha
azonban egy dekurió, illetve fia vagy unokája büntetéséről van szó, és a kormányzó a császár
elé utalja az ügyet, nem hiszem, hogy az elítélt azonnal büntető rabszolgává válik, bár szokás,
hogy megőrzés céljából bebörtönzik. Végrendelete tehát nem válik érvénytelenné, mielőtt a
császár kiadja a büntetés elszenvedéséről szóló rendeletét. Ha tehát meghalna, mielőtt ez
megtörténne, végrendelete érvényes marad, kivéve, ha önkezével vet véget életének; mert a
császári alkotmányok szerint a bűnösségük tudatában lévő személyek végrendelete
érvénytelen, még akkor is, ha polgári jogaik birtokában halnak meg. Ha azonban valaki az élet
fáradtsága miatt, vagy mert nem képes elviselni a betegséggel járó szenvedést, vagy a hírnév
vágya miatt öngyilkosságot követ el, mint egyes filozófusok, ez a szabály nem érvényes,
mivel az ilyen személyek végrendelete érvényes. Az isteni Hadrianus is ezt a
megkülönböztetést tette egy katona végakaratával kapcsolatban, egy Pomponius Falcóhoz
intézett levelében, amelyben leszögezte, hogy ha valaki, aki a hadsereghez tartozik, katonai
vétség miatt inkább öngyilkos lesz, végakarata érvénytelen; ha azonban azért teszi ezt, mert
belefáradt az életbe, vagy a szenvedés miatt, akkor érvényes, és ha végrendelet nélkül hal
meg, a vagyonára a rokonai, vagy ha nincs, a légiója tarthat igényt.
81. Mindazok a személyek, akiknek végrendelete, mint mondtuk, elítélésük miatt
érvénytelenné válik, nem veszítik el polgári jogaikat, ha fellebbeznek a bíróság döntése ellen;
és ezért nem válnak érvénytelenné azok a végrendeletek, amelyeket korábban esetleg már
végrendelkeztek, és nagyon gyakran úgy döntöttek, hogy még mindig tehetnek végrendeletet.
Nem tartják őket hasonlónak azokhoz, akiknek kétséges az állapotuk, és nem rendelkeznek
végrendelkezési képességgel, mivel biztosak az állapotukban, és csak addig bizonytalanok
önmagukkal kapcsolatban, amíg a fellebbezés folyamatban van.
82. De mi van akkor, ha a kormányzó nem fogadta el a fellebbezést, hanem elhalasztotta a
büntetés kiszabását, amíg azt a császár meg nem erősítette? Azt hiszem, hogy a szóban forgó
fél ezalatt is megőrizné státusát, és végrendelete nem válna érvénytelenné. Ugyanis (amint azt
az Isteni Márk címében már kifejtettük), ha a fellebbezés, amelyet a fél közvetlenül vagy a
nevében eljáró valaki tett, nem érkezik meg, a büntetés kiszabását mindaddig el kell
halasztani, amíg a császár meg nem válaszol a kormányzó levelére, és a levéllel együtt vissza
nem küldi a határozatát; kivéve, ha a vádlott hírhedt rabló, vagy lázadás szításában vétkes,
vagy vérengzést követett el, vagy ha más olyan nyomós ok áll fenn, amelyet a kormányzó
levelében előadhat, és amely nem tűri a halasztást, nem a büntetés siettetése, hanem a
közösséget fenyegető veszély ellen való védekezés céljából; ilyen körülmények között
ugyanis megengedett, hogy a büntetést kiszabja, majd a tényeket közölje a császárral.
83. Nézzük meg, ha valakit jogtalanul ítéltek el, és a büntetést nem szabták ki, vajon
érvénytelen lesz-e a végrendelete. Tegyük fel például, hogy egy tizedest vadállatok elé vetésre
ítéltek, elveszíti-e polgári jogait, és érvénytelen lesz-e a végrendelete? Nem hiszem, hogy ez
lesz a helyzet, mivel az ítélet nem kötheti őt jogilag. Ezért, ha egy bíró bűnösnek talál valakit,
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aki nem tartozik a joghatósága alá, a végrendelete nem lesz semmis, ahogyan azt már gyakran
eldöntötték.
84. Érvénytelen azoknak a végrendelete, akiknek az emlékét haláluk után elítélik, például
hazaárulás vagy hasonló bűncselekmény miatt.
85. Azzal kapcsolatban azonban, amit megállapítottunk, nevezetesen, hogy az ellenség által
elfogott személy végrendelete érvénytelenné válik, hozzá kell tenni, hogy a végrendelet a
postliminium joga révén visszanyeri érvényességét, ha az örökhagyó visszatér; vagy ha a
fogságban meghal, a Lex Cornelia megerősíti. Ha tehát valakit halálos bűncselekményért
elítélnek, és a császár engedékenysége révén visszaadják neki polgári jogait, végrendelete
ismét érvényessé válik.
86. Megállapították, hogy az apai felügyelet alatt álló fiú végrendelete, aki a hadseregben
szolgálta le idejét, és apja halálával a saját urává vált, nem semmis; mert amikor a fiú
végrendelettel rendelkezik castrense peculiumáról, úgy kell tekinteni, mintha ő lenne a
háztartás feje, és ezért bizonyos, hogy egy katona vagy veterán végrendelete nem válik
érvénytelenné a felszabadulásával.
75. Ulpianus, Sabinusról, X. könyv.
Ha egy katona a polgári jog szerint végrendelkezik, és első fokon örökösöket jelöl ki, amire a
katonai jog szerint joga van, második fokon pedig valakit örökösként helyettesít, amit a közös
jog szerint megtehet, és egy évvel a leszerelése után meghal, az első fok érvénytelenné válik,
és a végrendelet a másodikkal kezdődik.
76. Ugyanő, A Sabinusról, XI. könyv.
Igaz, hogy a végrendeletet egy fiú vagy egy lány örökbefogadása vagy örökösödése megszegi,
ahogyan azt általában az örökös születése is megszegi.
(1) Ha egy lányt és egy unokát emancipálnak, ez nem sérti a végrendeletet, mivel egyetlen
adásvétellel mentesülnek az apai felügyelet alól.
77. Paulus, A Sabinusról, II. könyv.
Ha egy apát az ellenség fogságba ejt, és a fia megtartja állampolgárságát, az apa akarata nem
törik meg a visszatéréssel.
78. Ugyanő, Vitelliusról, I. könyv.
A fogságból visszatérő fiú sem töri meg apja akaratát a postliminium jogán keresztül, ami a
Sabinus által vallott vélemény.
3. Ulpianus, Az ediktumról, XLVI. könyv.
Ha két, különböző időpontban készült végrendeletet mutatnak be, és mindkettő hét tanú
pecsétjével van ellátva, és az utolsót felbontva üresnek, azaz mindenféle írás nélkülinek
találják, az első végrendeletet nem törik meg azon az alapon, hogy a második érvénytelen.
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4. Ugyanő, Disputációk, IV. könyv.
Az örökhagyó életében született és meghalt egy posztumusz gyermek, akinek a halála után a
végrendelkezési jogát elhalasztották. Bár a törvény szigorú értelmezésével és túlzott
finomságok alkalmazásával a végrendeletet megszakítottnak lehet tekinteni, mégis, ha az
megfelelően volt lepecsételve, az örökös, aki a végrendelet feltételei szerint jogosult volt a
hagyaték birtoklására, megszerzi azt; amint azt az isteni Hadrianus és császárunk a
Rescriptióban megállapította. Emiatt az örökhagyók, valamint a bizalmi vagyonkezelő
kedvezményezettjei biztonságban lesznek mindannak birtokában, ami rájuk maradt. Ugyanezt
kell mondani a helytelenül végrehajtott vagy érvénytelen végrendeletre vonatkozóan is,
amikor a birtokot annak adták át, aki ab intestato megszerezhette volna.
5. Ha egy civil, aki már tett egy végrendeletet, tesz egy másikat, és az utóbbiban úgy
rendelkezik, hogy az örököst bízzák meg az első végrendelet végrehajtásával, akkor az első
végrendeletet kétségtelenül megszegik. Miután megtört, felmerülhet a kérdés, hogy nem
lehet-e érvényes a kodicil. Mivel a második végrendeletben az örökhagyó szavai bizalomra
utalnak, kétségtelenül minden benne foglalt dolog a bizalomra vonatkozik, nemcsak a
hagyatékok és a bizalmi vagyonkezelésre hagyott vagyon, hanem az összes végrendelet,
valamint az örökös kijelölése is.
6. Gaius, Institutes, II. könyv.
Azok is a posztumusz gyermekek közé tartoznak, akik a rendes örökösök helyére lépve,
születésük révén szüleik törvényes örököseivé válnak. Például, ha van egy fiam, és egy tőle
született unoka vagy unokám, akik mind az én felügyeletem alatt állnak, mivel a fiú egy
fokozattal előbbre való az öröklésben, egyedül ő rendelkezik a közvetlen örökösök jogával,
még akkor is, ha az unoka és az unoka, akik az ő gyermekei, szintén az én felügyeletem alatt
állnak. Ha azonban a fiam még életemben meghalna, vagy bármilyen okból kifolyólag
kikerülne a felügyeletem alól, az említett unoka és unokám átveszi a helyét az öröklésben, és
ily módon közvetlen örökösökként való jogukat mintegy születésükkel szerzik meg, de
végrendeletemet ily módon nem törik meg, mint ahogyan akkor sem, ha a fiamat rendelném
ki, vagy tagadnám meg örökösömnek; és nem is tehetek törvényesen végrendeletet oly
módon, hogy szükségessé váljon számomra, hogy unokámat vagy unokámat örökösnek
nevezzem ki, vagy kitagadjam örökségéből, kivéve, ha fiam még életemben meghalt, és
unokám vagy unokám az öröklésben a helyére lépett, a végrendeletet megtöri, éppúgy, mint
ahogyan az születéssel történik; és erről a Lex Julia Velleia rendelkezett.
7. Paulus, A szabadok kijelöléséről.
Ahol az örökösödés megszüntetése a következőképpen fejeződik ki: "Ha fiú vagy
leánygyermek születik, akkor az legyen kitagadva"; és mindkettő megszületik, a végrendeletet
nem törik meg.
8. Javolenus, Episztolák, IV. könyv.
Egy férfi, akinek a felesége terhes volt, az ellenség kezébe került. Kérdezem, hol született egy
fiú, mikor tört meg a végrendelet, amelyet az ott polgári jogait élvező örökhagyó tett, és ha a
fiú az apa előtt meghalna, vajon a végrendeleti örökösöknek jár-e a hagyaték. 1 Azt
válaszoltam, hogy nem hiszem, hogy a corneli törvény szerint, amelyet a fogságban
meghaltak végakaratának megerősítésére hoztak, kétség sem férhet hozzá, hogy ha fiú
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születik, az ellenség kezében lévő örökhagyó végakarata megszűnik. Ebből következik, hogy
a birtok e végrendelet alapján senkit sem fog megilletni.
9. Pomponius, Quintus Muciusról, II. könyv.
Amikor a második végrendeletben élő örököst jelölünk ki, akár feltétlenül, akár feltételesen,
és a feltétel akkor is teljesülhet, ha ez nem következik be, az első végrendeletet megszegjük.
Nem mindegy azonban, hogy mi volt a kiszabott feltétel; mert minden elképzelhető feltétel
vagy a múltra, vagy a jelenre, vagy a jövőre vonatkozik. Az egyik például a múltra való
hivatkozással kényszerül ki: "Ha Titius konzul volt"; és ha ez a feltétel igaz (vagyis ha Titius
valóban konzul volt), akkor az örökös úgy kerül kijelölésre, hogy az első végrendelet
megszűnik, mert emiatt lesz örökös. Ha azonban Titius nem volt konzul, akkor az előbbi
végrendelet nem törik meg. Ha az örökös kinevezésével kapcsolatban előírt feltétel a jelen
időre vonatkozik, mint például: "Ha Titius konzul"; az eredmény ugyanaz lesz, tehát ha
konzul, akkor a fél örökös lehet, és a korábbi végrendelet megszűnik. De ha nem konzul,
akkor a fél nem válhat örökösévé, és a korábbi végrendelet nem törik meg. Ha a feltételeket
egy jövőbeli időpontra való hivatkozással szabják meg, és azok lehetségesek és teljesíthetők,
még ha nem is következnek be, akkor a korábbi végrendelet megszegését okozzák. Ha
azonban lehetetlenek, mint például: "Titius legyen az örökösöm, ha az ujjával megérintette az
eget", akkor úgy tartják, hogy ez a feltétel ugyanolyan, mintha nem lett volna előírt, mivel
lehetetlen.
10. Papinianus, Vélemények, V. könyv.
Ha egy olyan fiú, aki az apja irányítása alatt állt, átment, akkor a végrendelet által biztosított
megajándékozás vagy öröklés nem érvényes, ha az átment fiú nem követeli a hagyatékból
való részesedését a testvéreitől. Ha azonban visszautasítja apja hagyatékának egy részét, bár a
törvény szigorú értelmezése szerint a végrendelet érvénytelennek tekinthető, az örökhagyó
akaratát az igazságosság és méltányosság elvei alapján mégis teljesíteni kell.
11. Scaevola, Kérdések, V. könyv.
Ha valakit, akit az örökhagyó örökösnek rendelt ki, az örökhagyó magához ragad, azt lehet
mondani, hogy eleget tett érte, mert mielőtt örökbe fogadta volna, a kinevezése csupán egy
idegené volt.
12. Ugyanaz, kérdések, VI. könyv.
Ha Titiust és engem neveznének ki örökösöknek, és a mi kinevezésünkkel egy posztumusz
gyermeket kitagadnának, vagy egy olyan személyt, akit nem tagadnak ki örökösként való
helyettesítésünk miatt, és Titius meghalna, én nem léphetek be a hagyatékba; mert a
végrendeletet egy olyan személy kinevezése miatt, aki által a posztumusz gyermeket
kitagadják, és aki mint helyettesített örökös, akit nem tagadják ki a posztumusz gyermeket,
törik meg.
13. Ha azonban Titius és én egymás helyébe lépünk, még akkor is, ha a posztumusz gyermek
a végrendeletnek abban a részében, amely a helyettesítést említi, nem lett kitagadva az
örökségből, és Titius vagy meghal, vagy visszautasítja a hagyatékot, úgy gondolom, hogy én
léphetek be és válhatok az egész hagyaték örökösévé.
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14. Az első esetben azonban, még ha Titius él is, nem léphetek be a hagyatékba nélküle, és ő
sem léphet be nélkülem, mert bizonytalan, hogy a végrendeletet nem törik-e meg azáltal, hogy
egyikünk megtagadja a végrendelet elfogadását, és ezért mindkettőnknek együtt kell
belépnünk a hagyatékba.
15. Ugyanez, Digest, XIII. könyv.
Lucius Titius, miközben ép elméjű és egészséges volt, szabályos módon végrendelkezett,
majd megbetegedett, és elmebetegségében megcsonkította a végrendeletet. Kérdezem, hogy
az említett végrendelet által kijelölt örökösök beléphetnek-e a hagyatékba. A válasz az volt,
hogy a megállapított tényeknek megfelelően ebben megakadályozzák őket.

4. cím. A végrendelet törléséről, törléséről vagy kiegészítéséről
16. Ulpianus, Sabinusról, XV. könyv.
Ha a végrendeletben szándéktalanul töröltek vagy töröltek ki szavakat, úgy, hogy azok még
olvashatóak, akkor azok mindazonáltal érvényesek; ez azonban nem áll fenn, ha ez
szándékosan történt. Ha bármit az örökhagyó rendelkezése nélkül töröltek vagy töröltek ki, az
érvénytelen. Az "olvasás" kifejezés alatt nem azt kell érteni, hogy az értelem megállapítható,
hanem azt, hogy a szemmel érzékelhető, amit írtak. Ha azonban az értelem más forrásból is
megállapítható, a szavak nem tekinthetők olvashatónak. Elégséges azonban, hogy olvashatóak
legyenek, ha azokat gondatlanul kitörölték, akár az örökhagyó, akár valaki más által, akarata
ellenére. A "kitörölt" szót úgy kell érteni, hogy a szavakat elhomályosították.
17. Ezért, ha bármi ilyesmit nem szándékosan tettek, és az írás olvasható, az olyan, mintha
nem is történt volna. Ezért, ha a végrendelet végére (ahogyan az szokás) azt írták: "Én magam
végeztem el az összes itt szereplő törléseket, beillesztéseket és változtatásokat"; nem
tekinthető, hogy ez bármire vonatkozik, amit véletlenül töröltek; mert ha az örökhagyó azt
írja, hogy a törléseket akaratlanul végezte, a szavak megmaradnak, és ha olvashatatlanná tette
őket, akkor nem tekinthetők annak.
18. Ha az ilyen jellegű szavak nem olvashatók, és azokat akaratlanul kitörölték, akkor úgy
kell tekinteni, hogy azok nem adnak semmit; feltéve azonban, hogy ez a végrendelet kitöltése
előtt történt.
19. Ha azonban szándékosan töröltek ki szavakat, az ezek alapján igényt támasztó felek
kivételesen el lesznek zárva, de ha ez szándéktalanul történt, akkor nem lesznek elzárva,
függetlenül attól, hogy a szavak olvashatók-e vagy sem; mivel ha a teljes végrendelet nem
létezik, akkor megállapítható, hogy minden, ami benne van, érvényes lesz. Ha az örökhagyó
valóban megcsonkította a végrendeletet, a benne említett felektől megtagadják a kereseteket;
ez azonban nem áll fenn, ha a csonkítások az örökhagyó beleegyezése ellenére történtek.
20. Ha az örököst megfosztották a hagyaték egy részétől vagy annak egészétől, és helyettest
neveztek ki, a cselekményt jogszerűen teljesítettnek kell tekinteni; de a hagyatékot nem úgy
kell tekinteni, hogy azt elvették az örököstől, hanem úgy, hogy soha nem is adták neki, mivel
ha egy hagyatékot egyszer már megadtak, azt nem lehet könnyen elvenni.
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21. Ha valaki végrendelettel erősítette meg a kodicillumát, és egy kodicillumban olyasmit is
hozzátett, amit később kitörölt, de ami még olvasható, keletkezik-e ebből bármilyen
kötelezettség? Pomponius azt mondja, hogy a kitörölt kodicil érvénytelen.
22. Ugyanő, Disputációk, IV. könyv.
Egy bizonyos személy érvénytelenítette, vagy eltörölte a végrendeletét, és azt állította, hogy
ezt egy bizonyos örökös miatt tette, és ugyanezt a végrendeletet később tanúkkal
pecsételtették le. Felmerült a kérdés a végrendelet érvényességével kapcsolatban, valamint
annak azon részével kapcsolatban, amelyet az örökhagyó az említett örökös miatt törölt. Úgy
ítéltem meg, hogy ha az örökhagyó az egyik örökös nevét törölte, a végrendelet többi része
kétségtelenül érvényes, és a kereseti jog az említett örököstől teljes mértékben megtagadható;
de ha kifejezetten őt terhelték örökléssel, akkor azok esedékesek, ha az örökhagyó szándéka
az volt, hogy csak az ő örökösként való kinevezését semmisítsék meg. Ha azonban a kijelölt
örökös nevét törölte, és megtartotta a helyettesített örökös nevét, akkor a kijelölt örökös nem
lenne jogosult semmire a hagyatékból. Ha azonban (mint az említett esetben) az örökhagyó az
összes nevet kitörli, és azt állítja, hogy ezt egyetlen örökös iránti ellenszenve miatt tette, úgy
gondolom, hogy nagy különbség, hogy pusztán az említett örököst akarta-e megfosztani
örökségétől, vagy pedig az egész végrendelet érvénytelenségét akarta elérni; így, bár csak
egyetlen örökös volt a törlés oka, mégis valamennyi örökös hátrányt szenvedne általa. Ha
azonban csak egyetlen örököst akart megfosztani a hagyatékból való részesedésétől, a törlés
nem sérti a többieket, éppúgy, mintha az örökhagyó, miközben az egyik örökös nevét akarta
törölni, egy másik örökösét is akaratlanul törölte volna. Ha az örökhagyó úgy gondolta, hogy
az egész végrendeletét törölni kell, mert az egyik örökös érdemtelen volt, a keresetindítás joga
valamennyi örököstől megtagadható. Felmerülhet azonban a kérdés, hogy a keresetjogot meg
kell-e tagadni az örökhagyóktól is. Ami ezt a kétséges kérdést illeti, úgy kell tekinteni, hogy a
hagyatékokat megilleti, és a társörökös kinevezése nem érvénytelen.
23. Marcellus, Digest, XXIX. könyv.
A közelmúltban került a császár tudomására egy eset, amikor egy bizonyos örökhagyó
kitörölte az örökösök nevét, és a hagyatékot a kincstárnak elkobzottnak nyilvánították. Sokáig
kétséges volt, hogy mi legyen a hagyatékokkal, és különösen azokkal, amelyeket azokra
hagytak, akiknek az örökösöknek való kinevezését törölték. Több hatóság úgy döntött, hogy
az örökhagyókat ki kell zárni, és én úgy gondoltam, hogy ezt az utat kell követni, ha az
örökhagyó az egész végrendeletét törölte; mások azon a véleményen voltak, hogy amit
töröltek, az a törvény erejénél fogva megszűnt, de a fennmaradó rész érvényes. Milyen utat
kell tehát követni? Nem lehet-e néha úgy tekinteni, hogy az örökhagyó, aki kitörölte az
örökösei nevét, tudatában volt annak, hogy ugyanolyan helyzetbe kerül, mintha
végrendeletlenül halt volna meg? Ha egy kérdés kétséges, nem kevésbé igazságos, mint
biztonságos az elnézőbb értelmezést követni. A következő az Antoninus Augustus császár
döntése Pudens és Pollio konzulsága idején: "Mivel Valerius Nepos, miután meggondolta
magát, megcsonkította végrendeletét, és kitörölte örököseinek nevét, úgy tűnik, hogy
öröksége, isteni Atyám alkotmánya szerint, nem az abban említett örökösöké". A kincstár
szószólóinak is kijelentette: "Nektek saját bíráitok vannak". Vivius Zeno így szólt: "Kérlek,
Uram, császár, hallgass meg türelmesen, hogyan döntesz a hagyatékokra való hivatkozással".
Antoninus császár válaszolt: "Úgy látod-e, hogy az örökhagyó, aki kitörölte örököseinek
nevét, azt akarta, hogy végrendelete érvényben maradjon?". Cornelius Priscianus, Leó
ügyvédje így szólt: "A végrendelkező csak az örökösei nevét törölte ki". Calpernius Longinus,
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a kincstár szószólója így válaszolt: "Nem lehet érvényes olyan végrendelet, amelyben nem
neveztek meg örököst". Priscianus hozzátette: "Egyes rabszolgákat manumált, és
hagyatékokat hagyott hátra". Antoninus császár, miután a felek visszavonultak, amíg az ügyet
megvizsgálja, és elrendelte, hogy ismét engedjék be őket, így szólt: "Úgy tűnik, hogy a jelen
eset megenged egy elnéző értelmezést, úgyhogy úgy gondoljuk, hogy az örökhagyó Nepos
csak azt a részét akarta megsemmisíteni végrendeletének, amelyet kitörölt". Valójában egy
rabszolga nevét törölte ki, akinek a felszabadítását elrendelte. Antoninus egy rescriptumban
kijelentette, hogy a rabszolgát ennek ellenére felszabadítják. A szabadságnak nyújtott
kegyelem miatt döntött így a kérdésben.
24. Papinianus, Vélemények, VII. könyv.
Egy örökhagyó ünnepélyesen jelezte akaratát egy végrendeletben, amelyről egyidejűleg több
másolat is készült; és ezek közül néhányat, amelyeket nyilvános helyen helyeztek el, később
eltávolított és letörölt. Az említett végrendeletben jogszerűen tett rendelkezések, amelyeket az
örökhagyó által el nem távolított másolatok alapján meg lehetett állapítani, nem tekintették
semmisnek. Paulus azt állítja, hogy ha az örökhagyó azért rontotta el a végrendeletet, hogy
végrendeletlenül haljon meg, és ha azok, akik ab intestato kívántak örökölni, ezt bizonyítani
tudták, a végrendeletben említett örökösök megfosztották volna a vagyontól.

5. cím. Az örökösök kijelöléséről

25. Ulpianus, Sabinusról, I. könyv.
Aki végrendelkezik, annak általában az örökös kijelölésével kell kezdenie. Kezdheti azzal is,
hogy kifejezetten kitagadja az örökséget; az isteni Traianus ugyanis egy rescriptumban
kimondta, hogy egy fiút név szerint ki lehet tagadni az örökségből, még az örökös kijelölése
előtt.
26. Azt is mondjuk, hogy ott is kijelöltek örököst, ahol az örökhagyó nem írt, csak a nevét
említette.
27. Egy néma vagy süket személyt jogszerűen lehet örökösnek kinevezni.
28. Ha az örökhagyó nem akar örökséget hagyni, vagy senkit sem akar kitagadni, akkor öt
szóval is végrendelkezhet, mondván: "Legyen Lucius Titius az örökösöm". Ezt a formulát az
is használhatja, aki nem foglalja írásba a végrendeletét, és akár három szóval is
végrendelkezhet, mint amikor azt mondja: "Legyen Lucius Lucius az örököse"; az én és a
Titius szavak ugyanis feleslegesek.
29. Ha bárkit kineveznek egy földterület egyedüli örökösévé, a kinevezés a földterület
említése nélkül is érvényes.
30. Ha valaki a következőket írja: "Lucius örökös", még ha nem is teszi hozzá, hogy "legyen";
úgy véljük, hogy ez inkább nuncupativum, mint írásos végrendelet. Ha pedig azt írná:
"Legyen Lucius", úgy véljük, hogy ez ugyanezt jelenti. Ha tehát csak annyit írna, hogy
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"Lucius", Marcellus úgy gondolja, és nem alaptalanul, hogy ezt a formát jelenleg nem
fogadnák el. Az isteni Pius azonban abban az esetben, amikor egy örökhagyó, aki egy birtok
bizonyos részeit osztotta szét örökösei között, csak annyit mondott: "Így és így az egészre ezt
a részt, és így és így az egészet"; de nem tette hozzá: "Legyen ő az örökös", a császár egy
rescriptumban kijelentette, hogy a kijelölés érvényes, és ezt a véleményt Julianus is elfogadta.
31. Az isteni Pius egy rezcriptumban azt is kimondta, hogy a kinevezés akkor érvényes, ha a
következő feltételekkel történik: "Legyen a feleségem", még akkor is, ha hiányzott az
"örökös" szó.
32. Julianus nem gondolja, hogy a következő módon történt kinevezés: "Így és így legyen
örökös", érvényes, mivel valami hiányzik belőle. Ez a kinevezés azonban érvényes lesz, mert
a "rendelem" szavak értendők.
33. Ugyanő, A Sabinusról, II. könyv.
Ha az örökhagyó a következő szavakat használja: "Marcellus nem gondolja, hogy azok, akiket
örökösökké neveztek ki, olyanokká válnak, ha nem rendeltek hozzájuk részesedést, mintha a
következő kifejezésekkel jelölték volna ki őket: "Ha részüket meghatároznám". A jobb
vélemény az, hogy ahol az elhunyt akaratát nem hagyják figyelmen kívül, ott minden egyes
kijelölést így kell érteni, például: "Örökösökké nevezem őket a hagyaték azon részeire,
amelyeket rájuk ruházok, de nem egyenlő részekre"; éppúgy, mintha kétszeres kijelölés
történt volna. Ezt a véleményt Celsus helyesli a Digestus tizenhatodik könyvében. Másként
gondolkodik azonban ott, ahol a kinevezés a következőképpen történik: "Legyen Seius az én
örökösöm ugyanarra a részre, amelyre Titius engem örökösnek nevezett ki"; mert ha őt nem
Titius nevezte ki, akkor Seius sem lesz általa kinevezve. Ez a vélemény nem alaptalan, mert
ebben az esetben egy feltételről van szó. Marcellus azonban úgy véli, hogy az esetek
hasonlóak.
34. Nem mindegy, hogy a fél azt írja: "Azokból a részvényekből, amelyeket rá ruháztam",
vagy "amelyeket rá fogok ruházni", mert első körben azt lehet mondani, hogy ahol nincsenek
részvények megjelölve, ott nincs kinevezés; ahogyan Marcellus is döntött egy olyan ügyben,
ahol a kinevezés a következőképpen történt: "Legyen Szo és Szo és Szo és Szo örökösei
azoknak a részeknek, amelyekre az anyjuk végrendelete szerint kijelölték őket", és ha az
anyjuk végrendelet nélkül halna meg, akkor nem lesznek törvényesen kijelöltek.
35. Ugyanő, A Sabinusról, III. könyv.
Egy rabszolga, aki részben vagy egészben másé, az örökhagyó örököse lehet, anélkül, hogy
szabadságát megadnák neki.
36. Ha a rabszolgámat abszolút örökösömmé nevezem ki, de szabadságát bizonyos feltételek
mellett megadom neki, akkor a kinevezését elhalasztják addig az időpontig, amikor a
szabadságát megadják neki.
37. Ahol egy fél végrendeletében kijelentette: "Ha Titius lesz az örökösöm, legyen Seius az
örökösöm, és Titius legyen az örökösöm"; Titius elfogadását várják el feltételként ahhoz,
hogy Seius örökös legyen. És ez valóban ésszerű, és Julianus és Tertyllianus számára is annak
tűnik.
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38. Ha egy örökös olyan bizalmi vagyonkezelést fogadott el, amellyel feltételesen
szabadságot biztosítottak egy rabszolgának, az említett rabszolga az előbbi által a szabadság
abszolút megadásával örökösnek nevezhető ki, anélkül, hogy megvárná a feltétel teljesülését,
és mind a szabadságát, mind a hagyatékot megkapja. Közben szükségszerű örökös lesz, és a
feltétel teljesülésekor önkéntes örökös lesz, így nem szűnik meg örökösnek lenni, de az
öröklési jog megváltozik, ami őt illeti.
39. A végrendelet megnyitásával kapcsolatos késedelem nem érinti a szükséges örökös jogait,
ahogyan azt a kiskorú személy helyettesítésére irányuló eljárásban szoktuk megállapítani.
Megállapítást nyert ugyanis, hogy ha a helyettesítő a kiskorú által az elhunyt fiaként adja
magát a kiskorúnak, akkor ő lesz a szükséges örököse.
40. Ugyanő, A Sabinusról, IV. könyv.
Feltételesen közvetlen örökös is kijelölhető. Az örökhagyó fiát azonban ki kell zárni, mert őt
semmilyen feltételhez nem lehet rendelni. Őt valóban ki lehet rendelni olyan feltétellel,
amelynek teljesítése az ő hatáskörébe tartozik, és ebben a véleményben minden hatóság
egyetért; de vajon a kijelölés akkor lép-e hatályba, ha teljesíti a feltételt, vagy akkor, ha nem
teljesíti azt, és meghal? Julianus úgy véli, hogy ha egy fiút ilyen feltétellel neveztek ki
örökösnek, akkor sem lehet őt az öröklésből kivonni, még akkor sem, ha a feltételt nem
teljesíti, és ezért ha ilyen módon nevezték ki, és van egy társörököse, ez utóbbi nem köteles
megvárni, amíg a fiú teljesíti a feltételt; mivel, bár ez utóbbi a feltétel nem teljesítésével apját
végrendelhetetlenné teheti, nem kétséges, hogy a társörökösnek várnia kell. Ez a vélemény
számomra helyesnek tűnik, így ha a fiút olyan feltételhez kötik, amelynek teljesítése az ő
akaratától függ, akkor a fiú nem teheti apját végrendelhetetlenné az elkerülésével.
41. Úgy gondolom, hogy általában véve ténykérdésről van szó abban az esetben, amikor egy
feltétel a fiú teljesítési képességétől függ, vagy nem függ. Egy ilyen feltétel esetében: "Ha
Alexandriába megy", nem függ a fiú akaratától, ha az időjárás rossz lesz, de függhet tőle, ha a
feltételt olyan személyre szabták, aki csak egy mérföldre lakik Alexandriától. A következő
feltétel: "Ha tíz aurei-t fizet Titiusnak", nehézséget jelent, ha Titius hosszú útra megy el. Ezért
olyan feltétel általános meghatározásához kell folyamodni, amelyet az érintett fél teljesíthet.
42. Ha azonban, miután az örökhagyó a fiát olyan feltétellel jelölte ki örökösévé, amelyet ez
utóbbi képes volt teljesíteni, vagy ha idegen személyt jelölt ki, úgy gondolom, hogy a
helyettesítő nem válhat örökössé a fiú életében, de halála után igen; és nem szükséges, hogy a
fiú a helyettesítő kijelölésével kitagadható legyen az örökségből. És még ha az örökösöktől
való megfosztás meg is történne, az érvénytelen lenne; mert másutt kimutattuk, hogy ahol ez a
fiú halála után történik, ott érvénytelen. Ezért azon a véleményen vagyunk, hogy ahol a fiút
ilyen feltétel mellett nevezték ki, és az apja irányítása alatt áll, ott nem kell őt a következő
fokozatokból kiherélni; ellenkező esetben őt is ki kell herélni a társörökös kinevezésével.
43. Marcellus, Julianusról, a Digest huszonkilencedik könyvében megjegyzi, hogy:
Ha az a feltétel, amelynek alapján a fiút örökösnek rendelték, olyan jellegű, hogy biztos, hogy
élete utolsó pillanatában nem teljesíthető, és a fiú, amíg a feltétel fennáll, meghal, akkor
ugyanúgy apja örököse lesz, mintha ez utóbbi végrendelettel rendelkezett volna; például: "Ha
Alexandriába megy, legyen az én örökösöm". Ha azonban a feltétel életének utolsó óráiban
teljesíthető, például: "Ha tíz aurei-t fizet Titiusnak, legyen az örökösöm", akkor azt állítom,
hogy az ellenkezője igaz.
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44. Ulpianus, Sabinusról, IV. könyv.
Ahol a feltételben egy bizonyos időpontot említenek, például: "Ha harminc napon belül
felmegy a kapitóliumba"; azt lehet mondani, hogy ha nem teljesíti a feltételt, a fiút kizárják az
öröklésből, és a helyettest veszik fel az öröklésbe. Ez a Julianus és az én véleményem
eredménye.
45. Az örökhagyó unokái és egyéb utódai, akiket kinevezve a Lex Velleia értelmében nem
törik meg a végrendeletet, bármilyen feltétel mellett kinevezhetők, bár a fiúi pozíciót foglalják
el.
46. Azt szoktuk mondani, hogy minden, ami a köztes időben történik, nem érinti hátrányosan
az örököst; például, ha a kijelölt fél római állampolgár, és az örökhagyó életében külföldivé
válik, majd később visszanyeri római állampolgárságát, az, ami időközben történt vele, nem
sérti jogait. Ha egy más tulajdonában lévő rabszolgát neveznek ki örökösnek, és ezt követően
átadják egy másik, a birtokhoz tartozó rabszolgának, és ezt követően egy idegen birtokába
kerül haszonélvezettel, az örökösnek való kinevezése nem semmisül meg.
47. Amikor egy gazda egy rabszolgát, akit mással közösen birtokol, a szabadsága
megadásával örökösévé nevez ki, és váltságdíjat kér érte a társtulajdonostól, akkor
szükségszerű örökösévé válik. Ha azonban a rabszolga helyébe kiskorút ültetnek, és ez utóbbi
megvásárolja a másik társtulajdonos részesedését, Julianus szerint az említett rabszolga nem
válik szükségszerű örökössé.
48. Julianus azt kérdezi, hogy ez a rabszolga, akit szabadságának megadásával neveztek ki
örökösnek, később megfosztható-e tőle egy kodicillummal. Úgy véli, hogy abban az esetben,
ha az említett rabszolga szükségszerű örökös lesz, szabadságának bármilyen megfosztása nem
lesz érvényes, mert akkor kénytelen lenne önmagát megfosztani tőle; mivel ha a rabszolgát
örökösnek nevezik ki, szabadságát önmagától kapja. Ez a vélemény ésszerű, mert ahogyan
nem hagyhatja magára a szabadságát, úgy nem is foszthatja meg magát tőle.
49. Julianus, Digest, XXX. könyv.
Ha egy közösen tartott rabszolgát valamilyen feltétel mellett örökösnek jelölnek ki, és az
örökhagyó életében megszerzi a szabadságát, akkor a hagyatékba beléphet, amíg az a feltétel,
amely alapján a végrendelet alapján szabadságot kap, még folyamatban van.
50. Ismét jogosult lesz a hagyatékra az ura rendelkezése alapján, még akkor is, ha az
örökhagyó még életében elidegenítette, vagy az örökös az örökhagyó halála után tette ezt.
51. Ugyanő, Az Urseius Feroxról, II. könyv.
Két élettárs végrendeletében elrendelte, hogy egy bizonyos, közös tulajdonukban lévő
rabszolga legyen az örökösük és szabad, és mindketten egyszerre pusztultak el egy ház
leomlásakor. Több hatóság is azt a véleményt képviselte, hogy ebben az esetben a rabszolga
mindkettőjük örököse lett, és mindkettőjüktől elnyerte a szabadságát; és ez a vélemény
helyes.
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52. Ha két élettárs úgy rendelkezik, hogy a közös tulajdonukban lévő rabszolga szabaddá és
örökösükké váljon, ugyanazon feltétel mellett, és a feltétel teljesül, ugyanez a jogi szabály
alkalmazandó.
53. Ulpianus, Sabinusról, V. könyv.
Amikor az örökhagyó, aki örököst kíván kijelölni, az egyénben lévő tévedés miatt (például:
"Testvérem, pártfogóm") egy másik személyt jelöl ki, akkor az a szabály, hogy egyikük sem
lesz az örököse; az, akit megemlítettek, mert az elhunytnak nem állt szándékában őt kijelölni;
és az sem, akit ki akart jelölni, mert nem említette.
54. Hasonlóképpen, ha az örökhagyó tévedést követ el a vagyontárgyak tekintetében (például
ha ruhát hagy hátra, holott egy tálat akart hagyni), akkor sem tartozik egyiknek sem. Ez a
szabály attól függetlenül érvényes, hogy az örökhagyó maga írta-e a végrendeletét, vagy
másnak diktálta azt.
55. Ahol azonban az örökhagyó nem magára a cikkelyre vonatkozóan tévedett, hanem csak a
hagyaték egy részét illetően (például, ha diktálás közben azt állította, hogy egy bizonyos
személyt a hagyaték felének örökösévé kell kinevezni, holott valójában csak a negyedét),
Celsus a Kérdések tizenkettedik könyvében és a Digest tizenegyedik könyvében azt mondja,
hogy fenntartható, hogy a fél a hagyaték felének örököse, mivel a nagyobb összeget említette,
de a kisebbet írta; és ezt a véleményt bizonyos általános átiratok is alátámasztják. Ugyanez a
szabály érvényesül, ha maga az örökhagyó írja le a kisebb összeget, holott nagyobbat akart
írni.
56. Ha azonban a végrendeletet készítő személy a nagyobb összeget írta elő, vagy (ami
nehezebben bizonyítható dolog) maga az örökhagyó tette ezt, például negyed helyett a felét,
Proculus szerint az örökösnek csak a negyedrészre lesz joga, mivel a negyedrész benne van a
felében. Ezt a véleményt Celsus is helyesli.
57. Ha azonban az örökhagyó kétszázat ír százért számokban, akkor ugyanez a jogi szabály
alkalmazandó, mivel mind az általa szándékolt összeget, mind pedig azt, amit hozzáadnak,
egyidejűleg írta. Ez a vélemény nem ésszerűtlen.
58. Marcellus ugyanezt a pontot tárgyalja egy olyan féllel kapcsolatban, aki a végrendeletébe
szándékosan be akart illeszteni egy feltételt, de ezt nem tette meg; és úgy véli, hogy az örökös
nem tekinthető szabályosan kijelöltnek. Ha viszont szándék nélkül írt bele feltételt, akkor a
végrendeletet megsemmisítik, és az örökös az öröklésben részesül; mivel ami az örökhagyó
szándékával ellentétesen van leírva, azt nem tekintik az örökhagyó által említettnek. Ezt a
véleményt Marcellus is elfogadja, és mi helyeseljük.
59. Kitér arra is, hogy ha a végrendeletet készítő személy az örökhagyó akarata ellenére
elhagyta a feltételt, vagy megváltoztatta azt, akkor az örökös nem lesz jogosult az öröklésre,
és úgy kell tekinteni, hogy nem rendelték ki.
60. Ha azonban az örökhagyó, aki egy örököst akart kijelölni a hagyaték felére, első és
második örököst is kijelöl, akkor kizárólag az első örököst tekintik örökösének, és csak őt
jelölik ki a hagyaték felére.
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61. Ha az örökhagyó nem említi az örököse nevét, hanem valamilyen kétséget kizáró
megjelöléssel jelöli meg őt, amely alig különbözik a név szerinti említéstől, anélkül azonban,
hogy olyan jelzőt adna hozzá, amely kárt okozhatna neki, a kijelölés érvényes lesz.
62. Senki sem jelölhet ki örököst anélkül, hogy biztosan kijelölné őt.
63. Amikor az örökhagyó azt mondja: "Legyen az a testvéreim, Titius és Maevius közül, aki
feleségül veheti Seiát, örökösöm a vagyonom háromnegyedére, és az, aki nem veszi el őt,
legyen örökösöm a fennmaradó negyedre"; ebben az esetben bizonyos, hogy a kijelölés
jogszerűen történt.
64. Nyilvánvaló, hogy a következő feltételekkel történő kinevezés, nevezetesen: "A fent
említett testvéreim közül az legyen az örökösöm, aki feleségül veszi Seiát", ugyanezen
szabály alá tartozik. Úgy gondolom, hogy ez a kinevezés érvényes, mivel feltételhez kötött.
65. Az örökösök jogutódok, és ha több örökös van kijelölve, akkor az örökhagyónak fel kell
osztania közöttük a vonatkozó jogokat; ha ugyanis ezt nem teszi meg, akkor mindannyian
egyenlően osztoznak az örökösökön.
66. Ha két örököst jelölnek ki, az egyiket a corneli birtok egyharmadára, a másikat pedig
ugyanezen birtok kétharmadára, Celsus elfogadja Sabinus nagyon is helyénvaló véleményét,
miszerint a földterület említését figyelmen kívül hagyva, azok az örökösök, akiknek a neve a
végrendeletben szerepel, ugyanúgy jogosultak a birtokra, mintha a részük nem lett volna
feltüntetve; feltéve, hogy teljesen nyilvánvaló, hogy az örökhagyó akaratát nem hagyták
figyelmen kívül.
67. Ahol az örökhagyó a végrendeletében: "Labeo, Neratius és Aristo úgy vélik, hogy ha az
"utána" szó kimarad, akkor a rabszolga egyszerre kapja meg a szabadságát és a birtokot.
68. Ha valaki kijelöl egy örököst a hagyaték egyharmadára, és egy másikat szintén
egyharmadára, és ha nincs második örökös, még egy másik örököst jelöl ki a kétharmadra;
ebben az esetben, ha a második visszautasítja a hagyatékot, a kijelölt harmadik örököst
nemcsak a helyettesítés, hanem a kijelölés joga is megilleti a kétharmad, vagyis a hagyaték
egyharmada a helyettesítés joga, egyharmada pedig a kijelölés joga alapján illeti meg.
69. Ha egy rabszolgát a szabadsága megadásával együtt örökösnek jelölnek ki, majd
elidegenítik, akkor annak a félnek a rendelkezése alapján léphet be a birtokba, akinek átadták.
Ha azonban az örökhagyó váltságdíjat fizet érte, a kinevezése érvényes lesz, és szükségörökös
lesz.
70. Ha egy rabszolga egy bizonyos időponttól kezdődően kapja meg a szabadságát, és
abszolút birtokot hagynak rá, és ezt követően elidegenítik vagy manumitálják, nézzük meg,
hogy a kinevezése érvényes lesz-e. És valóban, ha nem idegenítik el, akkor is állítható, hogy a
kinevezése érvényes lesz, így szükségszerű örökös lesz, amikor elérkezik az a nap, amikor
megkapja a szabadságát, és amely késlelteti a birtokra való jogosultságát.
71. Ha azonban a szabadságát egy bizonyos időponttól kezdve adják meg neki, és a birtokot
egy bizonyos feltételhez kötve hagyják rá, ha a feltétel a szabadsága napjának elérkezése után
teljesül, akkor egyszerre lesz szabad és örökös.
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72. Ha egy rabszolga feltétel nélkül örökösnek van kijelölve, és szabadsága egy bizonyos
időponttól kezdődik, ha elidegenítik vagy manumitálják, akkor azt kell mondani, hogy örökös
lehet.
73. Ha azonban nem magát a rabszolgát, hanem csak a haszonélvezeti jogot idegenítik el,
akkor a kinevezés érvényes, de elhalasztódik addig az időpontig, amikor a haszonélvezet
megszűnik.
74. Paulus, Sabinusról, I. könyv.
Ha valaki különböző földrészletek különböző részeire jelöl ki örökösöket, az ugyanolyan,
mintha nem jelölték volna ki őket bizonyos földrészletekre; mivel nem könnyű megállapítani,
hogy a különböző földrészletekben mekkora lesz a részesedésük. Ezért célszerűbb, ahogy
Sabinus mondja, úgy tekinteni, hogy az örökhagyó nem említette sem a földet, sem a részeket,
amelyekre jogosultak.
75. Javolenus, Episztolák, VII. könyv.
"Legyen Attius az én örökösöm a Kornéliai birtokon, és legyen a két Titius nevű személy az
én örökösöm az ilyen és olyan házban." A Titius nevű személyek a birtok felére lesznek
jogosultak, Attius pedig a fennmaradó felére. Ezt a véleményt Proculus is vallja; mit gondolsz
róla? A válasz az, hogy Proculus véleménye helyes.
76. Paulus, A Sabinusról, II. könyv.
Ha az örökhagyó egyenlőtlen vagyonrészeket hagyott hátra, és hozzátette: "Azok az
örökösök, akiknek egyenlőtlen részeket juttattam, egyenlően osztozzanak"; úgy kell tekinteni,
hogy egyenlően osztoznak, feltéve, hogy ezt a záradékot a végrendelet befejezése előtt
illesztették be.
77. Ulpianus, Sabinusról, VII. könyv.
Néha ez a kiegészítés: "Örököseim egyenlően osztozzanak", az örökhagyó szándékát fejezi ki;
mint például: "Ez a kiegészítés ugyanis azt jelzi, hogy minden örökös egyenlő részre van
kijelölve, ahogyan azt Labeo állítja; ha pedig kihagyják, akkor az elsőnek a hagyaték fele jár,
az örökhagyó testvérének fiai pedig a másik fele.
78. A családapa annyi részre oszthatja fel a hagyatékát, amennyire csak akarja, de a hagyaték
szabályos felosztása tizenkét részre, úgynevezett unciae-ra történik.
79. Ha tehát az örökhagyó ennél kisebb számra osztja fel a hagyatékát, a törvény erejénél
fogva ezt a szabályt kell alkalmazni; például ha az örökhagyó két örököst rendel ki a
hagyatékának egy-egy negyedére, mert ebben az esetben a fennmaradó hagyatékot úgy
osztják fel, hogy minden örököst hat részre rendeltnek kell tekinteni.
80. Ha azonban az egyik örökös a hagyaték egynegyedére, a másik pedig a felére van
kijelölve, akkor a fennmaradó negyedet az általuk örökölt részek arányában kell hozzáadni.
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81. Ha az örökhagyó tizenkettőnél több részre osztja fel a hagyatékát, akkor a csökkentés
arányosan történik, például ha engem tizenkét részre, téged pedig hatra örökösnek nevezett ki,
akkor én nyolc részre, te pedig négyre leszel jogosult a hagyatékból.
82. Amikor az örökhagyó két örököst jelöl ki az egész hagyatékra, és két másikat annak
tizenkét részére, Labeo Utolsó műveinek negyedik részében azt vizsgálja, hogy egyenlő
elosztásra kerüljön-e sor. És azt állítja, hogy az előbbieknek a hagyaték fele jár, és azok,
akiket tizenkét részre rendeltek ki, a másik felének lesznek az örökösei. Úgy gondolom, hogy
ezt a véleményt el kell fogadni.
83. Ha azonban az örökhagyó két örököst jelöl ki az egész hagyatékára, majd egy harmadikat
annak felére és egy hatodára, Labeo ugyanebben a könyvben azt mondja, hogy az egész
hagyatékot húsz részre kell osztani, amelyből a két első örökösnek tizenkettő jár, annak pedig,
akit a felére és a hatodára jelöltek ki, nyolc jár.
84. Labeo is példaként említi: "Titius legyen kinevezve a birtokom egyharmadára"; majd az
egész birtok elidegenítése után hozzátette: "Ugyanez a Titius legyen kinevezve a hatodára".
Trebatius azt mondja, hogy ezt a birtokot tizennégy részre kell osztani.
85. Javolenus, Cassiusról, I. könyv.
Ha valaki az alábbiak szerint nevezne ki örökösöket: "Azért, mert úgy tartják, hogy az
örökhagyó inkább azért nevezte meg őket, hogy megmutassa a kijelölésük sorrendjét,
mintsem hogy előírja a hagyaték felosztásának módját.
86. Ulpianus, Sabinusról, XXX. könyv.
Julianus a harmincadik könyvben azt állítja, hogy ahol az örökhagyó a következőképpen
rendelte ki az örököseit: "Titius legyen örököse vagyonom felének, Seius pedig a felének, és
abból a részből, amelyet Seiusra hagytam, Sempronius legyen az örökösöm egyenlő
arányban"; kétséges lehet, hogy az örökhagyónak az volt-e a szándéka, hogy vagyonát három
részre ossza, vagy pedig az, hogy Seius és Sempronius örökösként ugyanannak a felének az
örökösévé váljon. Az utóbbi a jobb vélemény, és ezért e kettőt úgy tekintjük, hogy a hagyaték
ugyanazon részére jelölték ki örökösnek; ebből következik, hogy Titius a hagyaték felére, a
többiek pedig egy-egy negyedrészre lesznek jogosultak.
87. Ugyanez a hatóság ugyanebben a könyvben azt állította, hogy ha az örökhagyó azt
mondta: "Ha az első örökös az egyik felére, a második lesz a másik felére örökös; ha azonban
az első nem lesz örökös, akkor a harmadik lépjen örökösként a hagyatékom háromnegyedére".
Ez valóban ténykérdés, de nagyon helyesen mondhatjuk, hogy ha az első örökös belép a
hagyatékba, akkor a többieknek egyenlő részek járnak belőle; ha azonban visszautasítja, akkor
azt tizenöt részre kell osztani, amelyből a harmadik örökösnek kilenc, a másodiknak pedig hat
rész jár.
88. Julianus, Digest, XXX. könyv.
A harmadik örökös ugyanis olyan helyzetben van, mint akit egyszerre jelöltek ki és
helyettesítettek, mivel úgy tekintik, hogy a hagyaték három részére jelölték ki, és hat részére
helyettesítették.
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89. Ulpianus, Sabinusról, VII. könyv.
Sabinus azt mondja, hogy amennyiben egy rész nem került kiosztásra valamelyik örökösnek,
ez vizsgálatot igényel. Például, ha az örökhagyó két örököst rendelt ki, mindkettőjüket a
hagyaték egynegyedére, de a harmadiknak nem rendelt semmit, akkor ez utóbbi jogosult a
fennmaradó részre. Labeo is ezt a véleményt fogadja el.
90. Ugyanez a hatóság tárgyalja a kérdést: "Ha az örökhagyó két örököst tizenegy részre
rendelt ki a hagyatékából, kettőt pedig nem, és később az egyik, akinek nem rendeltek
részeket, visszautasítja az öröklést, akkor az őt megillető huszonnegyedik rész az összes
örököst illeti meg, vagy csak azt, akinek nem rendeltek részeket? Ezt a kérdést nem határozza
meg. Servius azonban azt mondja, hogy a rész az összes örököst illeti meg, és úgy vélem,
hogy ez a vélemény a jobb; mert ami az örökléshez való jogot illeti, azok, akiket rész nélkül
rendeltek ki, nem közös örökösök a többiekkel. Ezt a véleményt Celsus is elfogadja a
Digestus tizenhatodik könyvében.
91. Sabinus azt is kimondja, hogy ha az örökhagyó a teljes hagyatékról rendelkezett, és két
örököst jelölt ki anélkül, hogy annak bármely részét kiutalta volna, egyikük sem lesz a másik
örököstárs.
92. Ha azonban a teljes hagyaték elidegenítése után egy másikat nevezne ki, akinek nincs
részesedése, akkor ez utóbbit az említett hagyatékból származó eredeti részesedések
kétszeresének fele illeti meg. Másként lesz azonban, ha az örökhagyó a teljes hagyatékával
való rendelkezés után rendelkezne: "Legyen így és így a fennmaradó részre örökösöm"; mivel
ugyanis, mivel nem maradt semmi, nem lehet örököst kijelölni semmilyen részre.
93. Ha azonban a teljes hagyaték elidegenítése után két örököst említenek anélkül, hogy
részeket osztanának ki közöttük, felmerül a kérdés, hogy e kettőt a hagyaték
megduplázásában vagy csak egyetlen felosztásban kell-e egyesíteni? Labeo úgy gondolja, és
ez a jobb vélemény, hogy egyetlen felosztásban részesülhetnek; ugyanis, ha egy örököst
neveztek ki anélkül, hogy bármiféle részt kiutaltak volna, és utána kettőt együtt neveznek ki
anélkül, hogy részükre bármiféle részt kiutaltak volna, Celsus azt mondja a Tizenhatodik
könyvben, hogy a hagyatékot nem kell három részre osztani, hanem csak kettőre.
94. Ha azonban az örökhagyó a hagyatékrészek megduplázása után két örökös között osztja
fel azt, és egy harmadikat rész nélkül nevez ki, az eredeti részek száma nem háromszorozódik
meg; de az említett harmadik örökösnek egyharmad rész jár belőle, amint azt Labeo Utolsó
műveinek negyedik könyvében kifejtette, és erre a véleményre sem Aristo, sem Paulus nem
hivatkozik, talán azért, mert helyesnek tartották,
95. Paulus, Vitelliusról, I. könyv.
Sabinus azt mondja: "Felmerül a kérdés, ha az örökhagyó nagyobb számú részvényt osztott
szét örökösei között, mint amennyit a hagyaték szokásos felosztása megkövetel, és egy
örököst rész nélkül rendelt ki; ez utóbbi jogosult lesz-e a kétszeres felosztás felére, vagy csak
arra, ami a huszonnégy részvényből hiányzik?". Úgy vélem, hogy az utóbbi vélemény a
helyesebb, így ugyanazt az arányt kell betartani, ha a felosztás megduplázódik, vagy bármely
más nagyobb számú részvényt kapnak, mint a hagyaték szokásos felosztásánál. Paulus: "A
második felosztásnál ugyanazt az arányt kell betartani, mint az elsőnél".
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96. Ulpianus, Sabinusról, VII. könyv.
Pomponius és Arrianus azt állítja, hogy vita alakult ki a következő kérdéssel kapcsolatban,
nevezetesen, hogy ha valaki a hagyatékának egy részét el nem rendelt részének hagyta, és úgy
rendelkezett: "Ha Seius" (akit nem rendelt ki) "nem lesz az örökösöm, legyen Sempronius az
örökösöm", vajon az utóbbi elveheti-e a hagyaték azon részét, amelyet nem rendelt ki
senkinek. Pegazus úgy véli, hogy ez a rész őt illetné meg. Arisztosz ellenkező véleményen
van, mert olyan részt osztottak ki neki, amely nem is létezett. Javolenus, Pomponius és
Arrianus helyesli ezt a véleményt, amely jelenleg is uralkodik.
97. Paulus, A Sabinusról, II. könyv.
Nem számít, hogy az az örökös, akinek a hagyatékból nem adtak részt, milyen helyre kerül, az
első, a köztes vagy az utolsó helyre.
98. Ha egy hagyaték negyedét egy már elhunyt személyre, a fennmaradó háromnegyedet
pedig egy másikra hagyják, és egy harmadik részt úgy említenek, hogy a hagyatékból nem
osztottak ki neki részesedést, Labeo szerint az, akit részesedés nélkül neveztek ki örökösnek,
jogosult lesz a megduplázott hagyatékrészek felére, és ez volt az örökhagyó szándéka.
Julianus is helyesli ezt a véleményt, és ez helyes.
99. Amikor egy élő és egy halott személyt egy hagyaték felére közös örökösnek, a másik
felére pedig egy harmadik személyt jelölnek ki; azt mondja, hogy egyenlő részekre lesznek
jogosultak, mert az elhunytnak kiutalt rész úgy tekintendő, mintha nem említették volna.
100. Pomponius, Sabinusról, I. könyv.
Trebatius azt mondja, hogy a következők nem helyesen vannak megfogalmazva: "Aki az én
örökösöm lesz, Stichus legyen szabad és az én örökösöm", hanem a rabszolga ettől
függetlenül szabad lesz. Labeo úgy tartja, és nagyon helyesen, hogy ő is örökös lesz.
101. Nagyon valószínűnek tartom, hogy a rabszolga számára a szabadságot feltétlenül meg
lehet adni, és hogy a birtokot egyúttal valamilyen feltételhez kötötten meg lehet hagyni, oly
módon azonban, hogy mindkét rendelkezés a feltételtől függ.
102. Julianus, Digest, XXX. könyv.
A feltétel teljesülése esetén a rabszolga szabaddá és örökössé válik, függetlenül attól, hogy a
végrendelet mely részében ruházták rá a szabadságot. Ha azonban a feltétel nem teljesült,
akkor úgy kell tekinteni, hogy a szabadságot a hagyaték nélkül adományozták neki.
103. Pomponius, Sabinusról, I. könyv.
Ha az örökös biztos vagy bizonytalan időre van kijelölve, igényt tarthat a hagyaték
birtoklására, és örökösként rendelkezhet vele.
104. Ha azonban nem követeli a birtok birtokbavételt, hanem elhalasztja a feltétel teljesítését,
amit nagyon könnyen teljesíthet (például ha a feltétel az volt, hogy a felügyelete alatt álló
rabszolgát manumitálja, de ő ezt nem teszi meg), ebben az esetben a prétornak kötelessége
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kiadni rendeletét, amelyben kijelöli azt az időt, amelyen belül az örökösnek be kell lépnie a
birtokra.
105. Hasonlóképpen, ha az örökös nem tud eleget tenni a feltételnek, mert az nem áll a
hatalmában (például ha a feltétel olyasvalamiből áll, amit másnak kell teljesítenie, vagy
valamilyen bizonytalan eseménytől függ, például: "Ha konzullá válik"); és a prétor ekkor a
hitelezők kérelmére úgy határoz, hogy ha a hagyatékot nem fogadják el és nem lépnek be
bizonyos időn belül, akkor utasítja a hagyaték említett hitelezőit, hogy vegyék birtokba az
elhunyt vagyonát, és eközben elrendeli, hogy a vagyonból minden olyan dolgot, amellyel
rendelkezni kell, az erre a célra kijelölt megbízottak adják el.
106. Ha azonban az örököst feltételesen nevezik ki, és a hagyaték adóssága jelentős, és
büntetések kiszabásával növelhető, és különösen, ha köztartozás áll fenn, az adósságot
meghatalmazott útján kell kiegyenlíteni, mint ahogyan abban az esetben is, ha a hagyatékot
egy meg nem született gyermek birtokolja, vagy ha kiskorú örökös van, akinek nincs gyámja.
107. És ezért azt mondja, hogy vizsgálatot kell folytatni azon örökösökkel kapcsolatban, akik
távol vannak, anélkül, hogy szándékosan mulasztanának, de akiket akut vagy krónikus
betegség akadályoz meg abban, hogy a bíróság elé járuljanak, és nincs senki, aki
védelmükben megjelenhetne.
108. Celsus, Digest, XVI. könyv.
"Titius és Seius, vagy bármelyikük túlélője legyen az örökösöm." Úgy gondolom, hogy ha
mindketten túlélik, mindketten örökösök lesznek, de ha egyikük meghal, akkor a túlélő lesz az
egész vagyon örököse:
109. Ulpianus, Szabályok, VI. könyv.
Azért, mert úgy tűnik, hogy egy hallgatólagos helyettesítés szerepel a kinevezésben.
110. Celsus, Digest, XVI. könyv.
A szenátus ugyanígy döntött ebben a kérdésben is, amikor hagyatékot hagytak hátra.
111. Pomponius, Sabinusról, III. könyv.
Ha a vagyonom felére feltétlenül az örökösömnek jelöllek ki, a másik felére pedig egy másik
örököst jelölök ki valamilyen feltétel mellett, és ezután kinevezek helyetted egy helyettest,
Celsus azt mondja, hogy ha a feltétel nem teljesül, akkor a helyettes lesz a vagyon ezen
részének örököse.
112. De ha feltétel nélkül nevezlek ki örökösömmé, és utána valamilyen feltétellel nevezlek
ki, a második kinevezés nem lesz érvényes, mert az első megelőzi a másikat.
113. Ha azonban egy hagyaték ugyanazon részére különböző feltételek mellett több megbízást
adtak, és az első feltétel teljesül, az eredmény ugyanaz lesz, mint amit fentebb
megállapítottunk, amikor a megbízás abszolút és feltétel mellett is megtörtént.
114. Ulpianus, Sabinusról, V. könyv.
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Ha valakit az alábbiak szerint örökösnek neveznek ki: "Legyen Titius az örökösöm, ha
Secundus nem lesz az örökösöm", és utána azt mondja: "Legyen Secundus az örökösöm",
akkor az úgy rendeződik, hogy Secundus az első fokon kijelölt.
115. Pomponius, Sabinusról, V. könyv.
A "bármelyik" kifejezés alatt az összes örökös értendő, ezért Labeo azt mondja, hogy ha a
végrendeletbe a következőket illesztették be, nevezetesen: "Legyen Titius és Seius az
örököseim annyiban, amennyiben valamelyikük engem örökösévé nevezett ki". Ha
mindketten nem nevezték ki az örökhagyót örökösüknek, akkor egyikük sem lesz az örököse,
mivel a mondat mindannyiuk cselekedetére vonatkozik; de ebben az esetben úgy gondolom,
hogy az örökhagyó szándékát kell figyelembe venni. Ezért méltányosabb, hogy akit az
örökhagyó a hagyatékának öröklésére kijelölt volna, az legyen az örököse az adott összeg
erejéig, és akit nem jelölt volna ki, az ne részesüljön a hagyatékából.
116. Ulpianus, Az ediktumról, XXI. könyv.
Severus császár egy rescriptumban kimondta, hogy amennyiben egy rabszolga zálogba van
adva, akkor lehet gazdája szükségszerű örököse, feltéve, hogy kész a hitelezőt előzetesen
kielégíteni.
117. Gaius, A tartományi ediktumról, XVII. könyv.
Nemcsak rabszolgákat, hanem szabad embereket is kijelölhetünk örökösnek, feltéve, hogy a
rabszolgák olyan személyekhez tartoznak, akiket mi magunk is kijelölhetünk, mivel a
rabszolgákra vonatkozó végrendelkezés a gazdáik tekintélyéből származó jog.
118. A hagyaték részét képező rabszolga kijelölésének joga a hagyaték bejegyzése előtt azon
az elven alapul, hogy a hagyaték a rabszolga tulajdonosának tekintendő, és az elhunyt helyébe
lép.
119. Ugyanez, A végrendeletekről; A városi prétor ediktumáról, I. könyv.
Az örökös kijelölése, ahogyan az következik: "Akit Titius kíván", hibás, mert más
kívánságától függ. Az ókori hatóságok ugyanis nagyon gyakran úgy döntöttek, hogy a
végrendelet érvényességének önmagából kell erednie, és nem függhet mások kívánságától.
120. Bárki, aki az ellenség kezén van, jogszerűen kinevezhető örökösnek, mert a
postliminium törvénye szerint minden személyes állampolgári joga függőben marad, és nem
semmisül meg. Ezért, ha a fogságból visszatér, beléphet a birtokba. A rabszolgája szintén
jogszerűen kinevezhető örökösnek, és ha gazdája visszatér a fogságból, akkor elrendelhető,
hogy lépjen be a hagyatékba. Ha azonban meghal, a rabszolga cselekménye révén a jogutódja
lesz az örököse.
121. Ugyanez, A végrendeletekről; A városi prétor ediktumáról, II. könyv.
Ha valaki a következőket írná a végrendeletébe, nevezetesen: "Titius legyen örököse
vagyonom felének, és ugyanez a Titius legyen örököse a másik felének, ha Ázsiából hajó
érkezik", akkor, mivel az örökös feltétel nélküli kinevezés folytán lép be a vagyonba, bár a
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második kinevezés feltétele még függőben lehet, az egész vagyon örökösévé válik, még akkor
is, ha a feltétel nem teljesülne, mivel annak teljesülése semmilyen módon nem válik az ő
javára; mivel nem kétséges, hogy ha valakit a hagyaték felének örökösévé neveznek ki, és
később nem jelenik meg más örökös, akkor úgy kell tekinteni, hogy az egész hagyaték
örökösévé nevezték ki.
122. Papinianus, Definitions, I. könyv.
A hagyatékot nem lehet jogszerűen egy bizonyos időponttól vagy egy bizonyos időpontig
hagyatékba adni, de az időre vonatkozó hiba figyelmen kívül hagyása esetén az örökös
kijelölése megmarad.
123. Ulpianus, Disputációk, IV. könyv.
Egy említett esetben egy bizonyos örökhagyó két örököst rendelt ki, az egyiket az egyik
tartományban, a másikat az Olaszországban lévő vagyonára; és mivel szokása volt, hogy árut
vitt Olaszországba, pénzt küldött a tartományba, hogy vásároljon belőle, és ezt az árut vagy
még életében, vagy halála után vásárolta meg, de még nem vitte be Olaszországba. Felmerült
a kérdés, hogy az említett áru azt az örököst illeti-e, akire az olaszországi vagyont hagyta,
vagy az jogosult rá, akire a tartományban lévő vagyont hagyta? Kijelentettem, hogy az az
elfogadott tény, hogy különböző vagyontárgyakra lehet örökösöket kijelölni, és hogy a
kijelölés nem érvénytelen; de a hagyaték felosztására illetékes bírónak kötelessége volt
gondoskodni arról, hogy egyetlen örökös se kapjon többet, mint amennyire a végrendelet
alapján jogosult. Ezt a következőképpen kell érteni: tegyük fel például, hogy két örököst
rendeltek ki, az egyiket a Cornelian birtokra, a másikat a Livian birtokra, és hogy e
földrészletek egyike a vagyon háromnegyedét, a másik pedig a fennmaradó negyedét teszi ki;
az említett örökösök ekkor a hagyatékból egyenlő részeket örökölnek, mintha részesedésük
megjelölése nélkül rendelték volna ki őket; de a bíróságnak kötelessége lesz gondoskodni
arról, hogy a mindegyiküknek megítélt földet neki ítéljék vagy osszák ki.
124. Ezért tudom, hogy felmerül a kérdés, hogy a hagyaték tartozásainak mekkora részéért
kell az egyes örökösöknek felelniük. Papinianus, akinek a véleményét magam is jóváhagytam,
úgy véli, hogy mindegyiküknek az örökösök örökölt részének arányában, azaz annak felével
kell felelnie a hagyaték tartozásaiért; mivel ezeket a földeket úgy értelmezik, hogy elsőbbségi
örökségként kapták. Ezért, ha az adósság olyan nagy volt, hogy annak kiegyenlítése után
semmi sem marad; következésképpen úgy véljük, hogy az ilyen, bizonyos konkrét ingatlanok
elidegenítésére vonatkozó kijelöléseknek nincs erejük és hatásuk. Ha a Falcidian Law
alkalmazása a hagyatékok csökkenését okozná, akkor a bíró kötelessége lesz ezeket az
elsőbbségi hagyatékokat csökkenteni, hogy egyik örökös se kaphasson többet, mint
amennyire jogosult lett volna, ha hagyatékot vagy más vagyontárgyat, vagy akár az említett
hagyatékokat kapta volna. Ha azonban kétség merülne fel a Falcidai törvény alkalmazásával
kapcsolatban, a bírónak teljesen helyes lesz, ha a feleket egymás számára biztosíték
nyújtására kötelezi.
125. Ebben az esetben az általunk vizsgált kinevezést nem kell érvénytelenségként elutasítani,
ha az egyik örökös egy tartományban, a másik pedig Olaszországban található ingatlant
hagyott hátra. A bíró feladata lesz, hogy az örökösök mindegyikének kiutalja a hagyaték azon
részét, amelyet rájuk hagyott. Mindazonáltal az említett örökösök mindegyike jogosult lesz a
hagyaték felére, mivel az örökhagyó nem osztott ki részeket közöttük. Ebből az következik,
hogy ha a hagyaték bizonyos vagyontárgyaiból az egyik helyen több van, mint a másikon
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(például Olaszországban több, mint a tartományban), és az adósságok kifizetése sürgető,
akkor azt kell megállapítani, hogy ugyanazt a csökkentést kell végrehajtani, amelyet fentebb
említettünk. Ennélfogva, ha a hagyatékot másokra hagyták, az örökösöknek hozzájárulást kell
tenniük annak rendezéséhez.
126. Most azt kell tisztázni, hogy mit jelent az Olaszországban vagy a tartományokban
található ingatlan. Ezt a kérdést az elhunyt szándéka határozza meg, mivel figyelembe kell
venni, hogy mit gondolt. Mindazonáltal úgy kell érteni, hogy az "Olaszországban lévő
vagyon" kifejezés alatt mindazok a dolgok értendők, amelyekkel az örökhagyó mindig is
rendelkezett ott, és amelyek ott tartásáról gondoskodott. Ismétlem, ha a vagyontárgyakat
ideiglenesen egyik helyről a másikra helyezte át, de nem azzal a céllal, hogy ott tartsa, hanem
azzal a céllal, hogy visszahelyezze azokat korábbi helyükre, ez nem növeli a vagyon összegét
azon a helyen, ahová szállította, és nem csökkenti a vagyon összegét azon a helyen, ahonnan
elvitte; mint például, ha itáliai birtokáról bizonyos rabszolgákat küld egy tartományba
(például Galliába), akár adósság kifizetése, akár áruvásárlás céljából, akiknek a vásárlás után
vissza kell térniük, kétségtelenül azt kell mondani, hogy továbbra is az itáliai birtokhoz
tartoznak; ahogyan Mucius is megállapította, amikor egy földterületet vagy a művelés összes
eszközével, vagy az azon fekvő birtokkal együtt adományozott. Mucius ugyanis azt mondja,
hogy amikor egy Agaso nevű rabszolgát gazdája egy vidéki birtokra küldött, nem tartozott az
átruházott földterülethez, mert nem azért küldték oda, hogy állandóan ott maradjon; tehát,
amikor egy rabszolgát egy vidéki birtokra küldenek, hogy ott maradjon egy bizonyos ideig,
mert megsértette gazdáját; akkor mintegy ideiglenesen száműzik, és úgy tartják, hogy nem
képezi az átruházott birtok részét. Ennélfogva azok a rabszolgák, akik egy gazdaságban
szoktak dolgozni, és akiket egy másik gazdaságba küldenek, és akiket az egyik földterületről
mintegy kölcsönbe adnak a másiknak, nem képezik a hagyaték részét, mivel úgy tűnik, hogy
nem kötődnek tartósan a földhöz. Jelen esetben azt kell megállapítani, hogy az
Olaszországban található ingatlan olyan, amelyet az örökhagyó arra szánt, hogy állandóan ott
maradjon.
127. Ezért, ha valaki pénzt küld egy tartományba áruvásárlás céljából, és azt még nem
vásárolták meg, azt mondom, hogy azt a pénzt, amelyet azért küldtek oda, hogy
Olaszországba hozandó árut szerezzenek, az olasz vagyonhoz tartozónak kell tekinteni; mert
ha az örökhagyó olyan pénzt küldött a tartományba, amelyet Olaszországban szokott
használni, és azt egyik helyről a másikra vitték és visszavitték, azt az olasz vagyonhoz
tartozónak kell tekinteni.
128. Ezért megállapítottam, hogy az eredmény az lesz, hogy az említett áru, amelyet azért
vásároltak, hogy Rómába szállítsák, akár az örökhagyó életében szállították el, akár még nem,
és akár tudta, akár nem tudta az örökhagyó, hogy ez tény, az az örökösé lesz, akire az
olaszországi birtokot hagyta.
129. Ugyanő, Disputációk, VIII. könyv.
Ha valaki örökösöket jelöl ki az alábbiak szerint: "Titius legyen a hagyatékom azon részének
örököse, amelyre őt egy kodicillummal kijelöltem"; ő akkor is örökös lesz, mint akit bizonyos
részesedés nélkül jelöltek ki, még akkor is, ha a kodicillumban nem szerepel a részesedése.
130. Julianus, Digest, XXIX. könyv.
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Amikor az örökhagyó a következő rendelkezést teszi végrendeletében: "Ha a fiam életemben
meghal, és a tőle származó unoka halálom után születik, legyen az örökösöm", akkor két
öröklési fok van, mert semmilyen körülmények között nem lehet mindkettőjüket a
hagyatékból részesíteni. Ebből nyilvánvaló, hogy ha Titius az unoka helyébe lépne, és a fiú az
apja örököse lenne, Titius nem lehet a fia örököse, mert nem az első, hanem a második fokon
lép a helyébe.
131. A következő záradék: "Legyenek Publius, Marcus, Gaius, egymást helyettesítve, az
örököseim", úgy kell érteni, hogy az örökhagyó úgy tűnik, hogy három örököst nevezett ki
néhány szóval, és helyettesítette őket egymás helyett, mintha azt írta volna: "Legyen így és
így, így és így, és így és így az örököseim, és legyenek helyettesítve".
132. Ahol egy férfinak három fia van, és azt írta a végrendeletében: "Fiaim legyenek
örököseim, Publius fiamat pedig hagyjam ki az örökségből", akkor úgy tekintik, hogy
végrendeletének első részében csak két fiát jelölte ki örökösének.
133. Ugyanaz, Digest, XXX. könyv.
Ha egy örökhagyó egy Pamphilus nevű rabszolgát hagyott kiskorú, örökségétől megfosztott
fiára, akkor ugyanúgy kijelölheti az említett rabszolgát örököst a hagyatékának egy részére a
fia halála után, mint ahogyan bárki, aki egy rabszolgát hagyott Semproniusra, kijelölheti az
említett rabszolgát örökösnek a hagyatékának egy részére Sempronius halála után.
134. Ha egy rabszolgát végrendeletben feltétel nélkül örökösnek jelölnek ki, de nem rendelik
el, hogy szabad legyen, hacsak nem fizet tíz aurei-t december kalendája előtt, és később egy
kodicillummal abszolút szabadságot szerez, akkor nem lesz sem szabad, sem örökös, hacsak
nem fizeti meg a tíz aurei-t december kalendája előtt; de ha ezt nem teszi meg, akkor a
kodicillum miatt szabad lesz.
135. Ha az örökhagyó egy rabszolgát feltétlenül az örökösévé rendelne, de feltételhez kötötten
szabadságot adna neki, és a feltétel fennállása alatt eladná, a rabszolga a vevője utasítására
beléphet a hagyatékba, mert a rendelés érvényes, és a vevőnek joga van a rabszolga
utasítására.
136. Ha a rabszolga elidegenítésre került, miután a feltétel teljesítésének elmulasztása
bekövetkezett, nem léphet be a birtokba a vevő megbízásából, mert abban az időpontban,
amikor a rabszolga az utóbbi kezébe került, a megbízás, mivel érvénytelenné vált, nem volt
hatályos.
137. Ezért, ha egy rabszolgát arra utasítanak, hogy egy bizonyos feltétel mellett váljon
szabaddá, és abszolút hagyatékot kap, és amíg a feltétel fennáll, vagy manumitálják, vagy
elidegenítik, akkor jogosult lesz a hagyatékra, vagy megszerzi azt gazdája számára, még
akkor is, ha az örökhagyó halálakor az a feltétel, amelytől a feltétele függött, nem teljesült. Ha
azonban a feltétel nem teljesülése után manumitálták vagy elidegenítették, a hagyaték
érvénytelenné válik.
138. Ha az eladó elrendeli, hogy a rabszolga, akit a vevőnek való átadása előtt örökössé
neveztek ki a hagyaték egy részére, fogadja el a hagyatékot, köteles lesz visszaadni a kapott
összeget a rabszolga társörökösének, mert nem húzhat hasznot annak a rabszolgának a
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jogából, akit eladott. Nyilvánvaló, hogy nem köteles visszaadni mindent, amit kapott, hanem
csak azt az arányos részt, amelyet a rabszolga a társörökössel közösen kapott.
139. Marcianus, Szabályok, II. könyv.
Vagyis a rabszolga felét és a hagyaték negyedét, ahogy Marcellus megjegyzi Julianus
Digestájának harmincadik könyvében, és úgy véli, hogy ezt azért kellett volna átadnia, mert
az eladó nem tudta volna visszakövetelni, ha a rabszolgát azelőtt adták volna át, hogy ő
belépett volna a hagyatékrészébe, amely vélemény helyes.
140. Julianus, Digest, XXX. könyv.
A családfő Titiust, akit szabadszülöttnek vélt, örökösévé nevezte ki, és Semproniust
helyettesítette, ha nem lenne az örököse; és amikor Titius, mivel rabszolga volt, gazdája
parancsára belépett a birtokra, akkor megállapítható, hogy Semproniust is be kell fogadni a
birtokrészbe; mert amikor valaki, tudván, hogy valaki rabszolga, örökösévé nevezi ki, és
helyettest ad neki, a következők szerint: "Ha Stichus nem lesz az örökösöm, legyen
Sempronius az örökösöm", akkor ez úgy értendő, hogy azt akarja mondani, hogy ha Stichus
nem lesz az örökös, akkor nem ruházhatja át a birtokot másra. Ha azonban valaki olyan
személyt jelöl ki örökösévé, akit szabadnak tart, akkor ezekkel a szavakkal, nevezetesen: "Ha
nem lenne az én örökösöm", úgy tekintik, hogy nem akar mást, mint azt, hogy ha a birtokot
saját magának szerzi meg, vagy állapota megváltozik, akkor nem jelölhet ki mást örökösévé.
Ez a kiegészítés azokra vonatkozik, akiket a családfő nevez ki örökösnek, és utána
rabszolgasorba kerülnek; ezért ebben az esetben a hagyaték két részre oszlik, amelynek egyik
fele arra száll, aki az örökösnek kinevezett rabszolga ura volt, a másik fele pedig a helyettesre.
141. Pomponius, Különböző szakaszok, XII. könyv.
Tiberius Caesar ezt a döntést az örökösnek kinevezett Partheniusra vonatkozóan hozta meg,
aki szabadszülött volt, és aki a császár rabszolgájaként lépett birtokba; mivel, amint Sextus
Pomponius elbeszéli, a birtokot Tiberius és a Parthenius helyébe lépett személy között
osztották fel.
142. Julianus, Digest, LXIV. könyv.
Egy nem fizetőképes ember végrendeletében elrendelte, hogy két Apollóniusz nevű rabszolga
legyen szabad és az örökösei. Mivel az említett rabszolgák egyike a végrendelet megnyitása
előtt meghalt, nem lehet helytelenül azt állítani, hogy a túlélő szabad és az örökhagyó
egyetlen és szükséges örököse lett volna. Ha azonban mindketten élnének, a kijelölés
érvénytelen lenne a Lex Aelia Sentia értelmében, amely tiltja egynél több szükséges örökös
kijelölését:
143. Paulus, Az Aelia Sentia törvényéről, I. könyv: Mert akkor egymás útjában állnak.
144. Alfenus, Digest, V. könyv.
Egy családfő végrendeletében két örököst nevezett ki, és utasította őket, hogy bizonyos időn
belül állítsanak neki emlékművet, amit aztán a végrendeletébe is beiktatott: "Aki ezt nem teszi
meg, az legyen kitagadva az örökségből". Az egyik örökös nem volt hajlandó a hagyatékba
lépni, a másik pedig, mivel ő maga állíttatta az emlékművet, véleményt kért arról, hogy nem
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illeti-e meg őt a hagyaték, mivel a társörököse megtagadta annak elfogadását. A válasz az
volt, hogy senki sem kötelezhető egy birtokra, és senkit sem foszthat meg attól egy másik
cselekedete miatt; de ahol valaki teljesítette a feltételt, ott ő lesz a birtok örököse, még akkor
is, ha a többi örökös egyike sem lépett be a birtokra.
145. Ugyanez, A Digestus Epitomáiról, Paulus által, II. könyv.
"Ha anyám, Maevia, és lányom, Fulvia, még élne, akkor Lucius Titius legyen az örökösöm."
Servius azon a véleményen volt, hogy ha az örökhagyónak soha nem születik lánya, és az
anyja életben marad, akkor is Titius lesz az örököse, mert ahol valami lehetetlen szerepel a
végrendeletben, ott annak nincs ereje.
146. Africanus, Kérdések, II. könyv.
Egy bizonyos személy, aki az apai felügyelet alatt álló fiát kívánta örökösévé tenni, de úgy,
hogy a hagyatékból semmi ne kerüljön az apjára, közölte kívánságát a fiával. Ez utóbbi, attól
tartva, hogy megbántja apját, kérte az örökhagyót, hogy őt jelölje ki örökösének azzal a
feltétellel, hogy apja emancipálja őt, és megszerezte a fiú beleegyezését, hogy egyik barátját
jelölje ki örökösének, és így a fiúnak az örökhagyó számára ismeretlen barátja lett a
végrendeleti örököse, akitől semmit sem követeltek. Felmerült a kérdés, hogy ha az említett
barát nem hajlandó belépni a hagyatékba, vagy ha miután belépett, megtagadja annak
átadását, követelhető-e tőle mint vagyonkezelőtől, vagy indítható-e ellene bármilyen per, vagy
az apával, vagy a fiúval szemben. A válasz az volt, hogy még ha nyilvánvaló is, hogy a
kijelölt örökös csupán vagyonkezelő volt, a hagyatékot nem lehet tőle követelni, hacsak nem
bizonyítható, hogy maga az örökhagyó is így tekintett rá. Ha azonban a barát, miután a fiú az
apai felügyelet alatt kérte, beleegyezett abba, hogy belép a hagyatékba, és miután saját ura
lett, átadja azt, akkor nem lehet helytelenül azt állítani, hogy megbízási per indítható, és hogy
egy ilyen per az apa javára nem indulhat, mert a jóhiszeműség nem követelte meg, hogy neki
adják meg azt, amit az örökhagyó nem akart, hogy a kezébe kerüljön. A közönséges
megbízási kereset sem lesz elérhető a fiú számára, de a praetoriánus kereset igen; mivel az
már eldőlt, hogy azt meg kell adni annak a félnek, aki, amíg fiú volt, az apai felügyelet alatt
állt, kezessé vált valakiért, és miután saját ura lett, köteles fizetni.
147. Ugyanaz, Kérdések, IV. könyv.
Ahol a végrendeletben az áll: "Titius, ne Seius legyen az örökösöm", ott a vélemény az volt,
hogy egyedül Seius lesz az örökös. Ahol azonban a következő szavak szerepelnek: "Titius
legyen az örökösöm, ne Seius legyen az örökösöm", ugyanez a szabály érvényesül.
148. Egy bizonyos örökhagyó a következőképpen jelölte ki örököseit: "Ha pedig életemben
vagy halálom után gyermekeim születnek, akkor a fiú neműek közül egy vagy több, aki
születik, örökölje a vagyonom felét és negyedét, a női neműek közül pedig egy vagy több, aki
születik, örökölje a vagyonom negyedik részét." Az örökhagyónak született egy posztumusz
fiúgyermeke, és megkérdezték, hogy a vagyon melyik részét örökölje. A válasz az volt, hogy
a hagyatékot hét részre kell osztani, és ebből a lányt négy, a posztumusz gyermeket pedig
három rész illeti meg; azzal az indokkal, hogy az egész hagyatékot a lányra, a háromnegyedét
pedig a posztumusz gyermekre hagyta, így a lányt egy negyeddel több illeti meg, mint a
posztumusz gyermeket. Ezért, ha egy posztumusz leány is született, az első leánynak annyi
jár, mint a két posztumusz gyermeknek együttesen. Ezért az említett esetben, mivel az egész
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hagyatékot a lánynak adták, és annak háromnegyedét a posztumusz gyermeknek, azt
huszonegy részre kell osztani, hogy a lánynak tizenkét rész jusson, a fiúnak pedig kilenc.
149. Ha a végrendeletben a következő rendelkezést tették: "Legyen Lucius Titius örököse a
hagyatékom hat részének, Gaius Attius egy részének, Maevius egy részének és Seius két
részének", felmerült a kérdés, hogy mi a törvény ebben az esetben. A válasz az volt, hogy a
végrendeletet úgy kell értelmezni, hogy Lucius Titiusnak egy hatodrész jár, a többiek pedig,
mivel határozott részesedés nélkül lettek kijelölve, a hagyaték fennmaradó részének örökösei,
amelyet úgy kell felosztani, hogy Seius öt részesedést kapjon, Attius és Maevius pedig a
fennmaradó ötöt egymás között.
150. Marcianus, Institutes, IV. könyv.
Az örökös kijelölése jogszerűen történik, ha a következőképpen fejeződik ki: "Legyen Titius a
birtokom tulajdonosa".
151. A következő időpont érvényes: "Legyen örökösöm az én természetellenes fiam, aki oly
rosszat érdemelt tőlem"; mert ő feltétlenül örökösnek van kinevezve, bár szemrehányóan, és
minden ilyen jellegű kinevezést elfogadnak.
152. Előfordul, hogy egy rabszolgát nem törvényesen neveznek ki örökösnek azzal, hogy az
úrnője megadja neki a szabadságát, amint azt az isteni Severus és Antoninus egyik
alkotmánya a következő szavakkal jelzi: "Indokolt, hogy a házasságtöréssel vádolt rabszolgát
az ítélet meghozatala előtt ne jogosíthassa fel jogilag ugyanaz a nő, akivel együtt vádolták,
amennyiben ugyanezzel a bűncselekménnyel vádolják. Ebből következik, hogy a szeretője
által történő örökösnek való kinevezése nem bír jogerővel és hatállyal".
153. Ha az örökhagyó hamis nyilatkozatot tesz az örököse apjára, állampolgárságára vagy
bármely hasonló kapcsolatára vonatkozóan, a kijelölés érvényes, feltéve, hogy a kijelölt
személy személyazonossága megállapítható.
154. Florentinus, Institutes, X. könyv.
Ha egy máséhoz tartozó rabszolgát szabadnak és örökösömnek rendelnék el, és a rabszolga
később az enyém lenne, egyik rendelkezés sem lesz érvényes, mert más rabszolgájának
jogilag nem lehet szabadságot adni.
155. Ami a külföldi örökösöket illeti, azt a szabályt kell betartani, hogy amennyiben mindenki
végrendelkezési képességgel rendelkezik, függetlenül attól, hogy ők maguk nevezik-e ki az
örökösöket, vagy pedig olyanokat neveznek ki, akik az irányításuk alatt állnak, a kijelölés két
különböző időpontra vonatkozik: a végrendelet végrehajtására, hogy a kijelölés
megtörténhessen, és az örökhagyó halálára, hogy az érvénybe léphessen. Ezen túlmenően az
okirat végrehajtása a hagyaték átvételére vonatkozik, függetlenül attól, hogy az örököst
abszolút módon vagy valamilyen feltétel mellett nevezték ki; ugyanis az örökös jogát illetően
különös figyelmet kell fordítani arra az időpontra, amikor a hagyatékot megszerzi. Az örökös
jogában bekövetkezett változás, ha az a köztes időben, azaz a végrendelet végrehajtása és az
örökhagyó halála vagy a kinevezés feltételének teljesítése közötti időintervallumban
következett be, nem érinti őt, mert, mint már említettem, ezt a három különböző időpontot
kell figyelembe vennünk.
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156. Ulpianus, Szabályok, VI. könyv.
Ha életemben eladnám a rabszolgámat, akit a szabadsága megadásával örökösömmé
neveztem ki, egy olyan személynek, aki nem volt végrendelkezési jogképes, és utána
visszavásárolnám az említett rabszolgát, akkor a végrendelet alapján az örökösöm lehet; és a
közbenső idő, amely alatt más úr kezében volt, nem semmisíti meg a kinevezést, mert
bizonyos, hogy mindkét időpontban, azaz a végrendelet végrehajtásának időpontjában és a
halál időpontjában is az enyém volt. Ezért, ha a másik gazda kezében maradt volna, a
kinevezés érvénytelenné válna; vagy ha átruházódott volna valakire, aki végrendelkezési
képességgel rendelkezett, akkor az utóbbi számára az én birtokomat szerezte volna meg
azáltal, hogy az ő utasítására lépett be.
157. Ha az a feltétel, amelytől az örökös kinevezése függött, úgy szólt, hogy valamilyen
cselekményt nem kell elvégezni, és ez lehetetlen, a kijelölt személy minden hatóság
véleménye szerint ugyanúgy örökös lesz, mintha feltétel nélkül lett volna kinevezve.
158. Egy birtok általában tizenkét részre oszlik, amelyek a következő elnevezésben
szerepelnek. Ezeknek a részeknek mind saját nevük van az unciától az as-ig, például a
következők: "A hatod, a negyed, a harmad, az öt tizenketted, a fele, a hét tizenketted, a
kétharmad, a háromnegyed, az öthatod, a tizenegy tizenketted, az as".
159. Marcianus, Szabályok, III. könyv.
Egyes hatóságok szerint a következő kinevezés nem volt érvényes: "Legyen Stichus szabad,
és ha szabaddá válik, legyen az én örökösöm." Az Isteni Márk egy rezcriptumban kijelentette,
hogy ez a kinevezés érvényes, mintha a "Ha szabaddá válik" kiegészítés nem lett volna.
160. Ha valaki végrendeletében a következő rendelkezéseket teszi, nevezetesen: "Ha Stichus
halálom után is hozzám tartozik, legyen szabad, és legyen az örökösöm". Ha Stichust
elidegenítik, akkor a vevő rendelkezése alapján nem léphet be a hagyatékba, noha, még ha az
örökhagyó nem is nyilvánította volna ezt a szándékát, a rabszolga nem válhat szabaddá és
örökösévé, hacsak halálakor nem állt az ő felügyelete alatt. Ha azonban még életében
manumitálja őt, Celsus a Digestus tizenötödik könyvében azt mondja, hogy Stichus lesz az
örököse; mert nyilvánvaló, hogy az örökhagyónak nem állt szándékában kizárni ezt az esetet,
és szavai egyáltalán nem ellentmondásosak, mert ha nem is a rabszolgája többé, de
mindenképpen a szabad embere.
161. Paulus, Szabályok, II. könyv.
A hagyatékhoz tartozó rabszolga is kinevezhető örökösnek, feltéve, hogy végrendelkezési
képességgel rendelkezett az elhunyttal szemben, még akkor is, ha ez nem feltétlenül volt így
az örökhagyó által kijelölt örökös esetében.
162. Marcellus, vélemények.
Lucius Titius, miután Seiust és Semproniust egyenlő örökösökké nevezte ki, és a többi fiait
kitagadta, az említett örökösök mindegyikét a másik helyébe állította, majd bizonyos
hagyatékokat hagyott hátra, és bizonyos rabszolgákat manumált, majd a következőket tette
hozzá: "Legyen Cornelius, Sallustius és Varo örököseim, akik egyenlő arányban örökölnek a
birtokomból, és én őket egymás helyébe léptettem." 1. Kérdezd meg, hogy a hagyatékból
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milyen rész jut az első örökösöknek, akiket az egész hagyatékra kijelöltek, és milyen rész az
utolsó örökösöknek? Marcellus azt válaszolta, hogy kétséges, hogy az örökhagyó szándéka
szerint Cornelius, Sallustius és Varo az első, második és harmadik fokú örökösei voltak-e; de
a végrendelet meghatározott feltételei szerint úgy tűnik, hogy a hagyatékot a részek
megduplázása után az összes örökösnek adták.
163. Neratius, Pergamenek, I. könyv.
Egy apa a rabszolgáját kiskorú fia örökösévé tette, és ezzel egyidejűleg az utóbbinak
szabadságot adott, a kiskorú pedig eladta az említett rabszolgát Titiusnak. Titius, aki már tett
egy végrendeletet, egy másodikban elrendelte, hogy a rabszolga szabad legyen és örököse.
Titius első végrendeletét megszegte, mert az említett rabszolga lehetett az örököse; és mivel
az első végrendeletet megszegte, elegendő, hogy a később végrehajtott végrendelet úgy
rendelkezett, hogy az általa kijelölt örökös bizonyos eshetőségre az örökhagyó utódja legyen.
E kijelölés hatályára való hivatkozással az lesz az eredmény, hogy amíg az örökös e
helyettesítés folytán a kiskorú örökölhet, addig nem szerezheti meg szabadságát és a Titius
végrendelete szerinti birtokot. Ha az örökös önmaga fölött rendelkezne, akkor a szabadságát
és a hagyatékot a Titius végrendelete alapján ugyanúgy megkapná, mintha a kiskorút nem
helyettesítették volna; ha pedig a kiskorú örököse lenne, akkor a legjobb okunk van arra
következtetni, hogy ha akarata szerint a Titius örököse is lehetne.
164. Paulus, A Lex Aelia Sentia, I. könyv.
Ha egy nem fizetőképes ember első helyen Stichust nevezi ki örökösének szabadságának
megadásával, második helyen pedig egy másik rabszolgát, akinek a szabadságot bizalmi
szerződéssel adományozta, Neratius azt mondja, hogy a második helyen kijelölt rabszolga
lesz az örökös, mert nem tekinthető úgy, hogy a hitelezők becsapása céljából adták ki a
szabadságot.
165. Ugyanez, a második végrendeletről.
Bárki kijelölhet örököst az alábbiak szerint: "Ha a hetvenedik évemben meghalok, legyen
örökösöm Szo és Szo". Ebben az esetben a végrendelkező személyt nem úgy kell tekinteni,
hogy részben végrendelkezett, hanem úgy, hogy a kijelölést feltételhez kötötten tette.
166. Ugyanez, Az ediktumról, LI. könyv.
Ha valaki, aki fizetésképtelen, a rabszolgáját a szabadsága megadásával örökösévé nevezi ki,
és egy szabad embert helyettesít helyette, akkor a helyettesítő lesz először jogosult a
hagyatékra, mert a Lex Aelia Sentia csak akkor erősíti meg a rabszolga szabadságát, ha nem a
hitelezők becsapása céljából nevezték ki örökösnek, ha nincs más, aki végrendelet alapján
örökös lehet.
167. Ugyanő, Vitelliusról, IV. könyv.
Senki sem kételkedik abban, hogy az örökös jogszerűen az alábbiak szerint rendelhető ki:
"Legyen ő az örökösöm", ha a jelzett fél jelen van.
168. Ha valaki nem testvére az örökhagyónak, de testvéri szeretetet táplál iránta, akkor
jogszerűen kinevezhető az örökösévé, ha a nevét a testvér megnevezéssel együtt említi.
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169. Celsus, Digest, XVI. könyv.
Egy szabad ember, aki szabad, de rabszolgaként szolgál neked, miután örökösnek nevezted ki,
a te parancsodra lép be a birtokra. Trebatius azt mondja, hogy ő az örökös, Labeo azonban azt
állítja, hogy nem az, ha kényszerből cselekedett, és nem ellenkezőleg, azért, mert
szándékában állt elkötelezni magát.
170. Ha valaki örökösöket nevezne ki az alábbiak szerint: "Egyes hatóságok szerint, ha ezt a
kijelentést az örökhagyó az egész vagyon felosztása után tette volna, még ha Titius nagyon
nagy arányban is volt társam, a kijelölő nem lenne örökös; de ha volt egy bizonyos rész,
amelyet nem hagyott örökül, akkor annak örököse lenne. Ez a vélemény abszurd és helytelen,
hiszen mi akadályozza meg az örökhagyót abban, hogy törvényesen Titiust tegye meg
örökösévé a negyedik részre, amely talán az az összeg volt, amiben ő mint társas vállalkozó
érdekelt volt, miután az egész vagyonról a rendes felosztás szerint rendelkeztek?
171. "Legyen Titius az örökösöm, és legyen Seius és Maevius is az örökösöm." Igaz, ahogy
Proculus tartja, hogy a hagyatékot két részre kell osztani, amelyek közül az egyiket a két
együtt kijelölt örökösnek kell adni.
172. Ha több örökös közül valaki, akit senki mással együtt nem jelöltek ki, nem hajlandó a
végrendelet alapján örökölni, akkor az ő része az összes többi örököst örökrészük arányában
illeti meg; és nincs különbség abban, hogy bármelyiküket első helyen jelölték ki, vagy valaki
mást helyettesítettek.
173. Ha az örökösnek kijelölt személy a végrendelet végrehajtásának idején római polgár volt,
és ezt követően eltiltották a víztől és a tűztől, akkor ő lesz az örökös, ha az elítélése és az
örökhagyó halála közötti időben visszatér, vagy ha bizonyos feltétel mellett nevezték ki
örökösnek, és akkor tér vissza, amikor a feltétel teljesült. Ugyanez a szabály vonatkozik a
hagyatékokra és a birtokok praetoriális birtoklására is.
174. "Legyen Titius az örökösöm a birtokom felére, Seius a negyedére, Titius pedig a másik
negyedére, ha feljut a Kapitóliumra." Ha a kapitóliumra való felemelkedése előtt örökösként
viselkedik, akkor a birtok felére lesz jogosult; ha pedig ezt követően teszi, akkor annak
egynegyedére lesz örökös; mivel nem szükséges, hogy jelezze, hogy elfogadja, hiszen már
örökös.
175. Ha a végrendeletben a következőket állapítják meg: "Legyen Titius az örökösöm a
vagyonom egyharmadára, Maevius pedig a másik harmadára, a fennmaradó harmadra pedig
Titius legyen az örökösöm, ha három hónapon belül hajó érkezik Ázsiából". Lássuk, hogy
Titius nem lesz-e azonnal örököse vagyonom felének, mert két örököst jelöltek ki. Titius vagy
a fele, vagy a kétharmad örököse lesz, tehát a birtok egy hatodrésze függőben marad, és ha a
feltétel teljesül, Titius lesz a birtok kétharmadának örököse, de ha nem teljesül, a hatodrész
Maeviusra száll. Ha azonban Titius a feltétel teljesülése előtt meghal, és a feltétel később
teljesül, a függőben maradt hatodrész nem Titius örökösét, hanem Maeviust illeti meg; mivel
Titius akkor halt meg, amikor még kétséges volt, hogy az említett hatodrész őt vagy Maeviust
illeti-e meg, mivel nem lehetett úgy értelmezni, hogy azt annak adták, aki már nem létezett,
amikor azt ki kellett volna osztani.
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176. Ha Attius Titiust, Maeviust és Seiust jelölné ki örököseinek, hogy egyenlő arányban
részesüljenek a birtokából, és időközben Titius lenne az egyetlen, aki elfogadná, és Seiust
jelölné ki örökösének, Seius belépne Titius birtokába, és elfogadhatná vagy visszautasíthatná
Attiusét; de mielőtt elfogadná vagy visszautasítaná Attius birtokát, még mindig ő lenne az
örököse annak felének. Ha Seius belépne Attius birtokába, Titius csak annak egyharmadának
lenne örököse, és öröklés útján Titius birtokának csak egyharmada kerülne Seius kezébe, de
kinevezése alapján egy másik harmad is megilletné. De mi lenne, ha Titius és Seius, miután
Attius örököseivé nevezték ki, Titius belépne a birtokra, és Seius Titius örököse lenne, vajon
visszautasíthatná-e vagy sem Attius birtokát, vagy szükségképpen az egész birtok örököse
lenne? Mivel senki mást nem neveztek ki, csak azt, aki már a birtok egy bizonyos részének
örököse volt, ez éppen olyan, mintha Titius őt nevezte volna ki egyedüli örökösnek.
177. Celsus, Digest, XXIX. könyv.
Egy fizetésképtelen ember első helyen egy rabszolgát, második helyen pedig egy másik
rabszolgát jelölt ki, az örököseit. A hagyatékra egyedül az jogosult, akit első helyen jelöltek
ki, mivel a Lex Aelia Sentia úgy rendelkezik, hogy ha kettőt vagy többet jelölnek ki
ugyanúgy, akkor az elsőként említett lesz az örökös.
178. Modestinus, Vélemények, VIII. könyv.
Egy örökhagyó, aki ki akarta tagadni a lányát, a következő záradékot illesztette a
végrendeletébe: "Ami téged, lányom, kitagadtalak az örökségből, mert azt kívántam, hogy
elégedj meg a hozományoddal." Kérdezem, hogy a lányt jogilag kitagadták-e az örökségből.
Modestinus azt válaszolta, hogy a jelzett esetben nincs semmi olyan, ami megakadályozná,
hogy az örökhagyó végrendelete alapján kitagadják őt az örökségből.
179. Ugyanő, Pandekták, II. könyv.
Kedves cselekedet, ha egy örököst arra az időre jelölnek ki, amíg az örökség hasznát
élvezheti, mint például: "Legyen Lucius Titius az örökösöm arra az időre, amíg a
birtokomhoz juthat." Ugyanez a szabály vonatkozik a hagyatékokra is.
180. Ha nem nyilvánvaló, hogy ki a kijelölt örökös, a kijelölés nem lesz érvényes; és ez akkor
fordulhat elő, ha az örökhagyónak több azonos nevű barátja volt, és annak kijelölésekor, akit
kijelölt, csak egyetlen nevet használt; kivéve, ha a legegyértelműbb bizonyítékokból kiderül,
hogy az örökhagyó kire gondolt.
181. Javolenus, Cassiusról, VI. könyv.
Ha az örökösöket a részük megjelölése nélkül nevezik ki, fontos annak megállapítása, hogy
együttesen vagy külön-külön nevezték-e ki őket; mert ha a közösen kijelöltek közül valaki
meghal, a része nem az összes örökösé lesz, hanem csak a vele együtt kijelölt többi örökösé;
ha azonban a külön-külön kijelöltek közül valaki meghal, a része a végrendelet alapján
kijelölt összes örökösé lesz.
182. Ugyanez, Episztolák, VII. könyv.
Labeo gyakran kijelentette, hogy a halálom után született személy rabszolgája kinevezhető az
örökösömnek. Ennek igazsága könnyen megállapítható, mert a hagyaték részét képező
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rabszolga már a hagyaték bejegyzése előtt is kinevezhető örökösnek, még akkor is, ha a
végrendelet végrehajtásának időpontjában nem tartozott senkihez.
183. Ugyanaz, Episztolák, XII. könyv.
Semmilyen körülmények között nem lehet Statius Primusé a hagyaték, mivel őt nem jelölték
ki örökösnek, és semmiféle haszna nem származna abból, ha őt terhelnék a hagyaték
kifizetésével, vagy ha az elhunyt felszabadított emberét végrendelettel az ő gondjaira bíznák;
hiszen ha nem engedik szabadon, örökre rabszolga marad.
184. Pomponii, Quintus Muciusról, I. könyv.
Ha valaki az alábbiak szerint nevezne ki örökösöket: "Titius legyen az örökösöm, Gaius és
Maevius pedig örököljenek egyenlő arányban a birtokomból"; bár az "és" szó kötőszó, mégis,
ha valamelyik fél meghal, a része nem egyedül a másikra száll, hanem valamennyi
társörökösére, a birtokrészük arányában; mert úgy tartják, hogy az örökhagyó nem a két
örököst akarta egyesíteni, hanem őket akarta külön megemlíteni.
185. Ugyanő, Quintus Muciusról, II. könyv.
Ahol a végrendeletbe a következőket illesztették be: "Legyen Tithasus az örökösöm, ha
felemelkedik a kapitóliumba; legyen Tithasus az örökösöm"; a második záradéknak nagyobb
a hatása, mert teljesebb, mint az első.
186. Ugyanő, Quintus Muciusról, VII. könyv.
Egy bizonyos ember a következő feltétellel jelölte ki örökösének Semproniust: "Ha Titius
felemelkedik a Capitoliumra." Noha Sempronius nem lehetett volna örökös, ha Titius nem
emelkedik a Capitoliumra, és ez feltétlenül Titius hajlandóságától függ, azért, mert Titius
kívánságára a végrendelet nem utal kifejezetten, a kinevezés érvényes. Ha azonban az
örökhagyó azt mondta volna: "Ha Titius akarja, legyen Sempronius az örökösöm"; a
kinevezés érvénytelen lenne. Mert bizonyos dolgoknak, amelyeket a végrendeletben
említenek, nincs erejük és hatásuk, ha szavakkal elfedve ugyanolyan jelentéssel bírnak,
mintha kifejezettek lettek volna, és bizonyos súlyuk van; például egy fiú kitagadása érvényes
lesz, ha van örökös, és mégsem kételkedik senki abban, hogy ha az örökhagyó a
következőképpen tagadja ki fiát: "Legyen Titius az örökösöm, és ha ő az örökösöm, akkor a
fiam is legyen kitagadva"; hogy az ilyen jellegű kitagadásnak, ha semmiféle érvénye nincs.
187. Proculus, Episztolák, II. könyv.
"Legyen örökösöm Cornelius vagy Maevius, bármelyikük is kívánja a birtokomat." Trebatius
szerint egyikük sem örökös, Cartilius viszont azt állítja, hogy mindketten örökösök. Kinek a
véleményét fogadjátok el? Proculus, én egyetértek Cartiliusszal, és úgy vélem, hogy a
kiegészítés: "Amelyikük közülük a hagyatékomat kívánja", felesleges; mert ha ez a
kiegészítés nem lett volna, az eredmény az lenne, hogy amelyikük a végrendelet alapján
akarja venni, az lesz az örökös, és amelyikük nem akarja, az nem lesz az. Ha azonban ezek a
felek a szükséges örökösök közé tartoznának, akkor ezt a záradékot nem hiába tették volna
hozzá; és nemcsak a látszatot akadályozná meg, hanem feltételként is hatna; mégis azt
mondanám, hogy mindketten örökösök lennének, ha akarnának.
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188. Papinianus, Vélemények, VI. könyv.
Amikor a szenátus helytelenítette az intrikával elért örökösök végrendeleti kijelölését, nem
azokra vonatkozott, amelyeket kölcsönös szeretet diktált, hanem azokra, amelyeknél a feltétel
feltétele az volt, hogy titokban előnyhöz jussanak egy másik személy végakaratán keresztül.
189. Paulus, A Lex Julia et Papia, V. könyv.
A következő kijelölés nem tartozik a korrupciós célú kijelölések közé; például, ha az
örökhagyó a következőképpen jelöli ki az örökösét: "Legyen Maevius az én örökösöm,
ugyanarra a részre, amelyre Titius engem az ő örökösévé rendelt"; azon oknál fogva, hogy a
kijelölés a múltra és nem a jövőre vonatkozik.
190. Felmerülhet azonban a kérdés, hogy ugyanazt a szenátus által megállapított szabályt kelle betartani, amikor az örökhagyó megpróbál egy másik személy számára örökséget
biztosítani; például, ha azt mondja: "Titius legyen az örökösöm, ha ki tudja mutatni és
bizonyítani, hogy Maevius a végrendeletével az örökösévé nevezte ki". Kétségtelen, hogy ez a
szenátusi rendelet hatálya alá tartozik.
191. Terentius Clemens, A Lex Julia et Papia, IV. könyv.
Ha valaki, akit az egész hagyaték örökösévé jelöltek ki, valamilyen jogi okból képtelen azt
megszerezni, és olyan fél jelölte ki, aki fizetésképtelenül halt meg, Julianus azon a
véleményen van, hogy az egész hagyatékot örökölheti, mert a törvény nem alkalmazható
annak a hagyatékára, aki fizetésképtelen volt.
192. Gaius, A Lex Julia et Papia, XIII. könyv.
Ha egy örököst feltételhez kötve jelölünk ki, és egy másikat helyettesítünk helyette, hacsak
nem ismételjük meg ugyanazt a feltételt, akkor az örökös helyettesítését abszolútnak kell
tekinteni.
193. Licinius Rufinus, Szabályok, II. könyv.
Ha valaki örökösöket jelölne ki az alábbiak szerint: "Legyen az örökösöm, a föld és a
haszonélvezeti jog kivételével", a polgári törvény szerint ez olyan, mintha az örököst a
vagyon nélkül nevezték volna ki; és ezt a szabályt Gaius Aquilius tekintélye hozta létre.
194. Papinianus, Kérdések, XII. könyv.
Ha egy fiú lép az elhunyt örökös helyébe, akkor a végrendelet alapján lesz jogosult a
hagyatékra, és nem azért, mert apja végrendelettel halt meg; ha ugyanis valaki más lépett
volna a helyébe, és a fiút kitagadták volna, akkor a végrendelet attól a foktól kezdve lenne
hatályos, amelyben a fiút kitagadták.
195. Ugyanaz, Kérdések, XV. könyv.
Ha egy rabszolgát a férj a feleségének ad, mortis causa, akkor az a férj tulajdona marad,
ahogyan Julianus tartotta. Sőt, ha egyszerre kapja meg a szabadságát és a birtokot, akkor a férj
szükségszerű örököse lesz, mivel semmit sem lehet ráhagyni a szabadság megadása nélkül.

1248

196. Ugyanaz, Kérdések, XVII. könyv.
Miután a teljes vagyonát nem osztotta fel, az örökhagyó végrendeletébe beillesztette: "Legyen
az az örökös, akit kodicillummal kijelölök". A kodicillummal Titiust jelölte ki örökösének. Ez
a kijelölés érvényes, mert bár a hagyatékot nem lehet kodicillummal hagyni; ebben az esetben
mégis úgy tekintik, hogy azt a végrendelet hagyta hátra. Az örökös azonban csak a hagyaték
azon részére lesz jogosult, amelyről még nem rendelkezett.
197. Ugyanő, Vélemények, VI. könyv.
Aki nem volt a hadseregben, a felszabadítottját nevezte ki örökösévé bizonyos, az anyjától
származó, Pannóniában birtokolt vagyonra, és Titiust nevezte ki örökösévé apai birtokára,
amelyet Szíriában birtokolt. A törvény szerint az örökösök mindegyike jogosult lett volna a
hagyaték felére; de a bíróság, amelynek hatáskörébe tartozott annak felosztása, követte az
örökhagyó utolsó akaratát, és minden egyes örökösnek azt ítélte meg, amit rájuk hagyott,
miután kötelezte őket, hogy nyújtsanak biztosítékot a falkidiánus törvény alapján esetlegesen
indítható eljárások ellen; vagyis hogy tartsák fenn a jogot, hogy a hagyaték egynegyedét
visszatartsák, hogy amit mindegyiküknek fizetnie kell, azt rosszhiszeműségre hivatkozva
kivételesen beszámíthassák.
198. Miután Lucius Titius és Publius Maevius örökösökké lettek kijelölve, az első két részre,
a második pedig három részre, véleményem szerint a szándék az volt, hogy a hagyatékot
kilenc részre osszák, mivel a két rész értékét az örökhagyó levonta a másik három rész
értékéből. Ugyanígy a régi hatóságok úgy döntöttek, hogy amennyiben egy pénzösszeget a
Titiusra hagynak, és az érme fajtája nincs meghatározva, ezt az örökhagyó által hagyott egyéb
hagyatékok vizsgálatával lehet megállapítani.
199. Amikor egy hagyaték egyenlő hányadára gyermekeket jelöltek ki örökösnek, és később
az egyik testvér fiát két részre jelölték ki, úgy döntöttek, hogy a szándék az volt, hogy a
hagyaték rendes felosztása legyen az irányadó, és ennek megfelelően a gyermekek tíz részre
kapjanak belőle. A hagyatékot úgy értelmezték, hogy a részvények számának megduplázása
céljából tették, amennyiben a hagyatékot kifejezetten hagyatékba adták, vagy a tizenkét
részvényt felosztották, a fennmaradó részt nem lehet megtalálni. Az azonban mindegy, hogy
az örökös milyen helyen lett rész nélkül kijelölve, feltéve, hogy úgy tűnik, hogy a hagyaték
fennmaradó részét megkapta.
200. Seius Maeviust nevezte ki örökösnek a vagyon egy részére, amelyet a törvény szerint
vehetett el, a fennmaradó részre pedig Titiust jelölte ki örökösnek. Ha Maevius az egész
birtokot elvehette volna, a hozzá csatlakozó vagy őt helyettesítő Titius nem lett volna örökös.
201. Ugyanaz, meghatározások, I. könyv.
Ha a maradékról nem esett volna szó, és a részvények számát megduplázták volna,
Maeviusnak csak annyi járna, amennyi Titiusnak is járt volna.
202. Ugyanő, Vélemények, VI. könyv.
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De ha Maevius nem volt képes a végrendelet alapján elvenni, akkor a helyettest megillette
volna a teljes hagyaték.
203. Paulus, Kérdések, IX. könyv.
Clemens Patronus végrendeletében úgy rendelkezett, hogy "ha egy fia születik neki, ő legyen
az örököse; ha két fia születik neki, ők legyenek az örökösei, akik egyenlő arányban
részesülnek a vagyonából; ha két lánya születik neki, ugyanez a felosztás legyen; ha fiú és
lánya születik, a vagyon kétharmadát a fiú, egyharmadát pedig a lány kapja". Miután két fiú
és egy lány született, felmerült a kérdés, hogy a megadott esetben hogyan kell a hagyaték
felosztását elvégezni? Mivel a fiúk egyenlően örökölnek, mindegyiküknek kétszer annyit kell
kapnia, mint a nővérének; ezért a hagyatékot öt részre kell osztani, amelyből négyet a férfi
örökösöknek, egyet pedig a női örökösnek kell adni.
204. Egy örökhagyó a következőket írta bele végrendeletébe: "Legyen Sempronius az
örökösöm arra a részre, amelyre Titius engem örökösnek jelölt ki, és amelyet személyesen
fogok kérvényezni." Ez a kinevezés nem tartozik a hagyaték után való törekvés körébe; mivel
nyilvánvaló, hogy a kinevezés érvénytelen lesz, ha Titius végrendeletét nem maga az
örökhagyó ajánlja fel, mivel az érdekeltségi célú kinevezés minden gyanúja megszűnt.
205. Scaevola, Kérdések, XV. könyv.
Ha az örökhagyó a következőképpen rendel örökösöket: "Ha törvényes örökösöm megtagadja
a hagyatékom elfogadását", úgy gondolom, hogy a végrendelet feltétele nem teljesül, ha az
örökös igényt tart a hagyatékra.
206. Ugyanaz, Kérdések, XVIII. könyv.
Ha az Aelia Sentia törvényén kívül más törvény, vagy a szenátus rendelete, vagy akár a
császári alkotmány megakadályozza a rabszolga szabadságának megadását, akkor ez utóbbi
nem válhat szükséges örökössé, még akkor sem, ha az örökhagyó fizetésképtelen.
207. Az isteni Hadrianus idejében a szenátus úgy rendelkezett, hogy ha az örökhagyó
halálakor nem volt fizetőképes, és két vagy több rabszolgának szabadságot adott, és
elrendelte, hogy a hagyatékát adják át nekik, ha a kijelölt örökös azt mondja, hogy gyanítja,
hogy a hagyaték terheket róna rá, kénytelen lesz elfogadni azt, hogy a végrendeletben
elsőként említett rabszolga megkapja a szabadságát, és a hagyatékot átadják neki. Ugyanezt a
szabályt kell betartani azok esetében is, akiknek a szabadságot bizalmi vagyonkezelői jog
alapján adták meg. Ha tehát az első helyen kijelölt örökös kíván a hagyatékba belépni, nem
merül fel nehézség; ha azonban a később említett rabszolgák azt állítják, hogy nekik is
szabadnak kellene lenniük, és követelik a hagyaték átadását nekik, a prétornak vizsgálatot kell
lefolytatnia a hagyaték fizetőképességét illetően, és el kell érnie, hogy azt átadják az összes
említett rabszolgának, aki szabaddá válik. Ha azonban az első rabszolga nincs jelen, és az
ezután említett rabszolga a birtokra kíván lépni, őt nem szabad meghallgatni, mert ha az első
azt kívánja, hogy a birtokot neki adják, akkor őt kell előnyben részesíteni, a másodiknak pedig
rabszolgának kell maradnia.
208. Paulus, Kérdések, XXIII. könyv.
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Amennyiben egy rabszolga szabadságát bizalmi vagyonkezelői jog alapján adták meg, és az
örökös a szabadság megadásával együtt ugyanezt a rabszolgát saját örökösévé nevezte ki,
felmerült a kérdés, hogy az említett rabszolga szükségszerű örökös lett-e? Igazságosabb, és a
méltányosság elveivel jobban összhangban van az, hogy nem vált szükségszerű örökössé,
mert az, aki a szabadság megadására kényszeríthette, még akkor is, ha az elhunyt nem volt
hajlandó, amikor elrendelte a szabadságát, úgy tűnik, hogy nem kapott nagy kegyet az
elhunyttól, sőt, inkább úgy tekintendő, hogy megkapta a szabadságot, amelyre jogosult volt,
mint hogy kegyet kapott volna.
209. Ugyanez az elv alkalmazható egy rabszolga esetében is, akit az örökhagyó azzal a
feltétellel vásárolt meg, hogy ha örökösnek nevezik ki, akkor manumitálja; mivel az
örökhagyó kegyét figyelmen kívül hagyva, az isteni Márk alkotmányának megfelelően
elnyerheti szabadságát.
210. Ugyanez a szabály vonatkozik arra a rabszolgára is, akit más vásárolt meg a saját
pénzén, mert ő is kényszerítheti ugyanazt az örökhagyót, hogy adja meg neki a szabadságát.
211. Scaevola, Vélemények, II. könyv.
Lucius Titius, akinek volt egy testvére, a következő rendelkezést tette végrendeletében:
"Titius testvérem legyen az egész vagyonom örököse. Ha Titius nem akar örökösöm lenni,
vagy (amit nem kívánok, hogy megtörténjen), ha meghalna, mielőtt a birtokomba lépne, vagy
ha nem születne fia vagy leánya, akkor Stichus és Pamphilus, a rabszolgáim, legyenek
szabadok, és örököljenek egyenlő arányban a birtokomból". Kérdezem, ha Titius elfogadja a
birtokot, és akkor nem születik gyermeke, vajon Stichus és Pamphilus szabadok és örökösök
lesznek-e a helyettesítés alapján. Kérdezem továbbá, hogy ha az említett helyettesítés alapján
sem szabadok, sem örökösök nem lehetnek, akkor vajon a hagyaték egy részének
társörököseinek tekinthetők-e. A válasz az volt, hogy egyértelmű, hogy az örökhagyónak nem
állt szándékában társörököst kijelölni a testvérével együtt, akit nyilvánvalóan a teljes
hagyatékának örököseként jelölt ki. Ennélfogva, ha a testvér belép a hagyatékba, Stichus és
Pamphilus nem lesznek örökösök, azon oknál fogva, hogy az örökhagyó nem akarta, hogy
azok legyenek, ha a testvére meghal és gyermekeket hagy hátra, mielőtt elfogadná azt. Meg
kell jegyezni az örökhagyó bölcs rendelkezését, mivel nemcsak a testvérét részesítette
előnyben a helyettesekkel szemben, hanem a testvére gyermekeit is.
212. Marcianus, Trösztök, VII. könyv.
Többé nincs helye kétségnek afelől, hogy az örökösök a következő feltétel mellett jelölhetők
ki, nevezetesen: "Ha örökösök akarnak lenni, ha pedig nem akarnak, akkor más,
elfogadhatónak tűnő személyt kell helyettük kijelölni." Ebben az esetben tagadták, hogy a fiút
az ellenkező feltétel alapján ki kell tagadni az örökösök közül; először is azért, mert ez csak
akkor szükséges, ha a feltétel az ő ?elhatalmában áll, vagy ő az apja örököse, és annak
teljesülése valamilyen külső befolyástól függ, és meg kell várni; másodszor, mert bármilyen
feltétel is lett volna, a fiúnak az ellenkező feltétel alatt ki kell válnia az öröklésből, és a jelzett
esetben az öröklésből való kitagadásra semmiképpen sem kerülhet sor; és bizonyosan abszurd
lenne, ha ezt szavakkal fejeznénk ki, mert milyen más feltétel képzelhető el, amely ellentétes
lenne ezzel a feltétellel: "Ha akarja, legyen az örökösöm", mint ezek: "Ha nem akar az
örökösöm lenni, legyen kitagadva az örökségből"? Mindenki számára nyilvánvaló, hogy egy
ilyen rendelkezés nevetséges.
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213. Nem tűnik a tárgytól idegennek, ha itt kiegészítésképpen hozzáfűzzük, hogy amikor az
örökösöket azzal a feltétellel jelölik ki, hogy "ha örökösök kívánnak lenni", nem szabad
megengedni, hogy visszautasítsák a hagyatékot, azon oknál fogva, hogy amikor ilyen
feltétellel jelölik ki őket, nem szükségszerű örökösök, hanem önként válnak azzá. Nem illeti
meg őket az a jog sem, hogy a hagyatékot más olyan feltételek mellett utasítsák vissza,
amelyeknek képesek megfelelni, és amelyeket teljesítettek.
214. Hermogenianus, Epitomák a jogról, III. könyv.
Ha egy örököst rendeltek ki először a hagyaték felére, egy másodikat a kétharmadára, egy
harmadikat pedig a fennmaradó részre, vagy ha anélkül rendelték ki, hogy megemlítették
volna, hogy mit kapjon, akkor az említett harmadik örökös a hagyaték öt tizenketted részére
jogosult; mert ha az huszonnégy részre oszlik, akkor a számítási szabályok szerint tíz
huszonnegyed része jár neki, ami öt résznek felel meg.
215. Gaius, Az ügyekről.
Ha az örökhagyó, aki fizetésképtelen, történetesen egy rabszolga mellett örököst is kap, akit a
szabadsága megadásával együtt örökösévé neveztek ki, például amikor az örökhagyó a
rabszolgát a szabadsága megadásával együtt örökösévé nevezte ki: "Ha Stichus lesz az
örökösöm, akkor Titius is legyen az örökösöm"; mert Titius nem lehet örökös, mielőtt Stichus
a végrendelet értelmében azzá nem válik, és mivel a rabszolga egyből örökös lett, a
hozzáadott nem részesülhet a hagyatékból; így ahol a rabszolga lesz az örökös, ott a másik
megszűnik az örökös.
216. Paulus, Kézikönyvek, II. könyv.
Ha az egyik tulajdonostársat egy hagyaték egyedüli örökösévé nevezik ki, és a hagyatékot a
két tulajdonostárs által közösen tartott rabszolgára hagyják, anélkül, hogy a rabszolga
szabadságát megadták volna, a hagyaték semmis. Nyilvánvaló, hogy a hagyatékot jogszerűen
lehet feltételhez kötötten és a szabadság megadása nélkül hagyni, mivel a hagyatékot
jogszerűen lehet saját rabszolgára hagyni, és az örököst feltételhez kötötten meg lehet bízni
annak teljesítésével. Ezért, ahol egy társat örökösnek rendelnek, ott egy rabszolgát is ki lehet
rendelni a társörökösnek, szabadságának megadása nélkül, mint például akkor, ha másnak a
tulajdonában van; mert egy rabszolgát ki lehet rendelni örökösnek, miután a gazdáját már
kinevezték.
217. Tryphoninus, Disputációk, XXI. könyv.
Ha egy rabszolga a szabadságának megadásával együtt, de feltételesen, gazdája végrendelete
által örökösnek van kinevezve; és míg a feltétel teljesítése folyamatban van, felfedezi gazdája
gyilkosait, és a praetor úgy dönt, hogy megérdemli a szabadságát, még ha a végrendelet
feltételét utólag teljesítik is, az említett rabszolga más okból lesz szabad, vagyis jutalomból,
és nem a végrendelet miatt szabadul fel. Ennélfogva nem szükségszerű örököse a gazdájának,
bár ha akarja, beléphet a birtokra.
218. Paulus, Döntések, V. könyv.

1252
Ellenszenves, ha valaki a császárt nevezi ki örökösének pereskedés céljából, mert nem illik a
császári hatalmat arra felhasználni, hogy bosszantó pereskedést ösztönözzön.
219. Ugyanez, A császári határozatokra vonatkozó hat könyv közül az elsőről; vagy a
határozatok második könyvéről.
Pactumeius Androsthenes Pactumeia Magnus lányát, Pactumeia Magnust nevezte ki teljes
birtokának örökösévé, és apját helyettesítette. Miután Pactumeius Magnus meghalt, és
elterjedt a pletyka, hogy a lánya is meghalt, az örökhagyó megváltoztatta végrendeletét, és
Novius Rufust nevezte ki örökösévé, a következő preambulummal: "Legyen Novius Rufus az
örökösöm, mert nem tudtam megtartani azokat az örökösöket, akiket kívántam". Pactumeia
Magna császárainkhoz fordult, és miután az ügyet meghallgatták, úgy döntöttek, hogy
jogosult a mentességre, mivel ez megfelelt az örökhagyó kívánságának; és bár a másik örökös
kijelölésének volt bizonyos oka, mégis, mivel az rosszul volt megalapozva, jogilag nem
lehetett közbelépni. Ezért a döntés az volt, hogy a hagyaték Magnát illeti meg, de a második
végrendelet által hagyott hagyatékokat ugyanúgy köteles kifizetni, mintha őt magát nevezte
volna ki örökösnek az említett végrendelet.

6. cím. A közönséges és pupillahelyettesítésekről
220. Modestinus, Pandects, II. könyv.
Az örökösöket vagy kijelöltnek, vagy helyettesítettnek mondják. Akit kineveztek, az első
fokhoz tartozik, akiket helyettesítettek, azok a második vagy a harmadik fokhoz.
221. Kétféle helyettesítés létezik, az egyszerű, mint például: "Legyen Lucius Titius az
örökösöm, és ha Lucius Titius nem lesz az örökösöm, akkor legyen Seius az örökösöm; ha ő
nem lesz az örökösöm, vagy lesz és meghal, mielőtt elérné a serdülőkort, akkor legyen Gaius
Seius az örökösöm".
222. Helyettesíthetünk örököst mások helyett, akiket már kijelöltek, és azok helyett is, akiket
kitagadtak; és helyettesíthetünk egy már kijelölt örököst, vagy bárki mást.
223. Az apa nem helyettesítheti örökössel a gyermekeit, hacsak nem jelöl ki örökösöket saját
maga helyett; örökös kijelölése nélkül ugyanis a végrendelet egyetlen rendelkezése sem
érvényes.
224. Ulpianus, Sabinusról, VI. könyv.
A szokás szerint bevezették, hogy ha valaki a serdülőkorú gyermekei számára
végrendelkezett, az csak addig volt érvényes, amíg a fiai el nem érték a tizennégy éves kort, a
lányai pedig a tizenkét éves kort. Ezt azonban úgy kell érteni, hogy ez akkor érvényes, ha a
gyermekek az ő felügyelete alatt állnak. Az emancipált gyermekeket nem helyettesíthetjük
más örökösökkel, de egyértelmű, hogy a posztumusz gyermekek esetében megtehetjük,
ahogyan az unokák és utódaik esetében is, ha nem állhatnak ismét apjuk fennhatósága alá. Ha
azonban megelőzik szüleiket, akkor csak ott léphetnek a helyükbe, ahol örökösökké rendelték
őket vagy kitagadták őket; a Lex Velleia szerint ugyanis az örökléssel nem törik meg
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nagyapjuk végrendeletét, mivel ha a fővégrendeletet megtörik, a pupilláris végrendelet nem
állhat fenn. Ha azonban valaki olyan gyermeket nevez ki örökösnek, aki még nem érte el a
serdülőkort, akkor helyettesítheti őt, feltéve, hogy unokája helyett őt fogadta örökbe, vagy
arrogálta, és a fia megelőzi őt.
225. Ha valaki végrendelkezik egy serdülőkorba nem lépett gyermek javára, akkor saját maga
számára is végrendelkeznie kell. Nem tehet azonban végrendeletet csak a fia javára, kivéve,
ha az történetesen katona; ezért, hacsak nem tesz végrendeletet saját maga javára is, az nem
lesz érvényes, és hacsak az apa hagyatékát nem jegyzik be, a pupilláris végrendeletnek nincs
hatálya. Nyilvánvaló, hogy ha a hagyatékot nem érinti a fővégrendelet, akkor az ab intestato
az örökös birtokába kerül, és azt kell megállapítani, hogy a pupilláris helyettesítés megmarad.
226. Néha a tanulói helyettesítés érvényességének megállapítása érdekében a kijelölt örököst
arra lehet kényszeríteni, hogy belépjen a hagyatékba, vagy ez megtehető a második
végrendeletben foglalt bizalom fenntartása érdekében; például, ha a kiskorú már meghalt. Ha
azonban még él, Julianus szerint megvetendő az, aki még a tulajdonos életében hagyatékot
kérvényez.
227. Úgy vélem, hogy amennyiben egy huszonöt év alatti kiskorúnak visszaszolgáltatást
biztosítanak, mert birtokba lépett, ez megerősíti a második végrendeletet, és lehetővé teszi a
prétor számára, hogy méltányossági keresetet nyújtson a helyettesnek.
228. Az örökhagyónak először a saját örökösét kell megneveznie, és csak ezután jelölheti ki a
fia helyettesét, és ezt a sorrendet nem fordíthatja vissza. Julianus is úgy gondolja, hogy
először saját magának kell örököst kijelölnie, és utána a fiának. Ha azonban először a fiának,
majd utána magának végrendelkezik, akkor cselekedetei nem lesznek érvényesek. Ezt a
véleményt fogadja el császárunk Virius Luppushoz, Britannia kormányzójához intézett
rescriptumában, mivel egyértelmű, hogy csak egy végrendelet van, noha két birtok van, így ha
valaki magának rendel ki szükséges örökösöket, akkor a fiának is kijelöli őket, és az ember a
serdülőkorba még be nem lépett fiát helyettesítheti posztumusz gyermekével.
229. Ha az örökhagyó végrendeletében kijelentette: "Ha fiam meghal, mielőtt a tizennégy
éves korát betöltené, Seius legyen az örökösöm", majd hozzátette: "Legyen a fiam az
örökösöm"; a helyettesítés érvényes lesz, bár a rendelkezést fordított sorrendben illesztette be.
230. De ahol azt mondta: "Ha a fiam nem lesz az örökösöm, legyen Seius az örökösöm,
legyen a fiam az örökösöm"; Seius másodrendű örökösnek van kijelölve; és ha a fia lesz az
örököse, nem kétséges, hogy Seius lesz a fiú örököse; de ha a fiú lesz az örökös és meghal,
mielőtt elérné a serdülőkort; Seiust úgy tekintik, hogy szabályosan került az öröklésbe, mivel
nem a végrendeletben betartott rendet, hanem az öröklés rendjét kell figyelembe venni.
231. Ezért, amikor azt mondták, hogy minden egyes gyermek helyettesíthető, ezt azért tették
hozzá, hogy megmutassák, hogy az apa ne kezdjen egy olyan fiú akaratával, aki még nem érte
el a serdülőkort.
232. Modestinus, Különbségek, I. könyv.
Amikor egy apa a következőképpen helyettesítette a serdülőkorba még be nem lépett fiát:
"Aki az örökösöm lesz, az legyen a serdülőkorba még be nem lépett fiam örököse is"; úgy
döntöttek, hogy csak olyan örökösök részesülhetnek a hagyatékból, akiket a végrendeletben
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erre a helyettesítésre hivatkozva említettek. Ezért az a gazda, aki rabszolgája révén szerezte
meg a birtok egy részét, nem válhatott örökössé a serdülőkort még el nem ért gyermek
helyettesítésével, ha a rabszolga már nem állt az irányítása alatt.
233. Ugyanez, a találmányok tekintetében.
Jelenleg az isteni Marcus és Verus alkotmánya irányadó, amely előírja, hogy amikor egy apa
a serdülőkorban lévő gyermekét egy másik helyett helyettesíti, ahol kettő van, úgy kell
értelmezni, hogy mindkét esetben a helyettesítést végezte; vagyis ha a fia nem volt az
örököse, vagy az volt, de meghalt, mielőtt elérte volna a serdülőkort.
234. A Bizottság úgy véli, hogy ezt a kiváltságot a harmadik típusú helyettesítésre is ki kell
terjeszteni. Ha ugyanis egy apa két serdülőkorú fiát nevezi ki örököseinek, akkor egymás
helyébe lépnek, és az isteni Pius úgy rendelkezett, hogy a helyettesítés mindkét esetben
kölcsönösnek tekintendő.
235. Ha azonban két gyermek, akik közül az egyik elérte a serdülőkort, a másik pedig még
nem, a szokásos képlet szerint kölcsönösen helyettesítik egymást: "Severus és Antoninus
császárok úgy döntöttek, hogy ebben az esetben csak a rendes helyettesítést kell teljesítettnek
tekinteni; mivel ellentmondásosnak tűnt, hogy a kettős helyettesítés az egyik örökös
tekintetében megtörténjen, de a másik örökös tekintetében csak a rendes helyettesítésről
rendelkezzenek; ezért ebben az esetben az apának külön-külön kellett volna mindkettőjükre
nézve a helyettesítést elvégeznie, úgy, hogy ha a serdülőkorba lépett gyermek nem lenne az
örököse, akkor a serdülőkort még el nem ért gyermek lépjen a helyébe; ha viszont a
serdülőkort még el nem ért gyermek lenne az örököse, és meghalna, mielőtt elérné ezt a kort,
akkor a testvére léphetne a társörökös részének helyébe. Ilyen körülmények között a testvért
úgy kell tekinteni, hogy mindkét módon helyettesítették; mivel ha nem a szokásos módon
helyettesítették volna azt az örököst, aki nem érte el a serdülőkort, akkor felmerülne a kérdés,
hogy mi volt az apa szándéka, és hogy úgy kell-e érteni, hogy csak egy helyettesítésre gondolt
mindkét gyermeke számára, mivel az egyik helyettesítés csak akkor értendő úgy, hogy a
másikban benne foglaltatik, ha a szülő akarata nem ellentétes; vagy ha a vita elkerülése végett
különösen a testvér helyettesítését a serdülőkorba még be nem lépett gyermek helyettesítésére
mindenesetre a következők szerint kívánta volna megtenni: "Akár nem lesz az örökösöm, akár
lesz, de a serdülőkor elérése alatt meghal".
236. Gaius, A Lex Julia et Papia, III. könyv.
Ha egy végrendeletben említett több örökös helyett valakit helyettesítettek, az alábbiak
szerint: "Ha ő nem lesz az örökösöm, aki lesz, az örökölje a hagyatékomból való részét",
akkor az a szabály, hogy minden örökös a hiányzó örökösének a részére lesz hivatott; és nincs
különbség abban, hogy az, aki a hagyaték nagyobb részének örökösévé válik, azt kinevezése
folytán teszi-e, vagy pedig valamilyen törvény alapján szerezte meg, amely szerint másnak a
részét kapta.
237. Terentius Clemens, A Lex Julia et Papia, IV. könyv.
Ha az örökhagyó teljes hagyatékának megszerzésére nem képes személyt az örökhagyó
serdülőkorát még el nem érő fia helyettesít, akkor ő a teljes hagyatékot azért szerezheti meg,
mert azt a kiskorú révén szerzi meg. Julianusunk úgy véli, hogy ezt a véleményt úgy kell
értelmezni, hogy a szóban forgó fél nem lesz jogosult az örökhagyó teljes vagyonára. Ha
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azonban a kiskorú később más forrásból bármit is megszerezne, vagy ha a kiskorút kitagadnák
az örökségből, a helyettes nem lesz akadályozva a hagyaték megszerzésében, mivel azt a
kiskorútól szerzi meg.
238. Papinianus, Vélemények, VI. könyv.
A Polgári Törvénykönyv feltételei szerint a tizennegyedik év után nem megengedett a
helyettesítés. Az a fél, aki nem fogadható el helyettesítésre, nem fogadható el örökösnek,
nehogy az örökhagyó akarata ellenére a fiú időközben ne kapja meg azt, amit apja
végrendeletében neki adott.
239. Ulpianus, Sabinusról, IV. könyv.
Ha az apa a serdülőkorba nem lépett gyermekei helyettesítésére helyettesítőt jelöl ki, ezt
általában feltétlenül vagy valamilyen feltételhez kötötten teszi. Abszolút módon teszi ezt,
amikor azt mondja: "Ha a fiam meghal, mielőtt elérné a serdülőkort, legyen Seius az
örökösöm". Itt vagy Seiust nevezi ki örökösnek, és minden feltétel nélkül egy kiskorú
helyettesítésére nevezi ki, vagy pedig pusztán helyettesíti. Ha azonban az örökhagyó egy
kijelölt örököst helyettesít, vagyis a következőképpen szól: "Ha ő lesz az örökösöm"; nem
válik örökössé a helyettesítés miatt, hacsak nem volt örökös a kijelölés alapján. Az ilyen
helyettesítés hasonlít a következőhöz, nevezetesen: "Aki az előzőekben meghatározottak
szerint örökösöm lett volna"; ez a helyettesítés ugyanis az előzőhöz hasonló feltételt
tartalmaz.
240. Ezek a szavak: "Legyen örökös a serdülőkor alatti fiam, aki a saját örökösöm lett volna",
a következő jelentéssel bírnak: nem mindenki, aki az apa örököse lehetne, tekinthető
helyettesnek, hanem csak a végrendeleti kijelölő. Tehát sem az apa, aki a fia révén lesz
örökös, sem az úr, aki a rabszolgája révén lesz azzá, nem fogadható el a helyettesítésre; de az
örökös örököse sem fogadható el, mert ezek a felek nem az örökhagyó akarata révén
jogosultak a hagyatékra. A helyettesítőknek ugyanazokra a részekre van joguk, amelyekre
magának a családfőnek a hagyatékából is jogosultak lennének.
241. Labeo, Javolenus utolsó műveinek rövidítései, I. könyv.
Ha egy apa a serdülőkorú fia helyébe ugyanazokat a személyeket állította, akiket saját
örököseinek nevezett ki, és ezen kívül Önt, akkor Önt a fiú hagyatékának fele, az apa többi
örökösét pedig a másik fele illeti meg, így az osztatlan fele Önt illeti meg, a fennmaradó felét
pedig az apjuk hagyatékának azon részei arányában kell felosztani, amelyekre a többiek
öröklés útján jogosultak lettek volna.
242. Ulpianus, Sabinusról, IV. könyv.
Ahol azonban több felet helyettesítettek az alábbiak szerint: "Aki az előzőekben
meghatározottak szerint az örökösöm lesz", majd néhányan közülük meghalnak, miután apjuk
örököseivé váltak, a túlélő örökösök a helyettesítésnek megfelelően csak a hagyatéknak azt a
részét vehetik át, amely a kinevezésük alapján arányosan illeti meg őket, és senki sem lesz
jogosult rá az elhunyt örökösök képviselőjeként.
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243. Akiket én magam jelölhetek ki szükségszerű örököseimnek, azokat fiam, rabszolgám
vagy testvérem örököseivé is kinevezhetem, még akkor is, ha még meg sem születtek. Ezért
egy posztumusz gyermek lehet a testvérének szükségszerű örököse.
244. Az örökhagyó egy bizonyos férfit helyettesített egy még nem serdülő gyermek helyett,
akit egy teljes vagyon örökösévé nevezett ki. Ha a fiú lesz az apja örököse, elválaszthatja-e a
helyettes a két vagyontárgyat, úgy, hogy a fiúét elveheti, de az apáét nem? Nem teheti meg;
mert vagy el kell fogadnia, vagy vissza kell utasítania mindkettő örökségét, mivel azok
osztatlanok.
245. Ugyanez a szabály vonatkozik arra az esetre is, ha egy apa engem jelölne ki örököst a
vagyona egy részére, a fiát pedig egy másik részére, és én visszautasítanám az apa hagyatékát,
mert nem kaphatom meg a fiúét.
246. Ha valakit egy hagyaték egyedüli örökösévé neveznek ki, és miután egy kitagadott fiú
helyébe lépett, visszautasítja az apa hagyatékát, mivel őt nem helyettesítették, nem szerezheti
meg a fiú hagyatékát; mivel a fiú végrendelete nem lesz érvényes, hacsak nem fogadta el az
apja hagyatékát, mivel a helyettesítés érvényességének megállapításához a végrendeletet úgy
kellett megalkotni, hogy a hagyatékba az örökös beléphessen.
247. Bármi, ami az örökhagyó halála után a tanítványi helyettes kezébe kerül, az őt illeti meg,
mivel az örökhagyó nem a saját vagyonát, hanem a kiskorúét helyettesítette; ahogyan bárki
helyettesítheti a meg nem örökösödött fiát, hacsak nem hozod példaként egy katona esetét, aki
egy örököst helyettesít a fia helyett azzal a szándékkal, hogy csak az a vagyon, amely a fiú
kezébe került volna, a helyettesé legyen.
248. Azt is megállapítjuk, hogy egy kiskorú, akit arrogáltak, esetében az a vagyon, amely őt
megillette volna, ha ez nem történt volna meg, nem a helyettesét illeti meg, hanem egyedül az,
amit maga az arrogátor adott neki; kivéve, ha azt a megkülönböztetést tesszük, hogy a
negyedik részt, amelyet az isteni Pius rescriptumának feltételei szerint köteles ráhagyni, a
helyettes nem szerezheti meg. Scaevola azonban a Kérdések Tizedik Könyvében úgy véli,
hogy az arrogátornak ezt meg kell engedni, amely vélemény ésszerű. Én azonban még tovább
megyek, és úgy gondolom, hogy a helyettesnek joga lesz minden olyan vagyonra, amelyet az
örökbefogadás miatt szerzett, mint például, ha az arrogátor barátja vagy rokona hagyott
valamit az örökösre.
249. Senki, akit kineveznek, és egyúttal önmagát is helyettesítik, nem nyer semmit pártváltás
nélkül; de ez akkor fordul elő, ha csak egy fokozat van. Ahol azonban két fokozat van, ott azt
lehet mondani, hogy a helyettesítés érvényes lesz, ahogy Julianus a Digestum harmincadik
könyvében állítja. Ha az örökhagyó örökösök kijelölését teszi, amikor Titius a társörököse, a
következő feltételek szerint: "Ha Stichus nem lesz az örökösöm, legyen szabad és legyen az
örökösöm", a helyettesítés nem lesz érvényes. Ha azonban azt mondja: "Ha Titius nem lesz az
örökösöm, akkor Stichus legyen szabad, és legyen az ő részének örököse", akkor a
helyettesítésnek két fokozata van, és ezért ha Titius visszautasítja a hagyatékból való részét,
akkor Stichus szabad és az örökhagyó örököse lesz.
250. Paulus, Sabinusról, I. könyv.
Ha az örökösnek kijelölt személyt a fiú helyettesítette, nem akadályozza meg, hogy a
helyettesítés alapján vegye át a birtokot, ha a fiú halála után megteheti. Másfelől viszont a
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kiskorú végrendelete alapján bizonyos szankciókkal sújtható, bár az apa végrendelete alapján
esetleg nem.
251. Papinianus, Kérdések, III. könyv.
Ha egy fiú, akit apja örökösévé neveztek ki, és később a testvére helyettesítésével a testvére
örököse lesz, visszautasítja apja hagyatékát, de inkább megtartja a testvére hagyatékát, meg
kell hallgatni. Mert azt hiszem, méltányosabb, ha a praetor engedélyezi a testvér és az apa
birtokainak szétválasztását; mert joga van ugyan dönteni arról, hogy a gyermekek
mentesüljenek egy olyan birtok terhei alól, amelyet nem önként vállaltak, de semmilyen jog
nem zárja ki őket akaratuk ellenére egy birtokból; különösen akkor, ha a helyettesítést
figyelmen kívül hagyva, a helyettesített testvért megilletné a birtok. Ezért csak a hagyatékokat
kell a helyettesítésnek megfelelően kifizetni, és a falkai törvény által megállapított megosztási
szabályt kell követni, nem az apa hagyatékára vonatkozóan, ahogyan az szokás, hanem a
serdülőkorba még nem jutott gyermek hagyatékára vonatkozóan.
252. Pomponius, Sabinusról, XIII. könyv.
Nincs különbség abban, hogy a gyermekeket milyen mértékben lehet örökössel helyettesíteni.
253. Ugyanő, A Sabinusról, II. könyv.
A pupillahelyettesítés során, még ha hosszabb időt is határoztak meg, a helyettesítés a
pubertáskorban mégis megszűnik.
254. Papinianus, Vélemények, VI. könyv.
Egy centurió közvetlenül egy örököst állított a fia helyébe: "Ha ő huszonöt éves kora előtt
utód nélkül halna meg". A fiú helyettese a Common Law szerint megszerezte volna a birtokát,
ha az utóbbi a tizennegyedik életéve betöltése előtt meghal; e kor betöltése után azonban a
katonai kiváltság alapján nem szerezhetett mást, mint az apa birtokát és az abból származó
hasznot, amelyet a fiú vagyona között találtak.
255. Pomponius, Sabinusról, III. könyv.
Ha valaki végrendeletében egy rabszolgát hagyna örökül, és azután elrendelné, hogy egy
helyettes, akit a fia helyett rendelt ki, szabadítsa fel az említett rabszolgát, az utóbbi szabaddá
válik, éppúgy, mintha a hagyatékot megsemmisítették volna; mert a hagyaték tekintetében azt
kell figyelembe venni, amit e végrendeletekben utoljára említettek, mint ahogyan az
ugyanazon végrendelet esetében történik, vagy ahol a kodicillumok végrendelettel
megerősítettek.
256. Ha az örökhagyó, miután végrendeletét végrehajtotta, később a fia számára is
végrendelkezik, illetékes tanúk jelenlétében, ez a cselekmény mindazonáltal érvényes, és az
apa végrendelete érvényben marad; ha azonban az apa végrendelkezik saját maga és a fia
számára is, majd később csak saját maga számára, akkor mind a végrendelet, mind az előbbi
helyettesítés meghiúsul. Ha azonban az apa a második végrendeletet tette, és az örökösét
jelölte ki, a következők szerint: "Ha fia életében meghalna", akkor azt lehet mondani, hogy az
első végrendelet nem sérül, mert a második, amelyben a fiú helyettesítette, érvénytelen.
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257. Ugyanő, A Sabinusról, IV. könyv.
Bárki helyettesíthető egy gyermek helyett, még akkor is, ha annak a gyermeknek a halála után
született, akit örökösként helyettesítettek.
258. Ulpianus, Sabinusról, XVII. könyv.
Ha egy mással közösen birtokolt rabszolga helyettesít egy még nem serdülő fiút,
szabadságának megadásával együtt, és az örökhagyó megvásárolja, akkor a kiskorú
szükségszerű örököse lesz; ha azonban az utóbbi megvásárolja, akkor nem szükségszerű,
hanem önkéntes örököse lesz; amint Julianus a Digestum harmincadik könyvében
megállapítja. De akár az apa, akár a kiskorú vásárolta meg, a méltányosság azt sugallja, hogy
ő maga, ha felajánlja az ura részesedésének árát, mind a szabadságát, mind a birtokot
megszerezheti.
259. Ahol egy rabszolgát hagynak Titiusra, az örökhagyó kiskorú fia helyettesíthető a
szabadságának megadásával; ugyanúgy, mint ahol a rabszolgát hagyják és örökösnek nevezik
ki, és a hagyaték megszűnik, ha teljesül a feltétel, amelytől a helyettesítés függ.
260. Julianus, Digest, XIII. könyv.
Ugyanez a szabály vonatkozik arra az esetre is, ha egy rabszolgát az örökhagyó halála után
pótolnak.
261. Ulpianus, Sabinusról, XVI. könyv.
Az apa és a fiú végrendeletét a pretoriánus törvény szerint egynek tekintik; mert (amint
Marcellus a Digestum kilencedik könyvében megállapítja), elegendő, ha az apa végrendeletét
megpecsételik, ha a fiú végrendeletét is megpecsételik; és elegendő az apa végrendeletéhez
csatolt tanúk hét pecsétje.
262. Ha egy apa írásos végrendeletet tesz saját magára és szóbeli végrendeletet a fiára, vagy
fordítva, mindkettő érvényes.
263. Ugyanő, Az ediktumról, XLI. könyv.
Ha az örökhagyó az alábbiak szerint helyettesíti: "Ha a fiam a tizedik életévének betöltése
előtt meghal, legyen Seius az örökösöm"; és a fiú a tizedik életévének betöltése után, de a
tizennegyedik életévének betöltése előtt meghal, a jobb vélemény szerint a helyettes nem
követelheti a hagyaték birtoklását, mert ebben az esetben nem tekintik őt helyettesnek.
264. Gaius, A tartományi ediktumról, XVII. könyv.
Ha egy fiú az apja végrendeletében foglaltakkal ellentétesen követeli apja hagyatékának
birtoklását, és az említett végrendeletben a serdülőkorú testvére helyébe lépett, a fiú kizárásra
kerül a helyettesítésből.
265. Papinianus, Vélemények, VI. könyv.
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Ahol az örökhagyó több örököst jelölt ki, és azt mondta: "Ha az egyik örökös meghalt, és a
halála után a hagyatékba néhányan közülük beleköltöztek, és ha a feltétel, amelytől a
helyettesítés függött, teljesül, és egy másik örökös visszautasítja a részét, akkor az egész a
túlélőké lesz, mert úgy tekintik, hogy a teljes hagyaték tekintetében egymást helyettesítették.
Ha azonban az örökhagyó örökösöket jelöl ki, és azt mondja: "kölcsönösen helyettesítem
őket", akkor azokat tekintik helyettesítettnek, akik elfogadják a hagyatékot.
266. Ulpianus, Disputációk, IV. könyv.
Ha egy hagyaték különböző részeire több örököst jelölnek ki, és mindannyian egymás helyébe
lépnek, akkor általában úgy kell tekinteni őket, mint akik ugyanazokra a részekre lépnek,
amelyekre őket örökösnek jelölték ki; például, ha az egyiket a hagyaték egy tizenketted
részére, a másikat egy nyolcadára, a harmadikat pedig egy negyedére nevezték ki örökösnek,
és az utóbbi visszautasítja a részét, akkor a negyedet kilenc részre kell osztani, amelyből
nyolcra az jogosult, akit kétharmad részére neveztek ki örökösnek, kivéve, ha az örökhagyó
szándéka az volt, hogy az, akit egy tizenketted részére neveztek ki örökösnek, egy részt
kapjon, és ezt aligha lehet elhinni, hacsak ezt kifejezetten ki nem mondták.
267. Julianus, Digest, XXIV. könyv.
Amikor egy apa a két serdülőkorú fiát kölcsönösen helyettesítette, és Titiust annak, aki
utoljára hal meg; a vélemény az volt, hogy a testvérek egyedül jogosultak a birtok birtoklásra,
és hogy ebben az esetben úgyszólván két fokozata van a kinevezésnek; így először is a
testvéreket kell egymás helyett helyettesíteni, és ha nem lesznek örökösök, akkor Titiust kell
az öröklésre hívni.
268. Ugyanaz, Digest, XXIX. könyv.
Ha egy apa a serdülőkorban lévő fiát nevezi ki örökösének, és helyette egy posztumusz
gyermeket nevez ki, és a gyermek az apja életében születik meg, a végrendeletet megtöri, ha a
másik gyermek még él. Ha azonban az említett gyermek az apja életében, de testvére halála
után születik, akkor az apja egyedüli örököse lesz.
269. Ugyanaz, Digest, XXX. könyv.
Ha Titiust a társörökös helyébe, majd Semproniust utólagosan Sempronius helyébe kellene
helyezni, úgy gondolom, hogy az a jobb vélemény, hogy Sempronius mindkét hagyatékrészre
helyt kapott.
270. Ugyanaz, Digest, XXX. könyv.
A Lex Cornelia, amely megerősíti az ellenség kezében elhunytak végrendeletét, nemcsak a
végrendelkező személyek vagyonára vonatkozik, hanem minden olyan vagyonra, amely
végrendelettel bárkié lehet, még akkor is, ha az nem került volna az ellenség kezébe. Ezért, ha
egy apa fogságban halt meg, és a saját hazájában egy serdülőkorú fiút hagyott hátra, és ez
utóbbi meghalt, mielőtt elérte volna ezt a kort, a birtok a helyettest illeti meg; éppúgy, mintha
az apa nem került volna az ellenség fogságába. Ha azonban az apa otthon halt meg, és kiskorú
gyermeke az ellenség kezén halt meg, miután apja halála után fogságba esett; nem lesz-e
helyes azt megállapítani, hogy az említett törvény értelmében a vagyon a helyettest illeti meg?
Ha azonban a fiú még apja életében az ellenség kezére kerül, nem hiszem, hogy a Lex
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Cornelia alkalmazandó lenne, mert az nem rendelkezik arról, hogy annak, aki nem hagyott
vagyont a hazájában, legyenek örökösei. Ezért, még ha a fiú, miután elérte a serdülőkort, az
apa életében fogságba esik, és azután az ellenség kezében meghal, miután az apa otthon
meghalt, az apa vagyona a Tizenkét Tábla Törvénye alapján a legközelebbi rokonaié lesz, de
a fiú vagyona a Cornelia Törvénye értelmében nem lesz az utóbbié.
271. Scaevola, Kérdések, XV. könyv.
Ha egy apa és a fia is ellenséges fogságba esik, és mindketten meghalnak a fogságban; még ha
az apa hal is meg előbb, a korneli törvény nem erősíti meg a helyettesítést, kivéve, ha a
kiskorú a hazatérés után hal meg; bár ha mindketten otthon halnak meg, a helyettesítőt illeti
meg a hagyaték.
272. Julianus, Digest, LXXVIII. könyv.
Egy bizonyos ember végrendeletében Proculust nevezte ki örökösnek birtokának egynegyed
részére, Quietust pedig annak fennmaradó háromnegyed részére; majd később Quietus
helyébe Florust, Proculus helyébe pedig Sosiast nevezte ki örökösnek; majd ha sem Florus,
sem Sosias nem lesz örökös, akkor a Leptitiusok kolóniáját nevezte ki örökösnek
háromnegyed részére, és több örököst a fennmaradó negyedet meghaladó összegre. Proculus
és Sosias az örökhagyó életében meghalt, és Quietus belépett a hagyatékba. Felmerült a
kérdés, hogy a Proculusra hagyott negyedrész Quietusé legyen-e, vagy a harmadrendű
helyettesítőké. Azt válaszoltam, hogy úgy tűnik, az örökhagyó szándéka az volt, hogy azok az
örökösök, akiket harmadik fokon helyettesített, csak akkor legyenek jogosultak az öröklésre,
ha az egész hagyatékról lemondtak; és hogy ez a szándék nyilvánvaló abból a tényből, hogy a
helyettesek között tizenkétnél több részt osztott szét; és ezért a kérdéses negyedik rész a
Quietust illeti meg.
273. Ugyanaz, A kétértelműségekről.
A következő helyettesítésre került sor: "Legyen ugyanaz a személy az örökösöm, aki a fentiek
szerint az örökösöm lesz." Felmerül a kérdés, hogy milyen örököst kell ez alatt érteni, hogy
bárki, akárki lenne, vagy csak az, aki a fiú halálakor az örökös lesz? A jogban jártas emberek
úgy döntöttek, hogy az lenne az örökös, aki bármikor az örökhagyó utódja lehet; mert még ha
a kijelölt örökös a kiskorú életében meg is halt, és a végrendeletet bizonyos részre való
hivatkozással megtámadták is, hogy az nem szabályos, akkor is úgy kell tekinteni, hogy a
helyettesítés alapján a másik az örökös.
274. A szabály nem mondható el ugyanarról a következő esetben: például, ha az
örökhagyónak két fia van, Gaius, aki elérte a serdülőkort, és Lucius, aki még nem, és a
következő helyettesítést hajtja végre: "Ha Lucius fiam meghal, anélkül, hogy elérné a
serdülőkort, és Gaius nem lesz az örökösöm, akkor legyen Seius az örökösöm"; a
joghatóságok ugyanis ezt úgy értelmezték, hogy a helyettesítés feltételét a serdülőkorba nem
jutott fiú halálára kell vonatkoztatni.
275. Ugyanő, Az Urseius Feroxról, I. könyv.
Amikor az örökhagyó több örököst, köztük Attiust is, egyenlőtlen részekre rendelt a
hagyatékából, és ha Attius nem fogadná el, a többieket a részesedésük arányában örökösökké
helyettesítette, majd hozzátette, hogy Titius legyen a helyettesítettek társörököse. Felmerült a
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kérdés, hogy Titiusnak mekkora rész járna, és a többieknek mennyi. Azt válaszoltam, hogy
Titiusnak egy rész járna, a többieknek pedig a hagyatékban való részesedésük arányában;
például ha hárman lennének, Titiusnak az Attiusra eső rész negyedrésze járna, a többi
örökösnek pedig a fennmaradó háromnegyedrész, a kinevezés alapján őket megillető részek
arányában. Ha azonban az örökhagyó nem csak Titiust, hanem más örökösöket is hozzáadna,
ez utóbbiaknak a pótolt résznek megfelelő rész járna; például tegyük fel, hogy három
társörökös lépne a helyébe, és két idegen örökös is hozzáadódna, ez utóbbiaknak Attius
részének öt része járna, a többi társörökös pedig a fennmaradó részt kapná meg a saját részük
arányában.
276. Africanus, Kérdések, II. könyv.
Ha egy anya végrendelkezik, és fiát örökösévé nevezi ki, amint az eléri a tizennegyedik
életévét, és arra az esetre, ha nem ő lenne az örököse, pupilláris helyettesítéssel mást nevez ki
helyette, ez érvényes.
277. Ahol egy fiút neveznek ki örökösnek, és a saját posztumusz fiát egy másiknak, Gallus
Aquilius szabályának megfelelően, és Titius helyébe az unokát állítják, ha az nem lesz örökös,
ha a fiú lesz apja örököse, az a vélemény alakult ki, hogy Titiust feltétlenül ki kell zárni;
vagyis akkor is, ha nem születik unoka.
278. Ugyanaz, Kérdések, IV. könyv.
Egy örökhagyó, akinek két, még nem serdülő fia volt, a túlélő fiú örököseként egy bizonyos
személyt jelölt ki. Ha mindketten egyszerre halnának meg, úgy ítélték meg, hogy a helyettes
mindkettőnek örököse lesz, mert a túlélő alatt nemcsak azt értik, aki a másik után következik,
hanem azt is, akit senki sem követ; ahogy másrészt az első alatt nemcsak azt értik, aki a másik
előtt következik, hanem azt is, akit senki sem követ.
279. Az örökhagyó egy serdülőkorba nem lépett fiát és Titiust jelölte ki örököseinek. Titius
helyébe Maevius-t, a fia helyébe pedig bármelyik, általa korábban megnevezett örökösét
állította. Titius visszautasította a birtokot; Maevius belépett a birtokba. Mivel a fiú ezt
követően meghalt, úgy döntöttek, hogy a kiskorúnak a helyettesítésből származó hagyatéka
Maeviusra száll, mint az egyetlen örökösre, aki belépett az apa hagyatékába.
280. Még akkor is, ha az apa végakaratával ellentétes birtoklásra irányuló kérelmet lehet
benyújtani, a tanulói helyettesítés továbbra is érvényes, és az említett helyettesítés alapján
hagyott összes hagyatékot ki kell fizetni.
281. Ugyanaz, kérdések, V. könyv.
Ha egy kiskorú a hagyaték praetoriális birtoklását apja végakaratával szemben kéri, a
hagyaték fizetésének kikényszerítése iránti keresetet továbbra is meg kell adni a
helyettesítéssel szemben; és mivel a fiú nem tartozik idegenekre hagyott hagyatékokkal, a
helyettesítés alapján adott hagyatékokat meg kell növelni; ahogyan a helyettesítés alapján
hagyott hagyatékokban is, ha a fiú a hagyaték praetoriális birtoklása révén több jut a fiú
kezébe, mint amennyit egyébként kapna, úgy a kiváltságos személyeknek is többel tartozik.
Úgy vélem, hogy ennek az lesz az eredménye, hogy ha egy serdülőkorba nem jutott fiú az
egész hagyaték örökösévé van kinevezve, és annak felétől a praetoriánus birtoklás révén
megfosztják, akkor a helyettes mentesül a hagyaték felének megfizetésére vonatkozó
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kötelezettség alól, ahogyan a hagyaték birtokbavétele révén hozzáadott rész növeli a
hagyatékot, úgy ebben az esetben az elveszett összeg is csökkenti azt.
282. Marcianus, Institutes, IV. könyv.
Egy végrendeletben például bárki több örökösödési fokot is megállapíthat: "Ha így és így nem
lesz az örökösöm, akkor így és így ne legyen az örökösöm", és több mást is kijelölök egymás
után, úgy, hogy a legvégén, tartalékként, egy rabszolgát is szükséges örökösnek jelölnek ki.
283. Egy helyett több örökös is helyettesíthető, vagy több helyett egy, vagy egyes örökösök
helyett egyes örökösök, vagy a kijelölt örökösök helyettesíthetik egymást.
284. Florentinus, Institutes, X. könyv.
Az örökhagyó valamennyi gyermeke, vagy az egyikük esetlegesen túlélő gyermeke helyett is
lehet örököst rendelni; mindegyikük helyett, ha nem kívánja, hogy bármelyikük
végrendelettel haljon meg, a túlélő helyett, ha azt kívánja, hogy a törvényes öröklés joga
sértetlenül fennmaradjon.
285. Paulus, A pupillahelyettesítésekről.
Ha valakinek több gyermeke van, bármelyikük helyébe léphet örökössel, és nem szükséges,
hogy mindannyiuk helyébe lépjen; ugyanúgy, ahogyan az egyikük helyébe is léphet.
286. Ezért az örökösének életében rövid időre helyettesítheti; például: "Ha a fiam meghalna,
mielőtt tízéves korát elérné, Titius legyen az örököse".
287. Ezenfelül a helyettesítés akkor is megengedett, ha több örököst jelöl ki a fiú életkorának
különböző feltételeire, mint például: "Ha a fiú tízéves kora előtt halna meg, legyen Titius az
örököse; ha a tizedik életévének betöltése után, de a tizennegyedik életévének betöltése előtt
halna meg, legyen Maevius az örököse".
288. Ha az apa által kijelölt örökös, akit a hagyaték átadásával bíztak meg, belép a
hagyatékba, miután a bizalmi vagyon kedvezményezettje erre kényszerítette, bár a
végrendeletben említett egyéb hagyatékokat, például a hagyatékokat és a szabadság
megadásait megerősítheti ez az elfogadás; mégis, ha a végrendelet a polgári jog szerint
érvénytelenné vált, a benne foglalt pupilláris helyettesítés nem elevenedik fel; amint azt
Quintus Cervidius Scaevola megállapította. Számos hatóság azonban más véleményen van,
azon oknál fogva, hogy a pupillahelyettesítés a korábbi végrendelet részét képezi; és ez a
jelenlegi gyakorlat.
289. Javolenus, Labeo utolsó műveiről, I. könyv.
Egy férfinak a fia révén két kamaszkorban lévő unokája volt, akik közül az egyiket ő
irányította, a másikat nem. Azt kívánta, hogy egyenlő arányban örököljenek a vagyonából, és
úgy rendelkezett, hogy ha egyikük a serdülőkor elérése előtt meghal, akkor az ő része a
másikra szálljon át; és Labeo, Ofilius, Cascellius és Trebatius tanácsának megfelelően
egyedüli örökösévé azt az unokát nevezte ki, aki a felügyelete alatt állt, és őt bízta meg azzal,
hogy a másik unokának a vagyon felét átadja, amikor az eléri a serdülőkort, és a másik
örököst a felügyelete alatt álló helyébe állította, ha az utóbbi meghal, mielőtt elérné ezt a kort.
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290. A serdülőkorban lévő fiút különböző feltételek mellett két örökössel helyettesíthetjük;
például egyikük helyettesíthető, ha a fiúnak nem születik gyermeke, és egy másik gyermek
születik és meghal, mielőtt elérné a serdülőkort.
291. Egy bizonyos örökhagyó négy örököst jelölt ki, és egy kivételével mindegyiket mással
helyettesítette, és az, akinek nem jelöltek ki helyettest, valamint a többiek közül az egyik még
az apa életében meghalt. Ofilius és Cascellius úgy vélték, hogy annak a része, akinek senkit
sem helyettesítettek, az elhunyt örökös helyettesét is megilleti; ez a vélemény helyes.
292. Papinianus, Kérdések, XXIX. könyv.
Meghalt egy örökös, aki még nem érte el a serdülőkort, és akit megfelelő vizsgálat után
arrogáltak. Ahogyan a császári felhatalmazás alapján a törvényes örökösök esetében is
kötelezvényt kell benyújtani, úgy, ha a természetes apa a serdülőkorú fiát örökössel
helyettesítette, a helyetteshez kell folyamodni; ugyanis törvényes örökösöknek csak
praetoriánus kereset adható.
293. Ugyanő, Vélemények, VI. könyv.
Egy örököst helyettesítettek a társörököse helyébe, de az meghalt, mielőtt az belépett volna a
hagyatékba, vagy a helyettesítés alapjául szolgáló feltétel teljesült volna. A hagyaték mindkét
része azt illeti meg, akit helyettesítettek, akár az örökös helyettesítését megelőzően, akár azt
követően; az sem számít, hogy a helyettesítő a kijelölt örökös után vagy előtt hal meg.
294. A következő szavakkal: "Egymást helyettesítem velük", az egyik örökös által
visszautasított rész a végrendeletben említetteké lesz, annak arányában, amit ők maguk
kapnak a kijelölésükkel, vagy amit az a személy szerzett, akinek az irányítása alatt állnak.
295. Ha az apa a lánya vagy a fia helyét elfoglaló vagy a végrendelet végrehajtása után
elfoglalt unoka helyettesítését végzi, a tanulói helyettesítés érvénytelenné válik, ha ezek
bármelyike nem tartozik az örökhagyó családjához a halála időpontjában.
296. Ha egy apa a fiát örökösévé nevezi ki, és arra kéri, hogy ha a fiú a serdülőkor elérése
előtt meghal, a hagyatékát adja át Titiusnak, akkor megállapították, hogy a fiú törvényes
örököse kénytelen lesz lemondani apja hagyatékáról, a Lex Falcidia által biztosított jog
kivételével, éppúgy, mintha a hagyatékot az említett kiskorú halála után az említett örökösnek
adták volna át bizalmi vagyonkezelésbe. Ugyanezt a szabályt kell betartani akkor is, ha egy
olyan feltétel, amelytől a helyettesítés függ, kétértelműen van megfogalmazva, és túlnyúlik a
serdülőkoron. Ez azonban csak akkor érvényes, ha az apa végrendelete jogilag érvényes; ha
ugyanis az általa végrendeletként készített okirat nem érvényes, akkor az nem fogadható el
kodicillumként, hacsak ezt kifejezetten ki nem mondják, és a fiú tulajdonát sem köti a tröszt.
Ezért, ha az apa kitagadta a fiát az örökségből, és nem hagyott rá semmit, a tröszt érvénytelen
lesz. Ellenkező esetben, ha a fiú vagy örökséget, vagy bizalmi vagyont kapott az apjától,
akkor a bizalmi vagyon, amellyel őt terhelik, az általa kapott vagyon arányában lesz esedékes,
a falkai törvény által megengedett arányra való hivatkozás nélkül.
297. Amikor az örökhagyó több örökösre külön-külön különböző részesedéseket hagyott, és
ezt követően azt mondta: "Egymást helyettesítem örököseimmel", úgy kell tekinteni, hogy az
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első helyen csatlakozottakat kölcsönösen helyettesítette, és ha azok nem fogadják el a
részüket, akkor az összes többi örökösnek is be kell fogadnia.
298. Amikor az örökhagyó egy apát és a fiát örökösökké nevezte ki a hagyaték egy részére, és
egyiküket a másik helyettesítette, majd a vagyon többi részét a társörökösökre hagyta, és ezt
követően a következőképpen rendelkezett a teljes hagyatékról: "Mindezeket az örökösöket
kölcsönösen helyettesítem", felmerült a kérdés, hogy mi volt a szándéka, és hogy azáltal,
hogy mindannyiukat megemlítette, az apát és a fiút is belevette-e a társörökösök
helyettesítésébe, vagy csak azt akarta, hogy a végrendelet az összes többire is vonatkozzon.
Az utóbbi vélemény tűnik a valószínűbbnek, tekintettel arra a különleges helyettesítésre,
amelyet az apa és a fiú vonatkozásában tett.
299. Ha a társörökös egy serdülőkor alatti fiúnak adják, akit szintén helyettesítettek, akkor a
fiú köteles lesz a helyettesítés alapján hagyott örökséget megfizetni, mintha a hagyaték egy
részét abszolút módon, egy másik részét pedig feltételesen kapta volna meg. Ugyanez a
szabály nem érvényesül egy másik személy helyettesítésére, mert ő ugyanúgy a Lex Falcidia
alkalmazását idézi elő, mintha az örököst egyértelműen feltételesen rendelték volna ki az első
helyen; bár a fiúnak adott társörökös minden bizonnyal jogosult lenne a teljes negyedrészre,
mert ha a végrendelet szerint Titiusnak adtak örökséget, és a helyettesítéssel ugyanezt a
vagyont Semproniusnak adták, akkor Sempronius osztozni fog a vagyonon Titiusszal.
300. Amikor egy apa, akinek két lánya volt, mindkettő serdülőkor alatti, pupilláris
helyettesítést eszközölt a túlélő lányra vonatkozóan, és a serdülőkort még el nem ért lány
meghalt, mivel testvére, aki elérte ezt a kort, túlélte, úgy ítélték meg, hogy a helyettesítés
érvénytelen volt, mind a fent említett első lányra vonatkozóan, mivel nem ő halt meg utoljára,
mind a második lányra vonatkozóan, mivel elérte a serdülőkort.
301. Úgy ítélték meg, hogy a következő módon kifejezett helyettesítés nem hibás: "Ha a fiam
a serdülőkor elérése előtt meghalna, ami, bízom benne, nem következik be, akkor Titius
legyen az örökösöm helyette és az ő részére"; annál is inkább, mintha bizonyos feltétel
előírása után utasította volna, hogy őt helyettesítse örökösként; mert ha valakit bizonyos
vagyon örökösévé jelölnek ki, és nem jelöltek ki társörököst, akkor jogosult lesz a teljes
vagyonra.
302. Ugyanaz, meghatározások, I. könyv.
Amikor egy férfi két olyan gyermeket hagyott örökösére, akik még nem érték el a serdülőkort,
és a következők szerint helyettesítette őket: "Ha mindketten meghalnak", és mindketten
egyszerre halnak meg, apjuk halála után, a két vagyon a helyettesítőé lesz; ha azonban
különböző időpontokban haltak meg, a helyettesítő az utoljára meghalt fiú hagyatékában
megtalálja a korábban meghalt testvérének a hagyatékát, de a falkai törvény feltételei szerint
az első fiú hagyatékát nem veszi bele; a helyettes nem tarthat igényt a végrendelet szerinti
hagyaték egy nyolcadánál többre; és azok a hagyatékok, amelyek felosztásával az elsőként
végrendelettel elhunyt fiú helyettesét bízták meg, hatályukat vesztik.
303. Paulus, Kérdések, IX. könyv.
A következő esetben felmerül egy kérdés. Egy bizonyos ember, akinek volt egy serdülőkoron
túli fia, aki süket volt, engedélyt kapott a császártól, hogy helyette helyettest nevezzen ki, és
Titiust helyettesítette. Az említett süket fiú apja halála után feleséget vett feleségül, és egy fia
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született. Kérdezem, hogy a végrendeletet megszegték-e? Azt válaszoltam, hogy maguk a
fejedelmek szokták megmagyarázni az általuk adott jogokat, de ha a fejedelem szándékát
vizsgáljuk ebben az esetben, azt lehet mondani, hogy csak addig akarta a jogot az apának
átengedni, amíg fia ugyanabban az állapotban marad; és hogy ahogyan a polgári jog szerint a
pupilláris helyettesítés a serdülőkorral megszűnik, úgy a császár is ezt a szabályt utánozta a
fiú esetében, aki gyengesége miatt nem volt képes végrendeletet tenni. Ha ugyanis egy
elmebeteg fiú helyettesítette volna, azt mondanánk, hogy a végrendelet érvényessége
megszűnik, amikor a fiú épelméjűvé válik, mert akkor ő maga is végrendelkezhet; és valóban
igazságtalanná válna a császár által adományozott kiváltság, ha azt mondanánk, hogy a
végrendelet ezután is érvényes, mert ez megfosztaná az épelméjű embert attól a jogától, hogy
saját végrendeletet alkosson. Ezért azt kell mondanunk, hogy a helyettesítést a törvényes
örökös születése is érvényteleníti, mert nem számít, hogy a fiú utólag maga nevezett-e ki más
örököst, vagy a törvény alapján kapott-e; mert nem valószínű, hogy ebben az esetben akár az
apa, akár a császár az utóbb született fiú megöröklésétől való megfosztását tartotta volna szem
előtt. Az sem mindegy, hogy a császár által biztosított kiváltság milyen módon zavarja a
végrendelet végrehajtását, vagy hogy az egy vagy több személyre vonatkozik-e.
304. Azt is kérdezem, hogy hol történik a következő helyettesítés: "Ha a fiam tízéves kor alatt
hal meg, Titius legyen az örökösöm; ha tizennégy éves kor alatt hal meg, Maevius legyen az
örökösöm", és a fiú nyolcéves korában halt meg, a helyettesítés alapján Titius lesz-e az
egyedüli örököse, vagy Maevius is az lesz, mert bizonyos, hogy a fiú tízéves kor alatt halt
meg, valamint tizennégy éves kor alatt. Azt válaszoltam, hogy az apának joga volt a fiát
helyettesíteni a serdülőkor eléréséig tartó egész idő alatt, de a serdülőkor véget vetett ennek a
jognak. A jobb vélemény az, hogy az egyes felek számára külön-külön előírt időt kell
betartani, hacsak nem nyilvánvaló egyértelműen, hogy az örökhagyó akarata ezzel ellentétes
volt.
305. Lucius Titius, miközben gyermekei voltak az irányítása alatt, a feleségét nevezte ki
örökösének, és a gyermekeket helyettesítette. Felmerült a kérdés, hogy a feleség kinevezése
nem volt-e érvénytelen vagy hatálytalan, mert a gyermekek nem voltak ilyen mértékben
kitagadva az örökségből. Azt válaszoltam, hogy nincs jelentősége annak, hogy a gyermekek
milyen fokon mentek át, mivel ugyanazokat a feleket nevezték ki helyettesítőként, akik a
végrendelet szerint örökösök voltak, vagyis mivel a gyermekek nem érvénytelenítik az egész
végrendeletet, hanem csak az említett fokot, amely eleve nem volt érvényes; ahogyan azt is
megállapították, hogy ha egy gyermek első fokon ment át, akkor második fokon kitagadják az
örökségből. Az azonban mindegy, hogy a második örökös intézménye milyen okból érvényes,
hogy azért, mert a fiút a kinevezésével kitagadták az örökségből, vagy azért, mert magát a fiút
nevezték ki helyettesnek.
306. Julius Longinus apa a gyermekei helyébe a saját maga által kijelölt örökösöket állította a
következők szerint: "Aki az én örökösöm lesz." A kijelölt örökösök egyike hallgatólagosan
beleegyezett abba, hogy a kapott örökség egy részét egy olyan személynek adja, aki nem volt
képes azt elvenni, mivel a serdülőkorú fiú helyettesítésére engedélyt kapott; melyik részt
engedjék meg neki, azt, amelyet kijelöltek neki, vagy azt, amelyet elvett, hogy a
helyettesítésben a részesedése növekedjék. Azt válaszoltam, hogy aki a törvény elleni
csaláshoz hozzájárul azzal, hogy belép a hagyatékba, örökös lesz, és nem szűnik meg az lenni
akkor sem, ha megfosztják az ilyen körülmények között ráhagyott vagyontól. Ennélfogva a
tanulói helyettesítés alapján csak annak a résznek lehet örököse, amelyre kijelölték, mert
kellőképpen megbüntették azért, amit a törvény ellenére tett; sőt, ugyanezt mondanám akkor
is, ha megszűnt volna örökös lenni. Ugyanezt a szabályt kell érteni arra is, aki miután
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örökösnek nevezték ki, és belépett a birtokra, rabszolgasorba taszítják, és utóbb szabadlábra
helyezik, és akinek megengedik, hogy a végrendelet által ráhagyott helyettesítésre felvegyék;
mert bár elvesztette azt az örökséget, amelyre örökösnek való kinevezése révén jogosult volt,
a helyettesítés alapján mégis megkaphatja ugyanazt a részt, amelyet elvesztett.
307. Ugyanaz, Kérdések, X. könyv.
Marcianus azt állítja, hogy a fő akarat sem részben, sem egészben nem erősíthető meg
pupillahelyettesítéssel.
308. Ugyanő, Vélemények, XII. könyv.
Lucius Titius törvényes fiát és egy vér szerinti fiát jelölte ki örököseinek, és egymás
helyettesítette őket. A törvényes fiú, Titius, akit apja csak egyéves korában hagyott hátra, apja
halála után meghalt, anélkül, hogy elérte volna a serdülőkort, anyja és természetes testvére
maradt utána, aki szintén társörökös volt. Kérdezem, hogy öröksége a helyettesítés folytán
természetes testvérét illeti-e meg, vagy az anyjára száll-e? Azt válaszoltam, hogy a szóban
forgó helyettesítés az első esetre vonatkozik, amikor a kijelölt felek nem örökösök, és nem a
második esetre, amikor az egyik örökös később, serdülőkor alatt halt meg; mert a természetes
fiú személyében nem állhat fenn kettős helyettesítés, és ezért a hagyaték a törvényes fiú
édesanyját illeti meg ab intestato.
309. Paulus azt a véleményét adta elő, hogy "ha az összes kijelölt örökösök egymás helyébe
lépnének, akkor az egyikük része, aki néhány társörökösének halála után visszautasította a
részét, a helyettesítés következtében egyedül az akkor élő örökösé lesz".
310. Ugyanő, Vélemények, XIII. könyv.
Egy családapa, miután végrendeletében posztumusz gyermekét örökösévé jelölte ki, testvérét,
Gaius Seiust, saját maga helyébe, vagy fiát, ha az a serdülőkor elérése előtt meghalna, majd
Gaius Seius helyébe Titiust állította, és ezt követően így szólt: "Ha testvérem, Gaius Seius,
akit első helyen helyettesítettem, az örökösöm lenne, akkor Titiust nevezem ki
vagyonkezelőnek." Kérdezem, hogy ha a fiú az apja örököse lenne, és mivel a fiú serdülőkor
előtt meghalt, a testvére a helyettesítés alapján az örökhagyó örökösévé válik, vajon a bizalmi
vagyonkezelőt fel kell-e menteni, amikor azt a következőképpen hozták létre: "Ha Gaius
Seius, a testvérem lesz az örökösöm"? Azt válaszoltam, hogy az elhunyt testvérének, akit
mindkét esetben kijelöltek vagy helyettesítettek, át kell adnia az örökhagyó által hagyott
vagyont, ha a fiú a serdülőkor elérése előtt meghal, és hogy a következő szavak értelme nem
vitatható: "Ha Gaius Seius lesz az örökösöm, akkor a vagyon átadását kérem", mivel tény,
hogy ő volt az örökhagyó örököse.
311. Scaevola, Vélemények, II. könyv.
Egy bizonyos személynek volt egy fia és egy lánya, mindketten serdülőkorúak voltak, és
miután fiát örökösévé nevezte ki, lányát kitagadta az örökségből, és fiát helyettesítette vele,
"ha az utóbbi serdülőkorban meghalna"; majd a feleségét és a nővérét nevezte ki lánya
helyettesítésére, ha az meghalna, mielőtt férjhez menne. Kérdezem, ha a lány halna meg
először, miután elérte a serdülőkort, és a testvére utána, mielőtt elérte volna ezt a kort, vajon a
fiú hagyatéka a helyettesítés jogán az örökhagyó feleségét és nővérét illeti-e meg? Azt
válaszoltam, hogy a megállapított tények alapján nem őket illeti meg.
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312. Ugyanazok a kérdések, amelyeket nyilvánosan kezelnek.
Van egy közös rabszolgánk; őt nevezzük ki örökösnek; és Maevius helyettesíti őt arra az
esetre, ha nem ő lenne az örökös. A rabszolga csak az egyik gazdája utasítására fogadja el a
hagyatékot, és felmerül a kérdés, hogy van-e alapja a póttag felvételének vagy sem. A jobbik
vélemény szerint van alapja a befogadásának.
313. "Titius legyen az örökösöm. Stichust Maeviusnak adom és hagyom. Legyen Stichus az
örökösöm, ha Stichus nem lesz az örökösöm, legyen Stichus szabad és az én örökösöm."
Ebben az esetben először azt kell megvizsgálni, hogy egy vagy két fokozatról van-e szó, és
hogy a helyettesítés feltétele megváltozik-e, vagy változatlan marad. És valóban, gyakran
felmerül a kérdés, hogy egy fél helyettesíthető-e saját maga helyett, és a válasz az, hogy ahol
a kinevezés feltétele megváltozik, ott helyettesíthető. Ezért, ha Titiust örökösnek nevezik ki,
és ha nem fogadná el, akkor elrendelik, hogy ő legyen az örökös, a helyettesítésnek nincs
ereje és hatása. Ha azonban valakit feltételhez kötötten neveznek ki örökösnek, de abszolút
módon helyettesítik, az eset megváltozik, mivel a feltétel, amelytől a kinevezés függ, nem
teljesülhet, és a helyettesítés az örökös számára bizonyos előnyökkel járhat. Ha azonban a
feltétel teljesül, akkor két abszolút kinevezésről van szó, és a helyettesítésnek nincs ereje vagy
hatása. Másrészt, ha valaki abszolút módon nevez ki egy örököst, majd valamilyen feltételhez
kötötten helyettesíti őt, akkor ez a feltételes helyettesítés nem hatályos, és nem is érthető
semmi változás, mivel ha a feltétel teljesült volna, akkor ugyanannak a személynek két
abszolút kinevezése lenne. Eszerint a kifejtett kérdés a következő: "Titius legyen az
örökösöm, Stichust Maeviusnak adom és hagyom; Stichus legyen az örökösöm, ha Stichus
nem lenne az örökösöm, legyen szabad és legyen az örökösöm". Tudjuk, hogy mivel Stichus
ugyanezen végrendelet alapján örökölt és szabadságot kapott, szabadsága elsőbbséget élvez,
és ha ez így van, a hagyaték nem jár neki, és nem léphet be a hagyatékba az örökhagyó
rendelkezése alapján, ezért Stichus nem örökös, és az ezt követő szavak alapján szabadság
illeti meg; mivel úgy tartják, hogy a kinevezésnek csak egy fokozata van. De mi van akkor, ha
Titius nem fogadja el a hagyatékot? Stichus a helyettesítés alapján szabad és örökös lenne.
Amíg tehát nem lép be a hagyatékba az örökhagyó megbízásából, addig úgy értendő, hogy
nem válik az örökhagyó tulajdonává a hagyaték miatt, és ezért bizonyos, hogy nem örökös; de
a következő szavak alapján szabad és örökös lesz: "Ha ő nem lesz az örökösöm, akkor Stichus
legyen szabad és legyen az örökösöm". Julianus is helyesli műveiben a mi véleményünket.
314. Ha egy kiskorú elidegeníti a helyébe lépett rabszolgát, és az említett rabszolga vevője a
szabadság megadásával együtt örökösévé nevezi ki, akkor a helyébe lépett rabszolga jogosult
lesz-e a kiskorú teljes vagyonára a helyettesítés miatt? Ha a kiskorú eléri a serdülőkort, a
rabszolga a vevő végrendelete alapján a vevő szükségszerű örökösévé válik, de ha a kiskorú
meghal, mielőtt elérné ezt a kort, a rabszolga a helyettesítés miatt szabad és örököse lesz, és a
kiskorú apjának is szükségszerű örököse lesz, de a vevő önkéntes örököse lesz.

7. cím. A kinevezések feltételeiről
315. Ulpianus, Sabinusról, V. könyv.
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Megállapítást nyert, hogy a lehetetlen feltétel vagy tévedés miatt történt kinevezés nem
semmis.
316. Ugyanő, A Sabinusról, VI. könyv.
Ahol végrendelkezésben szerepel: "Legyen egy bizonyos rabszolga, ha az enyém lesz"; vagy:
"Ha halálomkor az enyém lesz, legyen az örökösöm", felmerül a kérdés, hogyan kell érteni az
"enyém" kifejezést. Ha az örökhagyó elidegenítené a rabszolga haszonélvezeti jogát, akkor az
mégis az övé lesz; a kérdés azonban az, hogy a kijelölés feltétele meghiúsul-e, ha az
örökhagyó elidegeníti az említett rabszolga tulajdonjogának egy részét. A jobbik vélemény
szerint a feltétel nem hiúsul meg, hacsak nem derül ki a legvilágosabb bizonyítékok alapján,
hogy az örökhagyó szándéka a feltételre vonatkozó szavak beiktatásakor az volt, hogy a
rabszolga teljes tulajdonjoga nála maradjon, mert akkor, ha a rabszolga bármely részét
elidegenítik, a feltétel nem teljesül.
317. Ha azonban két rabszolga van, akiket a következő szavakkal neveznek ki örökösnek: "Ha
az első és a második említett rabszolga halálom idején hozzám tartozik, legyenek szabadok és
örököseim", és az egyiket elidegenítik, Celsus nagyon helyesen úgy véli, hogy a nyelvezetet
úgy kell érteni, mintha az örökhagyó a rabszolgákat külön-külön és azonos feltételekkel
jelölte volna ki örököseinek.
318. Paulus, Sabinusról, I. könyv.
Ha engem jelölnek ki örökösnek azzal a feltétellel: "Ha tíz aurei-t fizetek", és az a fél, akinek
a pénz megfizetésére köteleztek, nem hajlandó elfogadni azt, a feltételt teljesítettnek kell
tekinteni.
319. Ulpianus, Sabinusról, VIII. könyv.
Ha bizonyos örökösöket az alábbiak szerint kell kijelölni: "Ha a tizenhatodik életévük
betöltéséig tulajdonostársak maradnak a vagyonomban, legyenek az örököseim", Marcellus
azt mondja, hogy az ilyen nyelven tett kijelölés érvénytelen. Julianus azonban úgy véli, hogy
az ilyen kijelölés érvényes, mivel a társulást valamilyen jövőbeli céllal lehet létrehozni,
mielőtt a birtokba lépnének. Ez helyes.
320. Julianus is azt mondja, ahol valaki örökösöket nevez ki azzal a feltétellel: "Ha nem
idegenít el egy bizonyos, a birtokhoz tartozó rabszolgát", hogy a feltétel akkor teljesül, ha az
örökös biztosítékot nyújt az örökösnek. Ahol azonban csak egy örököst említenek, ott úgy
tartják, hogy őt lehetetlen feltétel mellett nevezték ki, amely vélemény helyes.
321. Paulus, A Sabinusról, II. könyv.
Ha több feltételt együttesen szabnak ki az örökösre, akkor mindegyiket teljesíteni kell, mivel
egynek tekintik őket; ha azonban külön-külön szabják ki őket, akkor mindegyiknek különkülön kell eleget tenni.
322. Ulpianus, Sabinusról, IX. könyv.
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Amennyiben a feltétel alapján örökös került kijelölésre: "Ha az örökhagyó halálát követő
három napon belül emlékművet állít az örökhagyónak", és az emlékművet nem lehet három
nap alatt befejezni, akkor azt kell mondani, hogy a feltétel megszűnt, mivel lehetetlen.
323. Pomponius, Sabinusról, V. könyv.
Ha valaki örökösöket jelölne ki a feltétel alapján: "Ha biztosítékot nyújtanak egymásnak a
végrendelet által hagyott hagyaték kifizetésére", akkor megállapítható, hogy mentesülnek a
feltétel teljesítése alól, mivel az a törvények megsértésével történt, amelyek megtiltják, hogy
bizonyos személyek hagyatékot kapjanak; bár még ha biztosítékot is kellene nyújtani, az
örökösöket a peres eljárás során egy kivétel védi.
324. Ulpianus, Az ediktumról, L. könyv.
Amit az örökhagyó az eskü letételének feltételével hagy hátra, azt a prétor nem hagyja jóvá.
Gondoskodik ugyanis arról, hogy senki, aki eskü letételének feltételével vagy a feltétel
teljesítésének elmulasztásával fogad el valamilyen vagyontárgyat, ne veszítse el a hagyatékot
vagy örökséget, vagy ne kényszerüljön szégyenletes módon eskü letételére, hogy megkapja,
amit ráhagyományoztak. A praetor tehát úgy látja, hogy akire vagyontárgyat hagytak eskü
letételének feltételével, az ugyanúgy megszerezheti azt, mint azok, akikre nem szabtak eskü
letételének feltételét, és ebben az esetben nagyon helyesen jár el, mivel vannak emberek, akik
a vallás megvetése miatt mindig készek esküt tenni, mások pedig az istenségtől való félelmük
miatt félénkek, sőt babonásak; ezért a prétor a legbölcsebben közbeiktatja a tekintélyét, hogy
sem az utóbbiak, sem az előbbiek ne nyerhessék meg, illetve ne veszíthessék el azt, ami ily
módon rájuk maradt. Mert aki a vallás befolyása által akarja visszatartani azokat, akikre
vagyont hagyott, azzal a feltétellel, hogy esküt tesznek, nem érhetné el célját, ha nem így
tennének; mert a feltételnek eleget tevők bejutnának az öröklésbe, vagy ha nem tennének
eleget, a feltétel nem teljesítése miatt kizárnák őket.
325. Ez az ediktum a hagyatékokra is vonatkozik, és nem csupán az örökösök kijelölésére.
326. A trösztökkel kapcsolatban is szükséges, hogy azok, akiknek a tröszt felett joghatóságuk
van, engedelmeskedjenek a prétor rendeletének; azon oknál fogva, hogy a trösztök ugyanúgy
teljesülnek, mint a hagyatékok.
327. A mortis causa adományok esetében azt kell mondani, hogy az ediktum alkalmazásának
van alapja; ha például valaki úgy rendelkezik, hogy a félnek át kell adnia, amit kapott, hacsak
nem esküszik meg, hogy valamilyen cselekményt fog végrehajtani. Ezért szükséges lesz a
kötelezvény feladása.
328. Ha valakit eskü letételének feltételével, valamint más feltételhez kötve neveztek ki, meg
kell vizsgálni, hogy felmenthető-e a feltétel teljesítése alól. A jobb vélemény az, hogy az eskü
feltétele alól fel kell menteni, bár a másik feltétel teljesítésére kötelezhető.
329. Ha azonban egy örököst az eskü letételének vagy tízezer aurei megfizetésének
feltételével neveztek ki, vagyis vagy a pénz megfizetésére, vagy az eskü letételére kötelezték,
meg kell fontolni, hogy nem szabad-e felmenteni az egyik feltétel alól, mert a másik
teljesítésével biztonságban lehet. A jobbik vélemény az, hogy az első feltétel alól fel kell
menteni, nehogy valamilyen módon rákényszerüljön az eskü letételére.
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330. Ha az örökös az örökhagyó utasítására "valamit adjon, vagy valamilyen cselekményt
végezzen", ami nem tisztességtelen, nem lesz jogosult a keresetre, hacsak nem adja meg vagy
nem teszi meg azt, amire esküvel kötelezték.
331. Ha egy örököst azzal a feltétellel jelöltek ki, hogy megesküszik Stichus manumitálására,
és Stichus meghalt, vagy még az örökhagyó életében manumitálták, a feltételt nem tekintik
megszegettnek; bár igaz, hogy az örökös kénytelen lett volna manumitálni a rabszolgát, ha
még él. Ugyanez a szabály vonatkozik arra az esetre is, ha az örököst a következőképpen
rendelték ki: "Titius legyen az örökösöm, hogy Stichust szabadon bocsátja"; vagy: "Száz
aurei-t hagyok Titiusra, hogy Stichust szabadon bocsátja". Ha ugyanis Stichus meghal, senki
sem mondhatja, hogy az örökös nem kaphatja meg a hagyatékot, mert nem tekinthető úgy,
hogy nem teljesítette a feltételt, amikor nem volt képes rá, és az örökhagyó végrendeletét
végre kell hajtani, ha ez lehetséges.
332. Nem szükséges megjelenni a prétor előtt, hogy az eskü alól felmentést kapjanak, mert ha
a prétor egyszer felmentést ad, az örökre érvényes; és a felmentés nem kötelező minden egyes
esetben. Ezért úgy tartják, hogy a felmentés attól a naptól kezdve jár, amikor a hagyatékot ki
kellett fizetni, még akkor is, ha a kijelölt örökös nem tudott erről a tényről. Ennélfogva
nagyon helyesen állapították meg egy örökös örököse esetében, hogy ha az örökhagyó a
hagyaték kifizetésére kijelölt nap után hal meg, az örökösnek ugyanúgy élnie kell a de legato
kereset lehetőségével, mintha a hagyatékot feltétel nélkül arra a félre hagyták volna, akit
örökösként követett.
333. Paulus, Az ediktumról, XLV. könyv.
Felmentést adnak olyan feltételek alól is, amelyek ellentétesek a jó erkölccsel, például: "Ha
nem váltja ki apját az ellenségtől"; vagy "Ha nem nyújt támogatást szüleinek vagy
pártfogójának".
334. Ulpianus, Disputációk, VIII. könyv.
Egy olyan találkozó, mint a következő: "Ha Seiust rendelem örökösömmé egy kodicillummal,
legyen az örökösöm", nem semmis, ami a kijelölt örököst illeti, kivéve, ha az örökös egy fiú;
mivel ez egy feltételes rendelés, és a hagyatékot nem kodicillummal kell örökösnek tekinteni,
amit a törvény tilt, hanem ez egy végrendelettel tett feltételes rendelés. Ezért, ha az örökhagyó
azt mondaná: "Az örökhagyó nem hagyja el az örökséget: "Legyen az az örökösöm, akinek a
nevét kodicillumban beírom", ugyanebből az okból azt kell megállapítani, hogy a kijelölés
érvényes lesz, mivel nincs olyan törvény, amely ezt megakadályozná.
335. Ha az alábbiak szerint egyeztetünk időpontot: A kinevezés érvényes lesz, még az apai
felügyelet alatt álló fiúra való hivatkozással is, mert nem minden alkalommal, amikor a múltra
vagy a jelenre hivatkozunk, feltételhez kötjük; például: "Így és így legyen az örökösöm, ha őt
egy kodicillummal örökösnek neveztem ki": "Ha a parthusok királya élne"; "Ha egy hajó a
kikötőben lenne".
336. Julianus, Digest, XXIX. könyv.
Ha egy fél végrendelettel rendelkezik, az alábbiak szerint: "Legyen a fiam az örökösöm, ha
örökbefogadja Titiust, ha pedig nem fogadja örökbe, akkor legyen kitagadva"; és ha a fiú kész
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örökbefogadni, de Titius nem akarja örökbefogadni, akkor a fiú lesz az örökös, mintha a
feltétel teljesült volna.
337. Hermogenianus, Epitomák a jogról, III. könyv.
A következő szavak: "Publius Maevius legyen az örökösöm, ha akarja", egy feltételt állítanak
fel a szükséges örökösre vonatkoztatva, így nem lesz örökös, ha nem akarja; ugyanis ezek a
szavak haszontalanul vannak hozzáfűzve az önkéntes örökösre vonatkoztatva, mert ha nem
lettek volna hozzáfűzve, akkor sem válna a kijelölt örökös az akarata ellenére örökösömmé.
338. Julianus, Digest, XXX. könyv.
Ha valaki örökséget vagy hagyatékot kap azzal a feltétellel, hogy "ha tíz aurei-t fizet", sem az
örökséget, sem a hagyatékot nem szerezheti meg, kivéve, ha a feltétel teljesítése után akár
örökösként, akár örökösként, vagy örökösként eleget tesz azoknak a jogi formalitásoknak,
amelyek révén az örökséget vagy a hagyatékot általában megszerezni szokták.
339. Marcianus, Institutes, IV. könyv.
Ha olyan feltételeket írnak elő, amelyek sértik a császári rendeleteket, vagy a törvények ellen
irányulnak, vagy ellentétesek azzal, ami a törvény erejével bír, vagy amelyek ellentétesek a jó
erkölcsökkel, vagy gúnyt keltenek, vagy olyanok, amelyeket a prétorok nem hagynának jóvá,
akkor úgy tekintik, hogy azokat nem írták meg, és a hagyaték vagy a hagyaték ugyanúgy száll
az örökösre vagy a hagyatékosra, mintha a feltétel nem lett volna előírva.
340. Papinianus, Kérdések, XVI. könyv.
Ha az apai felügyelet alatt álló fiút olyan feltétellel nevezik ki örökösnek, amelyet a szenátus
vagy a császár nem tűr el, ez érvényteleníti az apa végrendeletét, éppúgy, mintha a fiú nem
tudná teljesíteni a feltételt; mert ha valamilyen cselekedet károsan érinti kegyességünket, jó
hírnevünket vagy önbecsülésünket, és általában véve a jó erkölcsbe ütközik, úgy tartják, hogy
képtelenek vagyunk azt végrehajtani.
341. Marcianus, Institutes, IV. könyv.
Julianus azt állítja, hogy a következő kinevezés érvénytelen, nevezetesen: "Ha Titius lesz az
örökösöm, legyen Seius az örökösöm; ha Seius lesz az örökösöm, legyen Titius az
örökösöm", mivel a feltétel nem valósulhat meg.
342. Florentinus, Institutes, X. könyv.
Ha egy hagyaték ugyanazon részének több örökösét különböző feltételek mellett nevezték ki,
az elsőként teljesített feltétel elsőbbséget biztosít a kinevezésnek.
343. Marcianus, Institutes, VII. könyv.
Ahol egy rabszolgának abszolút szabadságot adtak, és egy örököst jelöltek ki egy feltétellel,
és úgy rendelkeztek, hogy ha ez utóbbi nem lesz az örökös, akkor jogosult lesz a hagyatékra,
az isteni Pius egy rescriptumban megállapította, hogy a feltételek mintha megismétlődtek
volna a hagyatékban.
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344. Erre tekintettel Papinianus kijelentette, hogy ha egy nagymama az unokáját a hagyaték
egy részének örökösévé nevezte ki azzal a feltétellel, hogy emancipálódik, és később egy
kodicillummal ráhagyta mindazt, amit nem hagyott rá örökösként, akkor az emancipáció
feltételét a hagyatékban is megismételtnek tekintették; noha a hagyaték meghagyásával
éppúgy nem tett helyettesítést, mint ahogyan azzal sem, hogy a hagyaték egy részét hagyta rá.
345. Ugyanő, Institutió, VIII. könyv.
Ahol végrendeletben rögzítették: "Legyen Titius az örökösöm, és ha Titius lesz az örökösöm,
legyen Maevius az örökösöm", ha Titius elfogadja a hagyatékot, amely fizetésképtelenség
gyanújával volt, Maevius önként elfogadhatja azt, és megtarthatja annak egynegyedét.
346. Labeo, Javolenus utolsó műveinek epitómái, II. könyv.
Egy nő, aki a férjének tartozott a hozományként ígért pénzzel, a férjét jelölte ki örökösének,
"azzal a feltétellel, hogy nem követeli vagy követeli vissza a pénzt, amelyet a nő
hozományként ígért". Úgy gondolom, hogy ha a férj értesíti a többi örököst, hogy nem
hajlandó elengedni azt, ami hozományként jár neki, akkor azonnal örökös lesz. Ha azonban
ilyen feltétellel nevezik ki örökösnek, úgy vélem, hogy ennek ellenére azonnal örökös lesz,
mert a feltétel teljesítése lehetetlen, és minden ilyen feltételt úgy kell tekinteni, hogy nem
szabtak ki.
347. Ha valakit arra utasítanak, hogy egy birtokhoz tartozó rabszolgát manumitáljon, és
örökösévé váljon, még ha manumitálná is, és olyan cselekményt hajtana végre, amely
semmis, akkor is örökös lesz; mert bár igaz, hogy manumitálta a rabszolgát, az örökhagyó
akarata szerint érvényessé válik a szabadság, amelyet a hagyaték bejegyzése után adtak neki.
348. Ha valaki Önt örökösnek nevezi ki azzal a feltétellel, hogy Ön őt is örökösnek nevezi ki,
vagy ráhagy valamit, akkor nincs jelentősége annak, hogy Ön milyen mértékben nevezte ki őt
örökösnek, vagy hogy mit hagyott rá, feltéve, hogy Ön bizonyítani tudja, hogy ezt bármilyen
mértékben megtette.
349. Celsus, Digest, XVI. könyv.
Egy máshoz tartozó rabszolgát ki lehet jelölni örökösnek, "amikor szabaddá válik"; de az
örökhagyóhoz tartozó rabszolgát nem lehet ilyen módon kijelölni.
350. Gaius, A tartományi ediktumról, XVIII. könyv.
Mert az ész azt sugallja, hogy aki a szabadságot adományozhatja, annak magának kell
megadnia azt, akár most, akár egy bizonyos idő után, vagy valamilyen feltétel mellett, és
nincs hatalma arra, hogy egy rabszolgát örökösévé nevezzen ki, ha az bármilyen más módon
jutna szabadságához.
351. Marcellus, Digest, XII. könyv.
"Bármelyik testvérem, aki feleségül veszi unokatestvérünket, legyen örökösöm a vagyonom
háromnegyedére, és aki nem veszi feleségül, az legyen örökösöm ugyanannak egynegyedére."
Az említett unokatestvér vagy máshoz megy feleségül, vagy nem kíván feleségül menni
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senkihez. Az unokatestvért feleségül vevő testvérnek jár a hagyaték háromnegyede, a
fennmaradó negyed pedig a másik testvért illeti meg. Ha azonban egyikük sem veszi feleségül
a lányt, nem azért, mert nem akarták, hanem mert a lány nem volt hajlandó férjhez menni,
akkor mindketten egyenlő arányban részesülnek a hagyatékból; mert általában a feltétel: "Ha
feleséget vesz feleségül; ha pénzösszeget fizet; ha valamilyen cselekedetet végez"; úgy kell
érteni, hogy nem az ő hibája, ha nem veszi feleségül a nőt, nem fizeti ki a pénzt, vagy nem
végzi el a cselekedetet.
352. Papinianus, Vélemények, VI. könyv.
"Az a testvéreim közül, aki feleségül veszi az unokatestvérét, Tiziát, az legyen a birtokom
kétharmadának örököse, aki pedig nem veszi feleségül, az legyen a birtokom fennmaradó
harmadának örököse." Ha az unokatestvér az örökhagyó életében meghal, mindkét testvér
egyenlő arányban részesedik a hagyatékból, mert igaz, hogy örökösökké lettek kijelölve, de a
házasságkötés esetén különböző arányokra voltak jogosultak.
353. Modestinus, Szabályok, IX. könyv.
Ha egy rabszolgát bizonyos feltétel mellett örökösnek jelölnek ki, akkor a feltételnek nem
felelhet meg gazdája utasítása nélkül.
354. Pomponius, Quintus Muciusról, II. könyv.
Ha egy kiskorút valamilyen feltétellel örökösnek jelölnek ki, akkor a gyámja felhatalmazása
nélkül is teljesítheti a feltételt. Ugyanez a szabály vonatkozik arra az esetre is, ha valamilyen
feltételhez kötött hagyatékot hagynak rá, mert ha a feltétel teljesült, ugyanolyan helyzetben
van, mintha a hagyatékot vagy a hagyatékot feltétel nélkül hagyták volna rá.
355. Modestinus, Vélemények, VIII. könyv.
Egy bizonyos ember végrendeletében örökösöket rendelt ki azzal a feltétellel: "Ha a
maradványaimat a tengerbe dobja". Mivel az örökös nem teljesítette a feltételt, felmerült a
kérdés, hogy ki kell-e zárni a hagyaték örökléséből. Modestinus válaszolt: "Inkább dicséret
illeti azt az örököst, mint elmarasztalás, aki az örökhagyó akaratának megfelelően nem dobta
a tengerbe az örökhagyó maradványait, hanem az emberiségnek kijáró kötelesség emlékére
temetésre adta azokat". Először is meg kell vizsgálni, hogy aki ilyen feltételt szab, vajon
beszámítható-e, és ezért, ha ezt a gyanút meggyőző bizonyítékok nem oszlatják el, a
törvényes örökös semmiképpen sem vitathatja a hagyatékhoz való jogot a kijelölt örökössel.
356. Az örökhagyó egy kodicillummal feltételhez kötötte az örökösét, akit végrendeletében
abszolút módon rendelt, kérdezem, hogy szükséges-e, hogy ennek eleget tegyen. Modestinus
válaszol: "Egy hagyatékot kodicillummal sem adni, sem elvenni nem lehet". Az örökhagyó
azonban ebben az esetben úgy értendő, hogy az örökösnek a feltétel teljesítésének
elmulasztása esetén az öröklésből való kizárását tartotta szem előtt.
357. Papinianus, Kérdések, XIII. könyv.
Ha egy fiút feltételes örökösnek jelölnek ki, és az unokák általa pótolják; mivel nem elegendő,
ha egy fiút bármilyen feltételes örökösnek jelölnek ki, a végrendelet csak akkor tekinthető
érvényesnek, ha a feltétel teljesítése a fiú hatalmában áll. Vizsgáljuk meg tehát, hogy nem
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mindegy-e, milyen feltételt szabtak, olyat-e, amely nem teljesíthető, ha a fiú meghal, mint
például: "Ha fiam Alexandriába megy, legyen örökösöm", és Rómában hal meg; vagy olyat,
amely életének utolsó pillanatában teljesíthető, például: "Ha tíz aurei-t fizet Titiusnak, legyen
örökösöm a fiam", mert ezt a feltételt a fiú nevében más is teljesítheti. A fent említett feltétel
első fajtája az unokákat az apa életében engedi be az öröklésbe, aki, ha nincs helyettese, apja
halálakor annak törvényes örökösévé válik. Ezt bizonyítja az, amit Servius állít, mert
elbeszéli, hogy egy bizonyos személyt azzal a feltétellel neveztek ki örökösnek, hogy "ha a
kapitóliumra emelkedik, de ha nem is, akkor is örökséget kap", és az örökös meghalt, mielőtt
a kapitóliumra emelkedett volna. Erre hivatkozva Servius azt a véleményt képviselte, hogy a
feltétel az örökös halálával hiúsult meg, és ezért az örökös halálával egyidejűleg kezdett
megilletni a hagyaték. A feltétel másik fajtája azonban nem engedi meg, hogy az unokák a fiú
életében az örökösödésre jogosultak legyenek, akik, ha nem kerülnének helyettesítésre,
végrendeletlen nagyapjuk örökösei lennének; mivel a fiú nem állt volna útjukban, mivel az
apa halála után végrendelete érvénytelenné válik; mint ahogyan az is, ha a fiút kitagadták
volna az örökségből, az unokák a fiú halálának időpontjában lettek volna örökösökké
kinevezve.

8. cím. A tanácskozási jogról
358. Ulpianus, Az ediktumról, LX. könyv.
Ha egy rabszolgát neveznénk ki örökösnek, nem adhatunk neki gondolkodási időt, hanem
annak adjuk meg, akinek a rabszolga a tulajdonát képezi; azon oknál fogva, hogy a
rabszolgákat a prétor nem tartja fontosnak. Sőt, ha a rabszolga több úrhoz tartozik,
mindannyiuknak adunk tanácskozási időt.
359. A prétor azt mondja: "Ha valaki időt kér a tanácskozásra, megadom".
360. Amikor a prétor azt mondja, hogy időt ad, de nem mondja meg, hogy mennyit,
kétségtelenül úgy érti, hogy az illetékes bíróság hatáskörébe tartozik meghatározni a határidőt.
361. Paulus, Az ediktumról, LVII. könyv.
És nem kevesebb, mint száz napot kell biztosítani.
362. Ulpianus, Az ediktumról, LX. könyv.
Meg kell jegyezni, hogy néha egy, néha pedig több határidőt is adnak a tanácskozásra, amikor
a prétor meggyőződik arról, hogy az első kéréskor engedélyezett idő nem volt elegendő.
363. Ugyanő, Az ediktumról, LXI. könyv.
Ezt az engedékenységet nem szabad megadni, kivéve, ha nagyon nyomós ok áll fenn.
364. Ugyanő, Az ediktumról, LXX. könyv.
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Arisztosz azt mondja, hogy a prétornak nemcsak a hitelezők, hanem a kijelölt örökös
segítségére is kell sietnie, és a prétornak át kell adnia követeléseik másolatát, hogy
megállapíthassa, érdeke-e a hagyaték elfogadása vagy sem.
365. Ha a hagyaték igen értékes, és amíg az örökös tanácskozik, van olyan vagyontárgy,
amely annak részét képezi, és amely az idő múlásával tönkremegy, a prétorhoz intézett
kérelemre a tanácskozó eladhatja az említett vagyontárgyat tisztességes áron, anélkül, hogy ez
hátrányosan érintené; és eladhat minden olyan vagyontárgyat is, amelynek megtartása túl
drága, mint például a teherállatok vagy az eladásra szánt rabszolgák; valamint az olyan
tárgyakat, amelyek a késedelem miatt megromlanak. Gondoskodnia kell arról is, hogy minden
esedékes vagy büntetés alá eső, illetve értékes zálogjoggal biztosított tartozás kifizetésre
kerüljön.
366. Gaius, A tartományi ediktumról, XXIII. könyv.
Ezért, ha a bor, az olaj, a búza vagy a pénz a hagyaték részét képezi, azt az adósságok
kifizetésére kell fordítani. Ha ezekből a cikkekből nincs, akkor a hagyaték adósaitól kell pénzt
beszedni, ha pedig nincsenek adósok, vagy azok vitatják az ellenük irányuló követeléseket,
akkor minden felesleges vagyontárgyat el kell adni.
367. Ulpianus, Az ediktumról, LX. könyv.
A praetor azt mondja: "Ha egy kiskorú férfi vagy nő nevében időt kérnek annak megfontolása
céljából, hogy előnyös-e számára a hagyaték megtartása, és ezt megadják, ha úgy tűnik, hogy
időközben jó ok van a hagyaték vagyonának csökkentésére, megtiltom, hogy ezt megtegyék,
kivéve, ha egy tekintélyes polgár jelentése alapos vizsgálat után ezt ajánlja."
368. Ugyanő, Az ediktumról, LXI. könyv.
Ha a megfelelő örökös, miután visszautasította a hagyatékot, gondolkodási időt kér, nézzük
meg, hogy meg kell-e kapnia azt. A jobb vélemény az, hogy meg kell kapnia, ha a megfelelő
okot igazolják, és a hagyatékot még nem értékesítették.
369. Paulus, Az ediktumról, LVIII. könyv.
Amíg a fiú mérlegel, addig a hagyaték terhére kell őt támogatni.
370. Marcellus, Digest, XXVIII. könyv.
Ha a kijelölt örökösöknek több fokozata van, a prétor azt mondja, hogy szabályos
egymásutánban, a tanácskozási idő függvényében egyenként fogja megvizsgálni őket; hogy
miközben a hagyaték az első fokozattól a következő fokozatokra száll, minél hamarabb
megtalálja azt az örököst, aki ki tudja elégíteni az elhunyt hitelezőit.
371. Javolenus, Labeo utolsó műveiről, IV. könyv.
Egy volt rabszolgának volt egy fia, aki szabad ember volt, és akit örökösévé nevezett ki, majd
beiktatta a végrendeletébe: "Ha nem lesz fiam, aki a saját ura lesz, akkor legyen szabad a
rabszolga Damasz". Az örökhagyó kiskorú fiát emancipálták. Felmerült a kérdés, hogy
Damasz szabad legyen-e. Trebatius kijelenti, hogy nem, mert a fiú megnevezésben a szabados
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kifejezés is benne foglaltatik. Labeo ellenkező véleményen van, mert ebben az esetben valódi
fiút kell érteni. Én Trebatius álláspontját fogadom el, arra az esetre, ha nyilvánvalóvá válna,
hogy az örökhagyó az említett fiúra utalt.
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XXIX. könyv

1. A katona akaratáról.
2. A birtokok megszerzésére vagy visszautasítására vonatkozóan.
3. Milyen módon kell a végrendeleteket megnyitni, megvizsgálni és lemásolni.
4. Ha valaki, azáltal, hogy elutasította a kinevezését végrendeleti örökösként (...)
5. A szenátus szilániai és claudiusi rendeleteiről (...)
6. Ha valaki megakadályozza, hogy egy másik végrendeletet készítsen, vagy arra kényszeríti,
hogy végrendeletet készítsen.
7. A kodifikációs jogról.

*************************************************

1. cím. A katona akaratáról
0. Ulpianus, Az ediktumról, XLV. könyv.
Az isteni Julius Caesar volt az első, aki a katonáknak szabad végrendelkezési jogot adott, de
ez az engedmény csak ideiglenes volt. Utána először az isteni Titus, majd Domitianus adta át
ezt a hatalmat. Az isteni Nerva ezt követően a legnagyobb engedékenységet biztosította a
katonáknak e tekintetben, és Trajanus követte a példáját. Ettől kezdve a császári rendeletekbe
a következő rendelkezést illesztették be: "Tudomásomra jutott, hogy katonatársaink gyakran
mutattak be olyan végrendeleteket, amelyek a törvények szigorú alkalmazása és betartása
esetén viták tárgyát képeznék; ezért kiváló és leghűségesebb katonatársaimra való tekintettel,
elmém jóindulatú késztetésének megfelelően úgy gondoltam, hogy engedékenységet kell
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biztosítani a tapasztalatlanságuknak, hogy akármilyen módon is készítik el végrendeletüket,
az megerősítést nyerjen. Hadd készítsék el tehát azokat bármilyen formában, a legjobb
módon, ahogyan csak tudják, és az örökhagyók puszta kívánsága is elegendő lesz a vagyonuk
felosztásához."
(1) A "katona" kifejezést a milícia, vagyis a duritia, a katonák által értünk elszenvedett
megpróbáltatásokból, vagy a "sokaság" szóból, vagy a "gonosz" kifejezésből, amelytől a
katonák szoktak megvédeni bennünket, vagy az ezer emberből a görög tanma szóból, mert a
görögök az egybegyűlt ezer embert ezzel a kifejezéssel jelölik, és mindegyiket az egész
létszám ezredikének nevezik, ahonnan magát a vezért ciliarcou-nak nevezik. Az exercitus
(hadsereg) szó a gyakorlatból ered.
2. Gaius, A tartományi ediktumról, XV. könyv.
A prétor külön ediktumot adott ki a katonák végrendeleteire vonatkozólag, mert jól tudta,
hogy a császárok konstitúciói szerint a katonák végrendeleteire vonatkozólag sajátos és
rendkívüli jogokat állapítottak meg.
0. Ulpianus, Sabinusról, II. könyv.
Ha egy katona, aki a végrendeletét a rendes törvényeknek megfelelően akarta megtenni,
meghal, mielőtt azt hitelesítették volna: Pomponius kétségbe vonja annak érvényességét. De
miért ne hagyná jóvá a végrendeletet, amelyet egy katona a rendes formaságok betartása
nélkül így készített? Talán azért, mert úgy gondolja, hogy az a katona, aki a végrendeletét a
rendes törvényeknek megfelelően akarta végrehajtani, ezzel lemondott a katonai
kiváltságairól? El lehet-e hinni, hogy valaki azért választana egy bizonyos módot
végrendeletének elkészítésére, hogy érvénytelenné tegye azt; és nem valószínűbb-e, hogy
inkább mindkét módot igénybe venné végrendelete végrehajtásában, a balesetek miatt,
amelyeknek ki van téve; ahogy a civilek is, amikor végrendeletüket elkészítik, hozzá szokták
tenni, hogy kívánják, hogy az legalább kodicillumként érvényes legyen; és ebben az esetben
mondaná-e valaki, hogy ha a végrendelet tökéletlen, akkor kodicillumként is érvényes legyen?
Az isteni Márk egy rezcriptumban olyan véleményt fogalmazott meg, amely egybeesik a
miénkkel.
(1) Ugyanő, A Sabinusról, I. könyv.
Megállapítást nyert, hogy egy siket vagy néma személy katonai végrendeletet tehet a
hadseregben való szolgálatteljesítés ideje alatt, de még azelőtt, hogy szenvedése miatt
leszerelték volna.
4. Ugyanő, A Sabinusról, IV. könyv.
A katonák helyettesíthetik örököseiket, de csak olyan vagyontárgyak tekintetében, amelyeket
végrendeletükkel szereztek.
0. Ugyanő, A Sabinusról, V. könyv.
Ha egy katona egy bizonyos földterületre egyedüli örököst jelöl ki, úgy kell tekinteni, hogy az
örökségének fennmaradó részét illetően végrendelettel halt meg. A katona ugyanis részben
végrendelettel, részben végrendelettel halhat meg.
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(23) Ugyanő, A Sabinusról, IX. könyv.
Ha a végrendeletet a katonai jognak megfelelően hajtják végre, még akkor is, ha az örökhagyó
nem tud arról, hogy felesége terhes, vagy ha ennek tudatában azzal a szándékkal teszi ezt,
hogy ha gyermeke születik, azt kitagadja, a végrendelet nem sérül.
256. Marcellus, Digest, X. könyv.
Ugyanez a szabály vonatkozik arra az esetre is, ha egy katona fia örököl, vagy ha az unokája
kapja meg az örökösödést a fia helyett.
(1) Ulpianus, Sabinusról, IX. könyv.
Ugyanezt a szabályt kell alkalmazni abban az esetben is, ha egy katona, akinek még életében
fia született, úgy kívánt meghalni, hogy nem változtatta meg végrendeletét; a katonai jog
szerint ugyanis úgy kell tekinteni, hogy megújította végrendeletét.
0. Ezt az isteni Pius egy rescriptumában állapította meg egy olyan emberrel kapcsolatban, aki
végrendeletet tett, amíg civil volt, és utána katona lett; mert ez a végrendelet a katonai jog
szerint érvényes volt, ha a katona így akarta.
5888. Ugyanő, A Sabinusról, IV. könyv.
Aki az ellenség hatalmában van, az nem tehet végrendeletet, még a katonai törvényeknek
megfelelően sem.
0. Ugyanő, Az ediktumról, XLV. könyv.
Azok, akiket valamilyen katonai bűncselekmény miatt halálra ítéltek, csak a szolgálatuk alatt
szerzett vagyonukról rendelkezhetnek végrendelettel; de felmerül a kérdés, hogy ezt a katonai
vagy a polgári jog alapján tehetik-e meg? A jobb vélemény az, hogy a katonai jog szerint
tehetnek végrendeletet; mivel ugyanis a végrendelkezés joga a katonaság miatt illeti meg az
embert, ezért azt kell mondani, hogy ebből az következik, hogy a katonai kiváltsága miatt
gyakorolhatja azt. Ezt azonban úgy kell érteni, hogy azokra az esetekre vonatkozik, amikor az
illető nem sértette meg esküjét.
10. Ha egy katona kételkedik abban, hogy saját maga ura-e vagy sem, és végrendelkezik,
akkor olyan helyzetben van, hogy az mindenképpen érvényes lesz. Ha ugyanis végrendeletet
tesz, miközben bizonytalan abban, hogy él-e az apja vagy sem, az érvényes lesz.
11. Ha az apai felügyelet alatt álló fiú, nem tudván, hogy apja meghalt, végrendeletet tesz,
amelyben rendelkezik castrense peculiumáról, amíg szolgálatban volt, apja vagyona nem az
örököst illeti meg, hanem csak az a vagyon, amelyet a fiú katonáskodása alatt szerzett.
11. Papinianus, Vélemények, VI. könyv.
A katonák csak a tulajdonukban lévő vagyont hagyják el végrendeletileg.
12. Ulpianus, Az ediktumról, XLV. könyv.
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Ugyanez a szabály vonatkozik arra az esetre is, ha egy katona elhatározta, hogy
megváltoztatja végrendeletét, de nem azért, mert az általa kijelölt örököst meg akarta fosztani
a szolgálatban szerzett vagyonától, hanem azért, hogy az apja vagyonáról rendelkező
végrendeletet készítsen, és más örököst jelöljön ki.
0. Ha azonban a katona a leszerelés után meghal, akkor a teljes vagyona, beleértve az apjától
származó vagyont is, a peculium castrense örökösét illeti meg; ahogy Marcellus mondja a
Digest tizenegyedik könyvében. Aki ugyanis már nem szolgál a hadseregben, nem
rendelkezhet végrendelettel vagyonának csak egy részével.
1. A kitoloncolt személyeket, és szinte mindazokat, akik nem végrendelkezési képességgel
rendelkeznek, egy katona jelölheti ki örökösnek. Ha azonban olyasvalakit nevezne ki
örökösnek, aki büntető rabszolgává vált, a kinevezés nem érvényes. Ha azonban az örökhagyó
halálakor az örökös az állampolgársága birtokában van, a kinevezés ugyanúgy hatályba lép,
mintha a hagyatékot éppen most hagyta volna rá. És általánosságban elmondható, hogy
minden olyan esetben, amikor egy katona kijelöli az örökösét, a kijelölés akkor kezd
érvényessé válni, ha az örökhagyó halálakor a fél olyan állapotban volt, hogy egy katona
örökösévé lehetett kijelölni.
2. Ha egy katona a saját rabszolgáját nevezi ki örökösének, akiről azt hitte, hogy szabad,
anélkül, hogy megadná neki a szabadságát, a kinevezés nem lesz érvényes.
3. Ha egy katona végrendeletében szabadságot adott rabszolgájának, és vagyonát bizalmi
vagyonkezelésre hagyta rá, annak átadásával az első örököst és a helyettest bízva meg, még
ha az első örökös és a helyettest meg is halnak, mielőtt a vagyonba lépnének, az elhunyt nem
végrendelettel hal meg, amint azt császárunk és az isteni Severus egy rescriptumában
megállapította; hanem úgy kell tekinteni, hogy az eset hasonlít ahhoz, amikor a szabadságot
és a vagyont közvetlenül az említett rabszolgának adták; és nem lehet tagadni, hogy az
örökhagyó szándéka az volt, hogy mindkettőt megkapja.
14. Marcianus, Trusts, IV. könyv.
Vita alakult ki arról, hogy ugyanezt az engedékenységet meg kell-e adni a civilek
végrendeleteire vonatkozóan. Megállapítást nyert, hogy ebben az esetben különbséget kell
tenni, mert ha a felek az örökhagyó életében halnak meg, és ő erről a tényről tud, akkor nem
szükséges semmi új, de ha ő nem tud róla, akkor mindenképpen a halála után kell engedményt
adni.
15. Ulpianus, Az ediktumról, XLV. könyv.
A katona nem jelölhet ki egynél több szükséges örököst, ha nyilvánvaló, hogy ezt hitelezőinek
becsapása érdekében teszi.
(1) Ahogyan egy katona is rendelkezhet a vagyonáról, pusztán azzal, hogy kinyilvánítja
kívánságát, úgy el is veheti azt. Ennélfogva, ha érvényteleníti vagy széttépi a végrendeletét, az
utóbbi nem lesz hatályos és érvénytelen. Ha azonban végrendeletét törli, és utólag azt kívánja,
hogy az érvényes legyen, akkor kívánságának ezen utolsó kifejezése révén lesz érvényes.
Ezért, ha egy katona, miután végrendeletét kitörölte, utólag a gyűrűjével pecsételte meg azt,
az ügyben illetékes bíróságnak figyelembe kell vennie az örökhagyónak az erre irányuló
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szándékát; mert ha bebizonyosodik, hogy megbánta, hogy meggondolta magát, a
végrendeletet úgy kell értelmezni, hogy megújította. Ha azonban ezt azzal a szándékkal tette,
hogy a végrendeletben foglaltakat ne olvassák el, akkor úgy kell tekinteni, hogy ezt a
végrendeletének megsemmisítése céljából tette.
(2) Az isteni Pius egy rezcriptumban kimondta, hogy a katonák által a hadseregbe való
bevonulás előtt tett végrendelet a katonai jog szerint érvényes, feltéve, hogy az örökhagyó a
szolgálatban halt meg, és utólag nem változtatta meg a véleményét.
(3) Ha valaki, aki egy katona végrendeletét készíti, saját nevét írja bele örökösként, nem
mentesül a szenátusi rendelet által előírt büntetés alól.
(4) A katona kijelölhet egy örököst egy bizonyos időre, és egy másikat ezután, vagy kijelölhet
egyet egy bizonyos feltétel teljesülése esetén, vagy egy másikat a feltétel teljesülése után.
(5) A katonai törvények értelmében nemcsak saját magára, hanem a fiára is végrendelkezhet,
és ezt egyedül a fiára vonatkozóan teheti meg, még akkor is, ha saját magára vonatkozóan
nem tesz végrendeletet, és az ilyen végrendelet akkor is érvényes, ha az apa a szolgálatban
vagy a leszerelését követő egy éven belül meghal.
(6) Papinianus a Kérdések tizennegyedik könyvében azt állítja, hogy az ediktum által előírt
idő után nem lehet kérelmet benyújtani egy birtok birtok birtokbavételére, mivel ez a
rendelkezés általános.
23. Paulus, Az ediktumról, XLIII. könyv.
Ha egy katona bárkire is hagyatékot hagyna, a Lex Julia szerint a hagyaték nem lesz érvényes.
(23) Gaius, A tartományi ediktumról, XV. könyv.
Ha egy katona bizonyos vagyontárgyakra örökösöket jelöl ki, például az egyiket bizonyos
városi ingatlanokra, a másikat bizonyos vidéki földekre, a harmadikat pedig más ingatlanokra,
a kijelölések érvényesek lesznek, mert úgy kell tekinteni, mintha az említett örökösöket
anélkül jelölte volna ki, hogy a hagyatékban való részesedésüket meghatározná, és hogy az
egész vagyonát úgy osztotta volna szét, hogy a hagyatékát mindegyiküknek elsőbbséggel adta
volna.
0. Julián azt is mondja, hogy ha az örökhagyó a katonaság alatt szerzett vagyonára egy
örököst, a fennmaradó vagyonra pedig egy másik örököst jelöl ki, ezt úgy kell érteni, hogy két
különböző vagyonról rendelkezik, amely mintegy két különböző emberhez tartozik, így csak
az az örökös, akit a szolgálat alatt szerzett vagyonra jelöltek ki, felel a katona által a
hadseregben szerzett adósságokért, és csak az, akit a fennmaradó vagyonra jelöltek ki
örökösnek, köteles a szolgálaton kívül keletkezett adósságokat megfizetni. Ebben az esetben
helyénvalónak tűnik annak megállapítása, hogy amennyiben a katonának bármilyen forrásból
bármi jár, az a törvény erejénél fogva vagy az előbbi, vagy az utóbbi örököst illeti meg. Ha
azonban a vagyon valamelyik része nem elegendő a tartozások megfizetésére, amelyekért
felelős, és emiatt az erre a részre kijelölt örökös nem fogadja el azt, akkor a másik, aki
elfogadta, kénytelen vagy az egész vagyon védelmét elvállalni, vagy a hitelezőknek teljes
egészében fizetni.
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1. Ha ugyanebben a végrendeletben egy katona egy bizonyos személyt örökösévé jelöl ki, és
ezt követően kitagadja őt, akkor úgy kell tekinteni, hogy a katona megfosztott a hagyatéktól,
míg egy civil végrendelete alapján egy hagyatékot nem lehet elvenni pusztán egy ilyen jellegű
kitagadással.
2. Ha az apát apai felügyelet alatt álló, a hadseregben szolgáló fia a castrense peculium
örökösévé nevezi ki, és ő nem él a végrendelet adta lehetőséggel, és a vagyon egy részét
birtokában tartja, vagy csalárd módon lemondott róla, hogy ne legyen birtokában, az
örökhagyónak pert lehet indítani ellene.
3. Ha egy katona végrendeletet tesz, amíg a hadseregben szolgál, és a szolgálati ideje lejárta
után kodicilt tesz, és a leszerelését követő egy éven belül meghal, számos hatóság úgy véli,
hogy a kodicilt a polgári jog szabálya szerint készültnek kell tekinteni; mivel azt nem katona
hajtotta végre, és nem szabad úgy tekinteni, hogy azt a végrendelet megerősíti. Ezért nincs
helye a Falcidai törvény alkalmazásának a végrendelet által hagyott hagyatékokra, de ez a
törvény alkalmazható azokra a hagyatékokra, amelyeket a kodicillum tartalmaz.
(23) Tryphoninus, Disputációk, XVIII. könyv.
Ha azonban a végrendeletben, valamint a kodicillumban meghatározott hagyatékok
együttesen a hagyaték több mint háromnegyedét teszik ki, felmerül a kérdés, hogy milyen
mértékben kell csökkenteni azokat a hagyatékokat, amelyekre a Falcidian Law alkalmazandó.
A legcélszerűbb lenne azonban úgy dönteni, hogy miután a katona által végrendeletében
hagyott hagyatékokat a teljes hagyatékból teljes egészében kifizették, a fennmaradó részt az
örökösök és azok között, akiknek a kodicillummal adtak hagyatékot, úgy kell felosztani, hogy
az előbbieknek háromnegyed, az utóbbiaknak pedig egynegyed arányban.
23. De mi van akkor, ha a végrendelet által hagyott örökségek felemésztik a hagyaték teljes
összegét, akkor azok, akikre a kodicillummal vagyont hagytak, jogosultak lennének-e
valamire, vagy sem? Mivel ha a katona ezeket a hagyatékokat még szolgálatban tette volna,
akkor mindannyian járulékkötelesek lennének, és azt a részt, amelyet a hagyatékát
meghaladóan hagyott, arányosan le kell vonni az összes hagyatékból, ugyanígy kell eljárni
ebben az esetben is. Ezután, miután a kodicillummal hagyott hagyatékok összegét
megállapították az esedékesnek talált összegből (amennyiben a hagyatékok ugyanabba az
osztályba tartoznak), az örökös a negyedét csak azokból a hagyatékokból vonhatja le,
amelyeket a kodicillummal hagyott.
24. Ha azonban az összes hagyatékot beleszámították a számításba, és az örökös kezében
maradt összeg nem elegendő az említett hagyatékból való részesedésének negyedére, a
hiányzó összeget kizárólag azokból a hagyatékokból kell levonni, amelyeket a kodicillummal
hagytak rá.
23. Ulpianus, Disputációk, IV. könyv.
Felmerült a kérdés, hogy ha egy katona, aki már tett egy végrendeletet, tesz egy másodikat, és
az utóbbiban megbízza örökösét, mint vagyonkezelőt, hogy az első végrendeletben foglaltakat
hajtsa végre, mi lenne a jog szabálya ebben az esetben? Azt mondtam: "A katona több
végrendeletet is tehet, de akár egyszerre, akár külön-külön teszi meg őket, csak akkor lesznek
érvényesek, ha az örökhagyó kifejezetten kijelentette, hogy ezt kívánja; az első végrendeletet
az utolsó sem semmisíti meg, mivel a katona örököst rendelhet ki a vagyona egy részére,
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vagyis részben végrendelettel, részben végintézkedés nélkül is meghalhat. Továbbá, ha az
első végrendeletben kodicillumot tett, akkor azt úgy rendezheti, hogy az azt követő
végrendeletben úgy rendelkezik, hogy a kodicillumnak kinevezés hatása lehet, és érvényessé
teheti a közvetlen kinevezést, amely korábban bizonytalan volt; ezért azt mondom, hogy a
jelzett esetben, ha a katona azt akarta, hogy az először végrehajtott végrendelet érvényes
legyen, akkor annak, amit előírt, meg kell maradnia, és ennek az a következménye, hogy két
végrendelet lesz. Ha azonban az első végrendelet végrehajtását az örökösre mint
vagyonkezelőre bízzák, nyilvánvaló, hogy nem azt akarta, hogy az a törvény erejénél fogva
érvényes legyen, hanem a vagyonkezelő cselekményei révén, vagyis hogy az első végrendelet
hatályát bizalmi vagyonkezeléssé és kodicillummá alakította át.
23. Felmerül azonban a kérdés, hogy a teljes végrendeletet átváltoztatják-e kodicillummá,
azaz az örökös kinevezését, vagy valójában csak a hagyatékokat, a bizalmi vagyonkezelést és
a szabadság megadásait foglalják-e magukban. Nekem úgy tűnik, hogy nem csak a többi
dolog, az örökös kinevezésének kivételével, hanem maga a kinevezés is a végrendelet részét
képezi, kivéve, ha bizonyítást nyer, hogy az örökhagyó szándéka más volt.
24. Ha egy katona örökösnek egy bizonyos időre valakit, a következő időre pedig egy másik
személyt nevez ki örökösnek, felmerül a kérdés, hogy az utolsó örökösnek kell-e felelnie az
első által fel nem osztott hagyaték felosztásáért. Úgy gondolom, hogy ez a kötelezettség nem
őt terheli, hacsak nem bizonyítják, hogy a katona szándéka más volt.
23. Julianus, Digest, XXVII. könyv.
Egy katonai tribunus a táborban, az utódja megérkezése után kodicillumot tett, majd meghalt.
Mivel a táborba érkező utódja után megszűnt a katona pozícióját betölteni, a kodicilt úgy kell
tekinteni, mintha a római polgárokra vonatkozó szokásjog alapján hajtották volna végre.
23. Ha valaki, miután végrendeletet tett, katonai szolgálatba lép, ez a végrendelet bizonyos
körülmények között szintén katona végrendeletének minősül; például, ha felnyitotta a
végrendeletet, elolvasta, és másodszor is lepecsételte a pecsétjével; és még inkább, ha a
végrendelet egy részét kitörölte, elrontotta, kiegészítette vagy javította. Ha azonban ezek
közül egyikre sem került sor, a végrendelet nem élvezheti a katona végrendeletéhez fűződő
kiváltságok egyikét sem.
23. Africanus, Kérdések, IV. könyv.
Az a határozat, amely szerint a katonai szolgálat alatt végrehajtott végrendelet az
örökhagyónak a hadseregből való leszerelését követő egy évig is érvényes, úgy tűnik, hogy a
határozatból kiderül, hogy ezt a kiváltságot csak azok élvezhetik, akiket szabályszerűen
leszereltek. Ennélfogva sem a prefektusok, tribunusok vagy más tisztek, akiknek a szolgálata
megszűnik, amikor utódaik megérkeznek, nem lesznek jogosultak rá.
(1) Marcianus, Institutes, IV. könyv.
Ha az apai felügyelet alatt álló, katonaként szolgáló fiú elveszíti polgári jogait, vagy
emancipálódik, vagy apja örökbe adja, végrendelete ugyanúgy érvényes, mintha új
végrendeletet hajtottak volna végre.
24. Tertullianus, A Castrense Peculiumról.
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Ugyanez a szabály vonatkozik arra az esetre is, ha a családfő, miközben katona, csak
végrendelkezéssel rendelkezik peculium castrense-ével, és utólag adja magát arrogánsnak. Ha
azonban ezt azután teszi, hogy már leszerelt, végrendelete nem lesz érvényes.
385875968. Florentinus, Institutes, X. könyv.
Az isteni Trajanus egy Statilius Severushoz intézett rescriptumában kijelentette, hogy: "A
hadseregben szolgáló személyeknek biztosított kiváltságot, amely érvényességet kölcsönöz
végrendeletüknek, függetlenül attól, hogy azt hogyan hajtották végre, a következőképpen kell
érteni, nevezetesen először is meg kell állapítani, hogy a végrendeletet végrehajtották, ami
megtehető anélkül is, hogy írásban rögzítenék, ami másokra is vonatkozik, akik nem katonák.
Ha tehát egy katona, akinek a hagyatékára hivatkozva önökhöz kérelem érkezett,
végrendeletének tanújaként személyeket hívott össze, és jelenlétükben kijelentette, hogy kit
kíván örökösének, és milyen rabszolgának kíván szabadságot adni, akkor megállapítható,
hogy ily módon végrendeletet tett anélkül, hogy azt írásba foglalták volna, és akaratát végre
kell hajtani. Ha azonban (ami gyakran előfordul), azt mondaná valakinek: "Örökösömmé
teszlek, vagy rád hagyom a vagyonomat"; ezt nem kell végrendeletnek tekinteni. Az sem
jelent nagyobb különbséget mások számára, mint akiknek ez a kiváltság megadatik, hogy a
vagyonról való ilyen rendelkezést nem szabad megengedni; mert ellenkező esetben nem lenne
nehéz tanúkat találni egy katona halála után, akik azt állítanák, hogy hallották, amint az utóbbi
azt mondta, hogy vagyonát azokra hagyja, akiknek javára kívánja, és ily módon a katonák
végrendeletei megdőlnének." A végrendelkezések a katonák végrendelkezései is
megdőlnének.
26. Marcellus, vélemények.
Titius, mielőtt légióstribunus lett volna, végrendeletet tett, és miután megkapta a tisztséget,
meghalt, anélkül, hogy azt megváltoztatta volna. Kérdezem, hogy egy ilyen végrendeletet
katonai végrendeletnek kell-e tekinteni? Marcellus így válaszol: A végrendeletre, amelyet a
tribunussá válása előtt tett, a szokásjog szabályai vonatkoznának, kivéve, ha a végrendelet
végrehajtása után bebizonyosodik, hogy az örökhagyó kijelentette, hogy érvényesnek akarja
azt tekinteni. A császári alkotmányok szerint ugyanis nem a katonák végrendeletei, hanem a
katonák által a hadseregben tett végrendeletek erősíttetnek meg. Nyilvánvaló azonban, hogy
azt a katonát kell úgy érteni, hogy végrendeletet tett, aki bármilyen módon kijelenti, hogy azt
kívánja, hogy egy korábbi, általa végrehajtott végrendelet érvényes legyen.
27. Macer, Katonai végrendeletek, II. könyv.
A katonai törvények értelmében a becstelenül leszerelt katonák végrendelete azonnal érvényét
veszti; a kiváltság azonban egy évre kiterjed azoknak a katonáknak a végrendeleteire, akik
becsületes leszerelést kaptak, vagy valamilyen nyomós okból.
(1) A castrense peculium feletti végrendelkezési jog, amelyet a hadseregben szolgáló, apai
felügyelet alatt álló fiúknak adnak, nem illeti meg azokat, akiket tisztességtelenül
elbocsátottak, mert ezt a kiváltságot csak olyanoknak adják meg jutalomként, akik
megérdemlik.
28. Papinianus, Vélemények, VI. könyv.
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Egy százados egy második végrendeletben a halála után született gyermekeit jelölte ki
örököseinek, de nem jelölt ki helyettük helyetteseket; és mivel senkit sem említett,
kijelentette, hogy az első végrendeletére kell hivatkozni. Úgy ítélték meg, hogy a második
végrendeletben foglaltak semmisek, kivéve a posztumusz örökösök kijelölését; kivéve, ha az
első végrendeletre való hivatkozás után kifejezetten megerősítette mindazt, amit a második
végrendelet tartalmazott.
29. Ulpianus, Sabinusról, XXXVI. könyv.
Amikor egy atyai felügyelet alatt álló fiú meghalt, miközben a hadseregben szolgált, miután
örökösévé nevezte ki fiát, aki még nem töltötte be a serdülőkort, és helyette egy helyettest,
valamint gyámokat is rendelt, amíg a nagyapa felügyelete alatt állt, az Isteni Testvérek egy
rescriptumban kimondták, hogy a helyettesítés érvényes, de a gyámok kijelölése nem, azon
oknál fogva, hogy a katona a hagyatékával való rendelkezés során bármilyen helyettesítést
végezhet, amit csak akar, de nem tehet olyat, ami más jogait hátrányosan érinti.
30. Marcellus, Digest, X. könyv.
Ha egy katona által kijelölt örökös önként elfogadja a hagyatékot, és miután erre
felszólították, a hagyaték egészéről lemond, a szenátus trebelli rendeletéből eredő perjogok
átruházódnak.
0. Ha egy katona saját akaratából olyan rabszolgát bocsát ki, akinek a szabadságát a Lex Aelia
Sentia vagy bármely más törvény nem engedi meg, a cselekedete semmis.
1. A pretor rendelete, amely szerint a kijelölt örökösök és a hagyatéki örökösök is
mentesülnek az eskü letétele alól, a katonák végrendeleteire is vonatkozik, csakúgy, mint a
trösztök esetében. Ugyanez a szabály vonatkozik arra az esetre is, ha a feltétel becstelen.
2. Megállapítást nyert, hogy a fiát személyesen emancipáló apának a neki járó hagyatékrész
feletti praetoriánus birtokot kell biztosítani, ami a fia végrendeletének rendelkezéseivel
ellentétben történik, kivéve az olyan vagyontárgyak tekintetében, amelyeket a fiú a szolgálat
alatt szerzett, és amelyekkel végrendeletében szabadon rendelkezhetett.
23. Paulus, Kérdések, VII. könyv.
Az isteni Pius Antoninus ugyanis egy rescriptumban kimondta, hogy a katonaként szolgáló fiú
végakaratát megsértve nem lehet a katonaságban szerzett vagyonra vonatkozóan a praetori
birtokot a katonaként szolgáló fiú végakaratát megsértve megadni.
23. Marcellus, Digest, XIII. könyv.
Ha egy katona egy rabszolgát hagyott Titiusra és Seiusra, és míg Seius azon gondolkodott,
hogy elfogadja-e a hagyatékot vagy sem, Titius manumumálta a rabszolgát, Seius pedig
azután visszautasította a hagyatékot, azt mondom, hogy a rabszolga szabad legyen, azon oknál
fogva, hogy ha az örökös manumulálja a bárkire hagyott rabszolgát, és a hagyatékos azután
visszautasítja a hagyatékot, a rabszolga szabad lesz.
0. Modestinus, Szabályok, IX. könyv.
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Ha egy katona hagyatékát nem az örökhagyó nyilvánvaló kívánságának megfelelően kezelik,
az örökösök nem jogosultak a szolgálatban szerzett vagyonára.
7680. Tertyllianus, A Castrense Peculiumról.
Ha egy apai felügyelet alatt álló fiú a hadseregben szolgálva a katonai szokásoknak
megfelelően végrendelkezik, és később, apja halála után posztumusz gyermeke születik, a
végrendeletét megszegik. Ha azonban még mindig ugyanazon a véleményen van, és azt
kívánja, hogy az említett végrendelet továbbra is érvényes maradjon, akkor ugyanúgy
érvényessé teheti, mintha egy másikat tett volna; feltéve, hogy a posztumusz gyermek
születésének időpontjáig katonaként szolgált.
(1) Ha azonban egy apai felügyelet alatt álló fiú, aki katonaként szolgál, végrendeletet tesz,
majd ezt követően, még életében, illetve nagyapja életében egy posztumusz gyermek születik
neki, a végrendeletét nem törik meg, mert az említett gyermek nem kerül az apai felügyelet
alá, és nem tekintendő rendes örökösnek születettnek. Sőt, ez a posztumusz unoka, mivel a fiú
életében született, nem is válhat azonnal a nagyapja rendes örökösévé, és ezért a nagyapa
végakarata nem sérül, mivel, bár azonnal a nagyapja irányítása alá kerül, a fiút mégis
megilleti az elsőbbség.
(2) Ebből következik, hogy ha egy apai felügyelet alatt álló fiú végrendeletet tesz, miközben
katonaként szolgál, és tévedésből, és nem azért, mert ki akarta tagadni az örökségből,
elmulasztja megemlíteni egy utódot; és ha az említett utód a nagyapa halála után, de még a
fiú, azaz saját apja életében születik, a végrendeletét minden bizonnyal megszegi. Ha azonban
az apja polgárrá válása után születik, a megszegett végrendelet érvényessége nem áll helyre.
Ha azonban akkor születik, amikor az apja még a hadseregben szolgál, akkor, ha az utóbbi azt
kívánja, hogy a végrendelet érvényes legyen, akkor az azzá válik, mintha másodszor is
végrehajtották volna.
(3) Ha azonban egy posztumusz gyermek még a nagyapja életében születik, ez nem törik meg
azonnal az apa végrendeletét, hanem csak ott, ahol túléli a nagyapját, míg az apja még él,
mivel most válik először az utóbbi örökösévé. Ez ugyanis azért van így, mert soha nem törhet
meg egyszerre két végrendeletet, vagyis az apja és a nagyapja végrendeletét.
0. Paulus, Kérdések, XIV. könyv.
Az isteni Hadrianus egy rezcriptumban kimondta, hogy egy olyan katona végrendelete, aki
inkább meghal, minthogy fájdalmat vagy az élet bosszúságait elszenvedje, érvényes, és hogy
a hagyatékát azok követelhetik, akiket a törvény szerint megillet, ha végrendeletlenül hal meg.
(1) Egy leszerelt katona egy éven belül elkezdte a végrendeletet, de nem tudta befejezni.
Elmondható, hogy ezzel a törvénnyel érvénytelenné vált az a végrendelet, amelyet a
hadseregben való szolgálata alatt készített, ha az a katonai jognak megfelelően készült;
ellenkező esetben, ha a Common Law szerint érvényes volt, akkor sem lett volna jogilag
érvénytelenítve.
(2) Ez a különbségtétel nem vonatkozik a katona szolgálat közben végrehajtott
végrendeletére, mivel bárhogyan is tesz végrendeletet, az egy következő végrendelet
érvénytelenné teszi azt, mivel a katona kívánsága, bárhogyan is fogalmazza meg,
végrendeletnek minősül.

1287

0. Ugyanaz, Kérdések, XIX. könyv.
Ha egy katona tökéletlen végrendeletet hagy hátra, a felajánlott okirat tökéletes
végrendeletnek minősül, mivel a katona végrendeletét a végakaratának puszta kinyilvánítása
teszi tökéletessé. Ha valaki több végrendeletet tesz különböző napokon, akkor úgy tekintik,
hogy gyakran tesz végrendeletet.
23. Ugyanő, Vélemények, VI. könyv.
A hagyatékot akkor is jogszerűen hagyottnak tekintik, ha a végrendelethez kiegészítő
záradékot csatolnak; így ha az örökhagyó a hagyaték felét hagyja rá egy kiegészítő
záradékkal, a végrendelet által az egészre kijelölt örökösnek a fele jár, és a végrendeletben
hagyott hagyatékokat közösen kell felosztani, amikor azokat kifizetik.
39. Egy katona, miután különböző örökösöket jelölt ki, egyeseket a szolgálatban szerzett
vagyonra, másokat pedig a más módon szerzett vagyonra, később még további örökösöket
jelölt ki a szolgálatban szerzett vagyonára. Úgy tekintik, hogy az első végrendeletből elvette
azt, amit a második végrendeletben megajándékozott, de nem tekinthető úgy, hogy
megváltoztatta volna az első végrendeletét, még akkor sem, ha ezzel csak egy örököst jelölt
ki.
40. Egy katona, amikor végrendeletét írta, nem tudván, hogy felesége terhes, nem tett említést
a meg nem született gyermekről. Mivel a halála után született egy lánya, a végrendeletet úgy
tűnt, hogy megszegte, és a hagyaték nem jár neki. Ha azonban időközben a kijelölt örökös a
hagyatékokat kifizette volna, e váratlan esemény miatt a lánynak praetoriánus kereset járna a
vagyon visszaszerzésére, és a kijelölt örökös, mivel jóhiszemű birtokos volt, nem lesz köteles
jóvátenni mindazt, amit nem tud a hagyatékból visszaszerezni.
41. Egy leszerelt katona halála idején azt kívánta, hogy a szolgálati ideje alatt a közös jog
szerint végrehajtott végrendelet érvénytelen legyen, és inkább végrendeletlenül akart
meghalni. Úgy határoztak, hogy az örökösök kijelölése és helyettesítésük változatlanul
megmarad, de azok, akik a végrendelet alapján örökséget követelnek, a Common Law-nak
megfelelően rosszhiszeműségre hivatkozva kivételt képeznek, és hogy e kivétel erejét a
követelést előterjesztő személyek rangja szerint szabályozzák; egyébként, ha minden más
dolog egyenlő, a birtokos állapota előnyösebb.
42. Egy katona, aki a Common Law szerint végrendelkezett, később a katonai jognak
megfelelően végrendelkezett, és a szolgálatból való leszerelése után egy évvel rendelkezett a
teljes vagyonáról. A Bíróság úgy ítélte meg, hogy az első végrendelet ereje megsemmisült, és
nem volt visszaállítható.
(1) Paulus, Kérdések, VII. könyv.
Egy katona, aki szabad ember volt, végrendeletében két örököst jelölt ki, és mivel az egyikük
visszautasította az elfogadást, az örökhagyó az adott rész tekintetében végrendelettel halt meg,
azon oknál fogva, hogy egy katona részben végrendelettel is meghalhat, és a praetoriánus
birtokot egy patrónus ab intestato szerezheti meg; ugyanis hacsak nem bizonyított az elhunyt
szándéka, hogy ha az egyik örökös visszautasítja a részét, az egész vagyon a másik örökösre
szálljon.
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40. Ugyanaz, Kérdések, VIII. könyv.
Amikor azt mondják, hogy ha egy katona a leszerelését követő egy éven belül meghal, akkor
a katonai joggal összhangban végrehajtott végrendelete érvényes; ez akkor is igaz, ha a
kinevezésének feltételét az év elteltével kell teljesíteni, feltéve, hogy tizenkét hónapon belül
meghal. Ezért, ha a fia helyett, aki az örököse volt, helyettesét nevezi ki, nem számít, hogy a
fiú mikor hal meg, mert elegendő, ha az apja egy éven belül meghal.
41. Egy katona végrendeletet tett, majd miután nem méltatlan okból leszerelt, ismét
besorozták egy másik hadtestbe; felmerült a kérdés, hogy a végrendelet, amelyet a
szolgálatban teljesített, érvényes-e. Kérdezem, hogy a katonai jog vagy a Common Law
szerint hajtotta-e végre. Ha a Common Law szerint hajtotta végre, akkor kétségtelen, hogy
érvényes; de ha katonaként tette, akkor úgy gondoltam, hogy helyénvaló megkérdezni, hogy
mikor vonult be másodszor is, miután leszerelt, hogy egy éven belül vagy később.
Megállapítottam, hogy egy éven belül vonult be, és ezért, mivel a végrendelete a katonai jog
szerint még mindig érvényes, és ugyanezen jog szerint készíthetett egy másikat, érvényes
lesz-e a végrendelete az év letelte után, ha meghal? Ebben a kérdésben némi kétségem van,
azon oknál fogva, hogy a másik szolgálati ideje nemrégiben volt. Jobb azonban azt állítani,
hogy a végrendelet érvényes, mivel a két szolgálati idő úgyszólván egyesült. Nem utalok arra,
aki, miután másodszor is bevonult, kijelentette, hogy azt akarja, hogy végrendelete érvényes
legyen; mert ebben az esetben azt úgyszólván a második szolgálati ideje alatt tette, ugyanúgy,
mint amikor egy civil tesz végrendeletet, és utána katonává válik.
(1) Ugyanaz, Kérdések, IX. könyv.
Ha egy apai felügyelet alatt álló fiú, miközben a hadseregben szolgált, fogságba esett és az
ellenség kezén halt meg, azt mondjuk, hogy a Kornéliai törvény az ő végrendeletére is
vonatkozik. Feltehetjük azonban a kérdést, hogy ha az apja előtte halt meg otthon, és ha az
említett fiútól unoka született neki, vajon az apai végrendelet ugyanígy megszűnik-e? Meg
kell állapítanunk, hogy a végrendelet nem törik meg, azon oknál fogva, hogy az apja éppen
akkor halottnak tekintendő, amikor fogságba esett.
42. Ugyanő, Vélemények, XI. könyv.
Lucius Titius, egy katona, lediktálta a végrendeletét a titkárának, hogy jegyzetekből készítse
el, és mielőtt teljesen kiírta volna, meghalt. Kérdezem, hogy ez a diktálás érvényes lehet-e?
Azt válaszoltam, hogy a katonáknak meg van engedve, hogy végrendeletüket bármilyen
módon és módon elkészítsék, feltéve, hogy ezt úgy teszik, hogy azt törvényes bizonyítékokkal
meg lehet állapítani.
43. Azt is kimondták, hogy amennyiben egy rabszolga a katonai joggal összhangban készült
végrendelet alapján (bár feltételhez kötve) jogosult örökségre, akkor is követelheti a
szabadságát.
44. A következő ügyben szintén véleményt nyilvánítottak. Lucius Titius, egy katona,
végrendeletében kijelentette: "Pamphila legyen egész vagyonom örököse", majd egy másik
záradékkal ugyanezt a hagyatékot Seproniusra, egyik bajtársára hagyta, és megbízta őt, hogy
az említett rabszolgát szabadon engedje. Kérdezem, hogy Pamphila ugyanúgy az örököse
lenne-e, mintha közvetlenül az örökhagyó kezétől kapta volna meg a szabadságát? A válasz
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az volt, hogy úgy kell érteni, hogy a katona abban az időben, amikor rabszolganőjét
örökösévé nevezte ki, nem tudta, hogy a rabszolganő a kinevezése folytán szabadságot fog
kapni; ezért utólag nem volt oka arra, hogy bajtársát a manumitációra kérje, mivel az első
záradék értelmében szabad és örököse lett, és mivel a végrendeletnek nem volt ereje és
hatálya, az örökhagyó szándékába nem avatkozott bele.
0. Tryphoninus, Disputációk, XVIII. könyv.
A katona a következőképpen jelölhet ki örököst: "Amíg Titius él, ő legyen az örökösöm,
halála után pedig Septicius legyen az örökösöm". Ha azonban azt mondaná: "Titius legyen tíz
évig az örökösöm", anélkül, hogy helyettest nevezne ki, tíz év elteltével végrendeletlen lesz;
és mivel a katona egy bizonyos időponttól kezdve és egy bizonyos időig nevezhet ki örököst,
a fentiekből az következik, hogy mielőtt elérkezne az az idő, amikor a kijelölt örökös az
öröklésbe felvehető, végrendeletlen lesz; és mivel a katona hagyathatja vagyonának egy
részét, ugyanezen kiváltság révén jelentős ideig végrendeletlen maradhat.
1. Egy nő, akit azzal gyanúsítanak, hogy kicsapongó, nem vehet el semmit egy katona
akaratából, ahogyan azt az isteni Hadrianus egy rescriptumában kijelentette.
2. A katona nem jelölhet ki gyámot egy olyan kiskorú számára, aki más ellenőrzése alatt áll.
3. Ha egy katona kitagadja a fiát, vagy ha tudva, hogy a fia a fia, csendben átadja őt, felmerül
a kérdés, hogy megterhelhet-e egy helyettest a hagyaték kifizetésével. Úgy ítéltem meg, hogy
ezt nem teheti meg, még akkor sem, ha bőséges örökséget hagyott a kitagadott fiára.
4. A katona bárkit helyettesíthet az emancipált fiú helyett; az előbbi azonban csak az apától a
fiúra szállt vagyon tekintetében gyakorolhatja jogát, és csak annyiban, amennyiben az apának
már volt vagy később szerzett vagyona érintett. Ha ugyanis a fiú életében, vagy amíg a
nagyapa még élt, a helyettesítést elvégezte, senki sem mondhatja, hogy a nagyapától kapott
vagyon a helyettesítőt illeti meg. Ha a katona hagyatékát nem jegyezték be, felmerül a kérdés,
hogy érvényes lesz-e az a helyettesítés, amelyet egy kiskorú javára végzett. Az eredmény az,
hogy érvényesnek kell tekinteni, mert a katona végrendelkezhet a fia javára, még akkor is, ha
saját maga számára nem tehet végrendeletet.
5. Ulpianus, Az ediktumról, XLV. könyv.
A katonai jog szerint bárki végrendelkezhet, attól a naptól kezdve, hogy belépett a
szolgálatba, de ezt nem teheti meg korábban; ezért azok, akiket még nem soroztak be
ténylegesen a hadseregbe, még ha be is sorozták őket, és közköltségen utaznak is vele, még
nem számítanak katonának, mivel ahhoz, hogy katonának minősüljenek, be kell vonulniuk a
sorállományba.
6. Papinianus, Vélemények, VI. könyv.
Az apai felügyelet alatt álló fiú, aki a Lovagrendhez tartozik és a császár kíséretébe van
beírva, amint a hadseregbe vezénylik, végrendelkezhet a castrense peculiumáról.
7. Ulpianus, Az ediktumról, XLV. könyv.
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A császári rescriptiókból kiderül, hogy ha valaki, aki abba az osztályba tartozik, amelynek
tagjai a katonai jog szerint nem tehetnek végrendeletet, történetesen az ellenség országában
tartózkodik, és ott meghal, akkor bármilyen módon végrendelkezhet, akár a tartomány
kormányzója, akár valaki más, akinek a katonai jog szerint nincs joga végrendelkezni.

2. cím. A birtokok megszerzéséről vagy visszautasításáról
8. Paulus, A Sabinusról, II. könyv.
Akinek joga van egy egész birtokot megszerezni, az nem fogadhatja el annak felosztásával
annak csak egy részét.
9. Ulpianus, Sabinusról, IV. könyv.
Ha valakit ugyanazon vagyon több részének örökösévé neveznek ki, nem fogadhat el
néhányat, és nem utasíthatja el a többit.
10. Ugyanő, A Sabinusról, VI. könyv.
Amíg az első kijelölt örökös beléphet a hagyatékba, addig a helyettesítő nem teheti ezt meg.
11. Ugyanő, A Sabinusról, III. könyv.
Az az örökös, akinek nincs joga belépni a hagyatékba, nem tekinthető úgy, hogy
visszautasította azt.
12. Ugyanő, A Sabinusról, I. könyv.
Megállapítást nyert, hogy egy néma vagy süket személy, még ha így is született, örökösként
eljárhat és kötelezheti magát egy hagyatékra.
13. Az is rendezett, hogy aki a törvény szerint nem rendelkezhet a vagyona felett, ha
örökösnek kellene kinevezni, akkor is beléphet a hagyatékba.
14. Ugyanő, A Sabinusról, VI. könyv.
Aki másnak a fennhatósága alatt áll, nem kötelezheti azt, akinek a fennhatósága alatt áll, a
hagyaték tartozásaiért, annak beleegyezése nélkül, kivéve, ha az apa felel a tartozásokért.
15. A birtoklással kapcsolatban megállapítást nyert, hogy megerősítettnek kell tekinteni azt,
amit a fiú az apja akaratával ellentétben, annak ellenőrzése alatt elismer, az apja akaratával
szemben.
16. Ha azonban az anya hagyatéka a szenátus árvasági rendeletének megfelelően a fiára mint
törvényes örökösre száll át, ugyanezt a szabályt kell alkalmazni.
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17. Ha a fiú nem fogadta el a birtokot, de mégis hosszabb ideig annak birtokában maradt,
akkor úgy kell tekinteni, hogy elfogadta azt; amint azt az Isteni Pius és a mi császárunk egy
rezcriptumban megállapította.
18. Ha az, aki apai felügyelet alatt álló fiúnak hitte magát, apja parancsára belép egy birtokba;
úgy tartják, hogy az említett birtokot sem ő, sem az apja nem szerezte meg, aki elrendelte,
hogy azt elfogadja, még ha az apa meg is halt, miután ezt megtette, ha apja halála után belép a
birtokba, és ezzel kötelezi magát annak adósságaiért; ahogy Julianus a Digest harmincegyedik
könyvében állítja. Ha ugyanis valaki kétséges, hogy apai felügyelet alatt álló fiú-e vagy sem,
és apja halálával a saját urává válik, a jobb vélemény szerint beléphet a birtokra.
19. Előfordul, hogy az apai felügyelet alatt álló fiú anélkül szerez birtokot, hogy azt elfogadná
az, akinek a felügyelete alatt áll; például amikor az unokát nevezik ki örökösnek a meg nem
öröklött fiú helyett, és az apja őt teszi meg örökösének, sőt szükségszerű örökösének anélkül,
hogy a fiú formálisan elfogadná a birtokot.
20. Ha valakit a kitagadott fiú örökösnek jelöl ki, az nem teszi őt szükségszerű örökösévé,
hanem el kell rendelnie, hogy lépjen be a hagyatékba, mivel halálakor nem állt az ő irányítása
alatt; mert senki sem válhat szükségszerű örökösévé olyan személy által, aki maga nem tudja
megszerezni a hagyatékot.
21. Celsus a Digestus tizenötödik könyvében kijelentette, hogy ahol valaki a testi büntetéstől
való félelem miatt, vagy másfajta kényszer hatására úgy tesz, mintha elfogadna egy birtokot;.
ha szabad ember, akkor nem tekinthető örökösnek, ha pedig rabszolga, akkor nem teszi
örökösévé urát.
22. Paulus, Sabinusról, I. könyv.
Ha valaki egy apai felügyelet alatt álló fiút jelöl ki örökösének, és azután azt mondja: "Ha az
említett Titius, apai felügyelet alatt álló fiú nem lesz az örökösöm, legyen Sempronius az
örökösöm"; és a fiú apja utasítására lép a birtokba, a helyettesítő kizárásra kerül.
23. Ha a fiú, mielőtt tudta volna, hogy ő az apja szükségszerű örököse, meghal, és egy fiút
hagy hátra szükségszerű örökösként, az unokának meg kell engedni, hogy visszautasítsa a
nagyapja hagyatékát, azon oknál fogva, hogy ez a kiváltság az apját is megillette volna.
24. Minden öröklésben, aki egy olyan fél örököse, aki Titius örököse, az maga is Titius
örökösének tekintendő, és nem utasíthatja vissza az utóbbi örökségét.
25. Ulpianus, Sabinusról, VII. könyv.
Hazánk szokása szerint sem a férfi, sem a női gyámolt nem kötheti meg magát gyámja
felhatalmazása nélkül. Teljesen nyilvánvaló azonban, hogy egy hagyaték elfogadása, még ha
az nem is fizetőképes, felelőssé tesz bennünket annak tartozásaiért. Ebben az esetben olyan
hagyatékra utalunk, amelyre a felek nem mint szükségszerű örökösök lépnek örökbe.
26. A serdülőkorba még be nem lépett gyermek, aki másnak a felügyelete alatt áll, és az
utóbbi utasítására lép be egy birtokba, akkor is megszerzi azt, ha jogilag nem képes a
cselekvőképességre.
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27. Paulus, A Sabinusról, II. könyv.
Ha egy gyámolt képes saját maga helyett cselekedni, még ha olyan korú is, hogy nem képes
megérteni a hagyaték elfogadásának értelmét (bár egy ilyen korú fiúról nem feltételezik, hogy
bármit is tudna vagy el tudna dönteni, éppúgy, mint egy elmebetegről), akkor is szerezhet
hagyatékot gyámja felhatalmazása alapján; ugyanis ezt a kiváltságot a gyámoltaknak
kedvezményeként adják.
28. Ulpianus, Sabinusról, VII. könyv.
Ha egy egész hagyatékot örökölő csak egy részét kívánja elfogadni, akkor úgy kell tekinteni,
hogy a teljes hagyaték örököseként járt el.
29. Pomponius, Sabinusról, III. könyv.
A serdülőkor alatti gyermekeknek hatalmat adnak arra, hogy apjuk hagyatékát teljes
mértékben visszautasítsák, de a serdülőkorba lépett gyermekek csak akkor tehetik ezt meg, ha
nem avatkoztak bele a hagyaték ügyeibe.
30. Ulpianus, Az ediktumról, XI. könyv.
Ha egy gyermek nem avatkozott bele apja hagyatékának ügyeibe, akár nagykorú, akár
kiskorú, nem szükséges, hogy a prétorhoz forduljon, hanem elegendő, ha nem foglalkozott a
hagyaték ügyeivel. A Semestriában Vivius Soter és Victorinus számára egy rescriptumban
kimondták: "Nem szükséges a nagyapjuk által kötött szerződés miatt a gyámoltak teljes
visszaszolgáltatása, ha apjuk azt akarta, hogy ne fogadják el a hagyatékát, ha semmit sem
tettek, sem az örökös érdekében semmilyen ügyet nem intéztek".
31. Ugyanő, A Sabinusról, VII. könyv.
Az a fél, akit örökösnek neveztek ki, vagy akire a törvény szerint szállt a hagyaték, azt
visszautasítással elveszíti. Ez csak akkor igaz, ha a hagyaték olyan állapotban van, hogy az
birtokba vehető, de ha az örököst feltételhez kötik, és a feltétel teljesülése előtt visszautasítja a
hagyatékot, akkor a cselekménye semmis, függetlenül attól, hogy milyen feltételhez kötött, és
még akkor is, ha az a végrendeletétől függ.
32. Ha az örökösnek kétségei vannak afelől, hogy az örökhagyó él-e még vagy sem, és
visszautasítja a hagyatékot, akkor a cselekménye semmis.
33. Hasonlóképpen, ha a helyettes visszautasít egy hagyatékot, mielőtt a kijelölt örökös arra
vonatkozóan döntést hozna, a visszautasítás nem lesz érvényes.
34. Ha egy apai felügyelet alatt álló fiú vagy egy apa visszautasít egy hagyatékot, egyikük
sem sérti a másik jogait, de mindketten együttesen visszautasíthatják azt.
35. Paulus, A Sabinusról, II. könyv.
Ugyanez a szabály vonatkozik arra az esetre is, ha a hagyaték törvényes úton a gyermekekre
száll.
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36. Ulpianus, Sabinusról, VII. könyv.
Aki azt hiszi, hogy ő a szükséges örökös, holott önkéntes örökös, nem utasíthat el egy
örökséget; mert ebben az esetben a véleménynek nagyobb súlyt tulajdonítanak, mint az
igazságnak.
37. Ugyanő, Az ediktumról, XXIV. könyv.
Másrészt pedig, aki azt hiszi, hogy ő szükséges örökös, az nem válhat önkéntes örökössé.
38. Ugyanő, A Sabinusról, VII. könyv.
Az sem utasíthatja el a végrendeletet, aki szerint az érvénytelen vagy hamisított. De ha
bizonyos, hogy a hamisnak mondott végrendelet nem az; mivel a birtokba lépéssel
megszerezheti azt, így annak visszautasításával is elveszíti azt.
39. Ha egy kijelölt örökös, aki egyúttal törvényes örökös is, a hagyatékot kinevezése miatt
visszautasítja, nem lehet őt törvényes örökösként az öröklésbe bevenni; ha azonban törvényes
örökösként visszautasítja a hagyatékot, miközben tudja, hogy egyúttal örökösnek is
kinevezték, akkor úgy kell tekinteni, hogy mindkét minőségében visszautasította azt. Ha nem
tudott a kinevezéséről, akkor a visszautasítás nem sérti őt egyik tekintetben sem, sem a
végrendeleti öröklés tekintetében, mivel azt nem utasította vissza, sem a törvényes öröklés
tekintetében, mivel azt még nem kapta meg.
40. Paulus, A Sabinusról, II. könyv.
Bárki, aki birtokot szerezhet, el is utasíthatja azt.
41. Ugyanez, Az ediktumról, LIX. könyv.
Ha valaki egy hagyatékra kíván rálépni, vagy annak praetoriális birtoklását kívánja követelni,
biztosnak kell lennie abban, hogy az örökhagyó meghalt.
42. Ulpianus, Az ediktumról, LXI. könyv.
Örökösnek minősül, aki bármit megtesz annak minőségében. Julianus pedig általánosságban
azt állította, hogy csak az jár el örökös minőségében, aki ilyen minőségében bármilyen ügyet
intéz; de örökösként eljárni nem annyira ténykérdés, mint inkább szándék kérdése, mert
szándékában kell állnia, hogy a cselekményt örökösként hajtsa végre. Ha azonban valamit
gyermeki ragaszkodásból vagy a hagyatéki vagyon védelme érdekében tesz, vagy ha nem
örökösként vagy tulajdonosként, hanem valamilyen más jogcímen jár el, nyilvánvaló, hogy
nem tekinthető örökösként eljárónak.
43. És ezért a szükséges örökösöknek minősülő gyermekek azt szokták állítani, hogy ha a
hagyaték érdekében bármilyen ügyet intéznek, azt csak természetes szeretetből vagy a vagyon
védelme érdekében teszik, vagy azért, mert az az övék; mint például amikor egy gyermek
eltemeti az apját, vagy csak azt teszi, ami igazságos és amit megkövetelnek tőle. Ha azonban
azzal a szándékkal jár el, hogy örökös legyen, akkor örökösként cselekszik, mert ha a
gyermeki tisztelettől indíttatva tesz bármit, akkor nem tekinthető úgy, hogy örökösként
cselekedett. Ilyen esetekben a birtokhoz tartozó rabszolgáknak vagy teherállatoknak élelmet
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biztosít, vagy eladja őket. Ha ezt örökösként teszi, akkor örökösként cselekszik, ha pedig nem
így tesz, hanem csupán megpróbálja megőrizni a birtokot, mert úgy véli, hogy az az övé;
vagy, miközben mérlegeli, hogy milyen utat kövessen, csupán intézkedéseket tesz, hogy a
birtok vagyona megmaradjon; és ha arra a következtetésre jut, hogy nem örökösként
viselkedik, nyilvánvaló, hogy nem lehet úgy tekinteni, hogy ebben a minőségében cselekedett.
Ha tehát vagy bérbe adta vagy javította a hagyatékhoz tartozó földeket vagy házakat, vagy
bármi mást tett ilyesmit, de nem azzal a szándékkal, hogy örökösként járjon el, hanem pusztán
a helyettesítés vagy az ab intestato örökös javára, vagy olyan vagyontárgyakat ad el, amelyek
romlandóak; nem kerül olyan helyzetbe, mint aki örökösként jár el, mert nem állt
szándékában ilyet tenni.
44. Ha azonban örökösként olyan vagyontárgyra tartana igényt, amely nem száll át az idegen
örökösre, nézzük meg, hogy felelősséggel tartozik-e a hagyaték tartozásaiért; például, ha apja
egyik felszabadított emberének szolgálatait követeli, amelyeket az idegen örökös nem
követelhet, de követeléssel megszerezhet; megállapítható, hogy nem örökösként jár el; mert
ilyen követeléssel a hitelezők élhetnek, és különösen a jövőben teljesítendő szolgálatokért.
45. Az a fiú, aki a holttestet az apja családi sírjába temeti, ezzel a cselekedettel nem teheti
magát felelőssé az utóbbi hitelezői előtt; ezt a véleményt Papinianus is vallja, és ez a
méltányosabb, bár Julianus ennek ellenkezőjét állítja.
46. Papinianus azt mondja, hogy egyes hatóságok szerint, ha egy fiú, akit apja örökösévé
neveztek ki, és visszautasítja a hagyaték elfogadását, ha pénzt kap egy rabszolgától, akinek a
fizetség feltétele mellett szabaddá kellett volna válnia, akkor a hagyaték hitelezői perelhetik
őt, függetlenül attól, hogy a kifizetett pénz a rabszolga peculiumának része volt-e vagy sem;
mivel azt mintegy az elhunyt kívánságára, a feltétel teljesítése céljából kapta. Julianus úgy
véli, hogy ugyanez a szabály akkor is érvényes, ha a fiú nem fogadta el a hagyatékot. Végül
Papinianus azt mondja, hogy csak akkor jár el örökösként, ha ő az egyedüli örökös, de ha
társörököse lenne, és ez utóbbi belépne a hagyatékba, a fiú, aki a rabszolgától kapott pénzt,
nem lenne kénytelen megvédeni a hitelezők által indított pereket; mivel ugyanis mivel fiúként
utasította vissza a hagyatékot, a praetoriánus törvény szerint őt is megilletik azok a jogok,
amelyeket az örökséget visszautasító emancipált gyermek élvez. Ha tehát a rabszolgát az
örökhagyó kifejezetten arra utasította, hogy fizesse ki a pénzt a fiának, akkor is elnyerhette
volna a szabadságát, ha nem fizet neki. Ezért azt mondják, hogy örökösként járt el, mivel
megkapta azt, amit nem szerezhetett volna meg anélkül, hogy felvenné az örökös nevét és
jogait.
47. Ha egy fiú pert indít egy sírboltot megsértő személy ellen, még ha az a hagyatékhoz is
tartozik, nem tekinthető úgy, hogy beavatkozott volna annak ügyeibe, mivel nem vesz el
semmit apja hagyatékából; mivel e kereset tárgya inkább büntetés és büntetés, mint a vagyon
visszaszerzése.
48. Ugyanő, A Sabinusról, VII. könyv.
Ha egy idegen birtokában van egy hagyatékhoz tartozó vagyontárgy, amelyet eltulajdonított
vagy ellopott, nem örökösként jár el, mivel cselekménye ellentétes szándékot mutat.
49. Néha az örökös puszta szándéka is felelőssé teszi őt a hagyatékért; például amikor
örökösként olyan vagyontárgyat használ, amely nem tartozik hozzá.
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50. Mégis, senki sem szerezhet örökösi minőségben birtokot, ha az már rá szállt. De azt
mondjuk, hogy azokban az esetekben, ahol úgy ítéltük meg, hogy a hagyaték visszautasítása
semmis, meg kell jegyezni, hogy ha a fél örökösként jár el, akkor az elfogadása is semmis
lesz.
51. Ha valaki nem tudja, hogy a hagyaték mely részére nevezték ki örökösnek, Julianus
szerint ez nem akadályozza meg abban, hogy ebben a minőségében járjon el. Ezt a véleményt
Cassius is helyesli, ha a fél tisztában volt azzal a feltétellel, amely alapján kinevezték; feltéve,
hogy a feltételt betartották. De mi van akkor, ha nem tudott arról, hogy a feltételnek eleget
tettek? Úgy vélem, hogy ugyanúgy beléphet a hagyatékba, mintha nem tudott volna arról,
hogy társörökösének, akinek a helyébe lépett, a része az utóbbi visszautasításával
megnövekedett.
52. Paulus, A Sabinusról, II. könyv.
Ha valaki, aki jogosult a törvényes öröklésre, abban a hitben, hogy az elhunyt a rabszolgája
volt, ennek következtében megszerzi a peculiumát, akkor úgy tartják, hogy nem lesz köteles a
hagyatékra. Ezért azt mondjuk (ahogyan Pomponius tartja), hogy ugyanez a szabály
vonatkozik arra az esetre is, ha valaki, akiről azt hitte, hogy az ő szabad embere, birtokba
veszi a hagyatékot, holott az valójában szabadszülött volt. Mivel ugyanis bárki azzal, hogy
örökösként jár el, felelőssé teszi magát a hagyatékért, meg kell állapítania, hogy az említett
hagyaték milyen jogcímen illeti meg őt; például ha a legközelebbi hozzátartozót érvényes
végrendelettel nevezik ki örökösnek, és mielőtt ez utóbbi bemutatásra kerülne, és miközben
azt hiszi, hogy az örökhagyó végrendelet nélkül halt meg, még ha minden tekintetben
tulajdonosként járna is el, ő mégsem lesz az örökös. Ugyanez a jogi szabály érvényesül akkor
is, ha nem szabályszerűen végrehajtott végrendelet által nevezik ki örökösnek, és miután az
utóbbit bemutatták, ő úgy gondolja, hogy az törvényes, mégsem fogja megszerezni a
hagyatékot; még akkor sem, ha a hagyatékhoz tartozó összes vagyontárgyat tulajdonosként
kezelné.
53. Pomponius, Sabinusról, III. könyv.
Ha valaki visszautasít egy hagyatékot vagy örökséget, akkor biztosnak kell lennie a jogaiban.
54. Ulpianus, Sabinusról, VII. könyv.
Felmerült a kérdés, hogy örökösként jár-e el az a személy, aki egy hagyaték visszautasításáért
kártérítésként pénzösszeget kap. Úgy döntöttek, hogy az, aki a pénzt a hagyatékról való
lemondás ellenértékeként kapta, nem örökösként járt el; de a prétori ediktum által kiszabott
büntetés továbbra is terheli. Ezért akár a helyettestől, akár a törvényes örököstől kapta a pénzt,
úgy tekintik, hogy azt mortis causa kapta. Ugyanez a szabály érvényesül akkor is, ha nem ő
kapta a pénzt, hanem azt csak ígérték neki, mert a kikötés alapján, mortis causa, hozzájutott.
55. Ugyanő, A Sabinusról, VIII. könyv.
Ha egy máshoz tartozó rabszolga, aki jóhiszeműen szolgál engem, az én parancsomra belép
egy birtokra, akkor olyan cselekményt követ el, amely érvénytelen, és nem szerezheti meg az
említett birtokot helyettem, és az ilyen cselekmény akkor sem lesz érvényes, ha olyan
rabszolga hajtja végre, akinek én vagyok a haszonélvezője.
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56. Az önkormányzathoz, társasághoz vagy decuriához tartozó rabszolga, akit örökösnek
neveznek ki, a manumitálás vagy elidegenítés után léphet be a birtokra.
57. Ha az említett rabszolga a kincstárhoz tartozik, akkor a császári intéző parancsára léphet
be a birtokra, amint azt a rescriptiókban már gyakran megállapították.
58. Ha nyilvánvaló, hogy valaki büntető rabszolgává vált azáltal, hogy gladiátorokkal vagy
vadállatokkal való harcra vagy bányamunkára ítélték, és örökösnek nevezik ki, akkor a
kinevezése úgy tekintendő, mintha nem történt volna meg, amint azt az isteni Pius egy
rescriptumában megállapította.
59. Annak az embernek a rendelkezése, aki egy másik embert irányítása alatt tart, nem
hasonlít a gyámhatósághoz, amely az ügylet megkötése után léphet közbe, hanem meg kell
előznie az elfogadást; ahogy Gaius Cassius mondja a Polgári törvénykönyv második
könyvében. Ő is úgy véli, hogy ez a megbízás közölhető hírnök útján vagy levélben.
60. Ha azonban a sorrendet általánosságban adják meg, a következőképpen: "Bármilyen
vagyon is szálljon rátok", vagy konkrétan? A jobb vélemény az (ahogyan Gaius Cassius véli),
hogy konkrétan kell megadni.
61. Felmerül az a kérdés is, hogy a végzés adható-e kifejezetten egy még élő férfi hagyatékára
való hivatkozással. Úgy vélem, hogy amennyiben a végzést egy még élő személy hagyatékára
hivatkozva adták ki, azt nem kell teljesíteni. Nyilvánvaló, hogy ha az a hír járta, hogy Lucius
Titius meghalt, vagy ha a végrendeletet még nem nyitották fel, és még mindig bizonytalan
volt, hogy a fiút jelölték-e ki örökösnek, akkor az örökösnek kijelölt személyt el lehetett
utasítani, hogy lépjen be a hagyatékba.
62. De mi van akkor, ha a "hagyaték megszerzésére" kellene utasítani? Megállapítanák-e,
hogy a fél utasítást kapott a birtokba lépésre? Mi lenne, ha arra utasítanák, hogy "kérje a
birtok praetoriális birtokba vételét", vagy "adja el a birtokhoz tartozó ingatlanokat"? Vagy mi
lenne, ha a fiú belépne a birtokra, miután az apa megerősítette a birtok praetoriánus birtoklás
iránti kérelmét? Vagy mi van akkor, ha a fiú belép a birtokra, miután elrendelték, hogy
örökösként járjon el? Kétséges-e, hogy úgy tekintik, hogy az apja utasítására lépett be a
hagyatékba? Valójában a jobb vélemény az, hogy minden ilyen esetben fel kell hívni a
figyelmet a hagyatékba való belépésre.
63. Egy apa a következőképpen írt a fiának: "Tudom, fiam, hogy körültekintően fogsz
vigyázni Lucius Titius birtokára, amelyet rád ruháztak." Úgy gondolom, hogy a fiú az apja
megbízásából lép a birtokra.
64. Mi lenne, ha a következőképpen rendelkezne: "Menjetek be a birtokra, ha célszerűnek
tartjátok"; "Ha úgy gondoljátok, hogy célszerű belépni a birtokra, tegyétek meg"? A birtokba
lépés az apa utasítására történik.
65. Ha egy apa megparancsolja a fiának, hogy lépjen be a birtokra, "Titius jelenlétében", vagy
Lucius Titius beleegyezésével, úgy gondolom, hogy a parancsot a törvénynek megfelelően
adták ki.
66. Ha azonban a végzést a fiúnak mint a teljes hagyaték örökösének adják, és megállapítást
nyer, hogy csak egy részének örököse, nem hiszem, hogy ilyen végzés alapján beléphet a
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hagyatékba. Ha azonban az apja elrendeli, hogy a hagyatéknak csak egy részét vegye át, akkor
a teljes hagyatékot átveheti. Más a helyzet, ha az apja elrendeli, hogy ab intestato lépjen be a
birtokra, és ő ezt végrendelet alapján teszi, mert azt hiszem, hogy akkor a cselekménye nem
érvényes; de ha az elrendelés az volt, hogy végrendelet alapján lépjen be a birtokra, a fiú
szintén ab intestato megteheti; mivel nem rontja apja helyzetét. Ugyanez a szabály vonatkozik
arra az esetre is, ha az apa elrendeli, hogy a fiú mint kijelölt örökös lépjen be a hagyatékba, és
megállapítást nyer, hogy a fiú helyettesít, vagy fordítva.
67. Ha azonban egy apa utasítja fiát, hogy lépjen be egy birtokra, mivel ő a serdülőkor alatti
gyermek helyettese, a parancs nem lesz elegendő.
68. Nyilvánvaló, hogy ha a sorrend a következő volt: "Ha Lucius Titius végrendelete alapján
bármilyen vagyon száll rád", akkor fenntartható, hogy egy ilyen jellegű végzés alapján
beléphet rá.
69. Ha azonban, miután kiadta a parancsot, meggondolja magát, mielőtt a fiú belépne a
birtokra, és ezt meg is teszi, akkor a cselekménye semmis.
70. Hasonlóképpen, ha a fiának adná a birtokot, mielőtt az a birtokba lépne, a birtokot nem
fogja megszerezni.
71. Paulus, A Sabinusról, II. könyv.
Ha engem a rabszolgámmal vagy a fiammal együtt örökösnek jelölnek ki, és elrendelem, hogy
a fiam vagy a rabszolgám lépjen be a birtokra, Pomponius azt mondja, hogy a saját
kijelölésem révén azonnal örökös leszek. Marcellus és Julianus is egyetért az ő véleményével.
72. Pomponius, Sabinusról, III. könyv.
Labeo szerint senki sem léphet fel örökösként annak a személynek az életében, akinek a
hagyatékának kezelése kérdéses.
73. Ulpianus, Sabinusról, VIII. könyv.
Arisztosz úgy véli, hogy a prétornak meg kell adnia a jogot a hagyaték átvételére való
hivatkozással tanácskozó örökösnek, hogy beléphessen a hagyatékba, hogy az elhunyt iratait
attól a féltől, akinél azokat letétbe helyezték, követelhesse.
74. Pomponius, Sabinusról, III. könyv.
Ha valakit, akit örökösnek neveztek ki, egy másik örökös, akit vele együtt neveztek ki, és aki
már belépett a hagyatékba, megakadályoz abban, hogy megvizsgálja az elhunyt iratait,
amelyekből meggyőződhet arról, hogy el kell-e fogadnia azt vagy sem, nem tekinthető úgy,
hogy örökösként járt el.
75. Ulpianus, Sabinusról, VIII. könyv.
Ha egy követségen távollévő férfi nem tudja elrendelni, hogy az örökösnek kinevezett és a
tartományban tartózkodó fia lépjen be a birtokra; az isteni Pius a konzulokhoz intézett
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rescriptumában kijelentette, hogy a fia halála esetén könnyítésben kell részesíteni, mert az
állam érdekében távollétben volt.
76. Ahol azt mondják, hogy: "A halála után született gyermek legközelebbi hozzátartozója
nem léphet be a hagyatékba, amíg a nő terhes, vagy azt gondolják, hogy terhes, de ha tudja,
hogy nem terhes, akkor beléphet a hagyatékba"; ez úgy értendő, hogy ez a meg nem született
gyermek legközelebbi hozzátartozójára vonatkozik, aki, ha megszületik, az elhunyt rendes
örököse lesz. Ezek a szavak nemcsak a végrendelettel elhunyt személyekre vonatkoznak,
hanem a végrendeletlenekre is. És ugyanezt kell érteni a meg nem született gyermekre is, aki
vagy a rendes örökös lesz, vagy vérrokon; mivel az előbbi a halál időpontjában már
megszületettnek tekintendő, amennyiben a távolabbi örökösök öröklését elhalasztja, és helyet
foglal benne, ha előkerülne. Ugyanez a szabály vonatkozik a praetoriánus ediktum által
megítélt birtoklásra is. Végül a praetor a még meg nem született gyermeket a birtok birtok
birtokába helyezi.
77. Ezért, ha úgy gondolom, hogy a nő terhes, vagy ha valóban terhes, és a gyermek, akit
szülni fog, az elhunyt megfelelő örököse lesz, nem léphetek be a hagyatékba, mivel a
végrendelet az örökös születésével megszakadhat, hacsak nem feltételezzük azt az esetet,
hogy a meg nem született gyermeket vagy örökösnek nevezik ki, vagy kitagadják.
78. A "Ha a férfi azt hiszi, hogy a nő terhes" kijelentést úgy kell érteni, hogy ha a nő azt
állítja, hogy ebben az állapotban van. De mi van akkor, ha nem állítja, hogy terhes, hanem
tagadja, és mások azt állítják, hogy ebben az állapotban van? Akkor a birtokba nem lehet
belépni, még akkor sem, ha feltételezhetjük, hogy a bábák megerősítik a terhessége meglétét.
Mi van akkor, ha csak az örökös gondolja úgy, hogy a nő terhes? Ha jó okkal gondolja így,
akkor nem léphet be a hagyatékba; de ha a véleménye megegyezik sok más véleményével,
akkor igen.
79. De mi van akkor, ha a nő terhes volt, az örökös pedig azt hitte, hogy nem az, és belépett a
birtokra, és utána abortusz történt? Kétségtelen, hogy a cselekménye semmis. Ezért ez a
vélemény az örökös javára fog válni, amennyiben az igazsággal megegyezik.
80. Ha azonban a nő maga az örökös, és úgy tesz, mintha terhes lenne, akkor a birtokot azáltal
szerzi meg, hogy belép a birtokba. Másrészről viszont nem fogja megszerezni, ha azt hiszi,
hogy terhes, de ez nem így van.
81. Az biztos, hogy a rendes örökösnek akkor is joga van a teljes hagyatékra, ha azt hiszi,
hogy a nő terhes, holott ez nem igaz. Milyen utat kell követni, ha a nő egy gyermekkel terhes?
Örökös lesz-e a hagyaték felére, akár azt az esetet feltételezzük, hogy posztumusz gyermeket
neveztek ki, akár azt, hogy az apa végrendelettel halt meg? Ezt a véleményt, amelyet
Tertullianus a Kérdések negyedik könyvében közöl, Sextus Pomponius tartotta; ő ugyanis úgy
vélte, hogy ha a nő nem terhes, a rendes örökösnek az egész hagyaték jár; mivel ha csak egy
gyermekkel terhes, az emberi faj természetének megfelelően nem lehet második gyermeket is
képezni, mert ez csak a fogantatás után bizonyos idővel történik, és a már megszületett
örökös, még ha nem is tudott róla, a hagyaték felére lesz jogosult, nem pedig a negyedére,
ahogy Julianus tartja.
82. Amikor az apai felügyelet alatt álló fiút vagy rabszolgát neveznek ki örökösnek, a gazda
vagy az apa tudását vagy véleményét kell-e elfogadni a terhességről? Tegyük fel, hogy az apa
úgy gondolja, hogy a nő terhes, a fiú pedig biztos benne, hogy nem az, és a meggyőződésének
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megfelelően lép be a hagyatékba, megkapja-e azt? Szerintem igen, de az ellenkező esetben
úgy vélem, hogy nem.
83. Ha biztos vagyok benne, hogy a végrendelet nem hamis, nem érvénytelen vagy nem tört
meg, bár azt állítják, hogy az, akkor beléphetek a hagyatékba.
84. Paulus, A Sabinusról, II. könyv.
Ha egy utóddal együtt egy utódot is kijelölnek, az utóbbira hagyott hagyaték fennmaradó
része a másik örököst illeti meg, ha bizonyos, hogy a nő nem terhes, még akkor is, ha az
örökösnek erről a tényről nincs tudomása.
85. Ulpianus, Sabinusról, VIII. könyv.
A kijelölt örökös nem léphet be a hagyatékba, ha azt hiszi, hogy az örökhagyó még él, még
akkor sem, ha már meghalt.
86. De még akkor sem léphet be a hagyatékba, ha tudja, hogy örökösnek nevezték ki, de nem
tudja, hogy a kinevezése abszolút vagy feltételes volt-e, még akkor sem, ha esetleg abszolút
örökösnek nevezték ki, vagy ha feltételesen nevezték ki, még akkor sem, ha annak eleget tett.
87. Ha azonban az örökös bizonytalan az örökhagyó állapotát illetően, nevezetesen, hogy
háztartásfő volt-e vagy apai felügyelet alatt álló fiú, akkor nem léphet be a hagyatékba, még
akkor sem, ha az állapota ténylegesen olyan volt, amely lehetővé tette számára, hogy
végrendeletet tegyen.
88. Paulus, Plautiusról, XII. könyv.
Ha az örökösnek kétségei vannak afelől, hogy az elhunyt az ellenség kezén vagy római
polgárként halt-e meg otthon, mivel mindkét esetben joga van a hagyatékba belépni, és abban
az állapotban van, hogy ezt megtehesse, azt kell mondani, hogy beléphet a hagyatékba.
89. Ulpianus, Sabinusról, VIII. könyv.
Ha valakinek kétségei vannak a saját állapotát illetően, és hogy apai felügyelet alatt álló fiú-e,
akkor már megállapítottuk, hogy szerezhet birtokot. De miért léphet birtokba, ha a saját
állapotáról nem tud, de ha az örökhagyó állapotáról nem tud, akkor miért nem teheti ezt meg?
Ennek az az oka, hogy aki nem ismeri az örökhagyó állapotát, az nem tudja, hogy a
végrendelete érvényes-e vagy sem; aki viszont tisztában van a sajátjával, az biztos a
végrendelet érvényességében.
90. Ha egy örököst abszolút módon rendeltek ki, de úgy gondolja, hogy feltételhez kötve
rendelték ki, és miután ennek eleget tett, belép a hagyatékba, megszerezheti-e azt? Ebből
következik, hogy jogszerűen beléphet, különösen akkor, ha az általa képviselt vélemény nem
gördít akadályt az útjába, és nem okoz számára semmilyen kockázatot. Ezt könnyebben el
lehetne ismerni, ha valaki, akit feltétlenül kineveztek, úgy gondolja, hogy feltételhez kötötten
nevezték ki, és hogy a feltétel, amely valamilyen eseménytől függött, teljesült; mert ez a
vélemény nem jelent akadályt a birtok elfogadásának.
91. Ugyanő, A Sabinusról, IX. könyv.
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Ha valakit örökösnek neveztek ki egy birtokrészre, és később Titius, a társörököse helyébe
lépett, és örökösként járt el, mielőtt a birtok a helyettesítés alapján rá szállt volna; a
helyettesítés miatt is örökös lesz, mivel a társörökös részesedése az ő beleegyezése nélkül
jutott hozzá. Úgy vélem, hogy ugyanez a szabály alkalmazandó, ha egy apai felügyelet alatt
álló fiú vagy egy rabszolga az apja vagy gazdája utasítására lép be egy birtokra, és miután
emancipálták vagy manumitálták, a helyettesítés következtében megszerzi azt, mivel az előző
kinevezés hatására örökösökké válnak.
92. Ha az apa, akit azért zártak ki, mert nem teljesítette a vele szemben támasztott feltételt,
elrendeli, hogy fia lépjen be a hagyatékba, akkor azt kell megállapítani, hogy a fiú nem juthat
hozzá a részéhez ezen az úton.
93. De amikor két fia közül az egyiket utasítja, hogy lépjen be a birtokra, akkor a másiknak is
meg kell parancsolnia, hogy ezt tegye.
36. Pomponius, Sabinusról, III. könyv.
Ha egy apa vagy egy gazda belép a birtokrészébe, meg kell parancsolnia fiának vagy
rabszolgájának, aki a társörököse, hogy ő is lépjen be a birtokrészébe.
94. Ugyanő, A Sabinusról, V. könyv.
Az örökös az elhunyt minden jogára jogosult, nem csupán bizonyos vagyontárgyak
tulajdonjogára, mivel a szerződésben vállalt kötelezettségek is átszállnak rá.
95. Ulpianus, Az ediktumról, XLIII. könyv.
Ha két szükségszerű örökös van, akik közül az egyik visszautasítja a hagyatékból való
részesedésének elfogadását, és a másik az első visszautasítását követően a hagyaték ügyeivel
foglalkozik; azt kell megállapítani, hogy nem utasíthatja vissza a hagyaték összes
kötelezettségének átvállalását; mivel vagy tudta, vagy meg kellett volna állapítania, hogy ha a
másik visszautasítja, akkor ő felel majd az adósságért, és úgy kell tekinteni, hogy e feltétel
mellett lépett be a hagyatékba.
96. Ugyanő, Az ediktumról, XLVI. könyv.
Amíg a hagyaték végrendelet alapján birtokba vehető, addig az nem öröklődik végrendeleti
úton.
97. Ugyanő, Disputációk, IV. könyv.
Felmerült a kérdés, hogy ha egy fiú nem kapott apja vagyonából, de mégis kapott valamit,
vagy az apja végakaratának megfelelően teljesített valamilyen cselekményt, kötelezhető-e
arra, hogy apja hitelezőivel szemben úgy feleljen, mintha egy serdülőkorú fiú helyébe lépett
volna? Egy ilyen esetben Julianus a Digestum huszonhatodik könyvében azt a feleletet adta,
hogy az ediktum hatálya alá tartozik, ha a kiskorú vagyonának ügyeibe avatkozott, mert ha
valaki szembeszáll a szülő akaratával, nem szabadna semmit sem kapnia a vagyonából.
Marcellus azonban nagyon szép különbséget tesz ebben az esetben, mivel nem mindegy, hogy
a fiút apja végrendelete alapján apja egész vagyonának örökösévé nevezte ki, vagy annak csak
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egy részének; mivel ha csak egy rész örökösévé vált, akkor a kiskorú vagyonát azután
szerezhette meg, hogy azt az apja vagyonától elválasztották.
98. Julianus, Digest, XXVI. könyv.
Ha egy fiú visszautasítja apja hagyatékát, és örökösként eljárva belekeveredik a kitagadott
testvérének hagyatékába, a helyettesítés alapján megszerezheti az említett hagyatékot.
99. Ulpianus, Disputációk, IV. könyv.
Julianus a Digestum huszonegyedik könyvében azt mondja, hogy ha egy kiskorú
visszautasítja apja hagyatékát, és valaki megjelenik az örököseként, ez utóbbi nem
kötelezhető arra, hogy az apa hitelezőivel szemben feleljen, kivéve, ha az említett kiskorút
helyettesítették; mert hajlik arra a meggyőződésre, hogy ebben az esetben a helyettesítőnek
kell felelnie az apa adósságaiért. Ezt a véleményt Marcellus nagyon helyesen utasítja el, mivel
az ellentétes a kiskorú érdekeivel, aki maga mindenesetre utódot kaphat; mert bárki nagy
vonakodással lépne be a hagyatékba, ha attól tartana, hogy az apa adósságaiért felelősséggel
tartozik. Ellenkező esetben - mondja -, ha lenne olyan testvér, aki visszautasítaná a
végrendeletet, hogy a hagyatékot törvényes örökösként megszerezze, büntetlenül megtehetné;
mert nem lehetne azt állítani, hogy szándékában állt volna kijátszani az ediktumot, amely ezt
előírja, hogy a kiskorú hagyatékát ne terheljék az apa adósságai. Amit azonban a testvérre
vonatkozóan mondtak, azt úgy gondolom, hogy az örökhagyó testvérére kell érteni, nem
pedig a kiskorú testvérére. Ha azonban a kiskorú helyébe egy másik testvér lépne, akkor
kétségtelenül ő lenne a szükséges örököse.
100. Ha egy fiú az apja halála után továbbra is ugyanannak a cégnek a tagja, amelynek apja
életében tagja volt, Julianus nagyon helyesen mondja, megkülönböztetésképpen, hogy nem
mindegy, hogy csak befejez-e valamilyen üzletet, amelyet az apja kezdett el, vagy ő maga
csinál valami teljesen újat; mert ha valami teljesen újat kezd, amely ahhoz a társasághoz
kapcsolódik, amelyhez tartozik, nem tekinthető úgy, hogy beavatkozott volna az apja
vagyonába.
101. Ha egy fiú az apjához tartozó rabszolgát manumitálja, kétségtelenül úgy fogják tekinteni,
hogy beavatkozott az apja vagyonába.
102. A következő esetet javasolták, nevezetesen: Egy fiú rabszolgákat vásárolt apjától a
castrense peculiumával, és apja örökösnek nevezte ki, és megbízta azzal, hogy az említett
rabszolgákat manumitálja. Felmerült a kérdés, hogy ha visszautasítja apja hagyatékát, és
manumitálja a rabszolgákat, akkor úgy tekintendő-e, hogy beavatkozott apja hagyatékába?
Azt mondja, hogy hacsak nem nyilvánvaló, hogy örökösként eljárva manumitálta őket, nem
kell attól tartania, hogy felelősségre vonják, mert beavatkozott a hagyatékba.
103. Julianus, Digest, XXX. könyv.
Az örökös nem szerezheti meg a hagyatékhoz tartozó rabszolga révén az említett hagyatékból
vagy annak részét képező bármely vagyontárgyból való részesedést.
104. Ugyanaz, Digest, XLVII. könyv.
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Ha egy kiskorú az apja örököse, és megtagadja a hagyaték elfogadását, bár az elhunyt
vagyona a hitelezők kezébe kerül, mégis, bármit is tett a kiskorú jóhiszeműen, azt meg kell
erősíteni. Ezért, ha valaki a gyámja beleegyezésével megvásárol egy földterületet egy
gyámoltól, a mentességet meg kell adni neki; és nem számít, hogy a gyámolt fizetőképes-e
vagy sem.
105. Ugyanő, Az Urseius Feroxról, I. könyv.
A hagyaték átvétele nem tartozik a rabszolga szolgálatába.
106. Ezért, ha egy dotal rabszolga belép egy birtokra, a feleség hozományi perben
visszaszerezheti azt, még akkor is, ha a dotal rabszolgák munkájával szerzett vagyon a férjéé.
107. Ha nyereség és haszonszerzés céljából társulást kötnek, minden társnak be kell fizetnie a
közös alapba, amit a munkájával keres, de mindenki szerezhet magának vagyont.
108. Továbbá az a rabszolga, akin valaki haszonélvezeti joggal rendelkezik, nem léphet be
egy birtokra annak a megbízásából, aki az említett haszonélvezeti jogot élvezi.
109. Egyes hatóságok azt a véleményt vallják, hogy ha egy szabad ember, aki jóhiszeműen
szolgálja a rabszolgámat, az én számlámra örököst neveznek ki, akkor az én parancsomra
beléphet a birtokra. Ez akkor igaz, ha úgy értendő, hogy a birtokot nem a saját munkája
eredményeként szerzi meg, hanem azáltal, hogy az én vagyonomra felügyel; mint ahogyan
egy kikötés megtételével és a kézbesítés elfogadásával azáltal szerez számomra tulajdont,
hogy az én ügyeimet intézi.
110. Africanus, Kérdések, I. könyv.
A végrendelet akkor is hamisnak minősül, ha magát az örököst vádolják a hamisítással, mivel
biztosnak kell lennie abban, hogy nem ő követte el a hamisítást ahhoz, hogy jogszerűen
léphessen a hagyatékba; de ha mást vádolnak azzal, hogy az örökös tudta nélkül tette ezt,
akkor nem léphet a hagyatékba, ha kétséges, hogy a végrendelet valódi.
111. Ugyanaz, kérdések, VI. könyv.
Egy bizonyos ember megparancsolta a rabszolgájának, akit örökösnek neveztek ki, hogy
fogadja el a birtokot, de mielőtt ezt megtette volna, a gazda megőrült. Azt mondják, hogy a
rabszolga nem léphet jogszerűen a birtokba, mivel a birtokot nem lehet megszerezni a gazda
beleegyezése nélkül, és egy elmebeteg ember nem adhatja meg a beleegyezését.
112. Paulus, Kézikönyvek, I. könyv.
Ha egy személy utasít egy másikat, hogy követelje meg számára egy ingatlan praetoriális
birtokba vételét, ha ezt tanácsosnak tartja, és a követelés megtétele után a személy
elmebeteggé válik, ennek ellenére a birtokba vételt követően a birtokba vétel mégis
megtörténik. Ha azonban a követelés megtétele előtt az, akit a követelés megtételére utasított,
elmebeteggé válik, akkor azt kell mondani, hogy nem fogja azonnal megszerezni az ingatlan
birtokát. Ezért a praetoriánus birtokbavételre vonatkozó követelést ratifikációval kell
megerősíteni.
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113. Africanus, Kérdések, IV. könyv.
Úgy ítélték meg, hogy az a gyámolt, aki még a gyámja beleegyezésével is belép egy olyan
ingatlanba, amely nem az ő ügyeit intézi, felelősségre vonható.
114. Modestinus, A találmányokról.
Ha egy gyám levélben utasítja gyámoltja rabszolgáját, hogy lépjen be egy birtokra, és a levél
aláírása után meghal, mielőtt a rabszolga a levélnek engedelmeskedve belépett volna a
birtokra, senki sem mondhatja, hogy a gyám később felelősséggel tartozik a birtok
adósságaiért.
115. Africanus, Kérdések, IV. könyv.
Ha egy örököst ugyanazon örökhagyó két végrendelete alapján jelölnek ki, és kétséges, hogy
az utóbbit nem hamisítják-e, akkor úgy ítélik meg, hogy egyik végrendelet alapján sem léphet
be a hagyatékba.
116. Egy apai felügyelet alatt álló fiú, akit örökösnek neveztek ki, értesítette apját, hogy a
hagyaték fizetőképesnek tűnik számára. Az apja azt válaszolta, hogy őt arról tájékoztatták,
hogy a fizetőképességével kapcsolatban kérdéses, ezért alaposabban meg kell vizsgálnia, és
ha fizetőképesnek találja, akkor el kell fogadnia a hagyatékot. A fiú, miután megkapta apja
levelét, belépett az ingatlanba. Kétséges volt, hogy ezt a törvénynek megfelelően tette-e.
Valószínűbbnek mondható, hogy ha nem volt alaposan meggyőződve arról, hogy a hagyaték
fizetőképes, akkor apja nem lett volna felelős.
117. Ha valaki azt mondja: "Ha a hagyaték fizetőképes, elfogadom", az ilyen elfogadás
semmis.
118. Marcianus, Institutes, IV. könyv.
Egy fiút, aki apja irányítása alatt állt, aki elmebeteg volt, örökösnek neveztek ki; az isteni Pius
egy rezcriptumban kijelentette, hogy elnéző lesz, és ha az említett fiú belép a birtokra, azt úgy
fogja tekinteni, mintha az apja tette volna, és megengedi neki, hogy az említett birtokhoz
tartozó rabszolgákat manumitálja.
119. Ha valakit egy birtok egy részének abszolút örökösévé, a fennmaradó résznek pedig
feltételhez kötött örökösévé neveznek ki, ha a feltétel fennállása alatt lép be a birtokba, akkor
az egész birtok örökösévé válik, mert minden körülmények között örökös lesz, hacsak nem
rendelkezik a feltétel teljesülésétől függő birtokrész helyettesítésével.
120. Gaius, A Lex Julia et Papia, XIV. könyv.
Ha egy örököst két hagyatékrészre jelöltek ki, az egyikre feltétlenül, a másikra feltételesen, és
elfogadja a feltétlenül ráhagyott részt, majd meghal, és a feltétel később teljesül, akkor az attól
függő hagyatékrész is az örököst illeti meg.
121. Ha valaki a hagyaték egy részének örökösévé válik, akkor még a beleegyezése nélkül is
megszerzi azon társörökösök részeit, akik megtagadják azok elfogadását; vagyis a részük
hallgatólagosan, még akarata ellenére is az övé lesz.
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122. Florentinus, Institutes, VIII. könyv.
Ha egy örökös belép egy hagyatékba, úgy kell tekinteni, hogy az elhunyt halálának
időpontjától kezdve az örökös az elhunyt helyébe lép.
123. Marcianus, Szabályok, II. könyv.
Ha egy szükséges örökös visszautasítja apja hagyatékát, a társörököse, akár rendes örökös,
akár idegen, vagy elfogadhatja a teljes hagyatékot, vagy visszautasíthatja azt; és ha ő maga
nem tudja visszautasítani azt, akkor a társörököse visszautasítása miatt teheti meg. Ha
azonban a hitelezők azt mondanák, hogy megelégszenek az ő részével, mert nem mentesülhet
a felelősség alól, hacsak nem engedik meg neki, hogy válasszon, akkor le kell mondania a
másiknak a részéről, hogy az abból származó perbeli jogokat a perbe fogott társörökösre
ruházhassák.
124. Ulpianus, Az ediktumról, LVII. könyv.
Ha két örökös közül az egyik beleavatkozik egy hagyatékba, és meghal, és ezt követően a
másik visszautasítja azt, akkor örököse ugyanarra a választásra jogosult, mint amire maga az
elhunyt is jogosult lett volna; ez Marcellus véleménye.
125. Gaius, A tartományi ediktumról, XXIII. könyv.
A prokonzul a szükséges örökösöknek ?nem csak a serdülőkorúaknak, hanem mindazoknak,
akik még nem töltötték be a serdülőkort, de mindazoknak is, akik ezt a kort meghaladták ?
megadja a jogot, hogy visszautasítsák a hagyatékot; így, bár a polgári jog szerint felelősek a
hitelezőkkel szemben, mégsem adnak pert ellenük, ha le kívánnak mondani a hagyatékról. És
valóban megadja ezt a kiváltságot a serdülőkor alattiaknak, még akkor is, ha a hagyaték
ügyeivel foglalkoztak, de megadja azt az e koron felülieknek is, ha nem tették ezt.
126. Mindazonáltal, ha a huszonöt év alatti kiskorúak meggondolatlanul beavatkoztak apjuk
fizetésképtelen vagyonának ügyeibe, az Ediktum általános rendelkezései alapján, az ezen
életkor alatti kiskorúakra vonatkozóan, mentességben lehet őket részesíteni; mivel ha
idegenek lévén, fizetésképtelen vagyonba lépnek, az Ediktumnak megfelelően teljes
visszatérítésben lehet őket részesíteni.
127. Ez a kiváltság azonban nem illeti meg azokat a rabszolgákat, akik szükséges örökösök,
függetlenül attól, hogy a serdülőkort betöltötték-e vagy sem.
128. Paulus, Szabályok, II. könyv.
Ha egy rabszolgát egy birtokrész örökösévé neveznek ki, és a társörököse még nem lépett be a
birtokba, akkor szabad és szükségszerű örökös lesz, mert szabadságát nem a társörököstől,
hanem önmagától kapja; kivéve, ha a kinevezése az alábbiak szerint történt: "Ha valaki az én
örökösöm lesz, legyen Stichus szabad és legyen az én örökösöm".
129. Neratius, Pergamenek, II. könyv.
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Ha valaki az apja örököse lesz, és egyben egy serdülőkorú gyermek helyettesévé is kinevezik,
nem utasíthatja vissza az utóbbi hagyatékát. Ezt úgy kell érteni, hogy ez akkor is érvényes, ha
az örökös a kiskorú életében hal meg, majd maga a kiskorú is meghal; mert aki örökös lesz, az
szükségképpen a kiskorú örököse is lesz. Ha ugyanis a második örökös akarata ellenére
kötelezi magát, úgy kell tekinteni, hogy a kiskorú öröksége egyesül az apa örökségével, és a
felhalmozási jog alapján azt az szerzi meg, aki az apa örökösévé válik.
130. Javolenus, Labeo utolsó műveiről, I. könyv.
Egy apa a felszabadított fiát jelölte ki egyedüli örökösének, és elrendelte, hogy ha nem lesz az
örököse, akkor a rabszolgája legyen szabad és legyen az örököse. A fiú végrendelkezésre
bocsátás címén apja birtokának praetoriális birtokba vételét követelte, arra hivatkozva, hogy
apja elmebeteg volt, és így jutott birtokába. Labeo azt mondja, hogy ha bebizonyosodik, hogy
az apja a végrendelet megalkotásakor beszámítható volt, a fiú a végrendelet alapján az
örököse lesz. Úgy vélem, hogy ez a vélemény helytelen, mert ha egy emancipált fiú
visszautasítja a végrendelet által rá ruházott birtok elfogadását, az azonnal a helyettesített
örökösre száll; és nem lehet azt sem állítani, hogy az örökös minőségében járt volna el, aki az
ediktum egy másik szakasza alapján prétori birtokot követel, hogy elkerülje a végrendeletből
eredő jogainak kihasználását. Paulus: "Proculus helyteleníti Labeo véleményét, és elfogadja
Javolenusét".
131. Macer, A kormányzó kötelességeiről, I. könyv.
Ha egy kiskorú, miután átvett egy birtokot, teljes visszaszolgáltatást kap, az isteni Severus
úgy rendelkezett, hogy a társörökös nem köteles felelősséget vállalni a birtokrészének
adósságaiért, hanem a hitelezőknek praetoriális birtokot kell adni.
132. Javolenus, Labeo utolsó műveiről, I. könyv.
Antistius Labeo azt mondja, hogy ha egy örökös a következőképpen van kijelölve: "Legyen
az örökösöm, ha esküt tesz", akkor sem lesz azonnal örökös, még akkor sem, ha esküt tesz,
mielőtt e minőségében valamilyen cselekményt végrehajtana; mert az eskü letételével úgy
tekintik, hogy pusztán kinyilvánította szándékát. Úgy vélem azonban, hogy örökös
minőségében cselekedett, ha az esküt mint ilyet tette le. Proculus ugyanezen a véleményen
van, és ez a mi gyakorlatunk is.
133. Ha egy rabszolgát örökösnek jelölnek ki, és azt követően idegenítik el, hogy gazdája
elrendelte, hogy fogadja el a hagyatékot, mielőtt ezt megteszi, a második gazdája új
parancsára van szükség, nem pedig a régi gazdája parancsára.
134. Marcellus jegyzetei, Pomponius szabályairól.
Az elmebeteg személy végrendelet alapján nem szerezheti meg magának egy birtok javát,
kivéve, ha apja vagy gazdája szükségszerű örököse; de megszerezheti a birtokot más
közvetítésével, például egy rabszolga vagy valaki által, akit az irányítása alatt tart.
135. Javolenus, Labeo utolsó műveiről, II. könyv.
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Két úr rabszolgáját örökösnek nevezték ki, és elrendelték, hogy lépjen be a birtokra; ha ezt az
egyik úr parancsára megtette, és ezután manumitálták, akkor maga is örököse lehetett az
említett birtok felének, ha belépett a birtokra.
136. Paulus, A Sabinusról, II. könyv.
Ezért, ha ugyanezt a rabszolgát a következő feltételekkel helyettesítették: "Ha ő nem lesz az
örökösöm, akkor legyen így és így az örökösöm", a helyettesítő kizárásra kerül az öröklésből.
137. Ulpianus, Az ediktumról, LXI. könyv.
Ha a közös tulajdonban lévő rabszolga egy, vagy több, vagy valamennyi gazdájának
szükségszerű örökösévé válik, nem tagadhatja meg bármelyikük hagyatékának elfogadását.
138. Ugyanaz, szabályok, I. könyv.
Ha egy közös tulajdonban lévő rabszolgát egy idegen nevez ki örökösnek, és az egyik gazdája
megbízásából lép be a birtokra; ez nem teszi őt időközben nagyobb összegű örökösnek, mint
ami a gazdáját megilleti. Ha azonban a többi gazdája nem rendeli el, hogy a hagyatékot
elfogadja, akkor a törvény erejénél fogva hallgatólagosan az ő részük is rá száll.
139. Paulus, A Lex Julia et Papia, V. könyv.
Ha egy rabszolga egyedüli örökösnek van kijelölve, ahogyan egyszerre, egyidejűleg beléphet
a birtokra valamennyi gazdája megbízásából, ugyanúgy jogszerűen beléphet a birtokra
mindegyikük megbízásából, különböző időpontokban; mivel ugyanis, mivel gyakran lép be a
birtokra, úgy tekintik, hogy ezt kényelmi okokból és gazdái joga miatt teszi, nem pedig a
végrendelet alapján, hogy az egyik jogát ne sértse a másik indokolatlan sietsége.
140. Ulpianus, Az ediktumról, LX. könyv.
Amíg a kijelölt örökös jogosult az öröklésbe való felvételre, addig a helyettesnek nincs helye,
mert nem lehet örökös, amíg a kijelölt örököst ki nem zárják; az eredmény tehát az lesz, hogy
a praetor jogorvoslata szükségessé válik, mind az örökösnek a cselekmények megtagadása,
mind a helyettesnek a határidő megadása tekintetében, mert ez utóbbi nem veheti át a
hagyatékot, és nem végezhet örökösként semmilyen cselekményt a törvény által a kijelöltnek
biztosított határidőn belül. A harmadik fokon kijelölt helyettes azonban, ha a második örökös
meghal, míg az első tanácskozik, maga is örökölhet. Ezért mindegyikükre várunk, hogy a
hagyaték átmenjen rájuk, majd miután ez megtörtént, az előírt idő alatt várunk, és ha ezen
időn belül a felek nem lépnek be a hagyatékba, vagy nem végeznek semmilyen örökösként
való cselekményt, megtagadjuk tőlük a keresetjogot.
141. Paulus, Az ediktumról, LIX. könyv.
Az örökösök különböző fokozatait illetően a következő szabályt kell betartani, nevezetesen,
ha végrendeletet mutatnak be, a kijelölt örököst kell előnyben részesíteni; azután áttérünk
azokra, akiket a törvény szerint a hagyaték megillet, még akkor is, ha csak egy örökös van,
aki mindkét jogcímen jogosult rá; mert ezt a sorrendet kell követni, hogy az örökös először a
végrendelet által ráhagyott hagyatékot utasítsa vissza, és utána a törvény által ráhagyottat.
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Ugyanez a szabály vonatkozik a praetoriánus birtoklásra is, hogy a végrendeleti örökös
visszautasíthassa a hagyatékot, és az, akit a törvény alapján megillet, a végrendelet alapján.
142. Ha azonban a törvény feltételhez köti azt a felet, akit a hagyaték a törvény szerint
megillet, a feltétel teljesítésére kijelölt határidő lejárta előtt nem juthat semmiféle
következtetésre. Ezért ebben az esetben azt kell mondani, hogy ha azt válaszolja, hogy nem
kívánja, hogy a hagyaték bármely jogcímen őt illetné, akkor az elhunyt hagyatékának
praetoriális birtoklása a hitelezőinek jár.
143. Ulpianus, Az ediktumról, LXI. könyv.
Ha valaki váltságdíjat fizetne egy máséhoz tartozó rabszolgáért az ellenségtől, és a szabadság
ajándékával örökösévé nevezné ki, hajlamos vagyok azt gondolni, hogy szabad lesz, és az
örökhagyó szükségszerű örököse. Ez utóbbi ugyanis, amikor a szabadságot adományozta
neki, feloldotta őt a kötelékéből, és felhatalmazta a postliminium jogának élvezetére, hogy ne
váljék ismét annak a félnek a rabszolgájává, akihez fogságba esése előtt tartozott (mert ez
rendkívül gonosz lenne), hanem hogy lehetővé tegye számára, hogy korábbi urának ajánlja fel
a váltságdíj árát, vagy maradjon neki kötelezett, amíg meg nem tudja fizetni; ezt a
rendelkezést a szabadság javára vezették be.
144. Ha egy rabszolgát e törvény értelmében megvásárolnak, hogy bizonyos időn belül
manumitálhassák, és a szabadság megadásával együtt örökösnek nevezik ki, lássuk, jogosult
lesz-e mentességre, ha elutasítja a hagyaték elfogadását. A jobb vélemény az, hogy az előírt
idő leteltéig az örökhagyó szükségszerű örökösévé válhat, és nem utasíthatja vissza a
hagyatékot; de ha az idő lejárt, akkor nem szükségszerű, hanem önkéntes örökös lesz, és
ugyanúgy visszautasíthatja azt, mint az, akinek a szabadság a bizományi szerződés értelmében
jár.
145. Ha egy rabszolga pénzt adna a gazdájának, hogy felszabadítsák, úgy gondolom, hogy
mindenképpen meg kell adni neki a felmentést.
146. A praetor azt mondja: "Ha akár egy férfi, akár egy női örökös olyan cselekményt
követett el, amellyel bármilyen vagyontárgyat elvettek a hagyatékból".
147. Ha a megfelelő örökös kijelenti, hogy nem kívánja megtartani a hagyatékot, és a
hagyatékhoz tartozó bármely vagyontárgyat elszállította, nem illeti meg a visszautasítás joga.
148. A praetor nem mondta: "Ha az örökös elvett valamit", hanem: "Ha akár férfi, akár női
örökös olyan cselekményt követett el, amellyel a hagyatékból bármilyen vagyontárgyat
elvett". Ezért, ha az örökös maga venne el valamit a vagyonból, vagy ezt okozná, az Edikt
alkalmazandó.
149. Azt, hogy valaki egy hagyatékhoz tartozó vagyontárgyat elvett, úgy értelmezzük, hogy
elrejtette, elsikkasztotta vagy elherdálta az említett vagyontárgyat.
150. A praetor azt mondja: "amellyel bármilyen vagyontárgyat elvettek a birtokból", és az
ediktum vonatkozik arra, hogy egy vagy több tárgyat vettek-e el, vagy hogy a kérdéses
vagyon a birtok részét képezi-e, vagy azzal összefügg.
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151. Nem állapítható meg, hogy valaki tulajdonjogot vett el, ha nem csalárd vagy
rosszindulatú szándékkal cselekedett. Az sem tekinthető annak, aki tévedésben volt a
vagyontárgyat illetően, és nem tudta, hogy az a hagyatékhoz tartozik. Ezért, ha az illető
anélkül vette el, hogy szándékában állt volna azt eltulajdonítani vagy kárt okozni a
hagyatéknak, de abban a tudatban volt, hogy az nem a hagyatékhoz tartozik, akkor úgy kell
tekinteni, hogy nem sajátította ki azt saját használatára.
152. Az Ediktumnak ezek a szavai arra vonatkoznak, aki először elvett valamennyit a
vagyonból, és utána visszautasította a birtokot; de ha először visszautasította, majd
eltulajdonította a vagyont, lássuk, hogy az Ediktum alkalmazandó-e. Úgy vélem, hogy ebben
az esetben jobb, ha Sabinus véleményét fogadjuk el, nevezetesen, hogy az örökös a hagyaték
hitelezőivel szemben lopás miatt felelősséggel tartozik; mert ha az örökös visszautasította a
hagyatékot, akkor utólag válik felelőssé a bűncselekmény miatt.
153. Paulus, Plautiusról, I. könyv.
Ha az alábbiak szerint kell örököst kijelölni: "lépjen be a hagyatékba egy bizonyos időn belül,
és ha ezt nem teszi meg, akkor egy másik örökös lépjen a helyébe", és az első örökös meghal,
mielőtt belépne a hagyatékba, senki sem kételkedhet abban, hogy a helyettesítő nem lesz
köteles megvárni az elfogadásra meghatározott utolsó napot.
154. Ugyanő, Plautiusról, VII. könyv.
Ha valaki, aki nem örökösként, hanem pártfogója fiaként, szűkölködve kér támogatást
pártfogója szabad emberétől, kétségtelen, hogy ezzel nem avatkozik bele apja vagyonának
kezelésébe. Labeo is nagyon helyesen vallja ezt a véleményt.
155. Ugyanő, Plautiusról, XII. könyv.
Ha egy örökös azt hiszi, hogy tíz aurei megfizetésére kötelezték, holott valójában öt aurei
megfizetésére kötelezték, és ő fizet tíz aurei-t, akkor a hagyatékba lépve ő lesz az örökös.
156. De ha azt hiszi, hogy ötöt kell fizetnie, amikor tízre kötelezték, és ő ötöt fizet, akkor nem
teljesíti a feltételt. Ez azonban némi előnnyel jár számára, mert ha a maradékot befizeti, akkor
a feltétel a másik öt aurei megfizetésével teljesítettnek minősül.
157. Ha egy szabad ember jóhiszeműen szolgál rabszolgaként, és feltételezett gazdája
parancsára lép be egy birtokra, nem válik felelőssé.
158. A rabszolga helyzete, akit egy bizonyos feltételhez kötve kell felszabadítani, hasonló
ahhoz, mint amikor az örökös elrendeli, hogy lépjen be egy birtokra, és ezt azután teszi meg,
hogy a feltétel, amelytől a szabadsága függ, teljesült, még ha nem is tud róla.
159. Ha egy rabszolgát valaki örökösnek nevezett ki, kétséges, hogy jogosult-e a szabadságára
gazdája végakarata alapján, amikor nem tudja, hogy a feltétel, amelytől a szabadsága függ,
teljesült-e vagy sem; vagy ha a hagyatékot elfogadták, hogy örökös lehet-e azáltal, hogy
belépett a hagyatékba. Julianus azt mondja, hogy örökös lesz.
160. Marcellus, Digest, IX. könyv.
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Titiust egy birtok felének örökösévé nevezték ki, és tévedésből csak a birtok egynegyedének
birtoklását követelte. Kérdezem, hogy az ilyen követelés nem semmis-e, vagy minden joga
megmarad, mintha a birtok negyedét nem is említette volna. A válasz az volt, hogy a jobb
vélemény szerint a követelésnek nincs ereje és hatása, éppúgy, mint abban az esetben, ha egy
fél, akit egy birtok felének örökösévé neveztek ki, tévedésből csak a negyedét fogadja el.
161. Javolenus, Episztolák, IV. könyv.
Ha Önt egy bizonyos feltétel mellett egy birtok egyhatod részének örökösévé nevezték ki, és
Titius, akinek Önt helyettesítették, nem hajlandó átvenni a részét, és Ön a helyettesítés alapján
elfogadja a birtokot, és a feltétel, amely alapján jogosult volt a hatodrészre, teljesül, akkor
kérdezem, hogy szükséges-e, hogy Ön belépjen a birtokba, hogy ne veszítse el a hatodrészét.
A válasz az volt, hogy mindegy, hogy a hagyatékot a helyettesítés vagy az első kinevezés
miatt veszik-e át; mivel mindkét esetben elegendő az egyszeri elfogadás. Ennélfogva a
hatodik rész, amelyet feltételesen adtak nekem, egyedül engem illet.
162. Sőt, ha nem fogadod el a hatodrészét annak a vagyonnak, amelynek örökösévé neveztek
ki, úgy gondolod-e, hogy a helyettesítés alapján történő elfogadással Titius részesedésének
egy részére is jogosult leszel? Nem kételkedem abban, hogy ha az első kinevezés szerinti
elfogadással örökös leszek, akkor hatalmamban áll majd vagy visszautasítani, vagy igényt
tartani a hagyaték bármelyik részére, amelyet csak akarok.
163. Pomponius, Quintus Muciusról, VIII. könyv.
Felmerülhet a kétség, hogy miután végrendelettel örökösnek neveztek ki egy olyan személyt,
akinek a hagyatéka, még ha végrendeletlenül is halna meg, törvényes örökösként engem
illetne, visszautasíthatom-e egyszerre mindkét hagyatékra vonatkozó jogcímet, azon oknál
fogva, hogy a hagyaték nem tartozott törvényesen hozzám, mielőtt végrendelettel
visszautasítottam volna. Igaz, hogy úgy kell érteni, hogy egyszerre utasítottam el a
végrendeleti és a törvény által ránk ruházott örökséget, mintha az utóbbit akartam volna
magamhoz venni, amikor tudtam, hogy az is végrendeletileg rám maradt; ezért úgy kell
tekinteni, hogy először a végrendeleti örökséget utasítottam el, és ily módon szereztem meg a
törvény által ránk ruházottat.
164. Ugyanő, Quintus Muciusról, XXXV. könyv.
Két testvér közös vagyonnal rendelkezett, egyikük, aki végrendelet nélkül halt meg, nem
hagyott hátra közvetlen örököst, és az őt túlélő testvére visszautasította, hogy az örököse
legyen. A kérdés az volt, hogy az utóbbi felelőssé tette-e magát a hagyaték tartozásaiért, mivel
a közös vagyont azután használta, hogy tudta, hogy testvére meghalt. A válasz az volt, hogy
ha azért nem használta az említett vagyont, mert örökös akart lenni, akkor nem felel. Ezért
vigyáznia kellett, hogy ne gyakoroljon tulajdonjogot a vagyonból többre, mint amennyi a
részeként megilleti.
165. Ulpianus, A Lex Julia et Papia, II. könyv.
Megállapítást nyert, hogy valahányszor egy birtok vagy bármi más olyan személyen keresztül
kerül birtokba, aki egy másik személy irányítása alatt áll, az azonnal az utóbbi birtokába
kerül, és egy pillanatig sem marad annak a birtokában, aki által megszerezte, és így
közvetlenül az arra jogosult fél birtokába kerül.
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166. Paulus, A Lex Julia et Papia, IV. könyv.
Ha egy hagyaték több részének egyedüli örökösévé neveznek ki, nem utasíthatom vissza az
egyik részt, és az sem számít, hogy van-e helyettesem az említett részre vagy sem.
167. Úgy gondolom, hogy ugyanez a szabály érvényesül akkor is, ha engem más örökösökkel
együtt jelöltek ki, vagy több részvény örökösévé neveztek ki, mert az egyik részvény
elfogadásával az összeset megszerzem, ha esetleg visszautasítanák.
168. Továbbá, ha az egyik rabszolgámat feltétlenül örökösnek rendeltem egy birtokrészre, és
feltételesen rendeltem egy másik részre, például egy társörökössel, és ő az én utasításomra lép
be a birtokba, és miután megszabadult az örökségtől, teljesül a feltétel, amelytől a birtok
másik része függ; a jobb vélemény az, hogy az első részt nem én szerzem meg, hanem maga a
rabszolga követi. Ugyanis mindennek ugyanabban az állapotban kell maradnia, mint amikor a
második rész feltétele teljesült, hogy azt az szerezze meg, akinek az első részre joga volt.
169. Ezért úgy gondolom, hogy ha a rabszolga az eredeti gazdája irányítása alatt marad, akkor
másodszor is be kell lépnie a birtokra, ha a feltétel teljesül; és amikor azt mondtuk, hogy az
örökös csak egyszer léphet be a birtokra, ez magára az örökösre személyesen vonatkozik, és
nem vonatkozik arra az esetre, ha a birtokot más közreműködésével szerezte meg.
170. Ulpianus, A Lex Julia et Papia, XIII. könyv.
A kijelölt örököst úgy tekintik, hogy még helyettesítés esetén is jelezte elfogadását, ha a
vagyontárgyat saját maga számára megszerezheti; ha ugyanis meghal, a helyettesítést nem
ruházza át az örökösére.
171. Terentius Clemens, A Lex Julia et Papia, XVI. könyv.
Ha egy végrendelet alapján cselekvőképtelen személy rabszolgája örökösnek van kijelölve, és
gazdája utasítására a birtokba lépés előtt manumitál vagy elidegenít, és nem követ el
semmilyen cselekményt a törvény kijátszása céljából, akkor ő maga is részesül az öröklésben.
Ha azonban gazdája csak egy bizonyos részt vehet át a hagyatékból, ugyanez a szabály
vonatkozik arra a részre is, amelyet a végrendelet alapján nem vehet át. Általánosságban
ugyanis nem tesz különbséget, ha a kérdés felvetődik, hogy valaki a végrendelet alapján
semmit sem vehet el, vagy csak a hagyaték egy részét veheti el.
172. Ulpianus, A Lex Julia et Papia, XVIII. könyv.
Ha valakit hallgatólagosan felszólítanak arra, hogy adja át másnak egy olyan hagyaték teljes
részét, amelynek örökösévé nevezték ki, nyilvánvaló, hogy nem kaphat semmit a felhalmozás
révén, mert nem tekinthető a vagyonra jogosultnak.
173. Papinianus, Kérdések, XVI. könyv.
Amennyiben egy meg nem született gyermek átöröklődik, és egy emancipált fiút vagy egy
idegent jelölnek ki örökösnek, mindaddig, amíg a végrendelet a gyermek születésével
megszakítható, a hagyaték nem ruházható át a végrendeletben foglaltaknak megfelelően. Ha
azonban a nő nem bizonyul terhesnek, és amíg ez bizonytalan, a családban maradt fiú meghal,
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őt tekintik örökösnek; és akár emancipált fiú, akár idegen, nem szerezheti meg az örökséget,
hacsak nem tudja, hogy a nő nem volt terhes. Ezért, ha az asszony valóban terhes lenne, nem
lenne-e igazságtalan, ha időközben a meghalt fiú semmit sem hagyhatna az örökösére? Ezért a
fiúnak a végzés értelmében könnyítést kell adni, mert akár születik neki testvér, akár nem, ő
akkor is az apja örököse marad. Ugyanez az érvelés egyértelművé teszi, hogy a mentességet
egy emancipált fiúnak is meg kell adni, aki mindkét esetben biztosan jogosult lesz a hagyaték
birtoklására.
174. Ugyanaz, Kérdések, XXX. könyv.
Ha valaki a félelemtől indíttatva belép egy hagyatékba, az eredmény az lesz, hogy mivel
akarata ellenére válik örökössé, a hagyaték visszautasításának hatalmát kaphatja meg.
175. Ugyanő, Vélemények, VI. könyv.
Pannonius Avitus, miközben császári intézőként tevékenykedett Kilikiában, örökösnek
nevezték ki, de meghalt, mielőtt értesült volna a kinevezéséről. Örökösei, mint az elhunyt
képviselői, teljes visszaszolgáltatásért folyamodtak, mivel ebben a minőségükben nem
vehették birtokba a most a helyettese által követelt birtokot, amelyre a törvény szigorú
értelmezése szerint nem volt jogosult; mivel Avitus az elfogadásra kijelölt határidőn belül
meghalt. Marcellus a Kérdések könyvében azt állítja, hogy az isteni Pius ellentétes döntést
hozott egy olyan féllel kapcsolatban, aki követség tagjaként Rómában tartózkodott, ahol a fia
távollétében nem tudta megszerezni az anyjától származó birtokot, és hogy e
megkülönböztetés tiszteletben tartása nélkül is volt alapja a visszaszolgáltatásnak. Ezt a
szabályt az igazságosság érdekében ebben az esetben is alkalmazni kell.
176. A hazaárulással vádolt személy emancipált fia, aki biztos apja ártatlanságában, az ügy
kivizsgálása alatt megkaphatja a birtokát.
177. Megállapítást nyert, hogy egy fiú örökösként járt el, amikor halálakor tudta, hogy
édesanyja végrendelettel halt meg, és egy kiegészítő végzésben arra kéri örökösét, hogy az
anyja hagyatékához tartozó rabszolgát szabadon bocsátja, és az anyja hagyatékának részét
képező földterületen emlékművet állítson magának és szüleinek.
178. Ugyanaz, Vélemények, X. könyv.
Úgy tartják, hogy a fiú beleavatkozik apja hagyatékába, ha úgy tűnik, hogy örökösként lép fel,
ha a családi kötelékek megszakadtak. Ezért az a fiú, aki elfogadja az anyja hagyatékát, és az
apja hagyatékához tartozó földet szerez, amelyet birtokba vesz, nem tudván, hogy az az anyja
hagyatékának része, nem tekinthető úgy, hogy elvesztette a jogot a hagyaték visszautasítására.
179. Úgy határoztak, hogy a vegyes kereseteket kiskorúaknak kell megadni, akiket - úgy
ítélték meg - mentesíteni kell a hagyatéki tartozásokért való felelősség alól.
180. Paulus, Kérdések, I. könyv.
Örökösként jár el az a személy, aki jelzi, hogy egy hagyatékot átvesz, még akkor is, ha nem
nyúl az annak részét képező vagyontárgyakhoz. Ezért, ha egy házat úgy tart meg, mint amely
a hagyatékhoz tartozik, de amelyet zálogba adtak, és amelynek birtoklása bármilyen módon a
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hagyatékhoz tartozik, úgy kell tekinteni, hogy örökösként járt el. Ugyanez a szabály
érvényesül, ha a hagyaték részeként bármilyen más vagyontárgyat megtartott.
181. Scaevola, Kérdések, XIII. könyv.
Ha egy kiskorú visszautasít egy hagyatékot, akkor az általa adott kezeseket mentesíteni kell,
ha a hagyatékkal kapcsolatos valamely szerződés miatt pert indítanak ellenük.
182. Paulus, Vélemények, XII. könyv.
Paulus úgy véli, hogy a hagyaték nem szerezhető meg a gondnok közreműködésével.
183. Véleménye szerint, ha egy unoka belép apja hagyatékába, aki nagyapja végrendeletében
rendelkezett a castrense peculiumáról, akkor a nagyapja javára megszerzi mindazt, amiről
apja végrendelettel rendelkezhetett; mert a castrensiális vagyon a személycserével megszűnik
azzá válni.
184. Ugyanaz, vélemények.
Paulus úgy véli, hogy ha egy fiú, aki nem hajlandó elfogadni apja hagyatékát, bizonyítottan
megvásárolta az említett hagyatékot bárki közreműködésével, akkor a hagyaték hitelezői
ugyanúgy perelhetik őt, mintha ő maga vette volna át annak kezelését.
185. Ugyanő, Vélemények, XVII. könyv.
Egy apai felügyelet alatt álló fiú megnősült; a felesége meghalt, és gyermekeket hagyott hátra;
az utóbbiak pedig az apjuk, nem pedig a nagyapjuk rendelkezése alapján léptek az anyjuk
birtokába. Kérdezem, hogy a birtokot a nagyapa szerezte-e meg? Paulus azt válaszolja, hogy
az említett eset szerint a törvény semmis.
186. Ugyanaz, Döntések, III. könyv.
Minden alkalommal, amikor egy apa utasítja a fiát, hogy lépjen be egy birtokba, biztosnak
kell lennie abban, hogy a fia egy rész vagy az egész birtok örököse-e, és abban is, hogy a joga
örökösnek való kinevezésből, helyettesítésből, végrendelet alapján vagy végrendeletből
származik-e. A fiúnak a fiú örököse kell lennie.
187. Ha az apa vagy a gazda néma, a jobb vélemény az, hogy ha egy fiút vagy rabszolgát
neveztek ki örökösnek, akkor egy bólintással utasíthatja őt, hogy lépjen be a birtokba; feltéve,
hogy elegendő intelligenciával rendelkezik ahhoz, hogy jogszerűen megszerezze a birtokot,
ami annál könnyebben megállapítható, ha tud írni.
188. A néma rabszolga, aki gazdája utasítására örökösként jár el, az utóbbit teszi felelőssé a
hagyaték tartozásaiért.
189. Hermogenianus, Epitomák a jogról, III. könyv.
Aki megtagadja egy élő személy vagyonának elfogadását, annak nem tilos belépnie a
birtokába, vagy halála után annak praetoriális birtoklását követelni.
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190. Paulus, Döntések, IV. könyv.
A hagyatékot nemcsak szavakkal lehet visszautasítani, hanem a végrendelet bármely
cselekedetével vagy egyéb jelzésével is.
191. Hermogenianus, Epitomák a jogról, III. könyv.
Ha valaki tévesen kiskorúnak hiszi magát, miközben valójában már elérte a serdülőkort, és
örökösként lép fel, jogait nem sérti az ilyen tévedés.
192. Paulus, Dekrétumok, III. könyv.
Clodius Clodianus, miután végrendelkezett, később ugyanazt az örököst egy másik
végrendelettel jelölte ki, amely úgy volt megfogalmazva, hogy nem volt sem hatályos, sem
eredményes. A kijelölt örökös, mivel azt hitte, hogy a második végrendelet érvényes, annak
alapján kívánt a birtokra lépni, de utóbb kiderült, hogy az érvénytelen. Papinianus úgy ítélte
meg, hogy az előző végrendelet által biztosított birtokot visszautasította, és a második
végrendelet alapján nem fogadhatta el. Én úgy ítéltem meg, hogy nem utasította el az első
végrendeletet, mivel úgy vélte, hogy a második érvényes. Végül úgy döntöttek, hogy
Clodianus végrendelet nélkül halt meg.
193. Scaevola, Digest, XXVI. könyv.
Egy bizonyos asszony az unokája nevében, akit Seiua lányától, Seiuától kapott, egy
pénzösszeget ígért Semproniusnak hozományként, és fizetett neki egy bizonyos összeget
kamatostul a háztartási kiadásokra. Az asszony ezután meghalt, Seia volt az örököse,
másokkal együtt, akik ellen Sempronius pert indított, és a különböző örökösöket felelősségre
vonták a hagyatékból való részesedésükért, köztük Seiát, aki a többiekkel együtt biztosítékot
adott Semproniusnak, hogy megfizetik azt az összeget, amelyért mindegyikük ellen ítéletet
hoztak, ugyanazzal a kamattal együtt, amelyet az örökhagyó a család eltartására fizetett. Ezt
követően a többi örökös, Seia kivételével, a császár engedékenységével visszautasította a
birtokot, és az teljes egészében Seiára szállt. Kérdezem, hogy meg kell-e adni a praetoriánus
keresetet Seia ellen, aki immár egyedüli örökös volt, és mint ilyen kezelte a hagyaték összes
ügyeit, hogy visszaszerezze azoknak a részesedését, akik a császár engedékenységének
köszönhetően visszautasíthatták a hagyatékot. A válasz az, hogy a hagyaték elfogadását
visszautasítók részesedését érintő kereseteket általában az ellen a fél ellen ítélik oda, aki
elfogadja a hagyatékot, és inkább a teljes hagyaték tartozásai alól mentesül.
194. Pomponius, A szenátus rendeletei, I. könyv.
Aristo kijelentette, Fronto rendeleteire hivatkozva: Két lány volt apjuk szükségszerű örököse;
egyikük visszautasította a hagyatékát, a másik pedig birtokba vette apja vagyonát, és kész volt
annak minden kötelezettségét teljesíteni. A tiszteletreméltó Cassius praetor, miután
meghallgatta az ügyet, nagyon helyesen úgy döntött, hogy a praetori pereket annak kell
megadni, aki elfogadta apja hagyatékát, de a másik leánytól, aki visszautasította azt, meg kell
tagadni.
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3. cím. Hogyan kell a végrendeleteket felnyitni, megvizsgálni és lemásolni
195. Gaius, A tartományi ediktumról, XVII. könyv.
A prétor megígéri, hogy megadja a végrendelet vizsgálatának és másolásának kiváltságát
mindazoknak, akik azt meg kívánják vizsgálni vagy másolni. Egyértelmű, hogy ezt az
engedélyt mindenkinek megadja, aki ezt akár a saját, akár más nevében kéri.
196. E rendelet elfogadásának oka egyértelmű; mivel bírói felhatalmazás nélkül nem lehet
végrehajtani a végrendelet rendelkezéseit, és a bíróság sem tudja megállapítani az igazságot
azokban a vitákban, amelyek a végrendeletek értelmezéséből erednek, csak a végrendeletben
foglaltak vizsgálata és vizsgálata révén.
197. Ha valaki megtagadja a pecsét elismerését, ez nem akadályozza a végrendelet
megnyitását, de emiatt gyanússá válik.
198. Ulpianus, Az ediktumról, L. könyv.
A végrendelet rendelkezéseit tartalmazó okirat nem egy személy, azaz az örökös tulajdona,
hanem mindazoké, akikre valamit hagyatékoltak; sőt, inkább közokirat.
199. Helyesen azt mondjuk, hogy az a végrendelet, amely jogilag tökéletes; azonban
helytelenül nevezünk bizonyos papírokat hamis, törvénytelen, érvénytelen vagy megtört
végrendeletnek is, és az olyanokat is szoktuk végrendeletnek nevezni, amelyek hibásak.
200. Úgy vélik, hogy bármi, amit a végrendeletre hivatkozva tettek, ugyanolyan szabályok
vonatkoznak rá, mint magára a végrendeletre, függetlenül attól, hogy milyen anyagra írták;
feltéve, hogy az tartalmazza az elhunyt utolsó kívánságát, és maga a végrendelet, valamint a
helyettesítés is az Ediktum hatálya alá tartozik.
201. Ha valaki több végrendeletet kíván készíteni, akkor felhatalmazást kell adni az összes
végrendelet elkészítésére.
202. Ha kétség merülne fel, hogy az a személy, akinek a végrendeletét valaki meg kívánja
vizsgálni vagy másolni kívánja, él-e vagy halott, úgy kell tekinteni, hogy ezt a prétornak kellő
vizsgálat után kell eldöntenie, úgyhogy ha bebizonyosodik, hogy az örökhagyó él, nem
engedélyezi a végrendelet vizsgálatát; ellenkező esetben megengedheti a kérelmezőnek, hogy
megvizsgálja az írást, a pecséteket és minden mást, ami az okirathoz tartozik, és amit
ellenőrizni kíván.
203. A végrendelet vizsgálata magában foglalja annak átolvasását is.
204. A prétor nem engedi, hogy a végrendelet keltezését vagy annak a konzulnak a nevét,
akinek a kormányzása alatt készült, lemásolják vagy megvizsgálják, hogy elkerüljék a
csalásra való lehetőséget; mert még ezek vizsgálata is anyagot szolgáltathat a hamisítás
elkövetéséhez.
205. Elrendelheti-e a prétor, hogy a végrendelet vizsgálatára vagy másolására haladéktalanul
adjon felhatalmazást, vagy pedig időt kell adnia a végrendelet bemutatására annak, akinek a
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birtokában van, ha azt kívánja? A jobb vélemény az, hogy bizonyos időt kell biztosítania,
amely a kommunikáció nehézségeitől és a helyszín távolságától függ.
206. Ha valaki nem tagadja, hogy birtokában van egy végrendelet, de nem engedi, hogy
megvizsgálják és lemásolják, akkor mindenképpen kényszeríteni kell erre. Ha azonban
tagadja, hogy a végrendelet a birtokában van, akkor azt kell mondani, hogy a végrendelet
bemutatását előíró tilalomhoz kell folyamodni.
207. Gaius, A tartományi ediktumról, XVII. könyv.
Az örököst mindazonáltal megilleti a végrendelet visszaszerzése iránti kereset, csakúgy, mint
a hagyatékhoz tartozó vagyontárgyak esetében, és emiatt keresetet indíthat a végrendelet
bemutatásának kikényszerítése iránt.
208. Ulpianus, Az ediktumról, L. könyv.
Amikor a végrendelet felbontására kerül sor, a prétor kötelessége, hogy a tanúkat felszólítsa,
hogy jelenjenek meg és ismerjék el pecsétjeiket,
209. Paulus, Plautiusról, VIII. könyv.
Vagy tagadják, hogy megpecsételték a végrendeletet; mert célszerű, hogy az emberek utolsó
akarata megvalósuljon.
210. Ulpianus, Az ediktumról, L. könyv.
Ha a tanúk többsége megtalálható, a végrendeletet fel lehet nyitni és fel lehet olvasni a
jelenlétükben.
211. Gaius, A tartományi ediktumról, VII. könyv.
Ha az egyik tanú nincs jelen, a végrendeletet el kell küldeni neki, bárhol is legyen, hogy
elismerje pecsétjét. Ugyanis nehézségekbe ütközne, ha arra kényszerítenénk, hogy e célból
visszatérjen, mivel gyakran nagy kellemetlenséget okoz, ha ilyen körülmények között
elszakítanak bennünket az ügyünktől; és igazságtalan lenne, ha bárki is kárt szenvedne azért,
mert teljesítette kötelességét. Az sem számít, hogy a tanúk közül egy vagy az összes hiányzik.
Ha történetesen mindegyikük távol van, és valamilyen okból sürgősen fel kell bontani a
végrendeletet, a prokonzulnak gondoskodnia kell arról, hogy a végrendeletet kiváló hírű
emberek jelenlétében bontsák fel; és miután a végrendeletet lemásolták és jelenlétükben
megvizsgálták, ugyanazoknak kell lepecsételniük, akik előtt felbontották, majd el kell küldeni
a tanúk tartózkodási helyére, hogy azok elismerjék pecsétjüket.
212. Ulpianus, Az ediktumról, L. könyv.
A prétor nem engedélyezi a pupillás végrendelet felnyitását, még akkor sem, ha nincs rajta
olyan záradék, amely ezt megtiltaná; ha azonban az örökhagyó részben lepecsételve hagyta
végrendeletét, a prétor megfelelő indoklás esetén engedélyezheti annak felnyitását.
213. Paulus, Az ediktumról, XLV. könyv.
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Ha egy nő a születendő gyermeke nevében egy birtokot kap praetoriánus birtokba, a pupilláris
végrendeletet fel kell nyitni, hogy kiderüljön, kire bízták a gyermek gondnokságát.
214. Ulpianus, A Lex Julia et Papia, XIII. könyv.
Ha a végrendeletnek két példánya van, és az egyiket nem pecsételik le, a végrendeletet
megnyitottnak kell tekinteni.
215. Ahol maga a végrendelet nincs lezárva, ott kétségtelenül megnyitottnak kell tekinteni;
mert nem kérdezzük, hogy ki nyitja meg.
216. Ha a végrendeletet nem mutatják be, vagy elégették, ebből az következik, hogy a
végrendelkezők számára könnyítést kell nyújtani; és ugyanez a szabály vonatkozik arra az
esetre is, ha a végrendeletet elhallgatták vagy eltitkolták.
217. Gaius, A Lex Julia et Papia, XI. könyv.
Ahogyan a kodicillumot a végrendelet részének tekintik, úgy a pupillahelyettesítést is annak
részének tekintik.
218. Ulpianus, A Lex Julia et Papia, XIII. könyv.
Ha valaki végrendeletet és annak másolatát is készíti, és a másolat nyitott, a végrendelet nem
tekinthető nyitottnak; de ha az eredeti végrendelet nyitott, akkor minden más is az.

4. cím. Ha valaki végrendeleti örökösnek való kijelölésének visszautasítása
révén végrendeleti öröklés útján vagy más módon jut a hagyaték birtokába
219. Ulpianus, Az ediktumról, L. könyv.
A praetor megkísérli az elhunytak akaratát teljesíteni, és szembeszáll azoknak a
ravaszságával, akik a végrendelet alapján történő birtokbavétel megtagadásával a hagyaték
vagy annak egy része birtokába jutnak a végrendeletre hivatkozva; hogy becsapják azokat az
örökhagyókat, akiknek az elhunyt végrendelete alapján esetleg járna valami, ha a hagyatékot
nem ab intestato kapnák meg; és megígéri, hogy pert indít ellenük.
220. Nem sokat számít, hogy a szóban forgó fél maga szerzi-e meg a birtokot, vagy valaki
máson keresztül; mert bármilyen módon is teheti ezt meg, ha nem végrendelet alapján szerzi
meg, akkor olyan helyzetben van, hogy a praetor rendelete érintheti.
221. Az az örökös úgy tekintendő, hogy elmulasztotta a végrendelet által biztosított előnyök
kihasználását, aki, amikor utasíthatna valakit, hogy lépjen be a hagyatékba, ezt megtagadja.
222. De mi van akkor, ha a rabszolgája, miután parancsot kapott, hogy lépjen be a birtokra,
nem engedelmeskedik a parancsnak? A rabszolga azonban kényszeríthető erre, és ezért
gazdája az ediktum hatálya alá tartozik.
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223. Ha azonban a gazdát a rabszolga nem tájékoztatta az örökösnek való kijelöléséről, és ő
maga később a hagyaték birtokába jut a végrendelet alapján, akkor nem lesz felelős az
Ediktum alapján, kivéve, ha úgy tesz, mintha nem tudna a tényekről.
224. Ha a javasolt eset az, hogy ugyanazt a felet egyszerre nevezték ki örökösnek és
helyettesnek, és elmulasztotta kihasználni a kinevezését, akkor felmerül a kérdés, hogy a
rendelet hatálya alá tartozik-e. Nem hiszem, hogy igen, mivel az örökhagyó, aki őt saját maga
helyett helyettesévé nevezte ki, megadta neki a visszautasítás kiváltságát.
225. Ha valaki visszautasít egy hagyatékot, elveszíti a végrendelet alapján őt megillető
jogokat.
226. Ha az apjuk fennhatósága alá tartozó gyermekek az apjuk végrendelete alapján azonnal
örökösökké válnak, nincs ok arra, hogy miért ne utasíthatnák el a hagyatékát. Ha azonban
később beavatkoznak abba, akkor a végrendelet alapján örökösöknek tekintendők, kivéve, ha
tartózkodnak a végrendelet alapján történő birtokbavételtől, és a hagyaték birtoklását
végrendelkezésre bocsátás alapján követelik; ebben az esetben ugyanis az Ediktum feltételei
alá esnek.
227. Ha egy örököst feltételhez kötve jelölnek ki, és mivel képes annak eleget tenni, de nem
teszi meg, ha a feltétel olyan, hogy az az említett örökös beleegyezésétől függ, és később a
hagyatékot végrendelkezés címén birtokba veszi, az örökös az Ediktum alapján felelősségre
vonható; azon oknál fogva, hogy az ilyen jellegű feltételes kijelölést abszolútnak kell
tekinteni.
228. Amikor a végrendelet alapján történő birtokba vételt megtagadó felek a hagyatékot
végrendelet alapján szerzik meg, nem vizsgáljuk, hogy azt törvényes örökösként szerezték-e
meg, vagy sem, mivel bármilyen jogcímen is szerezték meg a birtokot vagy annak egy részét,
az Ediktum alapján perelhetőek, feltéve, hogy azt nem más okból szerezték meg; például, ha
valaki visszautasít egy birtokot, és azt bizalmi vagyonkezelés útján szerzi meg, és a bizalmi
vagyonkezelés teljesítése céljából kerül birtokba; vagy ha azt állítanád, hogy a birtokot egy
követelés fenntartása érdekében szerezte meg; mivel ebben az esetben nem kényszeríthető
arra, hogy az örökhagyók által indított perben feleljen. Ezért a praetor ediktumát akkor kell
alkalmazni, ha valaki törvényes örökösként birtokolja a birtokot, vagy a hagyatékot
végrendelet alapján szerzi meg, vagy fosztogatóként birtokolja azt, azt színlelve, hogy a
hagyaték alapján valamilyen jogcímen birtokolja; mert bármi módon is részesül anyagi
előnyben a birtok megszerzésével, a hagyatékot meg kell fizetnie.
229. Az örökösöknek azonban biztosítékot kell nyújtaniuk arra, hogy amennyiben az örököst
egy jobb jogcímen megfosztják a hagyatéktól, a hagyatékot vissza kell fizetni neki; és még ha
a fél nem is birtokolja a hagyatékot, de rosszhiszeműen cselekedett, hogy elkerülje a birtokba
vételt, az eredmény az, hogy ugyanúgy felelősségre vonják, mintha ő lépett volna a
hagyatékra.
230. Rosszhiszeműnek minősül az a személy, aki a birtoklás elkerülése érdekében
rosszhiszeműen járt el, aki csalárd módon átruházza a birtokot másra, hogy az örökhagyók és
mások, akik a végrendelet alapján valamit kaptak, megfosszák őket attól, amit rájuk hagytak.
231. A kérdés az volt, hogy nem kell-e rosszhiszeműnek tekinteni azt, aki a birtoklás
elkerülése érdekében csalárd módon lemondott róla, miután egy ideig birtokolta; vagy az is
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felelős, aki ezt rosszhiszeműen tette, hogy elkerülje a birtokba jutást. Labeo azt mondja, hogy
szerinte úgy tűnik, hogy az, aki eleve elkerülte a birtokba jutást, nem kevésbé bűnös, mint az,
aki csalárd módon lemond róla, miután már megszerezte. Ez az egyik uralkodó vélemény.
232. Ha valaki csalárd módon visszautasít egy hagyatékot annak érdekében, hogy az a
törvényes örökösre szálljon, az örökhagyók által indított perrel szemben felelősségre vonható.
233. Ugyanő, A Sabinusról, VII. könyv.
Bár az, aki egy pénzösszeg megfizetése fejében lemond egy birtokról, nem tekinthető úgy,
hogy átvette az örökös szerepét, mégis pert kell indítani ellene, mint annak a félnek, aki,
miután végrendelet alapján visszautasította egy birtok átvételét, a végrendelet alapján birtokba
veszi azt, amint azt az isteni Hadrianus egy rezcriptumában megállapította. Emiatt az
örökhagyók és a hagyaték egyéb haszonélvezői perelhetik őt.
234. De vajon a pert eleve ellene kell-e indítani, és akkor az örököshöz kell folyamodni; vagy
változtassunk a sorrenden? A méltányosabb vélemény szerintem az, hogy először a birtokos
ellen kell eljárást indítani, különösen akkor, ha a birtoklás számára nyereséges.
235. Pomponius, Sabinusról, III. könyv.
Ha Ön pénzt kap egy helyettestől annak fejében, hogy Ön lemond a hagyatékra vonatkozó
igényéről, és ő belép a hagyatékba, kétséges lehet, hogy a keresetnek helyt kell-e adni az
örökhagyóknak. Úgy vélem, hogy ha a helyettes is lemond a követeléséről azon oknál fogva,
hogy a hagyaték a törvény értelmében rá száll, és birtokba veszi azt, akkor mindketten
felelősek lesznek; és annak javára, akire a hagyatékot hagyományozták, keresetnek adnak
helyt, bármelyikőtök ellen is dönt a perlés mellett.
236. Ulpianus, Az ediktumról, L. könyv.
Abban az esetben, ha az örökös nem kap pénzt, de a végrendelet alapján nem hajlandó
elvenni, mert vagy a helyettesnek, vagy a törvényes örökösnek kíván szívességet tenni, van-e
alapja az Ediktum alkalmazásának? Elviselhetetlen lenne, ha megakadályozhatná az elhunyt
végrendeletének végrehajtását; és ezért ha egyértelműen megállapítható, hogy ezt az
örökhagyók megkárosítása céljából tette ?még akkor is, ha nem kapott pénzt, de a
cselekményt túlzott részrehajlás ösztönözte ? azt kell mondani, hogy lesz alapja a
méltányossági keresetnek a hagyatékot birtokló féllel szemben.
237. Nagyon helyesen állapították meg, hogy valahányszor valaki egy másiknak, aki a
hagyaték visszautasításával örökös lesz, szívességet kíván nyújtani, és nem utasította volna
vissza, ha nem állt volna szándékában a szívességet nyújtani, és különösen, ha ezt a
végrendelet végrehajtásának megakadályozása céljából tette, ebben az esetben azt kell
mondani, hogy a per a hagyaték birtokosa ellen indul, azzal a különbséggel azonban, hogy ha
a pénz elfogadása után az örökös visszautasította a hagyatékot, akkor ilyen körülmények
között azt mondhatjuk, hogy a pert ellene kell indítani; ahol azonban elfogultságból és azzal a
céllal járt el, hogy becsapja azokat, akikre valamit hagyott, ott a hagyaték birtokosa ellen kell
perelni a praetoriánus perben.
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238. Bár úgy tűnik, hogy a praetor a kijelölt örökösökre vonatkozik, mégis, ez a rendelkezés
másokra is kiterjed; például, ha van olyan örökhagyó, akit megbízással bíztak meg, és ő
csalárd cselekedetével a hagyaték visszautasítását okozza, pert kell indítani ellene.
239. Ha valaki eladja egy ingatlanhoz való jogát, akkor úgy kell tekinteni, hogy az továbbra is
birtokában marad, és nem követett el csalárdságot annak érdekében, hogy elkerülje a
birtoklást.
240. Marcellus, Digest, XII. könyv.
Felmentettnek tekintik azt a patrónust, aki visszautasítja az örökösnek való kinevezést, ha a
felszabadítottja másképp nevezte ki örökösnek, mint ahogyan azt kellett volna. Ha ugyanis
rabszolgáját egy birtok egyedüli örökösévé nevezték ki, és valamilyen baleset folytán nem
tudott a birtokba lépni gazdája utasítására, büntetlenül visszautasíthatja a végrendelet által
neki adott birtok elfogadását.
241. Ulpianus, Az ediktumról, L. könyv.
Mivel a hagyatékot végrendelet alapján birtokló fél perelhető, ha lemond a végrendelet
szerinti jogairól, felmerült a kérdés, hogy kötelezhető-e a fizetésre, ha úgy tűnik, hogy az
örökhagyó akaratának megfelelően mondott le azokról. Például egy férfi testvérét rendelte
örökösévé, majd egy kodicillumot tett, amelyben arra kérte testvérét, hogy amennyiben a
hagyaték a törvény alapján hozzá kerülne, bizonyos személyek javára teljesítsen egy bizalmi
vagyonkezelést; ezért meg kell vizsgálni, hogy miután lemondott a végrendelet szerinti
jogairól és a hagyaték birtokába jutott a végrendelet alapján, felel-e az örökhagyókkal
szemben. Julianus a Digestum harmincegyedik könyvében azt állítja, hogy először is
kötelezhető a hagyaték kifizetésére, és azután, ha azok rendezése után a hagyaték
háromnegyedéből bármi megmaradna, kötelezhető a bizalmi vagyon feloldására. Ha azonban
a hagyatékok kimerítik a hagyaték háromnegyedét, akkor a tröszt alapján semmit sem kell
fizetni, mert a törvényes örökösnek a negyedét kell birtokolnia csökkentetlenül. Ezért Julianus
azt a sorrendet állította fel, hogy először a hagyatékokat kell teljesíteni, és a trösztöket a
maradékból kell kifizetni, azzal a kikötéssel, hogy a negyedrész sértetlen marad. Úgy
gondolom, hogy Julianus véleményét kell elfogadni, úgyhogy ha a hagyatékot a végrendelet
alapján visszautasították, hogy ab intestato megszerezhető legyen, a felet mindenképpen
kötelezni kell a hagyatékok kifizetésére, azon oknál fogva, hogy az örökhagyó, aki a
végrendeleti öröklés esetére neki hagyta a feloldandó bizalmi vagyont, nem hatalmazta fel
arra, hogy ilyen körülmények között visszautasítsa a hagyatékot.
242. Ha azonban nyilvánvaló, hogy az örökhagyó kifejezetten felhatalmazta őt erre, akkor
nem lesz felelős a rendelet alapján, mert élt az örökhagyó által biztosított kiváltsággal. Ha
azonban az örökhagyó a végrendelet értelmében nem adta meg neki kifejezetten a hagyaték
visszautasításának kiváltságát, akkor a Julianus által előírt sorrendet kell követni.
243. De mit mondjunk akkor, ha végrendeletben hagyatékot és végrendelet esetén bizalmi
vagyonkezelést hagynak ugyanarra a személyre, és emellett más személyekre is hagynak
bizalmi vagyonkezelést? Követjük-e ugyanazt a Julianus által felállított rendet, vagy minden
vagyonkezelőt járulékfizetési kötelezettség alá vonunk, mintha egyenlőek lennének? A jobb
vélemény az, ha megvizsgáljuk, hogy van-e jelentősége annak, hogy az örökös az ediktum
alapján felelőssé válik-e vagy sem; mert ha felelőssé válik, akkor azokat kell előnyben
részesíteni, akikre a végrendelet valamit hagyott; ha azonban nem, mert az örökhagyó
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kívánsága szerint az volt, hogy az ab intestato öröklés kiváltságát biztosítsa neki, vagy mert
más okból került be, ami a fentebb kifejtetteknek megfelelően nem sérti az Ediktumot, akkor
azt kell mondanunk, hogy minden trösztnek úgy kell hozzájárulnia, mintha mindannyian
azonos alapon álltak volna.
244. A praetor nem ígéri, hogy a keresetnek válogatás nélkül helyt ad, hanem csak megfelelő
ok esetén; ha ugyanis megállapítaná, hogy az örökhagyó volt a szerzője ennek a
megállapodásnak, és ő maga engedélyezte, hogy az örökös ab intestato örököljön, vagy ha
úgy találná, hogy a hagyaték visszautasítására más alapos ok is volt, nem adna helyt az
örökhagyóknak az ellene irányuló keresetnek.
245. Ha a prétor megállapítja, hogy a tulajdon másé, akkor sem ad helyt a keresetnek, feltéve,
hogy a prétor döntését nem befolyásolja az összejátszás gyanúja.
246. Ha azonban az a személy, akitől meg lehet fosztani az örökséget, birtokában van annak
bármely része, és anélkül mond le a birtoklásról, hogy csalást követne el, a jobb vélemény
szerint megszűnik a perelhetőség.
247. Melyik időt kell tehát figyelembe vennünk, amikor azt vizsgáljuk, hogy birtokában van-e
vagy sem? A kérdés egyesítésének időpontját kell figyelembe venni.
248. Nyilvánvaló, hogy ha valaki birtokában van egy nem igényelt hagyaték vagyonának, és a
négyéves határidő eltelt, kétségtelenül per indítható ellene az Ediktum e szakasza alapján,
mind azon okból, hogy a végrendelet alapján megtagadta az átvételt, mind pedig azért, mert a
végrendelet alapján birtokolja, sőt, mivel a négy év letelte miatt elévüléssel biztonságban van.
249. Ha egy patrónust örökösnek neveznek ki egy hagyatékból az őt megillető részre, és vele
együtt egy társörököst is kineveznek, és ő visszautasítja a saját részre vonatkozó kinevezést,
mert ami őt megilleti, már kimerült, és a társörökös is visszautasítja a részét; és akkor a
patrónus a törvény erejénél fogva ab intestato birtokába jut az egész hagyatéknak; Celsus a
Digestus tizenhatodik könyvében azt mondja, hogy ugyanazt a keresetet kell megadni ellene,
amelyet a Titius nevű társörökös ellen lehetett volna indítani, és elegendő lesz, ha a patrónus a
teljes részt, amelyre törvényesen jogosult volt, magának birtokolja. Ez azonban csak akkor
helyes, ha a társörökös összejátszik a patrónussal, mert ellenkező esetben az utóbbit nem lehet
kötelezni a hagyaték kifizetésére, mivel nem tilos senkinek sem megtagadni a hagyatékot, ha
ezt anélkül teszi, hogy csalásban vétkes lenne.
250. A jobbik vélemény szerint ez az ediktum a végrendelet rendelkezéseivel ellentétes
birtoklásra is vonatkozik, úgyhogy ha valaki a végrendelet ellenére birtokba veszi a birtokot,
akkor a gyermekeknek és a szülőknek kell megfizetnie a hagyatékot, és ha a birtokot nem
sikerülne birtokba vennie, és a birtokot a végrendelettel ellentétesen szerezné meg, akkor arra
kötelezhető, hogy fizesse meg azt, amit akkor fizetett volna, ha a végrendelet ellenére
birtokba vette volna a birtokot.
251. Ha a rabszolga szabadságát azzal a feltétellel adták meg, hogy tíz aurei-t kell fizetnie, és
a végrendelet szerinti jogairól az örökös lemond, a rabszolga csak akkor szabadul fel, ha a
feltételnek eleget tesz.
252. Marcellus, Digest, XII. könyv.
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Egy bizonyos férfi Titiust és Maeviust nevezte ki örököseinek, és száz aurei-t hagyott
Titiusra, mindketten lemondtak a végrendelet szerinti jogaikról, és mint törvényes örökösök
léptek be a birtokba. Titius nem indíthat szabályszerűen keresetet hagyatékának
visszaszerzése iránt. Ugyanez a szabály alkalmazandó, ha az örökhagyó mindkét örökösre
hagyatékot hagyott.
253. Ulpianus, Az ediktumról, L. könyv.
Ha egy személy a tíz aurei megfizetésének feltétele vagy bármely más olyan feltétel alapján
válik örökössé, amely valaminek az adásából vagy megtételéből áll, és az örökös, miután
lemondott a végrendelet szerinti jogairól, a hagyaték birtokába jut a végrendelet alapján, meg
kell vizsgálni, hogy meg kell-e adni a mentességet annak, akinek a javára a feltételt szabták.
A jobb vélemény az, hogy nem jogosult a mentességre, mivel nem örökös.
254. Paulus, Az ediktumról, XLV. könyv.
Ha azonban a feleknek még van idejük a feltétel teljesítésére, akkor az Ediktum e szakasza
alapján nem lesz felelős.
255. Ulpianus, Az ediktumról, L. könyv.
Ahol az, aki a végrendelet szerinti jogairól lemondott, nem egyedül, hanem egy másik féllel
együtt birtokolja a hagyatékot, Julianus nagyon helyesen mondja, és véleményét Marcellus is
helyesli, hogy a méltányossági keresetnek ellene is helyt kell adni az örökhagyók javára, mert
nem szabad ellene kifogást emelni, mert a kijelölt örökös cselekménye őt sérti, hiszen ő is
részesült belőle. Ez azonban akkor helyes, ha az, aki a végrendelet szerinti jogairól lemond,
nem kapott érte pénzt, mert akkor az egész összegért ő felel.
256. Ha a kijelölt örökösök által a helyettesek javára hagyott hagyatékokat a kijelölt
örökösöknek kell teljesíteniük, és az említett kijelölt örökösök, valamint a helyettesek a
hagyaték birtokába jutottak a végrendelet alapján, miután a végrendelet szerinti jogaikról
lemondtak, az isteni Pius egy rescriptumban kimondta, hogy a kijelölt örökösök becsületesen
megtagadhatják a helyettesekre hagyott hagyaték kifizetését; mert nagyon helyesen
megtagadhatják bármely hagyaték vagy bizomány kifizetését a helyettesnek, aki azt követeli,
ha az szabadon beléphetett a hagyatékba, és megszerezhette a hagyatékhoz tartozó összes
vagyont anélkül, hogy a bizomány felmentését követelte volna.
257. Ha két örökös van, akik közül az egyiket kijelölték, a másikat pedig helyettesítették, és
mindketten lemondtak a végrendelet szerinti jogaikról, és ab intestato birtokba veszik a
hagyatékot; felmerül a kérdés, hogy mindketten kötelezhetők-e a hagyaték megfizetésére, és
hogy mindegyikük köteles-e megfizetni azokat a hagyatékokat, amelyekkel őt terhelték, vagy
mindkettőjüknek együtt kell-e megfizetniük a hagyatékokat. Úgy gondolom, hogy a
keresetnek az örökhagyók javára kell helyt adni mindegyikük ellen, az összes hagyaték
megfizetésére; de vizsgáljuk meg, hogy mindegyikük köteles-e megfizetni azokat a
hagyatékokat, amelyekkel őt magát terhelték, vagy azokat is, amelyekkel a másik örököst
terhelték. Tegyük fel azt is, hogy a kijelölt örökös egyedül birtokolta a hagyatékot: vajon ő
felel-e a perben azon hagyatékok megfizetéséért, amelyekkel őt terhelték, vagy pedig azokért
is, amelyekkel a másik örököst terhelték? Úgy kell tekinteni, hogy csak abban az esetben felel
azokért a hagyatékokért, amelyekkel a helyettest terhelték, ha a hagyaték a helyettest
rosszhiszeműsége miatt a végrendelet alapján kijelölt örökösök kezébe kerülne, ahol nem
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fizettek pénzt; mert ha a helyettest pénzt kapott, akkor őt magát kellene perelni. Továbbá, ha a
hagyatékot egyedül a helyettes birtokolja, és a kijelölt örökös visszautasítja azt, tekintettel
arra, hogy pénzösszeget kapott, azt mondjuk, hogy ő felel a hagyatéki örököseinek, a helyettes
pedig a saját örököseinek; de ahol nem fizettek pénzt, ott a helyettes ellen adunk helyt a
keresetnek. Ha azonban mindkét fél birtokában van, a jobb vélemény az, hogy mindkettő felel
a saját örököseivel szemben.
258. Javolenus, Episztolák, VII. könyv.
Ha ugyanazt a vagyontárgyat mind a kijelölt, mind a helyettesített örökösök által rám hagyják,
és ők, miután lemondtak a végrendelet szerinti jogaikról, a törvény erejénél fogva birtokba
vették a hagyatékot, a teljes hagyaték mindkettőjüktől jár nekem; mégis, ha az egyiktől
szereztem meg, a másiktól nem tudom behajtani, ezért bármelyikük ellen eljárhatok,
amelyiket akarom.
259. Ulpianus, Az ediktumról, L. könyv.
Ebben az esetben a szabadság megadásával kapcsolatban is felmerült a kérdés, hogy helyes
volt-e, hogy azt mindkét örökös adományozza, amikor a végrehajtással az egyik kijelölt és a
helyettes is megbízást kapott. A jobbik vélemény szerint mind a közvetlenül, mind a bizalmi
jogon adományozottak hatályossá válnak.
260. Megállapítást nyert, hogy annak az örököse, aki lemondott a végrendelet szerinti jogairól
annak érdekében, hogy a hagyaték birtokába jusson a végrendelet alapján, az örökösök által
indított perben felelős a teljes összeg behajtásáért; mivel az eljárás inkább a vagyon
visszaszerzésére, mint a büntetésre vonatkozik, és ezért a per örökösnek minősül. Ez azonban
nem így lesz, ha az örököst az elhunyt rosszhiszeműsége miatt perelik, mert akkor a kezébe
került vagyonért lehet ellene pert indítani.
261. Gaius, A tartományi ediktumról, XVII. könyv.
Még akkor is, ha az örökös nem a teljes vagyon vagy annak nagy része birtokába jut a
végrendelet alapján, hanem csak egy nagyon kis része annak, amire kijelölték, és akkor is, ha
csak egyetlen tárgyat birtokol, ami a vagyonhoz tartozik, akkor is felelősséggel tartozik e
rendelet alapján.
262. Ugyanez, A végrendeletekről; Az urbánus prétor ediktumáról, II. könyv.
Még akkor is, ha helyesen szólva egyetlen tárgy nem tekinthető a hagyaték részének.
263. Ugyanő, A tartományi ediktumról, XVII. könyv.
Ez ugyanis nem igazságtalan, hiszen az illető saját hibájából szenvedi el ezt a
kellemetlenséget,
264. Ugyanez, A végrendeletekről; Az urbánus prétor ediktumáról, II. könyv.
Mivel ugyanis egy birtokot az öröklési jog alapján olyan fél is követelhet, aki a birtokához
tartozó egyetlen tárgyat birtokolja, nem lehet kétséges, hogy az általunk megállapítottak
igazak.
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265. Ugyanő, A tartományi ediktumról, XVII. könyv.
Ha valaki, miután lemondott a végrendelet szerinti jogairól, nem kerülne a teljes hagyaték
birtokába, az örökhagyók ki vannak zárva; mert mindenkinek szabadon kell tudni
visszautasítani még a jövedelmező örökséget is, még akkor is, ha ily módon a hagyatékokat és
a szabadságadományokat meg lehet semmisíteni. A bizalmi vagyonkezelésben hagyott
birtokokra vonatkozóan azonban úgy rendelkeztek, hogy ha a kijelölt örökös visszautasítja a
hagyaték elfogadását, a praetor rendeletére rákényszeríthető, hogy ezt megtegye, és azt a
bizalmi vagyon kedvezményezettjeinek átadja; ezt az előnyt azonban azok, akiknek különálló
tárgyakat bizalmi vagyonkezelésben hagytak, éppúgy nem élvezhetik, mint a legátusok.
266. Ugyanez, A végrendeletekről; Az urbánus prétor ediktumáról, II. könyv.
Ha két kijelölt örökös, akik mindketten lemondtak a végrendelet szerinti jogaikról, a
végrendelet alapján birtokba vesznek egy birtokot, akkor a pretoriánus törvény értelmében
mindkettő úgy tekintendő, mintha a végrendelet alapján léptek volna be a birtokba, és
mindkettőjük ellen kereset indítható a rájuk eső részért.
267. Meg kell jegyeznünk, hogy a Lex Falcidia előnyeit annak az örökösnek kell élveznie, aki
ellen az Ediktum e szakasza alapján a hagyatéki örökösök javára pert indítanak.
268. Ugyanez; A tartományi ediktumról, XVII. könyv.
Továbbá, ha egy patrónust az egész hagyaték örökösévé neveztek ki, és a végrendelet szerinti
jogairól lemondva ab intestato birtokba jut, mindig jogosultnak kell lennie arra a részre, amely
őt illeti meg, és amelyet akkor kapott volna meg, ha a végrendelet alapján lépett volna a
hagyatékba.
269. Ulpianus, Disputációk, IV. könyv.
Ha ugyanazt a vagyontárgyat különböző személyekre hagyták, és mind a kijelölt örököst,
mind a helyettest megbízták annak átadásával, akkor nem mindkét örökhagyó jogosult a
behajtásra, hanem csak az, aki azt a kijelölt örököstől kapta.
270. Julianus, Digest, XXVII. könyv.
Ha a fiamat az anyja örökösnek nevezi ki, és én, miután lemondtam végrendeleti jogomról, a
hagyaték birtoklását követelem az említett fiam nevében, a hagyatéki örökösök javára
ugyanúgy pert kell indítani ellenem, mintha én magam lettem volna az örökös, és lemondva a
végrendelet szerinti jogomról, a hagyatéki vagyon birtokába jutottam volna a végrendelet
alapján.
271. Ugyanaz, Digest, XXXI. könyv.
Ahol a következő rendelkezést illesztették be egy végrendeletbe: "Legyen Titius az örökösöm,
és ha Titius lesz az örökösöm, legyen Maevius az örökösöm"; és Titius, miután lemondott
végrendeleti jogairól, törvényes örökösként jut a hagyaték birtokába, a hagyaték
visszaszerzésére irányuló kérelemnek nem szabad helyt adni ellene Maevius javára a hagyaték
azon része tekintetében, amely őt megillette volna, ha Titius nem mondott volna le öröklési
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jogairól. Mivel ugyanis az örökös akkor jut a hagyaték birtokába, amikor az öröklési jogokról
lemond, a hagyatékokat és a szabadságadományokat figyelembe kell venni, mivel
máskülönben nem adhatóak, csak az örökös által. A praetor azonban nem avatkozhat be, ha a
hagyatékkal ily módon rendelkeznek, mert az örökhagyó hibáztatható, amiért a hagyaték egy
részét ilyen feltétel mellett hagyta, holott abszolút módon is hagyhatta volna.
272. Ezért, ha a következő rendelkezést illesztették be egy végrendeletbe: "Legyen Titius az
örökösöm, és ha a fent említett személyek közül, akiket kijelöltem, bármelyik az örökösöm
lesz, Stichus legyen szabad és az örökösöm", és Titius, miután lemondott a végrendelet
szerinti jogairól, megszerzi a birtokot, a praetor nem biztosíthatja Stichus szabadságát, és nem
adhat neki keresetet a birtok visszaszerzésére.
273. Ha valaki végrendeletet készít az alábbiak szerint: "Legyen Titius az örökösöm, és ha
Titius nem lesz az örökösöm, legyen Maevius az örökösöm, és ha bármelyik örökös, akit
korábban kijelöltem, az örökösöm lesz, száz aurei-t hagyok Maeviusra, ha nem lesz az
örökösöm". Titius lemondott a végrendelet szerinti jogairól, és a törvény erejénél fogva
birtokába jutott a birtoknak, és felmerül a kérdés, hogy a birtok visszaszerzésére irányuló
keresetet meg kell-e adni Maeviusnak, akinek a hatalmában állt, hogy az egészet megszerezze
azzal, hogy a helyettesítés alapján belépett a birtokba. Úgy döntöttek, hogy Maevius jogosult
lenne a keresetre, mivel semmi sem akadályozta meg abban, hogy jó okkal ne vegyen részt a
hagyaték ügyeiben.
274. Ulpianus, Az ediktumról, XLVI. könyv.
Amikor egy fiút, aki az apja irányítása alatt áll, és egy lányt is örökösnek jelöltek ki, egy
emancipált testvér, miután átment, a végrendelettel ellentétben megszerezte a birtokot. Ezáltal
az örökösök a végrendelet alapján megszerezték apjuk hagyatékát, és minden hagyatékot
kifizettek. A lány azonban nem osztotta meg a hozományát a testvérével, mivel úgy ítélték
meg, hogy a hagyatékból való részesedése mint kijelölt örökösnek jár neki.
275. Paulus, Az ediktumról, LX. könyv.
Ha a gyámja csalárd módon, a gyámja által tett nyilatkozatok alapján a gyám lemond
végrendeleti jogairól, és a hagyatékot törvényes örökösként szerzi meg, a hagyaték
visszaszerzése iránti keresetet a gyámmal szemben kell megindítani, de csak olyan mértékben,
amilyen mértékben a hagyatékot ő szerezte meg. De mi van akkor, ha a hagyatékot mással
együtt szerezte meg?
276. Sok hatóság úgy véli, hogy ezt a szabályt csak a serdülőkorba lépett ifjúval kapcsolatban
kell betartani, és hogy csak a birtokában lévő birtokrészért kell felelnie; még akkor is, ha a
prétor ugyanúgy pert indít ellene, mintha ő lépett volna a birtokba.
277. Celsus, Digest, XVI. könyv.
Egy férfi, akit a saját rabszolgája helyettesített, megparancsolta neki, hogy lépjen be a
birtokra. Ha ezt azért tette, hogy elkerülje a hagyaték kifizetését, akkor mindet meg kell
fizetnie, egyrészt azért, mert ő az örökös, másrészt pedig azért, mert a végrendelet szerinti
jogairól lemondva a helyettesítés folytán birtokolja a hagyatékot, kivéve a falkai törvény által
fenntartott részt.
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278. Papinianus, Kérdések, XVI. könyv.
Julianus azt mondja, hogy amennyiben egy apa elrendelte, hogy a lánya, akit saját maga
helyettesítésére neveztek ki, fogadjon el egy birtokot; az ediktum értelmében kénytelen lesz
kifizetni a hagyatékot, amellyel őt terhelték, mivel a lánya helyettesítette az apját, és ez
utóbbinak nem adták meg a választás jogát. Ha azonban a különböző hagyatékok a hagyaték
több mint háromnegyedét teszik ki, elsősorban azokat kell számba venni, amelyekkel a leányt
terhelték, mert csalás lesz az apának felróható, ha a rá ruházott megtiszteltetést visszautasítva,
az ebből származó előnyök miatt inkább mást jelöl ki örökösnek.
279. Julianus úgy gondolja, hogy ha egy apa, akit a lánya helyettesít, belép egy birtokba, nem
vétkezik rosszhiszeműséggel, mert senki sem tekinthető úgy, hogy a szülő akarata ellenére
helyettesítette volna az apát a lánya helyett, hanem azért, hogy a szülőnek hatalma legyen a
választásra.
280. Ugyanő, Vélemények, VI. könyv.
Ha egy anya a serdülőkorú fia helyébe lép, akkor van alapja az Ediktum alkalmazásának, ha a
végrendeleti jogairól lemondva, a törvény erejénél fogva a fia hagyatékának birtokába jut.
Ugyanez a szabály vonatkozik arra az esetre is, ha őt nevezik ki fia örökösévé és egyben
helyettesévé.
281. Az a testvér, aki nem emancipálta a testvére végrendelete által egy serdülőkorú fiú
helyébe lépett fiát, nem tartozik az Ediktum terrénumának hatálya alá, ami a hagyatékot illeti;
de a hagyaték vagyonát rajta keresztül, végrendelet alapján kapja meg.
282. Az örökhagyók javára a prétor végzésével pert indítanak olyan fél ellen, akit nem
neveztek ki végrendeleti örökösnek, ha az a kijelölt örökösökkel való csalárd
megállapodásban vett részt annak érdekében, hogy a törvény erejénél fogva a hagyaték
kizárólagos birtokába jusson.
283. Marcianus, Trusts, IV. könyv.
Ha a gazda eladja a rabszolgát, akit örökösévé rendelt, és aki maga is bizalmi
vagyonkezeléssel volt megbízva, és ezt azelőtt teszi, mielőtt elrendelné, hogy a hagyatékba
lépjen, akkor a bizalmi vagyonkezelést fel kell oldania, mert a rabszolga árának
megszerzésével a hagyaték értékét is megszerezte.
284. Amennyiben egy örökösnek kijelölt fél, akit a hagyaték átadására szólítanak fel, és
miután lemondott végrendeleti jogairól, a törvény erejénél fogva birtokába jut a hagyatéknak,
kétségtelen, hogy kötelezhető a hagyaték, valamint a hagyaték és a bizalmi vagyonkezelésben
hagyott egyéb vagyon átadására, valamint a közvetlen és a közvetett szabadságjogok
teljesítésére. Ha azonban arra kötelezik, hogy a mások tulajdonát képező rabszolgákat
manumitálja, akkor azokat ki kell váltania, és mind annak, akinek a birtokot átadták, mind
annak, aki azt átadja, osztoznia kell a veszteségben.
285. Ulpianus, Trösztök, V. könyv.
Ha valaki, miután lemondott a végrendelet szerinti jogairól, végrendelet alapján birtokába jut
egy birtoknak, köteles a rabszolgáknak szabadságot adni, és annak, aki a végrendelet szerinti
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birtokba vételt elutasítja, ez a cselekedete nem sértheti őket, mivel a rabszolgák az ő szabad
embereivé válnak.
286. Hermogenianus, Epitomák a jogról, III. könyv.
Ha az örökös, miután lemondott a végrendelet szerinti jogairól, a hagyaték birtokába jut
vevőként, vagy hozomány, vagy ajándékozás, vagy az örökös vagy birtokos jogán kívül
bármilyen más jogcímen, nem felel az örökhagyók által indított perben.

5. cím.A szenátus szilániai és claudiai rendeleteiről, amelyek rendelkezései
szerint a végrendeleteket nem lehet megnyitni
287. Ulpianus, Az ediktumról, XXX. könyv.
Mivel egyetlen háztartás sem lehet biztonságos, ha a rabszolgák nem kényszerülnek arra,
hogy életveszélyben megvédjék gazdájukat nemcsak a családjához tartozó személyektől,
hanem az idegenektől is, a szenátus bizonyos rendeleteket hozott arról, hogy a gazdájuk
erőszakos halála esetén a háztartáshoz tartozó összes rabszolgát nyilvános kínvallatásnak
vessék alá.
288. A gazda elnevezés alatt az a személy értendő, aki a rabszolgák tulajdonjogával
rendelkezik, még akkor is, ha azok haszonélvezete másé lehet.
289. Ha valaki jóhiszeműen birtokol egy rabszolgát, de valójában szabad, nem tartozik a
gazda elnevezés alá; és az sem, aki csak a rabszolga haszonélvezeti jogával rendelkezik.
290. A zálogba adott rabszolga az adós halála esetén minden tekintetben úgy tekintendő,
mintha nem lett volna elzálogosítva.
291. Azok is a rabszolgák elnevezés alá tartoznak, akiket bizonyos feltétel mellett hagynak
örökül; mivel időközben az örököshöz tartoznak, és mivel a feltétel teljesülésekor
megszűnnek az örököshöz tartozni, ebből következik, hogy időközben nem tekinthetők a
tulajdonának részének. Ugyanezt a szabályt kell mondani a rabszolga esetére is, aki bizonyos
feltétel mellett szabadul fel.
292. Az isteni Piusnak egy Jubentius Sabinushoz intézett rescriptuma maradt fenn, amely egy
olyan rabszolgára vonatkozik, akinek feltétel nélküli szabadsága egy bizományi szerződés
alapján járt; ebből nyilvánvaló, hogy nem szabad túl nagy sietséget tanúsítani egy olyan
rabszolga megkínzásakor, akinek a szabadsága bizományi szerződés alapján jár, és a jobb
vélemény az, hogy nem szabad büntetni, azon oknál fogva, hogy egy fedél alatt él az
örökhagyóval, kivéve, ha részt vett a bűncselekményben.
293. Azt kell mondani, hogy az, akinek csak egy része van a rabszolga tulajdonjogában, az is
benne van a gazda elnevezésben.
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294. Az apai felügyelet alatt álló fiúk és más gyermekek, akik apjuk hatalmában állnak,
szintén beletartoznak a gazda elnevezésbe; mert a szilániai szenátusi rendelet nemcsak a
családfőkre, hanem a gyermekekre is vonatkozik.
295. De mit mondjunk, ha a gyermekek nem engedelmeskednek az apjuk tekintélyének?
Marcellus a Digestus tizenkettedik könyvében bizonytalanságot fejez ki e kérdésben. Úgy
gondolom, hogy a legszabadabb értelmezést kell adni a szenátusi rendeletnek, hogy az olyan
gyermekekre is kiterjedjen, akik nem állnak apai felügyelet alatt.
296. Nem gondoljuk, hogy a szenátusi rendelet alkalmazható egy örökbefogadott fiú esetében,
még ha az örökbefogadó apára vonatkozhat is.
297. A szenátusi rendelet nem vonatkozik arra az esetre, ha egy nevelés alatt álló fiatalt
megölnek.
298. Nem szabad kínzást alkalmazni az anya rabszolgáin, ha fiát vagy lányát megölték.
299. Scaevola nagyon helyesen mondja, hogy ha egy apát az ellenség fogságba ejtett, és a fiát
megölték, akkor az apa rabszolgáit kínvallatásnak kell alávetni és megbüntetni. Jóváhagyja,
hogy ezt az apa halála után is megtegyék, ha a fiút még azelőtt ölték meg, hogy a megfelelő
örökös lett volna.
300. Scaevola azt is mondja, hogy egységesen állítható, hogy ha egy fiút örökösnek neveztek
ki, és megölik, mielőtt a birtokba lépne, akkor a rabszolgákat kínvallatásnak lehet alávetni és
büntetni, még akkor is, ha feltétel nélkül hagyatékolták vagy manumálták őket. Mert bár ha
még élne is, és örökös lett volna, a rabszolgák nem tartoznának hozzá, ezért halálakor, mivel
mind a hagyaték, mind a szabadság megadása megszűnik, szerinte van alapja a szenátusi
rendelet alkalmazásának.
301. Ha az apát megölik, vajon a fiú rabszolgáit is meg kell-e kínozni, ha azok a castrense
peculium részét képezik? A jobb vélemény az, hogy a fiú rabszolgáit kínvallatásnak kell
alávetni, és büntetésnek kell alávetni, még akkor is, ha a fiú nem az apja irányítása alatt áll.
302. Egy férfi és a felesége meggyilkolása esetén a kínzást rabszolgáikra kell alkalmazni,
noha a férj rabszolgái tulajdonképpen nem tartoznak a feleséghez, sem a feleség rabszolgái
nem tartoznak hozzá, de mivel a két rabszolgacsoport összekeveredik, és csak egy háztartás
van, a szenátus úgy rendelkezett, hogy a büntetést úgy kell alkalmazni, mintha a rabszolgák
mindkettőjükhöz egyformán tartoznának.
303. De ahol a feleséget vagy a férjet ölték meg, ott a szenátus nem rendelte el, hogy az após
rabszolgáit kínvallatásnak vessék alá. Marcellus azonban nagyon helyesen mondja a Digestus
tizenkettedik könyvében, hogy amit a férj rabszolgáira vonatkozóan megállapítottak, az az
após rabszolgáira is vonatkozik.
304. Labeo szerint a "megölt" kifejezés alatt azokat értjük, akiket erőszakkal öltek meg, vagy
meggyilkoltak, például elvágták a torkukat, megfojtották őket, vagy valamilyen magasból
ledobták, vagy kővel vagy bunkóval ütötték le őket, vagy bármilyen más fegyverrel
megfosztották őket az életüktől.
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305. Ha valakit például méreggel vagy más olyan eszközzel ölnek meg, amelyet titokban
szokás alkalmazni, a szenátus e rendelete nem vonatkozik a halála megbosszulására; azon
oknál fogva, hogy a rabszolgák büntetésben részesülnek, ha nem segítenek uruknak bárki
ellen, aki erőszakot követ el vele szemben, amikor erre képesek. De mit tehetnének azok
ellen, akik alattomos módon mérget vagy más efféle módszert alkalmaznak?
306. Nyilvánvaló, hogy a szenátusi rendelet akkor alkalmazandó, ha a mérget erőszakkal
adják be.
307. Ezért minden olyan esetben, amikor olyan erőszakot alkalmaznak, amely általában halált
okoz, úgy kell tekinteni, hogy a szenátusi rendelet alkalmazása indokolt.
308. De mi van akkor, ha a gazdát méreggel ölték meg, és nem erőszakkal, büntetlenül marad
a tett? Semmiképpen sem. Mert bár a szenátus szilániai rendelete nem alkalmazható, és nem
lehet kínzással és büntetéssel sújtani azokat, akik egy fedél alatt élnek, mégis, aki tudott a
bűncselekményről vagy részese volt annak, azt büntetni kell, és a birtokot meg lehet vizsgálni,
és a végrendeletet fel lehet nyitni, még mielőtt a kínzásra sor kerülne.
309. Ha valaki erőszakos kezet emel magára, akkor valóban nincs alapja a szenátusi rendelet
alkalmazásának; mégis, a halálát meg kell bosszulni. Ha például rabszolgái jelenlétében
követte el a cselekményt, és ők megakadályozhatták volna, meg kell büntetni őket, de ha nem
tudták megakadályozni, mentesülnek a felelősségre vonás alól.
310. Ha valaki erőszakos kezet vet magára, nem azért, mert bűntudata van valamilyen bűntett
miatt, amit elkövetett, hanem mert belefáradt az életbe, vagy képtelen elviselni a fájdalmat,
halálának módja nem akadályozza meg, hogy felnyissák és elolvassák a végrendeletét.
311. Azt is meg kell jegyezni, hogy hacsak nem állapítják meg, hogy egy embert megöltek, a
rabszolgáit nem szabad kínozni. Ezért a szenátusi rendelet alkalmazhatóságához egyértelműen
meg kell állapítani, hogy a fél a halálát bűncselekménynek köszönhette.
312. Mi azonban a kínzás fogalma alatt nem csupán a kérdőre vonást értjük, hanem minden
olyan vizsgálatot és védekezést, amely a gazda halálának kivizsgálása során felmerülhet.
313. A szenátus e rendelete pedig kivétel nélkül mindazokat a rabszolgákat bünteti, "akik egy
fedél alatt élnek"; de akik nem egy fedél alatt, de ugyanazon a környéken laknak, nem
büntethetők, hacsak nem tudnak a bűncselekményről.
314. Nézzük meg, mit kell érteni az "egy fedél alatt" kifejezés alatt; akár ugyanazon a falon
belül, akár kívül, ugyanazon a kerítésen belül, ugyanazon a lakáson belül, vagy ugyanazon a
házon belül, vagy ugyanazon a kertben, vagy az egész lakóhelyen. Sextus azt mondja, hogy
gyakran döntöttek úgy, hogy bárhol is voltak a rabszolgák, ha hallhatták gazdájuk hangját,
ugyanúgy kell őket büntetni, mintha egy fedél alatt lettek volna; bár egyeseknek hangosabb a
hangjuk, mint másoknak, és nem mindenki hallhatja ugyanarról a helyről.
315. Erre vonatkozóan úgy tűnik, hogy az isteni Hadrianus a következőket is kijelentette egy
rezcriptumában: "Amikor a rabszolgák segítséget nyújthatnak a gazdájuknak, nem szabad a
saját biztonságukat az övével szemben előnyben részesíteniük. Sőt, egy rabszolganő, aki az
urával egy szobában tartózkodik, ha nem is a testével, de mindenképpen kiáltással nyújthat
segítséget, hogy a házban tartózkodók vagy a szomszédok meghallják; és ez még akkor is
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nyilvánvaló, ha azt állítja, hogy a gyilkos halálosan megfenyegette, ha kiáltana. Ezért
halálbüntetést kellene kapnia, hogy más rabszolgák ne gondolják azt, hogy a saját
biztonságukról kell tanácskozniuk, amikor az uruk veszélyben van."
316. Ez az Írás sok rendelkezést tartalmaz, mert nem kímél senkit, aki egy szobában van, és
nem menti fel a haláltól félő rabszolgát, és megköveteli a rabszolgáktól, hogy kiáltással
hívjanak segítséget uruknak.
317. Ha egy gazdát megölnek, miközben az egyik vidéki birtokán tartózkodik, rendkívül
igazságtalan lenne, ha az összes rabszolgát, aki a környéken tartózkodik, kínzásnak és
büntetésnek vetnék alá, ha az említett birtok nagyon nagy. Ilyenkor elegendő, ha azokat vetik
alá a kínvallatásnak, akik vele voltak, amikor állítólag megölték, és akikről úgy tűnik, hogy
gyanúsíthatóak azzal, hogy elkövették a gyilkosságot, vagy hogy tudtak róla.
318. Ha egy gazdát utazás közben meggyilkoltak, akkor azokat a rabszolgákat, akik vele
voltak, amikor életét vesztette, vagy azokat, akik vele voltak és elmenekültek, meg kell
büntetni. Ha azonban senki sem volt vele, amikor megölték, akkor a szenátus ezen rendeletei
nem alkalmazandók.
319. Az a férfi vagy női rabszolga, aki még nem érte el a serdülőkort, nem tartozik ebbe a
kategóriába, mert az ő koruk elnézést érdemel.
320. Egy rabszolgának, aki még nem érte el a serdülőkort, csupán a büntetésre való
hivatkozással adjunk engedékenységet, vagy ez a kínzásra is vonatkozik? A jobbik vélemény
az, hogy a serdülőkor alatti rabszolgát nem szabad kínozni; és különben is az a szokás, hogy a
kiskorúakat nem szabad kínzásnak alávetni, hanem csak megijeszteni, vagy bottal, vagy
bőrszíjjal megkorbácsolni.
321. Azok a rabszolgák, akik csalárd szándék nélkül szereztek segítséget, felmentést kapnak;
mert ha valaki úgy tesz, mintha segítséget nyújtana, vagy pusztán a látszat kedvéért hozná, az
nem lesz előnyös számára.
322. A rabszolga nemcsak akkor tekinthető úgy, hogy segítséget nyújtott urának, ha megóvta
őt a bajtól, vagyis ha erejét olyan mértékben tudta volna latba vetni, hogy megmentse őt,
hanem akkor is, ha - bár mindent megtett, amit tudott - nem tudta megakadályozni, hogy urát
megöljék; például, ha segítségért kiáltott, vagy ha megijesztette a gazdáját megtámadó
személyeket, vagy ha emberek tömegét gyűjtötte össze, vagy ha testével közbelépett a gazdája
és a gazdája közé, vagy ha testével bármilyen más módon védelmet nyújtott neki.
323. A kiáltozó rabszolga azonban nem mindig tekinthető úgy, hogy segített a gazdájának;
mert mi van akkor, ha hiába kiáltott, amikor elháríthatta volna a veszélyt előle? Kétségtelenül
meg kell büntetni.
324. De mi van akkor, ha a rabszolgák megsebesülnek, miközben a gazdájukat védik? Azt
kell mondani, hogy felmentést kell kapniuk, hacsak nem okoztak maguknak sebeket
szándékosan, hogy elkerüljék a büntetést; vagy ha nem kaptak olyan súlyos sebeket, amelyek
megakadályoznák őket abban, hogy még mindig segítsenek uruknak, ha ezt akarták volna.
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325. Ha a halálosan megsebesült gazda egy bizonyos ideig életben marad, anélkül, hogy
bármelyik rabszolgája panaszkodna, még akkor is, ha azok egy fedél alatt vannak vele, meg
kell őket kímélni.
326. Callistratus, Az igazságügyi vizsgálatokról, V. könyv.
Az isteni Marcus Commodus egy Pisóhoz intézett rezcriptumában a következőket állította:
"Mivel előtted, kedves Piso, bebizonyosodott, hogy Julius Donatus, miután rablók közeledése
miatt megijedt, vidéki házába menekült, megsebesült, és azután, miután végrendeletet tett,
kinyilvánította szeretetét rabszolgái iránt, sem az irántuk való tisztelet, sem az örökös iránti
gondoskodás nem engedheti meg, hogy büntetést szabjanak ki azokra, akiket maga a gazda
mentett fel".
327. Ulpianus, Az ediktumról, L. könyv.
Ha egy súlyos betegségben szenvedő rabszolga nem tudott segítséget nyújtani a gazdájának,
akkor mentességet kellett biztosítani számára.
328. Ha valaki haldokolva azt állítja, hogy a rabszolgája ölte meg, akkor úgy kell tekinteni,
hogy a gazdának nem szabad hinni, ha ezt a kijelentést a halála pillanatában tette, kivéve, ha
másképp nem bizonyítható.
329. Ha egy férj megöli a feleségét, vagy egy feleség megöli a férjét éjszaka, amikor együtt
voltak a hálószobájukban, a rabszolgák nem lesznek büntethetők a szenátusi rendelet
értelmében; de ha kiáltásokat hallottak, és nem nyújtottak segítséget, akkor büntetést kapnak,
nemcsak akkor, ha a feleséghez tartoznak, hanem akkor is, ha a férjhez.
330. Ha azonban a férj megöli a házasságtörésen tetten ért feleségét; amiatt, hogy ő maga
felmentést nyer, úgy kell tekinteni, hogy rabszolgái, akárcsak a felesége rabszolgái,
mentesülnek a felelősség alól, ha nem álltak ellen uruknak, miközben egy sérelem jogos
jóvátételére törekedtek.
331. Ha több gazdát, akiknek közös rabszolgájuk van, megtámadnak, és a rabszolga csak az
egyiknek segít, felmentik-e, vagy büntetik-e azért, mert nem segít mindannyiuknak? A jobb
vélemény az, hogy büntetést kell kiszabni rá, ha mindannyiuknak segíthetett volna, de csak
egynek segített. Ha azonban nem tudott egyszerre mindenkinek segíteni, akkor felmentést kell
kapnia, mert csak az egyiknek nyújtott segítséget, mert durva lenne azt állítani, hogy ha egy
rabszolga nem tudta megvédeni két urát, akkor bűnös, mert úgy döntött, hogy csak az egyiket
védi.
332. Ezért, ha egy feleséghez tartozó rabszolga inkább a férjét segíti, mint az úrnőjét, vagy
fordítva, akkor azt kell mondani, hogy felmentést érdemel.
333. Felmentést kell adni azoknak a rabszolgáknak, akik a gazdájuk vagy úrnőjük
meggyilkolásának idején rosszhiszeműségük nélkül voltak bezárva, így nem tudtak kitörni,
hogy segítséget nyújtsanak, vagy hogy elfogják a gyilkosságot elkövetőket. Az sem mindegy,
hogy ki zárta be őket, feltéve, hogy ez nem azért történt, hogy megakadályozzák őket abban,
hogy segítséget nyújtsanak. A "bezárva tartás" kifejezés alatt azt is értettük, ahol megkötözték
őket, feltéve, hogy úgy kötötték meg őket, hogy nem tudnak kiszabadulni, és segítséget
nyújtani.
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334. Azok is felmentést kapnak, akik életkoruk miatt cselekvőképtelenek.
335. A süket rabszolgát is azok közé kell sorolni, akik gyengék, vagy akik nem élnek egy
fedél alatt; mert ahogy az utóbbiak a távolság miatt nem hallanak semmit, úgy az előbbiek
semmit sem hallanak a nyomorúságuk miatt.
336. Egy vak rabszolga is megérdemli a felmentést.
337. A néma rabszolgát is ki kell vennünk, de csak ott, ahol a hangja segítségével segítséget
nyújthat.
338. Nem kétséges, hogy az elmebeteg rabszolgáknak kivételt kell tenniük.
339. Ha valaki tudatosan átvesz, vagy csalással elrejt egy férfi vagy női rabszolgát, aki az
elhunyté volt, és aki büntethető, mivel a bűncselekmény elkövetésekor nem segített neki,
ugyanabban a helyzetben van, mintha a gyilkosokra vonatkozó törvényben előírt
bűncselekményt követte volna el.
340. Ha egy rabszolga egy kikötés alapján esedékes, és felfedi, hogy ki követte el gazdája
meggyilkolását, és emiatt jutalomként szabadlábra helyezik, a kikötésen alapuló kereset nem
adható meg a kikötőnek, mert nem adható meg, ha a rabszolgát büntetésnek vetették volna
alá. Ha azonban a rabszolga nem élt egy fedél alatt a gazdájával, akkor a kikötésen alapuló
méltányossági kereset a hitelezőnek a rabszolga becsült értékének behajtása érdekében
megilleti.
341. De vajon ez csak arra a rabszolgára vonatkozik-e, aki látszólag jelezte vagy bizonyította,
hogy ki követte el a bűncselekményt, ha ezt önként tette; vagy az is ide tartozik, aki a vád alá
helyezéskor másra hárította a bűncselekmény felelősségét? A jobbik vélemény az, hogy az
jogosult a jutalomra, aki önként jelentkezett a váddal.
342. Azok a rabszolgák is, akik egyébként nem kaphatnák meg a szabadságukat, például ha
azzal a feltétellel adták el őket, hogy soha nem adják ki őket, egy ilyen jogi aktussal szabaddá
válhatnak, mert ez a közjót szolgálja.
343. A büntetést az akaratukból felszabadított rabszolgákra is ugyanúgy ki kell szabni, mint a
többi rabszolgára.
344. Kínzással és büntetéssel kell sújtani azokat a rabszolgákat is, akik a meggyilkolt
gazdájuk vagy úrnőjük végrendeletének felbontása előtt menekülnek, és akikről később, a
végrendelet felbontásakor kiderül, hogy szabadságukat meghagyták, ugyanúgy, mint más
rabszolgák esetében. Mert tökéletesen igazságos, hogy gazdáik jóindulata ne álljon
bosszúállásuk útjába, és minél inkább élvezte a rabszolga a kegyüket, annál súlyosabb
büntetést érdemel bűne miatt.
345. Az ediktum előírja, hogy amennyiben a megöltnek mondott személy végrendeletileg
hagyott valamit, senki, aki erről tud, ne nyissa fel, ne olvassa el, és ne másolja le a
végrendeletet, mielőtt a rabszolgákat megkínozták és a bűnösöket a szenátus rendeletének
megfelelően megbüntették; ellenkező esetben rosszhiszeműségben vétkes.
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346. Úgy tekintik, hogy az nyitotta meg a végrendeletet, aki azt a szokásos módon nyitja meg,
akár le van zárva, akár nem zsinórral van rögzítve, hanem csak le van zárva.
347. A "megnyitni" kifejezést úgy kell értenünk, hogy tilos bárki jelenlétében, nyilvánosan
vagy titokban megnyitni az akaratot; mert mindenfajta megnyitás tilos.
348. Ha valaki, aki nem tudott a gyilkosságról, végrendeletet nyit, az nem vonható
felelősségre ezen rendelet alapján.
349. Ha pedig tudomással bír az örökhagyó haláláról, de nem rosszhiszeműen nyitja fel a
végrendeletet, szintén nem lesz felelős, vagy ha ezt tapasztalatlanságból teszi, vagy ha
rusztikusságból nem tud a prétori ediktum vagy a szenátusi rendelet létezéséről.
350. Ha valaki nem a szokásos módon nyitja fel a végrendeletet, hanem elvágja a zsinórt,
amellyel azt megkötötték, az felmentést kap, mert nem vétkes rosszhiszeműségben, aki nem
nyitja fel magát a végrendeletet.
351. Ha nem a teljes végrendeletet, hanem annak csak egy részét nyitják meg, akkor azt kell
mondani, hogy az azt felnyitó személy az ediktum feltételei alá tartozik, mivel nem sok
különbség van abban, hogy a teljes végrendeletet vagy csak egy részét nyitják meg.
352. Ha valaki felbontja a kodicilt, de nem nyitja fel a végrendeletet, az az Ediktum alapján
felelőssé válik, mivel a kodicil a végrendelet részét képezi.
353. Az ediktum végrehajtásának van alapja, függetlenül attól, hogy a megnyitott végrendelet
érvényes-e vagy sem.
354. Ugyanez a szabály vonatkozik azokra az ügyekre is, amelyek a helyettesítéssel
kapcsolatosak, ha egy kiskorú férfi vagy egy kiskorú nő állítólagosan meghalt.
355. Ha egy személy felbontja a végrendeletet, egy másik nyilvánosan felolvassa, egy
harmadik pedig lemásolja, akkor mindazok, akik ezeket a dolgokat külön-külön tették, az
Ediktum értelmében felelősségre vonhatók.
356. Ez az ediktum nemcsak a végrendeleti birtokokra, hanem a végintézkedés nélküli
öröklésre is vonatkozik, hogy megakadályozza, hogy bárki a rabszolgák megkínzása előtt a
birtokba lépjen, vagy a hozzá tartozó vagyontárgyak praetoriális birtoklását követelje, nehogy
az örökös saját előnyére eltitkolja rabszolgái bűnét.
357. Scaevola nagyon helyesen mondja, hogy bárki átruházza az örökösére a praetori
perindítás jogát, ha történetesen meghal, mielőtt a birtokba lépne, és meg kell győződni arról,
hogy nem azért tette ezt, mert félt, hogy a szenátusi rendelet és az ediktum alapján
felelősségre vonhatóvá válik.
358. Ha egy bizonyos nap és halálom időpontja között egy feltétel teljesítését rendelném el, és
az örökösök azt tudatlanságból nem teljesítik, és a tudatlanság miatt a végrendeletet nem
lehetett felbontani anélkül, hogy a szenátusi rendelet büntetése ne érné őket; az örökösöknek
könnyítést kell adni, hogy a feltételt teljesíthessék.
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359. Ha a szenátusi rendelet megsértésétől való félelem mellett más akadály is akadályozza a
hagyatékba való belépést vagy a végrendelet megnyitását, a szenátusi rendeletből eredő
akadály, ha van más, nem jelent előnyt az örökös számára; mint például, ha a meggyilkolt
férfi felesége terhes volt, sőt feltételezhetően terhes volt, és emiatt a kijelölt örökös nem
léphetett be a hagyatékba.
360. Papinianus, Vélemények, VI. könyv.
Egy férfi a halála után született gyermekeit jelölte ki örököseinek, és arra az esetre, ha nem
születne egy sem, a feleségét helyettesítette, és azt mondták, hogy a rabszolgái megölték, a
felesége pedig meghalt; az asszony örökösei kérték, hogy a hagyatékot a helyettesítés alapján
kapják meg. Én azt a véleményemet adtam, hogy csak akkor hallgassák meg őket, ha
bebizonyosodik, hogy a feleség nem volt terhes, és a szenátusi rendelet miatt elutasítottam a
hagyatékba való belépésüket. Ha azonban az asszony terhesség közben meghalna, nem
lehetne panaszt tenni, hogy bármilyen kár érte volna őket.
361. Ulpianus, Az ediktumról, L. könyv.
Úgy gondolom, hogy a szükséges örökösökre is vonatkozik az Ediktum, ha beavatkoznak a
hagyaték ügyeibe.
362. A praetor nem engedi meg, hogy ilyen körülmények között a birtok birtokot követeljék;
és úgy gondolom, hogy az ediktum minden praetori birtoklásra vonatkozik.
363. A birtokhoz tartozó vagyont nem lehet elkobozni, kivéve, ha bizonyítást nyer, hogy a
családfőt megölték, és hogy az örökös a rabszolgák megkérdőjelezése és megbüntetése előtt
lépett a birtokra.
364. Ha valaki gondatlanságból vagy orvos árulása miatt hal meg, a hagyatékát meg lehet
lépni; de a halála megbosszulásának kötelessége az örökösre hárul.
365. Paulus, Az ediktumról, XLVI. könyv.
Még ha a gyilkos jól ismert is, akkor is kínzást kell alkalmazni, hogy a bűncselekmény
felbujtóját fel lehessen fedezni. Sőt, magát a gyilkost is mindenképpen ki kell hallgatni, és a
többi rabszolgát is meg kell büntetni.
366. Bár a rabszolgákat nem szabad kínozni, kivéve, ha urukat főbenjáró bűntettel vádolják;
mégis, a kínzás akkor is szabályosan alkalmazható, ha az örököst vádolják, legyen az idegen,
vagy a törvényes örökös.
367. Ha két gazda közül az egyik nem jelenik meg, a közösen tartott rabszolgákat kérdőre kell
vonni, hogy megtudják, mi történt vele; mert inkább azért kínozzák őket, hogy megtudjanak
valamit a meg nem jelenő gazda sorsával kapcsolatban, mint azért, hogy megbosszulják a
halálát, vagy hogy olyan információkat szerezzenek, amelyek a jelen lévő gazdát főbenjáró
bűnténybe keverhetik.
368. Ahol a gazdát megtámadták, de nem ölték meg, a szenátus rendelete semmit sem ír elő,
mert ő maga büntetheti meg a saját rabszolgáját.
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369. Ugyanő, A szenátus szilániai rendeletéről.
És ebben az esetben rendkívüli kiváltságot élvez a felszabadított emberével szemben.
370. Ugyanez, Az ediktumról, XLIX. könyv.
A szenátus Pisonianus rendelete előírja, hogy: "Ha egy rabszolgát valamilyen büntetés terhel,
és büntetés előtt áll, az eladónak vissza kell térítenie a vevőnek az érte fizetett árat." Ezt a
szenátus azért rendelte el, hogy a vevő ne szenvedjen kárt.
371. Ha egy apai felügyelet alatt álló fiút, aki végrendeletében rendelkezett castrense
peculiumáról, megölik, kétségtelenül azt kell állítani, hogy ilyen körülmények között az
elhunyt vagyona a kincstárra száll, ha örökösei beléptek a vagyonába, és nem bosszulták meg
a halálát; mint ahogy hasonló esetben a családfő vagyona is elesik.
372. Gaius, A tartományi ediktumról, XVII. könyv.
Ha egy elhunyt személy vagyonát a kincstár elkobozza, mert a halála nem volt kieszközölve,
a hagyatékok javára keresetnek van helye ellene, és a rabszolgáknak adott minden
szabadságot tökéletesítik; vagyis az olyanokét, amelyek a szenátusi rendelet rendelkezései
alól kivételt képeznek.
373. Paulus, A szenátus szilániai rendeletéről.
Ha egy kitagadott fiú meghal, mielőtt apja hagyatékát bejegyezték volna, figyelembe kell
venni, hogy mi történik, hogy ha a hagyatékot elfogadják, a rabszolgák ne tartozzanak
máshoz; de ha a végrendelet érvénytelenné válik, ugyanúgy kell intézkedni, mintha a fiú lett
volna az uruk, mert ha élne, akkor is hozzá tartoztak volna.
374. Az isteni Trajanus egyik alkotmánya rögzítette, hogy a felszabadítottakat, akiket az
elhunyt manumált, kérdésre lehetett bocsátani.
375. Tryphoninus, Disputációk, II. könyv.
Ugyanez a szabály vonatkozik azokra is, akik jogot szereztek a gyűrűk viselésére.
376. Paulus, A szenátus szilániai rendeletéről.
Ha egy rabszolgát egy meggyilkolt örökhagyó hagyott örökül, és a prétor úgy dönt, hogy
jutalmul jogosult volt a szabadságára, akkor azt kell mondani, hogy a szabadságát nem lehet
megakadályozni.
377. Venuleius Saturninus, A közvádról, II. könyv.
Taurus és Lepidus konzulátusa idején a szenátus rendeletével ötéves határidőt állapítottak
meg a büntetőeljárás megindítására, amennyiben egy olyan ember végrendeletét, akit állítólag
rabszolgái megöltek, a szenátus rendeletével ellentétesen nyitották meg, amely rendelkezés
azonban csak az idegenekre vonatkozik; ugyanis ugyanezen szenátusi rendelet szerint a
parricidiumért büntetendő személyek mindig megvádolhatók, az idő eltelte nélkül.
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378. Marcianus, A közvádakról, XI. könyv.
Azok a rabszolgák, akik még nem érték el a serdülőkort, kivételt képeznek a szenátus szilániai
rendeletének hatálya alól. A helyettes, Trebius Germanus azonban elrendelte a büntetés
kiszabását egy serdülőkor alatti rabszolgára; és ez nem volt alaptalan, mert a fiú alig volt még
e kor alatt, és a megölés idején gazdája lábainál aludt, és később sem árulta el, hogy megölték.
Mivel bebizonyosodott, hogy képtelen lett volna asszisztálni hozzá, az is bizonyos volt, hogy
utólag hallgatott; és úgy ítélték meg, hogy a serdülőkor alatti fiúk a szenátusi rendelet
értelmében csak akkor menthetők fel a felelősség alól, ha csupán egy fedél alatt voltak a
gazdájukkal, de ha az ilyen rabszolgák voltak a bűncselekmény főszereplői vagy cinkosai, és
olyan korúak voltak, hogy megértették, mit tesznek (még ha nem is érték el a serdülőkort),
akkor sem szabad felmenteni őket a gazdájuk meggyilkolásáért való felelősség alól, mint
bármi másért.
379. Marcianus, A besúgókról.
Ha a helyettesek az örökhagyó halálát megbosszulják, a hagyatékot át kell-e ruházni rájuk?
Papinianus azt mondja, hogy nem, mert az első fokú büntetés nem lehet a második fokú
jutalma.
380. Ha egy örökséget a hagyaték egy részére kijelölt örökösre hagytak, és az nem bosszulta
meg az elhunyt halálát, az isteni Severus és Antoninus egy rescriptumban kimondta, hogy
meg kell fosztani őt a hagyaték neki hagyott részétől.
381. A végrendelettel hagyott vagyonokat, valamint a végintézkedésből származó vagyonokat
el kell venni azoktól az örökösöktől, akik az elhunyt halálának megbosszulásában mulasztást
követtek el (még akkor is, ha pártfogóként jelennek meg), bár közvetlen örökösként
jogosultak lehetnek az öröklésre.
382. Marcellus, Digest, XII. könyv.
Ha egy gazdát az egyik rabszolgája megölt, és az elhunyt és egy másik fél közös tulajdonában
lévő rabszolga észlelte a bűnözőt, akkor a szabadságért járó szívesség miatt fel kell
szabadítani, de a társnak ki kell fizetni a rabszolga értékéből rá eső részt.
383. Modestinus, Szabályok, VIII. könyv.
A rabszolgákat először kínvallatásnak kell alávetni, és ha beismerik, akkor ki kell őket
hallgatni, hogy kiderüljön, kinek a felbujtására követték el a bűncselekményt.
384. Ugyanaz, Szabályok, IX. könyv.
Nem tilos panaszt tenni egy nem megfelelő végrendelet miatt, és egyúttal megbosszulni az
elhunyt halálát. Paulus adta elő ezt a véleményt.
385. Ugyanő, Pandects, VIII. könyv.
Ha egy gazdát megtámadnak, a rabszolgáinak meg kell próbálniuk segíteniük neki fegyverrel,
kézzel, kiáltással és testük közbeiktatásával. Ha valaki nem nyújt segítséget, amikor képes
lenne rá, megérdemelten kell ezért büntetést kapnia.
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386. Papinianus, Vélemények, II. könyv.
A mérgezés miatt büntetőeljárást indító örököst nem tiltják meg a hagyatékkal kapcsolatos
sürgős ügyek intézésétől, ha megőrzi a bűncselekmény minden bizonyítékát és bizonyítékát.
387. Ugyanő, Vélemények, VI. könyv.
A hagyatéki vagyon birtokbavételének követelésére nyitva álló határidő nem késleltethető a
mérgezésből eredő bármely kérdés miatt; és a követelés szabályszerűen előterjeszthető, amíg
a bűncselekmény bizonyítása még függőben van. A szenátus másként határozott abban az
esetben, amikor egy gazdáról azt állították, hogy rabszolgái megölték, mert mivel szükséges
volt, hogy az említett rabszolgák szabadságát ne adják meg nekik azonnal, hogy
kínvallatásnak vessék alá őket. Egy unoka, aki nagyanyja birtokát követelte, mivel tudta, hogy
nagyanyját megölték, nem állt bosszút haláláért. Úgy ítélték meg, hogy a nagymama által az
unokájának egy másik végrendelete alapján a nagymama vagyonából nem vonható le az a
bizalmi vagyon, amellyel a nagymama tartozott az unokájának, amikor azt a kincstár
elkobozta, mert az örökös rosszhiszeműségét büntetni kell.
388. Ha azonban a nő pusztán gondatlanság miatt veszítette el a hagyatékból származó
előnyöket, akkor a bizalmi vagyonból le kell vonni, és a kötelezettséghez való jog sértetlenül
fennmarad.
389. Ha a gyilkosságban bűnös személyeket a kormányzó igazságtalansága miatt mentették
fel, úgy ítélték meg, hogy az örökösök nem foszthatók meg a hagyatéktól, ha kötelességüknek
megfelelően tettek eleget, még akkor sem, ha nem fellebbeztek a határozat ellen.
390. Paulus, Vélemények, XVI. könyv.
Gaius Seius gyenge állapotban arra panaszkodott, hogy rabszolgái megmérgezték, majd
meghalt. Húga, Lucia Titia lett az örököse, és halála után elmulasztotta gyilkosa ellen a
büntetőeljárást. Tíz évvel később ő maga is meghalt, és valaki értesítést adott ki, hogy Gaius
Titius hagyatéka elkárhozott. Kérdezem, hogy a büntetőeljárás megszűnt-e Titius halálával.
Paulus azt válaszolta, hogy az említett esetben nem úgy tűnik, hogy a hálátlan örökös
halálával megszűnt volna, mivel pénzbüntetésről volt szó.
391. Marcianus, A trösztökről, XIII. könyv.
Ha egy végrendeletet azelőtt nyitnának fel, mielőtt kiderülne, hogy az örökhagyót megölték,
és ezután derülne ki, hogy a bűncselekményt elkövették, úgy gondolom, hogy megfelelő ok
esetén a kijelölt örököst kötelezni kellene arra, hogy az általa fizetésképtelennek nyilvánított
vagyonra lépjen, és a szenátus trebelli rendeletének megfelelően visszaadja azt.
392. Ulpianus, Az ediktumról, L. könyv.
Ha bárki kénytelen belépni egy olyan ingatlanba, amelyről okkal gyanítható, hogy
fizetésképtelen, nem tartozik felelősséggel az Ediktum értelmében.
393. Gaius, A tartományi ediktumról, XVII. könyv.
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A korneli törvény a jutalomra vonatkozóan, amelyre az a vádló jogosult, aki felkutatja a
kínzás alkalmazása előtt elmenekült rabszolgákat, és tájékoztatást ad azok hollétéről, úgy
rendelkezik, hogy minden egyes elítélt rabszolga után öt aurei-t kap az elhunyt vagyonából,
vagy ha ez az összeg nem szerezhető meg ebből a forrásból, akkor a közkincstárból kell
kifizetni. Ez a jutalom nem jár minden olyan rabszolga elfogásáért és elítéléséért, aki az
elhunyttal egy fedél alatt és egy helyen tartózkodott, hanem csak azokért, akiket a
gyilkosságban bűnösnek találnak.
394. Azokra a rabszolgákra vonatkozóan, akik a kínzás alkalmazása előtt elmenekültek, azt is
előírják, hogy ha a végrendelet felbontása után kiderülne, hogy ezáltal kapták meg
szabadságukat, az ítéletet a gyilkosokra vonatkozó törvény szerint kell meghozni: így nem
védekezhetnek, miután bebörtönözték őket, és ha elítélik őket, ugyanúgy kell őket büntetni,
mint a rabszolgákat, és tíz aureit kell kivenni a birtokból, jutalomként, és annak adni, aki
elítélte őket.
395. Ezen ediktum alapján eljárás indul az ellen a személy ellen, aki a prétori ediktum
rendelkezéseivel ellentétben, állítólag a végrendeletet felnyitotta, vagy annak megsértésével
valamilyen más cselekményt követett el; mert (amint az az előzőekben elmondottakból
kitűnik) sok olyan dolog van, ami miatt az ediktum által előírt büntetés kiszabható.
Nyilvánvaló, hogy ez a cselekmény népszerű, és büntetése száz aurei, amelyet az elítélt
vagyonából kell levonni; a praetor pedig azt ígéri, hogy az említett összeg felét jutalomként
annak adják, akinek az erőfeszítései révén a bűnözőt bűnösnek találták, a másik felét pedig a
közkincstárba fordítják.
396. Scaevola, Digest, XXXIV. könyv.
Gaius Seius az unokatestvére végrendelete által létrehozott vagyonkezelői jog alapján
tartozott Titiusnak, és Titius megkapta azt Seius örököseitől. Felmerült a kérdés, hogy mivel
Gaius Seius örökösei nem bosszulták meg a halálát, vajon Titius mindazonáltal vádolhatja-e
ezeket az örökösöket azzal, hogy méltatlanok a vagyon megszerzésére, mert nem bosszulták
meg a halálát; és nem áll-e az útjában az a tény, hogy tőlük kapta azt a bizalmi vagyont,
amelyre unokatestvére, az elhunyt végrendelete alapján jogosult volt. A válasz az volt, hogy
az előadott tények szerint nincs ok arra, hogy ezt akadályként tekintsék.
397. Callistratus, A kincstár jogairól, I. könyv.
Ha több örökös van, és a végrendeletet néhányuk beleegyezése ellenére vagy tudtukon kívül
nyitják meg, a vétkesek nem veszítik el a hagyatékból való részesedésüket.

6. cím. Ahol valaki megakadályozza, hogy egy másik végrendeletet
készítsen, vagy kényszeríti, hogy végrendeletet készítsen
398. Ulpianus, Az ediktumról, XLVIII. könyv.
Az isteni Hadrianus elrendelte, hogy ha valaki, miközben egy olyan birtok birtok birtokába
igyekszik jutni, amelyre akár leszármazás, akár végrendelet alapján jogosult, megakadályozza
egy olyan személy belépését, akit azért küldtek, hogy akár az örökhagyó által végrehajtani
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kívánt végrendeletet készítsen, akár a már elkészültet megváltoztassa, akkor megtagadják tőle
a keresetindítás jogát, és ha ez megtörtént, akkor a kincstár jogosult lesz a birtokra.
399. Ha egy rosszhiszeműen eljáró gazda megakadályozza egy olyan végrendelet
módosítását, amelyben rabszolgáját örökösnek jelölték ki, még akkor is, ha ez utóbbi, miután
manumálták, belép a hagyatékba, minden perbeli jogától megfosztják, és gyermekei, ha
valamit rájuk hagytak, szintén elveszítik jogaikat, még akkor is, ha nem az ő irányítása alatt
állnak. Ha azonban az úrnak bizalmi vagyonkezelésben hagyott örökséget, és annak
kifizetését kérik tőle, akkor azt kell mondani, hogy a hagyatékot átveheti, mivel ő maga nem
jogosult rá, hanem azt másra kell átruházni.
400. Ha több örököst jelöltek ki, és mindannyian rosszhiszeműen akadályozták meg a
végrendelet módosítását, akkor azt kell mondani, hogy a keresetindítási jogokat
mindannyiuknak meg kell tagadni, mivel mindannyian csalárd módon jártak el.
401. Paulus, Az ediktumról, XLIV. könyv.
Ha valaki rosszhiszeműen cselekszik annak érdekében, hogy megakadályozza a végrendelet
tanúinak megjelenését, és ezáltal a végrendelkezési jogkör elveszik, a csalásért felelős féltől
minden keresetindítási jogot meg kell tagadni, függetlenül attól, hogy ő a törvényes örökös,
vagy egy korábbi végrendelet alapján volt-e kijelölve.
402. A testvér cselekedete azonban ilyen körülmények között nem sérti a testvérét.
403. Amennyiben a csalárd cselekményt elkövető személyt terheli a hagyaték átruházása, a
hagyaték minden kötelezettséggel együtt elesik, így a kincstár a falkai törvény előnyeit kapja,
a vagyonkezelő kedvezményezettje pedig a hagyaték háromnegyedét kapja meg.
404. Papinianus, Vélemények, XV. könyv.
Ha a férj nem erőszakkal vagy csalással akadályozza meg, hogy felesége a javára tett
végrendeletet kodicillummal megváltoztassa, hanem (amint az gyakran megtörténik), pusztán
megpróbálja házassági intelmekkel lecsillapítani felesége haragját, akkor azt a véleményemet
adtam, hogy a férj nem követett el bűncselekményt, és nem kell megfosztani attól, amit a
végrendeletben kapott.

7. cím. A kodifikációs jogról
405. Ulpianus, Disputációk, IV. könyv.
Nagyon gyakran megállapították a rezkriptumokban és a birodalmi konstitúciókban, hogy ha
az örökhagyó abban a tudatban volt, hogy végrendeletet tett (amely azonban önmagában
érvénytelen volt), és nem akarta, hogy az kodicillumként érvényes legyen, akkor úgy tekintik,
hogy nem hajtott végre kodicillumot. Ezért ami egy ilyen jellegű végrendeletben szerepel, az
nem jár, noha akkor járt volna, ha kodicilbe foglalták volna.
406. Julianus, Digest, XXXVII. könyv.
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Ha egy gyermek a végrendelet elkészülte után, de még a kiegészítés megírása előtt születik, és
a kiegészítésben bármit is hagynak rá, az érvényes lesz.
407. Ha azonban az, akinek bármit is adtak, a végrendelet végrehajtása után, és a hagyatékot
tartalmazó kiegészítés végrehajtása előtt meghal, a végrendeletet úgy kell tekinteni, mintha az
nem lett volna megírva.
408. A kodicillumra vonatkozó sajátos szabály az, hogy bármit is tartalmaz, az ugyanolyan
hatályúnak tekintendő, mintha a végrendeletben szerepelt volna. Ezért a szabadságot jogilag
nem biztosítják egy olyan rabszolga számára, aki a végrendelet végrehajtásának időpontjában
az örökhagyó tulajdona volt, de a kodicillum végrehajtásának időpontjában másé volt.
Másrészt, ha a rabszolga a végrendelet keletkezésének időpontjában másé volt, és a
kiegészítés végrehajtásának időpontjában az örökhagyó tulajdonába került, akkor a
szabadságot úgy kell értelmezni, hogy a szabadságot egy máséhoz tartozó rabszolgának adták;
és ezért, bár közvetlenül nem adományozható, mégis igénybe lehet venni a bizalmi
vagyonkezelést.
409. Az elmebeteg személyt nem tekintik jogosultnak a kodicilium megtételére, mivel nem
tekinthető kompetensnek semmilyen más cselekmény elvégzésére; mivel mindenfajta ügylet
lebonyolításában olyan helyzetben van, mint aki nincs jelen, vagy nem vesz részt az
ügyletben.
410. Ha egy hagyatékot végrendeletben eredménytelenül hagynak hátra, azt nem lehet
kodicillummal megerősíteni, de a Lex Falcidia által biztosított összeg fenntartásával követelni
lehet a vagyonkezelői jog alapján.
411. Ugyanaz, Digest, XXXIX. könyv.
Ha valaki, aki nem tett végrendeletet, kodicillummal alapít vagyonkezelőt az alábbiak szerint:
"Aki örökösöm lesz, vagy a vagyonom praetoriánus birtokosa, azt hagyom rá
vagyonkezelőként", akkor a bizalmi vagyonkezelés alatt hagyott összegeket ki kell fizetni,
mert az a családfő, aki végrendelkezésre jogosult volt, és kodicilt tett, ugyanolyan helyzetben
van, mintha mindazok az örökösei lennének, akiknek a kezébe a vagyon vagy leszármazás
vagy a praetoriánus jog szerinti birtoklás útján kerül.
412. Ha egy gyermek a kodicilum végrehajtása után születik, és ő a legközelebbi hozzátartozó
vagy a közvetlen örökös, akkor nem lesz köteles kifizetni a bizalmi vagyonkezelésben hagyott
összegeket, mivel őt is kijelölt örökösnek tekintik, és ezért nem kell úgy tekinteni, hogy
megszegte a kodicilt.
413. Ha végrendeletet hoztak, még ha a kodicillumot nem is erősítik meg, a kodicillum akkor
is a végrendeletből eredő teljes erejét és hatályát elnyeri. Ha pedig a hagyatékot nem a
végrendelet alapján veszik birtokba, az ilyen jellegű kiegészítéssel létrehozott bizalmi
vagyonkezelői szerződésnek semmiféle érvényessége nem lesz.
414. Ugyanez, Digest, LXIII. könyv.
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Úgy határoztak, hogy az az örökhagyó, aki a kodicillum készítésekor fizetőképes volt,
jogszerűen adhat szabadságot rabszolgáinak, bár lehet, hogy a végrendelet végrehajtásakor
nem volt fizetőképes.
415. Papinianus, Vélemények, VII. könyv.
A végrendeletet megelőző kodicillum csak akkor érvényes, ha azt a végrendelet vagy egy
második, később végrehajtott kodicillum megerősíti, vagy ha rendelkezéseit az örökhagyó
szándékának más módon történő kifejezése határozza meg; az elhunyt által később tett eltérő
rendelkezései azonban nem érvényesek.
416. Marcianus, Institutes, VII. könyv.
Az isteni Severus és Antoninus egy rezcriptumban kimondta, hogy amennyiben egy anya a
gyermekeit abszolút örökösévé nevezte ki, de egy kodicillumban a felszabadulás feltételét is
hozzáadta, a cselekménye semmis; mivel nem szabhatott feltételt egy már kijelölt örökösnek,
vagy nem helyettesíthette közvetlenül egy kodicillum alapján.
417. Bárki készíthet több kodicilt, és nem szükséges, hogy azokat saját kezűleg írja vagy
pecsételje.
418. Bár a családfő a kodicil megerősítésekor hozzáfűzhette, hogy nem áll szándékában, hogy
az érvényes legyen, hacsak nem saját kezűleg pecsételte és írta alá; az általa tett kodicil akkor
is érvényes, ha azt nem saját kezűleg írták alá és nem pecsételték le, mivel a későbbi végzések
megsemmisítik az azokat megelőzőket.
419. Csak az tehet kodicilt, aki végrendelkezésre jogosult.
420. Ha valaki a végrendelet kiegészítésével olyan személyre hagyatékot hagy, aki a
végrendelete elkészítése után halt meg, a hagyatékot úgy kell tekinteni, mintha az nem történt
volna meg, még akkor is, ha a kiegészítést a végrendelet megerősítette.
421. Ugyanaz, Szabályok, II. könyv.
Vannak olyan rendelkezések, amelyek nem vonatkoznak a kodicilumok megerősítésére; ilyen
például, ha valaki fogságba esés előtt megerősít egy kodicilt, és fogságban ír egy kodicilt,
mert az ilyen kodicilum nem lesz érvényes. Ugyanez a szabály vonatkozik arra az esetre is, ha
egy személy valamilyen módon vagy más módon megszűnik végrendelkezési képességgel
rendelkezni.
422. Ezenfelül olyan kérdésekben, amelyek inkább ténybeli, mint jogi kérdések, a
kodiciliumban foglaltakat nem úgy kell tekinteni, mintha azokat a kodicilium
megerősítésének időpontjában írták volna; ha például a kodiciliumban az szerepel, hogy "az
ilyen és ehhez hasonló ruhadarabot, amely az enyém, hagyatékba adom", akkor a kodicilium
írásának időpontját kell figyelembe venni, és nem azt, amikor azt megerősítették. Ugyanígy,
ha a Seiusra vonatkozó hagyatékot a kodicillum a következőképpen tartalmazza: "Ha Titius
él", vagy "Ha ennyi idős", akkor a kodicillum keltét kell figyelembe venni, nem pedig a
végrendelet keltét.
423. Paulus, A kodifikációs jogról.
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A kodicilumok négyféleképpen készülnek: mert vagy a jövőben kell megerősíteni őket; vagy
a múltban már megerősítették; vagy bizalmi vagyonkezeléssel készülnek, ha már
végrendeletet tettek; vagy ha nincs végrendelet.
424. Azok, akik ab intestato örökölnek egy hagyatékot, bizalmi vagyonkezeléssel terhelhetők,
mivel úgy tekintik, hogy az elhunyt önként hagyta rájuk azt a hagyatékot, amelyre a törvény
szerint jogosultak voltak.
425. A kodicil mindig akkor érvényes, ha az azt végrehajtó fél végrendelkezésre jogosult volt.
Ezt azonban nem szabad úgy érteni, hogy azt követeljük meg, hogy az illető a kodicillum
írásának időpontjában végrendelkezési képességgel rendelkezzen. (Mert mi van akkor, ha
nem tudott elegendő számú tanút szerezni?) Elengedhetetlen azonban, hogy törvényes joga
volt a végrendelet megtételére.
426. Ha valaki végrendeletében megerősít egy később elkészítendő kodicillumot, majd
felajánlja magát arroganciára, és utána végrendeletet tesz, és emancipáltan hal meg; felmerül
a kérdés, hogy a kodicillum által hagyott hagyatékokat ki kell-e fizetni, mivel a végrendelet
érvényes ? Ő azonban a kodicilt olyan időpontban hajtotta végre, amikor nem volt
végrendelkezési képességgel; és ez az eset nem hasonlít a néma személy esetéhez, aki
jogszerűen megerősítheti a kodicilt; mert bár nem képes végrendeletet tenni, mégis az, amit a
némaság előtt tett, ugyanolyan állapotban marad; de ennek a félnek a végrendelete
érvénytelen, és, ő bizonyos módon mások vagyona felett rendelkezik általa. Mi azonban úgy
véljük, hogy a kodicillum érvényes, mert még akkor is érvényes a kodicillum, ha egy utólagos
gyermek születése megtöri a végrendeletet, és az később meghal, a kodicillum akkor is
érvényes marad.
427. Ha egy katona a hadseregbe való bevonulása előtt végrendeletet tesz, és a bevonulása
után kiegészítést tesz, felmerül a kérdés, hogy a katonai jog szerint érvényes lesz-e a
kiegészítés, mivel az ilyen körülmények között tett végrendelet a Common Law szerint csak
akkor érvényes, ha a katona a katonai szolgálat ideje alatt nem pecsételte le, vagy nem tett
hozzá kiegészítést. Az biztos, hogy a katonai szolgálat alatt tett kodicilt nem kell visszautalni
a végrendeletre annak érvényességének megállapítása érdekében, hanem a katonai jog szerint
érvényes.
428. Ha egy kodicillummal szabadságot adnak egy rabszolgának, aki végrendelettel is kapott
örökséget, azt mondjuk, hogy a hagyaték érvényes, mintha kezdettől fogva az lett volna.
429. Ha valaki megerősít egy bizonyos típusú kodicillumot, például "azt, amelyet utoljára
fogok végrehajtani", akkor a kodicillumban foglalt rendelkezések nem tekinthetők azonnal
érvényesnek mindaddig, amíg más kodicillumokat is lehet tenni; és ezért ha a későbbiekben
más kodicillumok is születnek, akkor a korábbiak által adott valamennyi hagyatékátadás
semmis lesz.
430. Marcellus, Digest, IX. könyv.
Aristo tagadja, hogy a kodicillum érvényes lenne, ha azt olyan személy tette, aki nem tudta,
hogy ő-e a családfő vagy sem. Ulpianus egy jegyzetben kijelenti: "Hacsak nem szolgált a
hadseregben, mert akkor a végrendelete érvényes".
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431. Papinianus, Kérdések, XV. könyv.
A korábbi időkből fennmaradt az a vélemény, hogy hagyatékot nem lehet kodicillummal
hagyni, és ennek oka az, hogy megakadályozzák, hogy a végrendelet, amely minden erejét az
örökösök kijelöléséből nyeri, úgy tűnjön, mintha kodicillummal erősítették volna meg, amely
maga is a végrendelettől függ érvényessége szempontjából.
432. Ugyanaz, Kérdések, XIX. könyv.
Egy bizonyos férfi, aki nem tudta, hogy felesége terhes, a fiának címzett kodicillumban
felszabadította néhány rabszolgáját. Az apa halála után egy lánya született, és mivel
megállapítást nyert, hogy az apa soha nem gondolt rá, úgy ítélték meg, hogy a szabadság
megadása egyedül a fiúnak jár:
433. Ugyanaz, Kérdések, XXII. könyv.
Miután a nővérnek megtérítették a rabszolgákból rá eső részt.
434. Ugyanaz, Kérdések, XIX. könyv.
Kétségtelenül állítható ugyanis, hogy a lányt nem lehetett arra kényszeríteni, hogy a
rabszolgákat manumitálja, mivel az apja nem kért tőle semmit, és saját jogán válik örökösévé.
435. Gyakran vitatják, hogy milyen következtetésre kell jutni, ha valaki nem végrendelkezett,
hanem kodicillumban nyilatkozott: "Azt kívánom, hogy Titius legyen az örökösöm". Nem
mindegy, hogy ezzel az okirattal, amelyet kodicillumnak szánt, a hagyatékot bizalmi
vagyonkezelésben hagyta-e törvényes örököse javára, vagy pedig azt hitte, hogy végrendeletet
tesz, mert ebben az esetben Titius semmit sem követelhetett a törvényes örököstől. A kérdéses
fél szándéka általában magának az okiratnak a vizsgálatával állapítható meg. Ha ugyanis
olyan hagyatékot hagyott hátra, amelyet Titiusnak kell teljesítenie, és helyettesítőt jelölt ki
helyette, ha nem ő lesz az örökös, akkor kétségtelen, hogy úgy kell érteni, hogy végrendeletet
akart tenni, nem pedig kodicilt.
436. Scaevola, Kérdések, VIII. könyv.
Egyes hatóságok úgy tartják (ha jól emlékszem), hogy Vivianusban kifejtésre kerül egy vita,
amely Sabinus, Cassius és Proculus között alakult ki azzal kapcsolatban, hogy a
kodicillummal adott vagy elvett örökségek, amelyeket olyan személyektől vettek el, akik
azután haltak meg, hogy örökösökké nevezték ki őket, a helyetteseket illetik-e meg; vagyis,
hogy a hagyaték adása vagy elvétele ugyanolyan érvényes volt-e, ha kodicillummal
rendelkeztek róla, mint ha végrendelettel rendelkeztek. Azt mondják, hogy Sabinus és Cassius
azt válaszolta, hogy ez a helyzet, Proculus pedig nem értett egyet. Sabinus és Cassius
következtetése (amint azt ők maguk is állítják) az, hogy a kodicilt a végrendelet részének kell
tekinteni, és hogy az fenntartja a törvény betartását a vagyon átadására vonatkozóan. Mégis,
megkockáztatom, hogy Proculus véleménye a helyesebb; mert az olyan hagyatéknak nincs
ereje és hatása, amelyet olyasvalakinek hagynak, aki a kodicillum elkészítésekor még nem
létezett, még akkor sem, ha a végrendelet elkészítésekor még élt; mivel annak kell tartoznia
ahhoz, akinek adták. Ekkor kell feltenni a kérdést, hogy a hagyatékot szabályszerűen hagytáke, hogy a jogszabályt ne kelljen a személy létezésének megállapítása előtt vizsgálni. Az
említett esetben tehát a hagyatéknak nincs ereje és hatálya, ha azt az örökös halála után,
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kodicillummal tették vagy vették el; azon oknál fogva, hogy az említett örökös nem létezett,
és ennek következtében a hagyaték megvonása vagy adományozása semmis lesz. Ez nem
vonatkozik arra az esetre, ha a teljes hagyatékra kijelölt örökös helyettesítésére adnak
helyettesítést, mivel a kodicilt a kinevezéssel megerősítik.
437. Ha két örököst jelöltek ki, és helyetteseket jelöltek ki, és egyikük meghal, a hagyatékot
továbbra is érvényesnek tekintik; de vita alakult ki a társörökössel kapcsolatban, és azzal
kapcsolatban, hogy tartozik-e a teljes hagyatékkal, amikor a hagyaték a következőképpen
szólt: "Aki az én örökösöm lesz". Vagy azt kell-e mondani, hogy nem jár az egész, azon oknál
fogva, hogy a helyébe lépett örökösnek egy részét meg kell fizetnie, még akkor is, ha ő maga
nem tartozik vele? Ugyanez a vita felmerülhet a meghatározott kötelezettségek tekintetében ;
de úgy vélem, hogy sokkal több alapja van annak, hogy a társörökös a teljes hagyatékért
feleljen, mivel a vele együtt belépett fél már nem létezik.
438. Africanus, Kérdések, II. könyv.
Mivel azonban az örökhagyó akarata az volt, hogy a hagyatékot a teljes hagyatékból fizessék
ki, ki kell mondani, hogy a rosszhiszeműségre hivatkozva a végrendelet által kijelölt örökösök
javára kivételnek van helye, ha a jogosultaknál nagyobb összeget követelnek.
439. Paulus, Kérdések, XXI. könyv.
Ha a kodicillumot végrendelet készítése nélkül teszik meg, az elhunyt utódja, még ha a
kodicillum elkészítése után született is, tartozik minden olyan hagyatékkal, amelyet a
kodicillummal hagytak rá; a kodicillum ugyanis érvényes, függetlenül attól, hogy ki az az
örökös, aki a végintézkedés nélküli öröklésre jogosult; mivel csak egy esetet vettek
figyelembe, és nem számít, hogy ki kapja meg a hagyatékot, feltéve, hogy ab intestato örökli.
A kodicil a végrendelettől függ, ha készült ilyen, függetlenül attól, hogy ez mikor történt. És
(hogy világosabban fejezzem ki magam), ha a családfő végrendelet nélkül hal meg, a
kodicillum nem igényel megerősítést, hanem a végrendelet helyébe lép. Ahol azonban
végrendelet készült, ott a kodicilumra ugyanaz a jog vonatkozik.
440. Ugyanaz, Mondatok, III. könyv.
Az olyan levelek, amelyekkel egy hagyatékot ígérnek vagy a szeretetüket fejezik ki, nem
rendelkeznek a kodicillum erejével.
441. Celsus, Digest, XX. könyv.
Plotiana barátjának, Celsusnak, üdvözlet. Lucius Titius a következő rendelkezést tette
végrendeletében: "Ha bármit hagyok végrendeletileg bármilyen okiratban, amely bármilyen
módon kapcsolódik ehhez a végrendelethez, azt kívánom, hogy az érvényes legyen."
Kérdezem, hogy egy, a végrendelet előtt tett kodicillumot meg kell-e erősíteni? Juventius
Celsus Plotianának, üdvözlet. Ezek a szavak: "Ha bármit hagyok hátra, ami e végrendelethez
kapcsolódik, kívánom, hogy érvényes legyen", mindazt is magában foglalja, amit a
végrendelet elkészítése előtt hagyatékoltak.
442. Marcellus, Digest, XIV. könyv.
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Egy apa, akinek volt egy egyetlen fia, rá vonatkozó kiegészítő rendelkezést tett, és
végrendelettel halt meg, örökösként egy fiút hagyva hátra, akit a kiegészítő rendelkezés
megtétele után nemzett. Senki sem mondhatja, hogy a kodicilt érvénytelenítették, és ezért ha
az elhunyt nem számított arra, hogy lesz utóda, a kodicil nem válik érvénytelenné a halálával;
és a fiú, akire a kodicilt irányította, köteles lesz a hagyatékot a hagyatékból való
részesedésének arányában megfizetni, de az utód nem lesz köteles semmit sem fizetni. Ha
azonban halálakor két túlélő fiút hagyott volna hátra, de úgy gondolta, hogy az egyikük
meghalt, hasonlóképpen megállapítható, hogy az a fiú, akire a kodicilt irányították, ugyanúgy
kötelezhető a teljes hagyaték megfizetésére, mintha ő lett volna az apja egyetlen örököse; de
csak a hagyatékból való részesedése arányában járó összeggel tartozik majd. Mégis, a
hagyatéknak egyetlen olyan részét sem kell kifizetni, amely nem osztható meg, mivel az apa
nem fosztotta volna meg fiát a részétől, ha nem gondolta volna, hogy ő lesz az egyedüli
örököse.
443. Paulus, A Lex Julia et Papia, V. könyv.
Ahol az örököst szóban jelölték ki, és a hagyatéki végrendeletek írásba foglalása megtörtént;
Julianus azt mondja, hogy ezt az okiratot nem kell olyan végrendeletnek tekinteni, amelyben
az örököst nem említik, hanem inkább kodicillumnak kell tekinteni, és én ezt tartom a
helyesebb véleménynek.
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XXX. könyv
A hagyatékok és a bizalmi vagyonkezelések tekintetében.

*********************************************

1. cím. A hagyatékokról és a bizalmi vagyonkezelésről
/
1. Ulpianus, Az ediktumról, LXVII. könyv.
A hagyatékok minden tekintetben egyenrangúak a bizalmi vagyonkezelésekkel.
(2) Ugyanaz, Trösztök, I. könyv.
Nem szabad megfeledkezni arról, hogy csak az hagyhat vagyontárgyakat bizalmi
vagyonkezelésbe, aki végrendelkezési képességgel rendelkezik.
3. Ugyanő, A Sabinusról, IV. könyv.
Az örökhagyó következő szavai: "Bárki is legyen a fent említett felek közül az örökösöm",
vagy "Ha Seius lesz az örökösöm", vagy "Ha ő lép be a birtokomba", a későbbiekben
hagyatékba helyezett vagyonkezelői megbízás emiatt nem lesz feltételes.
4. Ugyanő, A Sabinusról, V. könyv.
Ha az örökhagyó téved egy földterület nevével kapcsolatban, és a Cornelian Estate helyett a
Sempronian Estate-t említi, akkor a Sempronian Estate jár. Ha azonban magára a földterületre
vonatkozóan téved, az nem jár. Ha ugyanis valaki, aki ruhát szándékozik hagyni, háztartási
cikket hagyatékoz, azt gondolván, hogy a ruházat benne foglaltatik a "háztartási cikk"
kifejezésben, Pomponius azt állítja, hogy a ruházat nem lesz esedékes; mint ahogyan ha valaki
azt gondolná, hogy az elektrun vagy a réz benne foglaltatik az arany kifejezésben; vagy, ami
még abszurdabb, ha azt gondolná, hogy az ezüst benne foglaltatik a ruházat szóban; mert a
dolgok nevei megváltoztathatatlanok, az emberekéi azonban változhatnak.
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(1) Ha valaki örököst jelöl ki, és az alábbiak szerint végrendelkezik: "Aki a galliai birtokom
örököse lesz, az legyen megbízva az Így és Így fizetésével", a hagyatékot úgy kell tekinteni,
hogy az összes örököst megilleti, mivel az érintett vagyon mindannyiuk tulajdonát képezi.
5. Paulus, Sabinusról, I. könyv.
Ha a rabszolgát a hagyatékátadó választja ki, akkor csak egyszer választhatunk.
1. Labeo azt mondja, hogy amikor egy bizonyos tárgyat vagy rabszolgát a következőképpen
hagynak hátra: "Aki az enyém lesz, ha meghalok, azt az örökösöm adja", és a tárgy vagy a
rabszolga közös tulajdonban van, az egészet megilleti. Cassius azt állítja, hogy Trebatius azt a
véleményt adta, hogy csak az örökhagyó tulajdonában lévő rész jár; ami helyes.
2. Ha egy közös tulajdonban lévő földterületet anélkül hagynak örökül, hogy megemlítenék az
örökhagyót megillető részt, hanem csak annyit mondanak, hogy "az enyém", akkor
megállapítható, hogy csak az ő része jár.
(6) Julianus, Digest, XXXIII. könyv.
"Adja örökösöm Stichust, aki az enyém lesz, ha meghalok." Nyilvánvaló, hogy az örökhagyó
inkább egy feltételt akart szabni, mint pusztán rámutatni a rabszolgára; ugyanis ha ezt a
záradékot pusztán a rabszolga megjelölése céljából illesztették volna be, akkor a
következőképpen kellett volna megfogalmazni: "Stichus, aki az enyém", és nem: "Aki az
enyém lesz". Az ilyen jellegű kikötést azonban csak úgy kell érteni, hogy "ha az enyém lesz",
hogy ha teljesen elidegeníti, akkor a hagyaték megszűnik; ha azonban részben elidegeníti,
akkor a rabszolgának csak az a része jár, amely az örökhagyóé volt halálakor.
7. Paulus, A Sabinusról, II. könyv.
A gazda visszautasíthatja a rabszolgájára hagyott örökséget.
(8) Pomponius, Sabinusról, II. könyv.
Ha az örökhagyó, miután egy földterületet hagyott, annak egy részével rendelkezik, akkor az
ítélet szerint csak a fennmaradó rész illeti meg azt, akire azt hagyta; mert még akkor is, ha az
említett földterületet kiegészítik, az örökhagyónak a növekedésből haszna származik.
1. Ha a következő rendelkezést kell beilleszteni a végrendeletbe: "Lucius Titius, az örökösöm,
vagy Maevius, az örökösöm, fizessen tíz aurei-t Seiusnak", akkor Seius bármelyik örökös
ellen pert indíthat, akit csak akar, és ha az egyik ellen pert indít, és a fizetést ő teljesíti, akkor
a másik mentesül; mint ahogyan ha két adós ígéretet tett a fizetésre, akkor mindketten a teljes
összegért felelnek. De mi van akkor, ha az örökhagyó csak az összeg felét követeli az egyik
örököstől? Szabadon követelhetné a fennmaradó részt a másiktól. Ugyanez a szabály
érvényesül akkor is, ha az egyik fél fizette ki a rá eső részt.
2. Ahol a hagyatékot a következőképpen hagyták hátra: "Nyolc alomszolgát hagyok, vagy
mindegyik helyett egy bizonyos pénzösszeget, amelyiket az örökhagyó kívánja", az
örökhagyó nem követelheti a hagyaték egy részét rabszolgákban, a másik részét pedig
pénzben, mert a hagyatékot alternatívaként hagyják; ugyanúgy, mint ha ötven font súlyú
olajat, vagy egy bizonyos összeget hagynak minden egyes font helyett, mert ellenkező esetben
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megengedhető lenne a megosztás, ha csak egyetlen rabszolgát hagynak. Az sem mindegy,
hogy az összeget felosztják-e, vagy a teljes összeget egyszerre fizetik ki. És valójában, ha
nyolc rabszolgát hagynak örökül, vagy az összes helyett egy bizonyos pénzösszeget, az
örökös nem kényszeríthető akarata ellenére arra, hogy a hagyaték egy részét pénzben, egy
részét pedig rabszolgákban fizesse meg.
9. Ugyanő, A Sabinusról, III. könyv.
Octavenus azt állítja, hogy az ellenség kezében lévő vagyontárgyakat a postliminium joga
alapján lehet hagyatékba adni, és a hagyaték megállja a helyét.
10. Paulus, A Sabinusról, II. könyv.
Julianus úgy véli, hogy az apai felügyelet alatt álló fiú nem választhat az apja beleegyezése
nélkül, és nem is választhat azelőtt, hogy elfogadta volna a birtokot.
11. Papinianus, Kérdések, IX. könyv.
Ha egy apai felügyelet alatt álló fiúra vagy egy máshoz tartozó rabszolgára hagyatékot, vagy
egy birtokot hagynak rá; azt az apára vagy a gazdára kell hagyni, és csak ilyen körülmények
között lesz a bizalomnak bármilyen ereje vagy hatása, hacsak nem hagyják azokra, akik révén
a vagyon vagy a hagyaték haszna az említett apára vagy gazdára száll. Julianus pedig, igen jó
okkal indíttatva, azt a véleményét adja elő, hogy az apa, akinek a fiát örökösnek rendelték ki,
köteles a hagyatékot még egy idegennek is átadni, miután levonta a falcidiai törvény által
megítélt részt; mivel ő mint fia képviselője felelős, azon oknál fogva, hogy ez utóbbi saját
jogán nem vonható felelősségre, az apa pedig nem lehet felelős örökösként, hanem úgy
tekintendő, mint akit a szülői minőségben bíztak meg a bizalmi vagyonnal. Ha tehát az apát
azzal bízták meg, hogy halála után a fiának adja át azt, ami a fiára hagyaték vagy hagyaték
útján került a kezébe, és ez utóbbi még apja életében meghal, az apa ezt minden kétséget
kizáróan megtarthatja, mivel a bizalmi vagyonkezelői jog az apa személyéből nyeri el erejét.
12. Pomponius, Sabinusról, III. könyv.
Ha ugyanazt a vagyont rám és rád hagynák, és a hagyaték esedékességének napján én lennék
az örökösöd, Labeo azt mondja, hogy vagy azért szerezhetem meg a vagyont, mert rám
hagyták, vagy azért, mert az örökösöd vagyok. Proculus azt mondja, hogy ha azt akarom,
hogy az egész a rám hagyott örökség miatt engem illet, akkor azt a hagyaték örököseként kell
követelnem.
1. Ha valaki meghagyja az örökösének, hogy halála után három napon belül adja át nekem
bizonyos rabszolgáit, akiket Rómában, közvetlenül halála előtt tett végrendelete szerint
Gadesben tartott, a hagyaték érvényes lesz; és a megadott idő rövidsége semmiképpen sem
sérti az örökhagyót.
2. A polgári jog egyik szabálya kimondja, hogy: "Hagyatékot hagyhatunk olyan rabszolgákra,
akik azokhoz tartoznak, akiknek szintén hagyatékot tudunk adni".
3. A hagyatéki ügyekben az utoljára készített okiratok érvényesek, mert ha korábban már
végrehajtották őket, akkor azokat vagy a napra vagy a feltételre való hivatkozással lehet
megváltoztatni, vagy teljesen érvényteleníteni. Ha egy bizonyos feltétel alapján hagyott
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hagyatékot egy másik feltétel alapján vesznek el, akkor az utolsó rendelkezést kell figyelembe
venni, amellyel azt elvették. Néha azonban nem az utolsó, hanem a korábbi rendelkezés az
érvényes, mert ha azt mondanám: "Amit itt Titiusnak hagytam, azt nem adom és nem hagyom
rá", akkor az, amit a végrendeletben neki hagytak, nem érvényes; mert úgy tartják, hogy
ugyanaz a kikötés, amellyel az egy bizonyos időpontban adott hagyatékokat el kell halasztani,
a később tett rendelkezésekre is vonatkozik. Ezért az örökhagyó kívánsága megalapozza
annak érvényességét, amit a végrendeletébe beiktatott.
13. Ugyanő, A Sabinusról, IV. könyv.
Ha egy elégtelenül leírt rabszolgát hagytak rád, és az örökös átadta Stichust a rabszolgádnak,
Neratius azon a véleményen volt, hogy ha az átadás a gazda beleegyezésével történt, vagy ő
ratifikálta a cselekményt, az örökös ugyanúgy felszabadul, mintha magát Stichust hagyta
volna rád.
14. Ulpianus, Sabinusról, XV. könyv.
Ha egy végrendeletbe azt írták bele, hogy "Ha egy bizonyos személynek kétszeresen
hagyatékoznék, örökösöm csak egy hagyatékot fizessen neki", vagy "Csak egy hagyaték jár",
és az említett félnek két külön pénzösszeget vagy két külön földterületet hagy, akkor
mindkettő jár-e? Arisztosz azt mondja, hogy úgy tűnik, csak egy örökség lesz esedékes, mert
amit elvesznek, azt nem tekintik adományozottnak, Celsus és Marcellus véleménye szerint;
ami helyes.
1. Papinianus azonban a Kérdések tizenkilencedik könyvében azt mondja, hogy ha az
örökhagyó, miután több hagyatékot hagyott ugyanarra a személyre, azt állítja, hogy csak az
egyiket várja, és ezt a végrendeletének befejezése előtt teszi, akkor a többi hagyatékot a
törvény erejénél fogva érvénytelennek kell tekinteni. Melyiket kell azonban úgy tekinteni,
mintha elvették volna, mert ez nem nyilvánvaló? És azt mondja, hogy úgy lehet tekinteni,
hogy a legkisebbet kell kifizetni.
(15) Paulus, A Sabinusról, III. könyv.
Ha valaki a vagyona negyedik részét akarta hagyni, akkor a felét írta. Proculus nagyon
helyesen mondta, hogy a negyedik részt azért lehetett volna fenntartani, hogy az örökséget
hagyta, mert az benne van a felében. Ugyanez a szabály érvényesül, ha az örökhagyó ötven
aurei-t akart hagyni, és száz aurei-t írt, mert ötven aurei jár. Ha azonban többet akart hagyni,
és kevesebbet írt, a hagyaték érvényes lesz.
1. Ha valaki pénzösszeget hagy a lányaira, gondolva egy utódlányra, és az nem születik meg,
a teljes összeg a túlélőt illeti meg.
(16) Pomponius, Sabinusról, V. könyv.
Ha ugyanazt a vagyontárgyat két személyre együttesen hagyják, és az egyikük nem létezik,
úgy gondolom, hogy igaz, hogy csak a fele illeti meg a túlélőt.
1. Ha egy örököst egy másik, nem társörökössel együtt bíznak meg a hagyaték kifizetésével,
akkor az, akit kijelöltek, tartozik a teljes hagyatékkal; mert ha az örökhagyó kifejezetten két
örököst bízott meg a kifizetéssel, és egyikük nem veszi át a hagyatékot, akkor a másik, aki
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átvette, a teljes összeggel tartozik, ha annak a része, aki visszautasította a hagyatékot, annak
az örökösnek a kezébe kerül, aki átvette azt.
2. Ha a hagyatékot Titiusra és az örökhagyó posztumusz gyermekére hagyják, és nem születik
posztumusz gyermek; Titius a teljes összegre igényt tarthat. Ha azonban az örökhagyó
egyenlő arányban kívánta Titiusra és saját posztumusz gyermekeire hagyni a hagyatékot, vagy
ha még akkor is így nyilatkozott, a teljes hagyaték Titiust illeti meg, ha nem születik
posztumusz gyermek.
(17) Ulpianus, Sabinusról, XV. könyv.
Ha egy személy a lányaira hagyatékot hagyott, és a végrendeletének valamely részében
megemlített egy posztumusz lányt, akkor úgy kell tekinteni, hogy a végrendelet megtételekor
a posztumusz lányt is szem előtt tartotta.
1. Ha valaki az alábbiak szerint végrendelkezik: "Ha nekem egy lányom születik, az
örökösöm adjon neki száz aurei-t", és több lánya születik, úgy tartják, hogy mindegyiküknek
ugyanaz a hagyaték jár, amit így kell érteni, hacsak nem egyértelmű, hogy az örökhagyó
szándéka más volt.
2. Ha a hagyatékot több örökös közül az egyiknek ítélik oda, nyilvánvaló, hogy a bírónak azt
a felosztás iránti perben esedékesnek kell megítélnie; és az is megállapítható, hogy még ha a
fél a hagyatékot visszautasítja is, jogosult lesz az ilyen jellegű hagyaték visszaszerzésére.
18. Julianus, Digest, XXXVII. könyv.
Valóban igényt tarthat a teljes hagyatékra, még akkor is, ha ő maga is jogtalanul terhelt volna,
ha nem utasította volna vissza a hagyatékot.
19. Ulpianus, Sabinusról, XV. könyv.
Papinianus a Kérdések könyvében úgy véli, hogy ha a hagyatékot úgy hagyták hátra, hogy az
nem érvényesülhet, akkor azt megismétléssel lehet megerősíteni, azaz a következő, később
kodicillumba beillesztett záradékkal: "Az örökösöm fizesse meg neki ezt, ráadásul"; és ahol
utólag valami mást állapítottak meg: "Az örökösöm legyen megbízva az általam hagyott pénz
kifizetésével az általam meghatározott napokon, és ne egy, két és három év múlva"; mert az
örökhagyó ezt nem azért tette, hogy megerősítse a semmis hagyatékokat, hanem csupán azért,
hogy meghosszabbítsa a kifizetés idejét az érvényesek esetében.
1. Ugyanez a hatóság ugyanezen a helyen a serdülőkor alatti gyermek helyett kijelölt
helyettesre vonatkozóan kimondja, hogy ha az említett gyermeket helytelenül bíznák meg a
hagyaték kifizetésével, a helyettesének kell azt kifizetnie, ha ennél többet hagytak a terhére,
és az örökös anélkül hal meg, hogy apja utódjává válna.
2. Ha a vagyont több személyre hagyják, és a részek nincsenek megjelölve, akkor
mindannyian egyenlően örökölnek.
20. Pomponius, Sabinusról, V. könyv.
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Ha az örökhagyónak két rabszolgája van, és az egyiket úgy hagyja örökül, hogy nem
állapítható meg, hogy melyiket hagyta, az örökhagyó választhat.
21. Ulpianus, Sabinusról, XV. könyv.
Ha egy juhnyájat hagytak hátra, a később bekövetkező szaporodás az örökhagyót illeti meg.
(22) Pomponius, Sabinusról, V. könyv.
Ha egy szarvasmarha-állományt hagytak örökül, és az örökhagyó életében néhány
szarvasmarha elpusztul, és helyükre mások kerülnek, a szarvasmarha-állományt ugyanannak
tekintik. Ha a karám olyan mértékben csökken, hogy csak egyetlen ökör marad meg, akkor is
követelhető, még akkor is, ha a karám mint olyan megszűnt; ugyanúgy, mint abban az
esetben, ha egy örökbe adott ház leég, a földterület, amelyen állt, követelhető.
23. Paulus, A Sabinusról, III. könyv.
Ha valaki a vagyonának egy részét hagyja örökül, ahogyan az jelenleg szokás, azt a termés
nélkül is át lehet adni, kivéve, ha az örökös mulasztást követ el.
24. Pomponius, Sabinusról, V. könyv.
Megállapítást nyert, hogy ami még nem létezik, az például örökölhető: vagy ahol a hagyaték a
következőképpen szól: "Bármely gyermek, akit a rabszolganő, Így és Így szülhet"; vagy ahol
a hagyaték a következőképpen szól: "Bármely gyermek, akit a rabszolganő, Így és Így
szülhet": "Bármilyen bort, amelyet a földemen termel, vagy a nyájak gyarapodását adja az
örökösöm".
1. Ha csak haszonélvezettel rendelkezem, és azt hagyom, a hagyaték érvénytelen lesz, hacsak
nem szerzem meg később az ingatlan tulajdonjogát.
2. Ha valaki, miután végrendeletet tett, amelyben a tizenkét birtokot hagyatékba adta, ahhoz
egy másik földterületet csatol, amelyet ugyanahhoz a birtokhoz kíván csatolni, a kiegészítést
az örökhagyó követelheti. Ugyanez a szabály érvényesül az allúzió esetében is, különösen
akkor, ha az örökhagyó a végrendeletének végrehajtásakor a hozzáadást egy másik, a
tulajdonában lévő földterületből végezte.
3. Meg kellene vizsgálni, hogy mi lenne a szabály, ha a végrendelet megtétele után a tizenkét
birtokos elvett valamit a tizenkét birtokból, és azt egy másik tulajdonában lévő földterülethez
csatolta; az örökhagyó ugyanúgy jogosult lenne-e követelni a levont részt, mintha az
megszűnt volna a tizenkét birtok részét képezni, hiszen egy földterület vagy egy ház feletti
rendelkezést a szándékunk, és nem a tulajdon természete határozza meg. A jobbik vélemény
az, hogy ami egy másik földrészlettel van összekötve, azt úgy kell tekinteni, hogy levonásra
került.
4. Ha egy hajót hagyok hátra, és kifejezetten kijelentem, hogy az enyém volt, és hogy teljesen
átépítettem, és csak az eredeti hajógerinc maradt meg, az örököstől mégis jogosan
követelhető.
25. Paulus, A Sabinusról, III. könyv.
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Az örökösnek kijelölt fiú abszolút módon terhelhető az apja javára szóló hagyatékkal, és az
sem számít, hogy a hagyaték keletkezésének időpontjában az apja irányítása alatt állt-e vagy
sem. Ezért, ha apja rendelkezése alapján veszi át a hagyatékot, a hagyaték beleszámít abba a
falcidai részbe, amelyre törvényesen jogosult.
(26) Pomponius, Sabinusról, V. könyv.
A hagyatékból senkit sem illet meg több, mint ami a feltétel teljesítése érdekében adott
vagyonból történő levonás után megmarad.
1. Ha egy örököst arra utasítanak, hogy egy bizonyos tárgyat adjon át hagyaték címén, és ezt
nem teszi meg, mert nem volt köteles azt az örökhagyónak azon a helyen átadni, ahol az volt;
és az később az örökös csalása vagy gondatlansága nélkül megsemmisül, a veszteséget az
örökhagyónak kell viselnie.
2. Ha azonban a hagyaték egy részét hagyja hátra, kétséges, hogy magának a vagyonnak egy
részét vagy annak becsült értékét kell-e megadni. Sabinus és Cassius úgy gondolja, hogy az
értéket kell kifizetni; Proculus és Nerva úgy véli, hogy a hagyaték egy részét kell átadni.
Szükséges azonban az örökös segítségére sietni, hogy ő maga dönthesse el, hogy magának a
vagyonnak egy részét adja-e inkább, vagy annak becsült értékét fizesse meg. De az ilyen
ügyekben az örökös köteles lesz a vagyon olyan részét adni, amely veszteség nélkül
felosztható, de ha a vagyon természetszerűleg nem osztható, vagy ha a felosztás nem történhet
veszteség nélkül, akkor a vagyon becsült értékét mindenképpen az örökösnek kell
megfizetnie.
27. Paulus, Plautiusról, IX. könyv.
Ezen túlmenően az örökös az örökhagyónak úgy is átadhatja a rábízott részt, hogy a vagyon
egy bizonyos részét vagy csak egy tárgyat ad át neki, amelynek értékét az örökhagyó
elfogadja, vagy a bíró határozza meg; annak érdekében, hogy az örökhagyó ne kényszerüljön
arra, hogy az egész vagyonból részesedést követeljen.
28. Ulpianus, Sabinusról, XIX. könyv.
Ha a hitelezőmre hagyom azt, amivel tartozom neki, és engem a tartozással szemben egy
kivétel véd, a hagyaték érvényes lesz; azon oknál fogva, hogy a kivételtől való felmentés
megtörténtnek minősül. Ez megfelel annak, amit Arisztó mond, nevezetesen, hogy ha az
adósom rám hagyja azt, ami tőle nekem jár egy praetoriánus perben, a hagyaték érvényes lesz;
azon oknál fogva, hogy egy polgári peres per helyett egy tiszteletbeli perben részesülök.
1. Marcellus a Huszonnyolcadik könyvben úgy véli, hogy ha rám hagyod azt, amivel egy
kikötés alapján tartozol, a hagyaték érvényes lesz, és a hagyaték nem csökken a Falcidiai
törvény miatt.
29. Ulpianus, A Lex Julia et Papia, VI. könyv.
Ha azonban a követelés nem válik a hitelező számára előnyösebbé akár módosítással, akár
idővel, akár feltétellel, akár hellyel, a hagyaték semmis.
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30. Ulpianus, Sabinusról, XIX. könyv.
A következő rendelkezés: "Az örökösöm fizesse ki az általam hagyott pénzt, amelynek
kifizetésére nem tűztem ki határidőt, egy, két és három év múlva", ez nem vonatkozik minden
hagyatékba adható dologra, hanem csak azokra, amelyek mérlegelhetők, megszámolhatók
vagy mérhetők.
1. És ez csak azokra a hagyatékokra vonatkozik, amelyek esetében a kifizetési határidőt nem
határozták meg; ha tehát a hagyatékot feltétlenül meghagyják, a kifizetési határidő
meghosszabbodik ezzel a kiegészítéssel.
2. Mi van, ha száz aurei készpénzt hagynak rám, a kifizetés meghatározott napokon történik,
vagy egyszerre? Servius és Labeo azt mondják, hogy a hagyatékot egyszerre, készpénzben
kell kifizetni. Ezért, bár ez a kiegészítés felesleges lehet, ami a hagyaték erejét és hatását illeti,
mégis úgy érvényesül, hogy a hagyaték azonnal esedékessé válik.
3. Ha azonban a hagyatékot évenként vagy havonta kell kifizetni, ez a rendelkezés nem
alkalmazható, mert ennek a hagyatéknak van kezdete és vége.
4. Ha azonban a hagyatékot feltételhez kötik, akkor azt lehet mondani, hogy annak
időközönkénti kifizetése nem alkalmazható, mivel a feltétel bizonytalannak minősül.
5. Ezzel összhangban Trebatius úgy véli, hogy ha a hagyatékot egy személynek húszéves
korában kell kifizetni, akkor a fent említett rendelkezés, ahogyan azt általában értelmezik,
nem alkalmazható.
6. Ez a rendelkezés szintén nem alkalmazható, ha az örökhagyó ládájában lévő pénzt vagy a
raktárában lévő bort hagyják hátra; mivel már megállapítottuk, hogy nem alkalmazható, ha
valamilyen vagyontárgyat hagynak hátra.
7. Gallus Aquilius, Ofilius és Trebatius azt a véleményt adták, hogy ez a szabály nemcsak a
korábban tett hagyatékokra vonatkozik, hanem a végrendeletben említettekre is, ami igaz.
31. Paulus, A Sabinusról, III. könyv.
Ez a rendelkezés minden olyan hagyatékra is vonatkozik, amelyet később kodicillummal
erősítenek meg.
(32) Ulpianus, Sabinusról, XX. könyv.
Ha valaki pénzt hagyatékoz kiskorú fiára, akit az örökösévé nevez ki, "amikor eléri a
serdülőkort", és az általa helyettesített örököst is megbízza annak kifizetésével, és a fiú a
serdülőkor elérése előtt meghal, a helyettesített örökös nem tartozik a hagyatékkal. Sextus és
Pomponius azonban ezt nem tartja helyesnek, ahol a hagyaték megismétlését például a
következőképpen állapították meg: "Örökösöm még aznap fizesse meg azt a hagyatékot,
amellyel fiamat terheltem, és amelynek megfizetésére utasítottam, ha örökösöm lesz". Ha
azonban az ismétlés a következőképpen történt: "Örökösöm fizesse meg a hagyatékot,
amelynek megfizetésével fiamat bíztam meg"; úgy tűnik, hogy a hagyatékot feltétel nélkül
megismételték, és csak az örökhagyó jelölte meg. Ezért éppen ez a hagyaték, amelyre
hivatkozva a vizsgálat történik, nekem jár.
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1. Ha valakinek több Stichus nevű rabszolgája van, és Stichust hagyja örökül, és nem
nyilvánvaló, hogy melyik Stichusra gondolt, az örökösnek azt a rabszolgát kell átadnia,
amelyet az örökhagyó kiválasztott.
2. Ha egy város lakosságának egy része valamit meghagy, ami az egész közösség díszére
vagy javára szolgál, az kétségtelenül jár.
(33) Paulus, Szabályok, III. könyv.
Ha ugyanazt a vagyontárgyat több személyre hagyják, vagy ha azt mindannyian együttesen
kapják meg, és az egyik perel annak visszaszerzése érdekében, egy másik pedig a végrendelet
alapján indít ugyanezen célból keresetet, akkor az, aki a végrendeletre alapítja keresetét, nem
kaphat vissza többet, mint a hagyatékból rá eső részt. Ha a hagyatékot külön-külön hagyják
meg mindenkinek, és teljesen nyilvánvaló, hogy az örökhagyó azzal, hogy az első örökhagyót
megfosztotta a hagyatéktól, azt a másodikra akarta ruházni; megállapítható, hogy az utolsó
örökhagyó jogosult lesz a teljes hagyatékra. Ha azonban ez nem derül ki egyértelműen, akkor
valamennyi örökhagyó egyenlő arányban jogosult a hagyatékból; kivéve, ha az örökhagyó
maga nyilvánvalóan jelezte a nyelvezetével, hogy egyiküknek akarta az egész vagyontárgyat
adni, mert akkor a tárgy értékét az egyiküknek, magát a tárgyat pedig a másiknak kell adni. És
annak, aki a hagyatékra vagy a bizalmi vagyonkezelésre való hivatkozással először lépett a
kérdésbe, joga van választani, hogy melyiket részesíti előnyben, magát a vagyontárgyat vagy
annak értékét; mégsem engedhető meg, hogy miután az egyiket választotta, lemondjon róla,
és a másikat válassza.
34. Ulpianus, Sabinusról, XXI. könyv.
Nyilvánvaló, hogy amennyiben az örökhagyó a hagyatékot másra kívánta átruházni, az nem
illeti meg az elsőként megnevezettet, még akkor sem, ha az utolsóként említett személy nem
képes annak átvételére. Ha azonban az örökhagyók közösek voltak, vagy - mivel eredetileg
többen voltak - később egyesültek, akkor mindannyian együttesen egy és ugyanazon
személynek minősülnek.
1. Ha ugyanazt a vagyontárgyat a vad végrendelettel többször is meghagyják, nem lehet
többször követelni; és elegendő, ha magát a vagyontárgyat vagy annak értékét megszerzik.
2. Ha ugyanazt a vagyontárgyat két személy végrendeletében rám hagyják, kétszer is
követelhetem, és az egyik végrendelet alapján megkaphatom a vagyontárgyat, a másik alapján
pedig annak becsült értékét.
3. Ha nem egy bizonyos tárgyat hagynak hátra, hanem egy meghatározott összeget többször
említenek ugyanabban a végrendeletben, az isteni Pius egy rescriptumban kimondta, hogy az
örökösnek az említett összeget többször kell megfizetnie, ha tökéletesen meggyőző
bizonyítékokkal bizonyítják, hogy az örökhagyó a hagyatékot megsokszorozni kívánta.
Ugyanezt a szabályt állapította meg egy bizalmi vagyonkezelői szerződéssel kapcsolatban is.
Ennek oka nyilvánvaló, hiszen mivel ugyanazt a dolgot nem lehet többször átadni, ugyanaz az
összeg megsokszorozható, ha az örökhagyónak ez a szándéka.
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4. Ez azonban csak akkor értendő, ha egy bizonyos pénzösszeget az örökhagyó többszörösen
is meghagy; mint például száz aurei, amelyet a ládájában tart; mert akkor azt hiszem, hogy
egy földterület hagyatékához kell hasonlítani.
5. Ahol azonban egy bizonyos súlyú aranyat vagy ezüstöt hagytak hátra, Papinianus azon a
véleményen van, hogy ezt inkább egy pénzösszeg hagyatékához kell hasonlítani, mivel úgy
tűnik, hogy nem egy bizonyos fajta vagyontárgyat hagytak hátra.
6. Ha tehát valami más mérhető, megszámlálható vagy mérhető dolgot többször is
meghagynak, akkor ugyanez a szabály érvényesül, azaz többször is jár, ha az örökhagyó
szándéka ez volt.
7. Ha azonban megvásárolnám a rám hagyott ingatlant, a végrendelet alapján az általam
fizetett ár összegére vonatkozóan a javamra indulhat kereset.
8. És még sokkal okosabban mondható ez, ha ugyanazt a vagyont két különböző személy
végrendelete hagyja rám, de az egyik arra kért, hogy magát a vagyont a másiknak adjam át,
vagy helyette valami mást; vagy ha azzal a feltétellel hagyták rám, hogy helyette valamit
adjak; mert úgy kell tekinteni, hogy megfosztottak a vagyontól abban az összegben, amelyet
kénytelen vagyok fizetni, hogy megszerezzem azt.
9. Ha a vagyontárgyat több személyre együttesen hagyják, akkor az eleve részekre osztottnak
minősül. Az örökhagyóknak nem csak a hagyatékban részesülők számával arányos
megosztásra van joguk, hanem azoknak is, akik nem jogosultak a hagyatékra; mint például,
amikor a hagyatékot Titiusnak és a rabszolgájának adták, anélkül, hogy az utóbbinak
szabadságot adtak volna.
10. Ha az örökhagyó a fia serdülőkor alatti korában tett végrendeletében ugyanazt a
vagyontárgyat egy másikra hagyja, amelyet már végrendeletében rám hagyott, Julianus szerint
a felek nem egyidejűleg veszik birtokba a vagyont. Ezért időközben az, akire a vagyont az apa
végrendeletében hagyta, jogosult lesz a rá eső részre.
11. Ha ugyanazt a vagyontárgyat két személyre hagyják, akik közül az egyiket örökösnek
nevezik ki, ha az utóbbit a hagyaték egy részének saját maga javára történő kifizetésével
bízzák meg, a hagyatékot ilyen mértékben érvénytelennek fogják tekinteni ; és ezért az a rész,
amellyel őt a saját javára bízták meg, a társörökösöké lesz.
12. Ezért azt kell mondani, hogy ha két örökös van, akik közül az egyiket a hagyaték egy
tizenketted részére, a másikat pedig tizenegy tizenketted részére rendelték ki, és egy
földterületet rájuk hagynak; az egyik örökösnek a földterület tizenegy tizenketted részére, a
másiknak pedig egy tizenketted részére lesz joga.
13. Nyilvánvaló, hogy ha az egyik örökhagyó a hagyaték kifizetésével megbízott fél
örökösévé válik, ez nem teszi kevésbé jogosulttá az örököst a hagyaték felére, mivel a
hagyatékból való részesedését ugyanolyan arányban megtartja.
14. Ha a Titiusra hagyatékot tesznek a következő feltételekkel: "Legyen az övé a Seian-birtok,
vagy annak haszonélvezete a maga számára", akkor két hagyatékról van szó, és az örökhagyó
döntése, hogy csak a haszonélvezetet kéri-e vagy sem.
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15. Ha valaki az alábbiak szerint végrendelkezik: "Úgy tűnik számomra, hogy azt lehet
mondani, hogy a föld felére lesz jogosult; mert úgy tartják, hogy a föld megemlítésével nem
az egész földterületre, hanem annak egy részére utalt, mert egy részt is helyesen neveznek
földterületnek.
35. Paulus, A Sabinusról, III. könyv.
Ha egy örököst megbíznak egy más tulajdonában lévő rabszolga átadásával, és a rabszolgát a
gazdája szabadon bocsátja, a hagyaték miatt nem jár semmi.
(36) Pomponius, Sabinusról, VI. könyv.
"Titiára hagyom minden rabszolgámat, aki szövő, kivéve azokat, akiket e végrendeletemmel
másra hagyok. Plótiára hagyom minden rabszolgámat, aki a házamban született, kivéve
azokat, akiket másra hagytam." Mivel bizonyos, a házában született rabszolgák szövők is
voltak, Labeo azt mondja, hogy mivel nem lehet megállapítani, hogy az örökhagyó mely
rabszolgákat, akik szövők voltak, nem hagyta Titiára, hacsak nem tudjuk, hogy melyeket
hagyta Plótiára, és mivel ez nem állapítható meg, nem lehet egyik hagyatékból sem kivenni
azokat, akik mindkét osztályba tartoznak, és ezért ezek a két hagyatékozónak közösek; mert
ez a törvény szabálya, amikor két hagyaték közül egyikből semmit sem zárnak ki kifejezetten.
1. Ahol azonban a hagyatékot a következő feltételekkel hagyták hátra: "Minden rabszolgám,
aki szövő, kivéve azokat, akik a tetőm alatt születtek", és ismét: "Minden rabszolgám, aki a
tetőm alatt született, kivéve a szövőket", akkor azok, akik mind a tető alatt születtek, mind
pedig szövők voltak, nem tartoznak egyik hagyatékba sem.
2. Nem számít, hogy a hagyatékot "Titiusnak és Maeviusnak" vagy "Titiusnak és
Maeviusnak" hagyják-e, mert mindkét esetben úgy tekintik, hogy a hagyatékot együttesen
hagyták.
3. Ha egy örökös Stichust a két fél közül az egyiknek adja át, akinek át kellett adnia, és
mielőtt a másik örökös eljárást indítana ellene, Stichus meghal, az örökös nem lesz felelős,
mert úgy értelmezik, hogy nem terheli őt vád.
37. Ulpianus, Sabinusról, XXI. könyv.
Ha a vagyontárgyakat általánosságban hagyják, mint például egy rabszolgát, Gaius Cassius
szerint ügyelni kell arra, hogy sem a legjobb, sem a legrosszabb rabszolgát ne kapja meg az
örökhagyó. Ezt a véleményt erősíti meg császárunk és az isteni Severus egyik rescriptuma,
amely elrendelte, hogy amennyiben rabszolgát hagynak hátrahagyni, nem lehet kiválasztani
azt, aki a gazdája ügyeit intézi.
(1) Ha az örökhagyó egy bizonyos földterületre gondolt, és nem nyilvánvaló, hogy mi volt a
szándéka ezzel kapcsolatban, az örökös választhat, hogy azt a földterületet adja-e, amelyiket
jobban szereti; vagy ha az örökhagyó szándéka egyértelmű, a földterületet maga az örökhagyó
követelheti. Ugyanígy, ha egy ezüsttáblát hagyott hátra, és nem világos, hogy melyikre
gondolt, az örökösnek szintén választása van, hogy azt adja, amelyiket szeretné.
38. Pomponius, Sabinusról, VI. könyv.
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Az örökhagyó nem fogadhatja el a hagyaték egy részét, és nem utasíthatja vissza a maradékot;
örökösei azonban megtehetik, így egyikük elfogadhatja a saját részét, másikuk pedig
visszautasíthatja a sajátját.
1. Ha arra a következtetésre jutnánk, hogy nem fogadunk el egy ránk hagyott hagyatékot,
akkor a dolgok helyzete ugyanolyan lesz, mintha a hagyatékot nem hagyták volna ránk; ezért
azt mondjuk, hogy ha egy olyan földterületet hagynak rám, amely az én tulajdonom javára
szolgalmakkal van terhelve, akkor a szolgalmak nem keverednek össze. Továbbá, ha egy
rabszolgát olyan személyre hagynak, aki miatt az örökhagyó lopás miatt eljárást indíthat, a
keresetindítási jog sértetlen marad.
39. Ulpianus, Sabinusról, XXI. könyv.
Ha egy örökölt rabszolga menekül, vagy távoli országban tartózkodik, az örökösnek meg kell
tennie mindent, hogy visszaszerezze és átadja a vagyont. Ezt Julianus is kijelentette, mert
Africanus a Julianusról szóló leveleinek huszadik részében azt állítja, hogy ha az örökös
kénytelen bármilyen költséget vállalni ebben a kérdésben, akkor szerinte ezt kell tennie; és én
úgy vélem, hogy az ő véleményét kell elfogadni.
1. A hagyatékra vonatkozó követelésnél le kell vonni a vagyon hasznát is, azonban nemcsak
azokat, amelyeket az örökös szedhetett, hanem azokat is, amelyeket az örökhagyó szedhetett
volna; és ez a szabály nemcsak a rabszolgák munkájára, hanem az állatok munkájára,
valamint a hajóval történő szállításra is vonatkozik. Amit a nyereséggel kapcsolatban
megállapítottunk, azt úgy kell érteni, hogy a városokban lévő házak bérleti díjára is
vonatkozik. A pénz kamatlábát illetően az ország szokásait kell követni, ezért a bíróságnak
kell becslést készítenie és a kamatlábat megállapítania. Továbbá, ha az örökös késedelembe
esik, akkor a vagyon elpusztulásáért is felel, és annak értékét ki kell fizetni; ugyanúgy,
ahogyan ez történik egy olyan kikötésnél, ahol a vagyon a fél késedelme után elvész. Ez a
szabály a rabszolganők utódaira is vonatkozik. Ha rabszolgát hagynak örökül, az örökös
köteles lesz feladni mindent, amit az említett rabszolga révén szerzett, legyen az birtok,
hagyaték vagy bármi más.
2. Ha Titius megvásárol tőlem egy ingatlant, és rám hagyja azt, mielőtt átadnám neki, majd én
átadom és megkapom érte az árát; első látásra úgy tekintik, hogy ő hagyta rám, és ezért a
hagyaték semmis. Mivel azonban mentesülök az adásvételi kereset iránti felelősség alól, az
általam átadott ingatlan visszaszerzésére irányuló keresetet indíthatok, mivel az örökségnek
minősül. Mégis, ha az árat még nem fizették ki nekem, Julianus azt mondja, hogy jogosult
vagyok adásvételi perre az ár visszaszerzése érdekében, és ezen túlmenően a végrendelet
alapján perelhető az általam eladott és átadott vagyon visszaszerzése érdekében. Azt is
hozzáteszi, hogy ha az árat már kifizették volna nekem, de én még nem adtam át az ingatlant,
akkor mentesülnék a felelősség alól a végrendelet alapján engem megillető keresetindítási jog
miatt.
3. Julianus hasonlóképpen kijelentette, hogy ha az örökhagyó rám hagyományozna egy olyan
földterületet, amelyet valaki mástól vásárolt, az örökös köteles lenne átruházni rám a vétel
miatt őt megillető perjogot; feltéve, hogy az ingatlant még nem adták át sem az elhunytnak,
sem az örökösének.
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4. Ha valaki egy másik személyre hagyja a kőbányászat jogát a saját területén, felmerül a
kérdés, hogy ez a hagyaték az örökösre is átmegy-e. Marcellus tagadja, hogy ez az örökösére
száll, kivéve, ha az utóbbi nevét a hagyatékban megemlítették.
5. Az örökös köteles megfizetni az örökölt földterület után megállapított adókat vagy
illetékeket, napórákért, csatornákért vagy vízvezetési jogért.
6. Tudom, hogy a következő esetet már megvitatták. Egy bizonyos személy, akinek két
azonos nevet viselő földterülete volt, a Cornelian Estate-t hagyta örökül, és az így megjelölt
kettő közül az egyik nagyobb értékű volt, mint a másik. Az örökös azt állította, hogy a
kevésbé értékeset hagyta, az örökhagyó pedig azt állította, hogy a nagyobb értékűre szánták.
Általában úgy értelmezik, hogy a kisebb értékű örökséget hagyták, ha az örökhagyó nem tudja
bizonyítani, hogy az örökhagyó a nagyobb értékűre gondolt.
7. Megállapítást nyert, hogy még a más tulajdonát képező vagyont is lehet örökül hagyni,
feltéve, hogy azt meg lehet szerezni, még akkor is, ha annak megszerzése nehézségekbe
ütközik.
8. Ha azonban valaki az Augustus tulajdonát képező Sallust-kerteket vagy a császári háztartás
használatára elkülönített albán birtokot hagyná örökül, akkor elmebetegnek minősülne, ha
végrendeletében ilyen hagyatékot tett volna.
9. Az is megállapítható, hogy a Campus Martius, vagy a római fórum, vagy bármilyen
szakrális épület nem tervezhető.
10. Ha azonban a császár tulajdonát képező, a császári birtok részét képező vagy a császári
intéző felügyelete alatt álló földeket örökösökre ruházzák, azok felbecsült értékét az
örökösnek nem kell megfizetnie, mivel azokon kereskedelmi értékesítésre csak a császár
utasítására kerülhet sor, mivel azokat nem lehet eladni.
40. Ugyanez, Trösztök, II. könyv.
Ha azonban egy másik személy tulajdonát képező olyan vagyontárgyat, amely felett az
örökhagyó nem rendelkezik kereskedelmi úton, és amelynek birtoklására nincs joga, bizalmi
vagyonkezelésben hagynak, úgy gondolom, hogy annak becsült értéke jár.
41. Ugyanő, Sabinusról, XXI. könyv.
Most vizsgáljunk meg néhány más dolgot is az eddig említetteken kívül, és valójában minden
testi tulajdon, valamint jogok és szolgalmak is hagyatékozhatók.
1. Az épületekhez kapcsolódó vagyonról azonban nem lehet végrendelettel rendelkezni, mert
a szenátus Aviola és Pansa konzulsága idején úgy rendelkezett, hogy ez nem tehető meg.
2. Mégis felmerülhet a kérdés, hogy ahol márványdarabokat vagy oszlopokat választottak le
az épületekről, ott nem válik-e érvényessé a hagyaték. És valóban, ha az eleve nem volt
érvényes, akkor utólag sem válhat azzá, mint ahogyan ott sem, ahol a végrendelet
megalkotása után hagyatékoltak rám és elidegenítettek, mert a hagyatéknak eleve nem volt
ereje és hatálya; de ha feltételhez kötve hagyatékolták, akkor a hagyaték érvényessé válhat, ha
a feltétel teljesülésének időpontjában a vagyon már nem az enyém, vagy már nem
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kapcsolódik az épülethez; összhangban azok véleményével, akik azt vallják, hogy A feltétel
alatt megvásárolhatom a saját tulajdonomat, és hogy azt feltételesen is megígérhetem és
meghagyhatom. Ezért Cato szabálya az ilyen körülmények között hagyott abszolút
hagyatéknak útjában áll, de nem áll szemben a feltételes hagyatékkal; mert nem vonatkozik az
ilyen jellegű feltételes hagyatékokra.
3. Az is felmerülhet, hogy érvényes lesz-e a hagyaték, ha egy félnek két háza van, és az
egyiket ráhagyja, és a másik házzal összekapcsolt valamit is ráhagy arra, akire ráhagyta a
házat. Ez a kérdés abból adódik, hogy a szenátusi rendelet és a császári alkotmányok
megengedik, hogy az egyik házra átruházzunk egy másik házból olyan tulajdont, amelynek
birtokában maradunk, vagyis amelyet nem szabad eladni. Ezt császárunk és az isteni Severus
egy rezcriptumban állapította meg. Nem ruházhatom tehát az egyik házhoz csatolt vagyont
arra, akinek a másikat odaajándékoztam? Ezt megtagadják, azon oknál fogva, hogy az, akire a
vagyontárgyat hagyják, nem lesz annak jövőbeli birtokosa.
4. Ha az örökhagyó két személyre hagyja a szemproni házat, és az egyikükre hagyja a benne
lévő márványt, hogy az általa ráhagyott szejmiai ház felállítására fordítsa, nem alaptalanul
merül fel a kérdés, hogy az ilyen hagyaték érvényes lesz-e, mivel az örökhagyó mindkét ház
tulajdonosa. Mi lenne a helyzet akkor, ha valaki egy házat örökbe adna, miután kivette a
márványt, amelyet az örökösnek kívánt egy másik ház építése céljából, amely még mindig a
hagyaték része maradt. A jobb vélemény szerint azt lehet mondani, hogy a kivétel mindkét
esetben semmis, de a hagyaték érvényes, és az ingatlan felbecsült értékét ki kell fizetni.
5. Ha azonban valaki valamilyen közmű építése céljából hagy ilyen jellegű örökséget, úgy
gondolom, hogy az érvényes lesz; Papinianus pedig a Vélemények tizenegyedik könyvében
elbeszéli, hogy császárunk és az isteni Severus úgy döntött, hogy aki valamilyen közmű
építését ígérte, az anyagokat kiveheti városi és vidéki házaiból, és e tervvel felhasználhatja,
mert nem kereskedelmi céllal veszi ki azokat. Vizsgáljuk meg azonban, hogy a tulajdon csak
az ugyanazon a területen fekvő városnak hagyható-e meg, vagy máshová is átvihető, hogy
más városban használják fel. Úgy gondolom, hogy ezt nem szabad megengedni, bár az már
eldőlt, hogy egy olyan házból, amely egy ember tulajdonában van, el lehet vinni anyagokat, és
el lehet szállítani egy másik városba, amely egy másik ember tulajdonában van.
6. A szenátus e rendelete nemcsak Rómára, hanem más városokra is vonatkozik.
7. Fennmaradt az Isteni Testvéreknek egy rescriptuma is, amelyet Proclianus és Epitynchanus
kérvényére adtak ki, amelyben engedélyt kértek arra, hogy házaikból kivihessék azokat a
javakat, amelyeket egy közadósság törlesztése céljából el akartak adni, és amelyben
megtagadták tőlük az említett javak eladásának jogát.
8. Ez a szenátusi rendelet vonatkozik a lakásokra, valamint a fürdőkre és minden más
épületre, mint például a portákra, ivóházakra és vendéglőkre.
9. E rendelet szerint tilos továbbá olyan vagyontárgyakat hagyni, amelyeket az örökhagyó
nem tud átadni anélkül, hogy azokat egy épületről leválasztaná; azaz márványtömböket vagy
oszlopokat. A szenátus úgy döntött, hogy ez a csempékre, gerendákra és ajtókra, valamint a
falakhoz rögzített könyvtárakra is vonatkozik.
10. Ha azonban a tárgyak rácsokból, vagy napellenzőkből állnak, akkor hagyhatóak, de a
vízvezetékek és víztározók nem tartoznak ide.
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11. A hidraulikagépek és a csövek azonban, amelyeken keresztül a víz távozik, hagyatékba
adhatók, különösen, ha csak az ingatlanon vannak elhelyezve.
12. Mit kell tehát mondani a szobrokkal kapcsolatban? Ha a falakhoz vannak rögzítve, akkor
nem lesz törvényes eltávolítani őket, de ha különállóak, akkor kétségek merülnek fel. A
szenátusi rendelet szellemét azonban figyelembe kell venni, és ha a szobrokat azért helyezték
el a házban, hogy mindig ott maradjanak, és annak részeként, akkor nem lehet őket
eltávolítani.
13. Ezért azt kell mondanunk, hogy ahol képek vannak a falakra erősítve, vagy apró díszek
vannak a falakba illesztve, azokat nem lehet örökül hagyni.
14. Ha azonban az örökhagyó bizonyos dísztárgyakat azzal a céllal készített elő, hogy azokat
egy másik házba vigye, és ezeket hagyta rájuk, kétség merülhet fel, hogy a hagyaték
érvényes-e; és úgy gondolom, hogy igen.
15. Ha azonban az örökhagyó a házához rögzíti az általa hagyott tárgyakat, a hagyaték
megszűnik,
42. Ugyanez, Trösztök, II. könyv.
Függetlenül attól, hogy az örökhagyó tisztában volt-e ezzel a ténnyel vagy sem.
(43) Ugyanő, Sabinusról, XXI. könyv.
A szenátus tehát nem engedi meg, hogy bármi, ami egy házhoz tartozik, külön hagyatékba
kerüljön. Ha azonban e tárgyak bármelyike az örökhagyó halálakor nem képezte a ház részét,
az örökösnek meg kell fizetnie azok felbecsült értékét. Ha ezeket a hagyaték kifizetése
céljából leválasztja, akkor az előírt szankciókkal tartozik, még akkor is, ha nem eladási céllal,
hanem kötelezettsége teljesítése érdekében távolította el őket.
(1) Marcellus azt is mondja, hogy ha egy férj nyaralót épít a felesége kertjében, amelyet
hozományként kapott, akkor azt eltávolíthatja, ha maga is hasznát veheti, anélkül azonban,
hogy a feleségének bármilyen kárt okozna; és hogy a szenátus rendelete nem jelent akadályt
ennek megtételében. Ezért, ha a ház eltávolításával a feleségét nem éri kár, úgy kell tekinteni,
hogy végrendelettel rendelkezhet a házzal, mivel azt el tudja távolítani.
(2) A hagyatékátadás függővé tehető egy harmadik személy végakaratától, de nem függhet az
örökös végakaratától.
(3) Ha valaki egy másik személyt váltságdíjjal kiváltott az ellenségtől, akkor azt saját magára
hagyhatja; és egy ilyen jellegű hagyaték következtében mentesül a zálogkötelezettség alól,
amelyet az őt kiváltó fél birtokolt.
44. Ugyanő, A szabinokról, XXII. könyv.
Egy apa hagyhat egy rabszolgát, amely a fiához tartozik, és amely az utóbbi castrense
peculiumának részét képezi, és ha a fiú az apja életében meghal, és a peculium az apja
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kezében marad, a hagyaték érvényben marad; mivel a fiú nem élt a jogával, az apát visszaható
hatállyal a peculium részét képező rabszolga tulajdonjogának tekintik.
1. Ha valaki olyan, más tulajdonát képező vagyontárgyat hagyatékozna, amelyet a tudta
nélkül már rábíztak, és utólag értesülne a hagyatékról, és azt meg akarná szerezni, a hagyaték
érvényes lesz; azon oknál fogva, hogy ha az örökhagyó nem utasítja vissza a hagyatékot, úgy
tekintik, hogy az az örökhagyó hagyatékba lépésének időpontjától kezdve őt illeti meg. Ha
azonban visszautasítja azt, a vagyontárgyat a visszautasítás időpontjától kezdve az örökös
tulajdonában lévőnek kell tekinteni.
2. Ha valaki ivópoharakat hagyatékoz, és azokat beolvasztották, vagy fordítva; továbbá ha
gyapjút hagyatékoz, és abból ruhát készítettek; Julianus a Digestum harminckettedik
könyvében azt mondja, hogy az összes fent említett tárgyak hagyatéka érvényes, és ami
megmarad belőlük, az jár. Úgy gondolom, hogy ez a vélemény helyes, feltéve, hogy az
örökhagyó nem gondolta meg magát.
3. Ha azonban egy ezüsttálat hagyott hátra, és azt beolvasztják, és csészét készítenek belőle,
akkor a csésze jár, feltéve, hogy az örökhagyó szándéka változatlan marad.
4. Ha egy házat olyan földterületre építenek, amelyet örökbe adtak, akkor az az örökhagyót
illeti meg, kivéve, ha az örökhagyó megváltoztatja a végrendeletét.
5. Az a fél, aki egy jegyzetet hagy át, a követelést hagyja át, és nem csupán azt az anyagot,
amelyen az írás szerepel. Ezt az eladás bizonyítja, mivel amikor egy váltót eladnak, akkor a
tartozást is eladottnak kell tekinteni, amelyet a váltó igazol.
6. Azonban, még ha a követelést meg is hagyják, az esedékes követelést a legkedvezőbb
értelemben kell érteni, hogy az adóssal szembeni követelési jogok átruházhatók legyenek.
7. Ezért, ha egy rabszolgát egyszerre hagynak és utasítanak arra, hogy szabad legyen, akkor
időközben csak a hagyaték léphet hatályba; például, ha a szabadság megadása a hitelező
becsapása céljából történt, vagy ha a rabszolga olyan, akit már eladtak örökös szolgaságra,
akkor a szabály ugyanúgy alkalmazandó, mint amikor a rabszolgát zálogba adják.
8. Ha az örökhagyó olyan rabszolgát hagy örökül, aki bizonyos feltételek mellett szabadságot
kap, az örökösnek jobb, ha maga gondoskodik a rabszolgáról, mintha a felbecsült értékét
kellene megfizetnie, mert a valódi értékét kell megfizetnie. Ha azonban maga adja át a
rabszolgát, és a feltétel teljesül, nem éri kár, mivel a felbecsült értékét nem lehet követelni, ha
szabad emberről van szó.
9. Ha egy örökhagyó, aki két földterületet birtokol, az egyiket nekem, a másikat pedig
Titiusnak adja, akkor az örökhagyó nem tartozik nekem a birtokba lépés jogával, hanem az
örökös kénytelen lesz megvásárolni ezt a jogot és rám ruházni.
45. Pomponius, Sabinusról, VI. könyv.
Ha rád hagyok bizonyos női rabszolgákat, amelyeket egy kiskorú örökös helyettesítésére kell
átadnod, és te megveszed az említett rabszolgákat az említett örököstől, és elidegeníted őket,
mielőtt megtudnád, hogy rád hagyta őket, Neratius, Aristo és Ofilius úgy vélik, hogy a
hagyaték érvényes.
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1. Ha az örököst általánosságban megbízzák egy rabszolga átadásával, nem köteles garantálni,
hogy az egészséges, de garantálnia kell, hogy nem tartozik lopásért vagy kárért felelősséggel;
mert olyan rabszolgát kell biztosítania, amelyet az örökhagyó megtarthat. A rabszolga
egészségi állapotának azonban semmi köze a tulajdonjoghoz, de a szabály akkor
alkalmazható, ha a rabszolga lopást vagy valamilyen kárt követett el, amiért felelős, hogy
gazdája ne tarthassa meg; ahogyan egy földterület is előfordulhat, hogy adósságokért felelős,
így tulajdonosa nem tarthatja meg.
2. Ha azonban egy bizonyos rabszolgát hagyatékba adnak, akkor azt úgy kell átadni, ahogy
van.
46. Ugyanez, Episztolák, IX. könyv.
Ami a hagyatékkal kapcsolatban elhangzott, az vonatkozik arra a személyre is, aki megígérte,
hogy vagy Stichust, vagy más rabszolgát ad.
47. Ulpianus, Sabinusról, XXII. könyv.
Ha olyan vagyontárgyat hagynak hátra, amely az örökhagyóé volt, és az örökös birtokolja azt,
nem szabad késlekednie, hanem azonnal át kell adnia. Ha azonban a vagyontárgy máshol van,
mint ahol követelik, elsősorban azt kell megállapítani, hogy azt ott kell átadni, ahol
hagyatékba adták, kivéve, ha az örökhagyó másként akarta; mert ha ez volt a helyzet, akkor
azon a helyen kell átadni, ahol az örökhagyó ezt akarta, vagy ahol valószínűsíthetően gondolt
rá. Julianus ezt a véleményt nemcsak az örökhagyó tulajdonában lévő vagyontárgyakra
vonatkozóan mondta ki, hanem akkor is, ha mások tulajdonát képező tárgyakat
hagyatékoznak. Ha azonban a vagyontárgyat egy helyen hagyták, és azt az örökös csalárd
módon átadta egy másiknak, ha azt nem ott adják át, ahol a követelés történt, az örökös
rosszhiszeműsége miatt elítélendő; de ha nem volt rosszhiszeműség, a vagyontárgyat azon a
helyen kell átadni, ahová átadták.
1. Ha mérhető, megmérhető vagy megszámlálható tárgyakból álló hagyatékot követelnek, és
meghatározott mennyiséget hagynak hátra (például gabonát egy bizonyos magtárból vagy bort
egy meghatározott raktárból), a tárgyat ott kell átadni, ahol hagyták, kivéve, ha az örökhagyó
szándéka más volt. Ha azonban a hagyaték nem egy bizonyos fajta vagyontárgyról szólt,
akkor azt ott kell átadni, ahol a követelés történik.
2. Ezért, ha Stichus hagyatékba kerül, és az örökös mulasztása miatt nem jelenik meg, az
utóbbinak meg kell fizetnie a becsült értékét; de ha egyáltalán nem volt vétkes, az örökösnek
gondoskodnia kell a visszaszolgáltatásáról, és nem lesz kénytelen megfizetni az értékét. Ha
azonban egy másik örökölt rabszolgája az örökös hibája nélkül szökik meg, ugyanez a szabály
érvényesül; az örökös ugyanis a más rabszolgájára való hivatkozással gondatlanság miatt
felelőssé válhat. Az örökösnek azonban biztosítékot kell nyújtania arra, hogy ha a rabszolgát
elfogják, ő maga, vagy annak értéke átadásra kerül. Ez vonatkozik az ellenség által elfogott
rabszolgára is.
3. Ha azonban Stichus vagy Pamphilus örökségül kapja, és valamelyikük menekül, vagy az
ellenség fogságába esik, akkor úgy kell tekinteni, hogy ha jelen van, a rabszolgát át kell adni,
vagy ha nincs jelen, ki kell fizetni a becsült értékét. E két dolog közül csak akkor választhat az
örökös, ha nem vétkes késedelemmel szolgáltatja ki őt az örökhagyónak. Ezért van
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megállapítva, hogy ha a két rabszolga közül az egyik meghal, a másikat mindenképpen át kell
adni, és esetleg a halott rabszolga árát is meg kell fizetni. Ha azonban mindkét rabszolga
elmenekült, az örökösnek nem kell biztosítékot nyújtania, hacsak nem kerül mindkettő a
hatalmába; ha azonban csak az egyikük kerül a hatalmába, akkor vagy magát a rabszolgát kell
átadnia, akit visszaszerezett, vagy pedig a hiányzó rabszolga becsült értékét kell megfizetnie.
4. Ugyanez a szabály vonatkozik arra az esetre is, ha a más tulajdonát képező vagy a
hagyatékhoz tartozó vagyontárgyak az örökös hibáján kívül megsemmisülnek, vagy azt nem
állítják elő; ugyanis az örökösnek nem kell mást tennie, mint biztosítékot nyújtania. Ha
azonban a vagyontárgy az örökös hibájából semmisült meg, akkor késedelem nélkül ítéletet
kell hozni ellene.
5. De vizsgáljuk meg, hogy milyen módon állapítható meg az örökös mulasztása; vajon csak
azt kell-e figyelembe venni, ami csalásra hasonlít, vagy azt is, ami csak enyhe gondatlanság,
vagy pedig pontos szorgalmat kell követelni az örököstől? Az utóbbi véleményt tartom a
leghelyesebbnek.
6. Ugyanez a szabály érvényes továbbá arra az esetre is, ha a földet földrengés nyelte el, és
Labeo szerint a becsült érték nem lesz esedékes. Ez a vélemény helyes, ha a katasztrófa nem
az örökös mulasztása után következett be; ugyanis ha az örökhagyó megkapta volna, eladhatta
volna a földet.
48. Pomponius, Sabinusról, VI. könyv.
Ha az örökhagyó rabszolgája az örökölt vagyontárgyat eltulajdonította, és azt gazdája tudta
nélkül eladta, Atilicinus úgy véli, hogy az örökhagyónak ténybeli keresetet kell indítania,
hogy a gazdát kötelezhessék arra, hogy a kár megtérítéseként adja át a rabszolgáját, vagy
fizesse ki az utóbbi peculiumából azt, amit a vagyon eladásából kapott.
1. Ha az egyik örökös megölte a rabszolgát, úgy tűnik számomra, hogy a társörökösét
semmilyen tekintetben nem lehet felelősségre vonni, mivel a cselekmény elkövetése nem az ő
hibájából történt, és a vagyon már nem létezik.
49. Ulpianus, Sabinusról, XXIII. könyv.
Ha valaki tizennegyedik életévének betöltésekor hagyatékot kap, az általános szabály szerint
az örökhagyónak a tizennegyedik életévét teljesen be kell töltenie; és ezt Marcellus szerint a
császár rendelte el.
1. Ezért, ha egy örökhagyó tizennegyedik életévének betöltésekor vagyont hagynak rá,
amelyet három különböző részletben, egy, két és három év alatt kell kifizetni, és az örökhagyó
halálakor már betöltötte tizenhetedik életévét, a hagyatékot egyszerre kell kifizetni. Ezért, ha
az örökhagyó betöltötte a tizenötödik életévét, úgy véljük, hogy a hagyaték két év elteltével
lesz esedékes; ha a tizenhatodik életévét töltötte be, akkor egy évvel később lesz esedékes; ha
néhány hónap hiányzik a tizenhetedik életévének betöltéséig, akkor a hagyaték e hónapok
elteltével lesz esedékes. Ez azonban akkor lesz így, ha az örökhagyó azt hitte, hogy a kiskorú
tizennégy éves volt, amikor a hagyatékot tette, holott valójában ennél több volt, és ha ennek
tudatában volt, akkor úgy kell számolnunk, hogy a hagyaték kifizetésének a végrendelet kelte
után három évvel kell megtörténnie.
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2. Ez az örökség is feltételes és időfüggő. Feltételes, amíg az örökhagyó el nem tölti a
tizennegyedik életévét, és ezt követően az időtől függ.
3. Ezért ha az örökhagyó a tizennegyedik életévének betöltése előtt meghal, semmi sem száll
át az örökösére. Az biztos, hogy ha később hal meg, a vagyon az örökösére száll. Ha azonban
a végrendelet keletkezésének időpontjában a fiú még nem töltötte be a tizennegyedik életévét,
úgy gondolom, hogy a kifizetésre meghatározott egy, két és három éves időszakokat attól az
időponttól kell számítani, amikor az örökhagyó betöltötte a tizennegyedik életévét, kivéve, ha
egyértelműen bizonyítást nyer, hogy az örökhagyó szándéka más volt.
4. Ha Titiusra hagyom a tíz aurei összeget, amivel másnak tartozom, és arra kérem, hogy
fizesse ki hitelezőmnek, a bizomány nem érvényes, amennyiben a hitelezőt személyesen
érinti, mert ez nem válik hasznára; mégis, az örökösöm pert indíthat az örökhagyó ellen, azon
az alapon, hogy az ő érdeke, hogy hitelezőmnek fizessenek, hogy megakadályozzák a
pereskedést. Ezért a hagyaték érvényes lesz.
5. Ha az örökhagyó tartozik nekem tíz aurei-t, amiért kezességet adott, a bizalom teljesítésére
vonatkozó követelést nem csak az örökös, hanem a kezes is előterjesztheti; mert az utóbbi
érdeke az, hogy engem fizessenek ki, és ne őt pereljék be, és aztán indítsanak megbízás
alapján pert. Az, hogy ő fizetőképes-e vagy sem, nem számít.
6. Julianus a Digest harminckilencedik könyvében azt kérdezi, hogy ha egy kezes a hitelezőre
hagyja, amivel az tartozik neki, érvényes lesz-e a hagyaték. Azt mondja, hogy ez
semmiképpen sem kedvez a hitelezőnek, hanem az adósnak lesz joga a végrendeletből eredő
keresetre, mert az ő érdeke, hogy mentesüljön a felelősség alól, bár a kezes örököse nem
perelheti.
7. Ha azonban ugyanez a kezes Titiusra hagyatékot tesz, és őt bízza meg a hitelezőjének
kifizetésével, akkor mind az adós, mind a kezes örököse a kezesség alapján pert indít Titius
ellen, mert mindkettőjük érdeke, hogy a kezesség megszűnjön.
8. Azt sem szabad elfelejteni, hogy az a fél, akit csupán egy földterület valakinek történő
eladásával bíznak meg, nem kötelezhető arra, hogy azt odaadja, hanem csak arra, hogy azt
ésszerű áron adja el.
9. Ha azonban az örököst azzal bízták meg, hogy az ingatlant egy bizonyos áron adja el, akkor
köteles azt ezen az áron eladni.
50. Ugyanő, A Sabinusról, XXIV. könyv.
Ha egy rabszolga több úr tulajdonában van, és hagyatékot hagynak rá, akkor minden egyes úr
számára a hagyatékból a tulajdonjogával arányos részt szerez.
(1) Ha a hagyaték rendezésére hatáskörrel rendelkező bíró úgy dönt, hogy az örökös nem
megfelelően vagy nem komolyan vezette az ügyet, ez semmilyen mértékben nem sérti az
örökhagyókat. De mi van akkor, ha a bíró igazságtalan döntést hoz, és az örökös nem jelenik
meg? A vele szemben elkövetett bármilyen sérelem nem sérti az örökhagyókat, ahogyan
Sabinus véli. Vizsgáljuk meg azonban, hogy ha a bíró a helyettes javára dönt, vajon
felelősséggel tartozik-e az örökhagyókkal szemben, és mivel ez a döntés magára a helyettesre
nézve igazságos, nem lehet-e azt mondani, hogy felelősséggel tartozik az örökhagyókkal
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szemben, hiszen nem lehet annyira becstelen, hogy azt állítsa, hogy a bíró elfogultságból
döntött az ő javára. A válasz tehát az lenne, hogy mind az örökhagyókkal, mind a hitelezőkkel
szemben felelősséggel tartozik.
(2) Ha egy örökös azelőtt lép a hagyatékba, mielőtt meggyilkolt gazdájának rabszolgái a
kérdésre kerültek volna, vagy ha nem bosszulná meg az örökhagyó halálát, az örökösök
követelései a kincstár elé terjeszthetők. De mi van akkor, ha a kincstár nem fogadja el a
vagyont? Akkor az örökhagyók kifizetésének terhe szükségszerűen az örökösre hárul. Ha
azonban az örökös csalárd módon vádlót állított maga elé, hogy a hagyatékot neki ítéljék, és
mentesüljön minden követeléstől, vagy ha nem úgy védekezett, ahogyan kellett volna, akkor
éppúgy nem mentesül a felelősség alól, mint az a fél, aki a hagyatékra hivatkozva
összejátszva pereskedik.
(3) Ha bizonyos számú érmét hagynak hátra, és nem nyilvánvaló, hogy milyen címletűek,
mielőtt bármi mást tennének, meg kell vizsgálni magának az örökhagyónak a szokásait, majd
a környékbeliekét, hogy megtudjuk, mire gondolt. És nemcsak az örökhagyó szándékát,
hanem az örökhagyó rangját, vagy azt, hogy milyen szeretettel tekintettek rá, és az igényeit is
figyelembe kell venni; és figyelembe kell venni az ugyanazon végrendelet által ugyanabban a
végrendeletben más összegekről való rendelkezést is, amelyek vagy megelőzik, vagy követik
a fent említett hagyatékot.
51. Papinianus, Kérdések, IV. könyv.
Ha azonban az örökhagyó bizonyos meghatározott pénzérméket, például a ládájában lévő
pénzérméket vagy egy bizonyos tányért, hagyatékba ad, akkor nem annyira egy pénzösszegről
van szó, mint inkább magukról az érmékről vagy a tárgyakról, mivel ezeket nem lehet
megváltoztatni, és ugyanúgy fel kell becsülni, mintha másfajta vagyontárgyakról lenne szó.
52. Paulus, A Sabinusról, IV. könyv.
Ha az örökhagyó összes rabszolgája a peculiummal együtt bárkire is hagyatékba kerül, akkor
azok a rabszolgák is járnak, akiknek nincs peculiumuk.
1. Ha egy serdülőkor alatti fiút valamilyen feltételhez kötött hagyatékkal terhelnek, és ő lesz
apja örököse, majd meghal, akkor azt lehet mondani, hogy az apa szándéka, aki a hagyatékot
a fia által feltételhez kötve hagyta, és annak kifizetésével egy helyettest bízott meg, az volt,
hogy a hagyatékot a helyettestől haladéktalanul ki kell fizetni, ha a fia a feltétel teljesülése
előtt meghal.
(53) Ulpianus, Sabinusról, XXV. könyv.
De mi van akkor, ha nagyobb összeget hagyott hátra, amit a helyettesítőnek kell kifizetnie? A
többletösszeg lenne az, amit a helyettesítőnek kellett volna kifizetnie. Ez valójában a korábbi
végrendeletben említett összeggel együtt szerepelne, és ezért járna.
1. Ha azonban az örökhagyó megismételné a hagyatékot, amikor a helyettest jelölte ki;
például, ha a kiskorút azzal bízta meg, hogy egy földterületet adjon át nekem, és ezt a
hagyatékot megismételte, amikor a kiskorú örökösét azzal bízta meg, hogy azt nekem és
Seiusnak adja át; ennek az ismétlésnek az lesz a következménye, hogy a földnek csak egy
része járna nekem.
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2. Ha valaki két örököst jelöl ki, és mindegyiküket megbízza, hogy egy-egy osztatlan
vagyontárgyat adjanak át az örökhagyónak, ez ugyanolyan, mintha a hagyatékot két
különböző végrendeletben hagyták volna; mert ha ugyanabban a végrendeletben nekem és a
fiamnak vagy a rabszolgámnak hagyatékot tesznek, kétségtelenül mindkét hagyaték érvényes,
ahogy Marcellus a Julianusról szóló művében megállapította.
3. Ha az örökös azért öli meg a hagyatékba adott rabszolgát, mert az utóbbi valamilyen
bűncselekményt követett el, vagyis mert megérdemelte a halált, akkor kétségtelenül
megállapítható, hogy a végrendelet alapján nem tartozik felelősséggel.
4. Ha azonban az elkövetett kárért való elégtételként átadta, felelősségre vonható-e, mert
helyre tudta hozni ? Úgy gondolom, hogy felelősséggel tartozik.
5. De ha megölne egy örökbe adott állatot, úgy gondolom, hogy nemcsak az elpusztult állat
testéért, vagy annak maradványaiért lenne felelős, hanem annak értékét is meg kellene
fizetnie, amelyet az állatnak értéke lett volna, ha élne.
6. Hasonlóképpen, ha az örökös a fenyegető kár elkerülése végett hagyta, hogy a ráhagyott
házat birtokba vegyék; úgy gondolom, hogy őt fogják felelősségre vonni, mert biztosítékot
kellett volna adnia.
7. Ha az örökös egy holttestet olyan földbe temetett, amelyet örökségül kapott, és ezzel
vallásossá tette azt, ha apját ott temette el, amikor máshol nem tudta eltemetni, vagy nem
tudta ezt olyan kényelmesen megtenni, nem lesz felelős a végrendelet alapján. Felelős lesz-e
azonban a föld áráért? Ha az örökhagyó azt kívánta, hogy azon a helyen temessék el, akkor az
örökös nem felel a végrendelet alapján. Ha azonban az örökös saját felelősségére temette el
ott, akkor köteles lesz megfizetni a föld értékét, ha a hagyaték vagyona elegendő ahhoz, hogy
ezt megtehesse; ugyanis ha az örökhagyó földet hagyott, akkor vagy azt akarja, hogy máshol
temessék el, vagy azt, hogy a föld árát az örökhagyónak fizessék ki.
8. Ha az örökös maga nem ölte meg a rabszolgát, hanem arra kényszerítette, hogy valamilyen
törvénytelen cselekedetet kövessen el, hogy aztán valaki más megölje vagy büntetésnek vesse
alá, akkor teljesen jogos, hogy ő fizesse meg az árat. A föld értéke azonban nem lesz
esedékes, ha a rabszolga saját gonosz akaratából követte el a bűncselekményt.
9. Ha az örökölt rabszolgát az ellenség foglyul ejti, anélkül, hogy az örökös csalárd módon
cselekedett volna; a kiszolgáltatását nem követelik meg, de ha ez csalárd módon történt, akkor
meg kell követelni.
54. Pomponius, Sabinusról, VIII. könyv.
Ha a végrendeletbe olyan végrendeletek kerülnek, amelyek szégyenletesek, és inkább sértik
az örökhagyót, mint javára szolgálnak; ezeket úgy tekintik, hogy nem írták meg, az
örökhagyóhoz fűződő ellenszenv miatt.
1. Ha Tiziára hagyatékot hagynak azzal a feltétellel, hogy Seius beleegyezésével nősüljön, és
Seius az örökhagyó életében meghal, és a lány megnősül, akkor jogosult lesz a hagyatékra.
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2. Ha Önre hagyatékot hagyományoztak azzal a feltétellel, hogy Ön egy rabszolgát
manumumifikál, és a rabszolga halála megakadályozza a manumifikációt, Ön mégis jogosult
lesz a hagyatékra, mert nem az Ön hibájából nem kapta meg a szabadságát. Ha a hagyatékban
az örökösöknek csak egy részét említik, akkor az örökösöket egyenlően terheli, ha pedig
mindannyiukat terheli, akkor mindegyikük a hagyatékból való részesedésük arányában felel.
55. Ugyanő, A Sabinusról, IX. könyv.
Senki sem rendelkezhet végrendeletében úgy, hogy az azt érintő törvények ne vonatkozzanak
rá; azon oknál fogva, hogy az örökösnek a hagyaték kifizetésére vonatkozó kötelezettségét
nem befolyásolhatja sem idő, sem hely, sem feltétel.
56. Ugyanő, A Sabinusról, XIV. könyv.
Ha az örökhagyó a rá hagyott rabszolga miatt kikötést tesz, az örökös nem köteles a
rabszolgát előállítani, ha az megszökne. Az örököst nem kötelezi az ilyen kikötés, mert a
rabszolgát ugyanúgy kell átadni, ahogyan a végrendeletben megemlítették, és nem is érthető,
hogy ezzel bármilyen kárt okoztak volna az örökhagyónak.
57. Ulpianus, Sabinusról, XXXIII. könyv.
Ha a megterhelt vagyontárgyat bizalmi vagyonkezeléssel hagyták örökül, és az örökhagyó
tudta, hogy az megterhelt, akkor azt az örökösnek fel kell szabadítania, kivéve, ha az
örökhagyó másként akarta. Ha nem tudott erről, a tartozást a kedvezményezettnek kell
átvállalnia, kivéve, ha bizonyítani tudja, hogy ha az örökhagyó tudta volna, hogy a vagyon
megterhelt, akkor valami mást hagyott volna hátra, vagy ha valószínűsíthető, hogy a tartozás
kifizetése után marad valami. Ha azonban, bár az örökhagyónak nem állt szándékában, hogy a
földterületet terhelő zálogjog feloldásának terheit az örökösei viseljék, nyilvánvalóan nem
gondolt arra, hogy felmentse őket a felelősség alól; a bizalmi vagyonkezelő
kedvezményezettje a rosszhiszeműségre alapított kivétellel kötelezheti a hitelezőket, ha azok
ellene hypothekari keresetet indítanak, hogy jogukat rá ruházzák át; és még ha ezt nem is tette
meg a törvény által előírt idő alatt, mégis, ez a kiváltság a tartományi kormányzó joghatósága
révén megadatik neki.
58. Papinianus, Vélemények, IX. könyv.
Véleményem szerint, ha egy hagyatékhoz tartozó ház leégett, és azt az örökös pénzéből
újjáépítették, egy olyan megbízás alapján, amelynek értelmében az említett házat az örökös
halála után valakinek át kellett adni, a költségek összegét egy megbízható polgár becslése
szerint le kell vonni, figyelembe véve a ház korát:
59. Ulpianus, Az ediktumról, XXXIII. könyv.
Feltéve, hogy a tűz nem az örökös gondatlansága miatt keletkezett.
60. Julianus, Digest, XXXIX. könyv.
Ha az örökös úgy adta volna át a házat, hogy semmit sem tartott meg, akkor a határozatlan
összeg behajtására irányuló keresetnek a javára kell indulnia, mintha többet fizetett volna,
mint amennyivel tartozott.
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61. Papinianus, Vélemények, IX. könyv.
Az volt a véleményem, hogy az örökhagyónak egy olyan ház javításához szükséges kiadásait,
ahol a hagyatékra igényt tart, és a feltétel, amelytől az függ, utólag teljesült, nem kell a
számításba venni.
62. Paulus, Az ediktumról, XLI. könyv.
Ha egy rabszolganő a gyermekeivel együtt hagyatékba kerül, akkor csak a rabszolgának jár,
ha nincsenek gyermekei, és csak a gyermekeknek, ha a rabszolga meghalt.
(63) Celsus, Digest, XVII. könyv.
Ha az örökhagyó az összes rabszolganőjét és a tőlük született gyermekeket hagyja örökül, és
az egyik rabszolga meghal, Servius tagadja, hogy a gyermeke járna, azon oknál fogva, hogy
azt mellékesen hagyta örökül. Úgy vélem, hogy ez a vélemény helytelen, és nem felel meg
sem a nyelvezetnek, sem az elhunyt szándékának.
64. Gaius, A tartományi ediktumról, XV. könyv.
Az érdekelt felek által készített iratok hasonlóképpen érvénytelenek, amennyiben azok
hagyatékra vagy hagyatékra vonatkoznak.
65. Ugyanez, A praetor rendeletéről, a hagyatékról, I. könyv.
Amennyiben a hagyatékot a következőképpen állapítják meg: "Tíz rabszolgát adok Seiusnak,
azon a tíz rabszolgán felül, amelyet közvetlenül Titiusra hagytam". Akkor, ha csak tízről
állapítják meg, hogy a hagyatékhoz tartozik, a hagyaték érvénytelen; ha azonban ennél több
marad, miután Titius kiválasztotta a tízét, a hagyaték a többiekre nézve érvényes lesz; de nem
nagyobb számra, mint a tíz, amelyet hagyatékba adtak. Ha tíznél kevesebb maradna, a
hagyaték annyianra nézve érvényes, ahányan találhatók.
1. A hagyaték feltételes, ha a következőképpen fejeződik ki: "Stichust adom Szo-nak és Szonak, ha hajlandó elfogadni", és nem száll át az örökösre, hacsak az örökhagyó nem hajlandó
elfogadni; bár egyébként, ha a hagyatékot a "Ha el akarja fogadni" kiegészítés nélkül hagyják,
az átmegy az örökhagyó örökösére; mert más dolog a jogban, ha valami hallgatólagosan van
benne, és más, ha szavakkal van kifejezve.
2. Ha egy házat hagyatékba adnak, még ha azt fokozatosan át is építették, úgy, hogy az eredeti
anyagokból semmi sem maradt meg, akkor is azt mondjuk, hogy a hagyaték érvényes; de ha a
ház lebontása után az örökhagyó egy másikat épít helyette, akkor azt kell mondanunk, hogy a
hagyaték érvénytelen, kivéve, ha bebizonyosodik, hogy az örökhagyó szándéka más volt.
66. Ugyanő, A tartományi ediktumról, XVIII. könyv.
Ha az örökhagyó arra utasította örökösét, hogy ésszerű áron vásároljon vagy adjon el egy
ingatlant, a hagyaték érvényes. De mi van akkor, ha az örökhagyó, akitől az örököst arra
utasították, hogy megvásárolja a földdarabot, kényszerűségből kénytelen azt eladni, és nem

1368
talál vevőt; vagy másrészt, ha az örökhagyónak nagy előnyére válna, ha megvásárolná az
ingatlant, és az örökös nem adná el neki, hacsak az örökhagyó nem utasította volna erre?
67. Ugyanez, A praetor rendeletéről, a hagyatékról, I. könyv.
Ha egy rabszolga több örökös közül az egyikre van hagyatva, és azt mondják, hogy
rosszindulatúan követett el valamilyen cselekményt a hagyaték ellen, például a számlák
eltüntetése miatt; nem ítélhető el az örökösnek, mielőtt kínvallatásnak vetik alá, ha a többi
örökös ezt kívánja. Ugyanez a szabály vonatkozik arra az esetre is, ha idegenre hagyják.
(1) Ha ugyanazt a vagyontárgyat több örökös közül két örökösre hagyják, akiket különböző
részekre jelöltek ki, mindegyik örökös a hagyaték felére jogosult, és nem a hagyatékból való
részesedésük arányában.
68. Ugyanő, A tartományi ediktumról, XVIII. könyv.
Ha egy fiú apja halála után örökséget kap, nem kétséges, hogy apja halálakor a hagyaték a fiút
illeti meg; és nincs jelentősége annak, hogy az örökhagyó apja örököse lesz-e vagy sem.
1. Ha egy rabszolgára hagyatékot hagynak urának halála után, ha a rabszolga szolgai
állapotban marad, a hagyaték ura örökösét illeti meg; és ugyanez a szabály érvényesül akkor
is, ha a rabszolgát ura végrendelete alapján szabaddá kell tenni, mert a hagyaték időpontja az
örökös megjelenésének pillanatától kezdődik; ennek következtében a hagyatékot a hagyaték
megszerzi, és azután az örökösre száll; és továbbá, ha valakit az úr végrendelete akár a
tulajdonképpeni, akár a szükségszerű örökösévé tesz, akkor, mivel az örökös megjelenésének
és a hagyaték megszerzésére kijelölt időpont egybeesik, valószínűbbnek tartják, hogy a
hagyaték azt illeti meg, akire hagyta, mint annak az örökösét, akitől a rabszolga a szabadságát
kapja.
2. Ha a rabszolgát abszolút módon hagyják örökül, és valamilyen feltétellel elrendelik a
szabadságot, és a feltétel nem teljesül, a hagyaték érvényes lesz; ha tehát a feltétel teljesül, a
hagyaték érvénytelen, ha viszont nem teljesül, a rabszolga az örökhagyóé lesz. Ha tehát, amíg
a feltétel, amelytől a rabszolga szabadsága függ, függőben van, az örökhagyó meghal, és a
feltétel, amelytől a rabszolga szabadsága függött, meghiúsul, a hagyaték nem a hagyatéki
örökösé lesz.
3. Ha a rabszolgát valóban feltételesen hagyják, és elrendelik, hogy egy bizonyos idő
elteltével szabad legyen, a hagyaték teljesen érvénytelen, mert a kijelölt nap biztosan
elérkezik. Julianus is ezen a véleményen volt.
4. Ezért mondja, hogy ha egy rabszolgát Titiusra hagyott, és Titius halála után szabaddá
rendelte, a hagyaték semmis, mert biztos, hogy Titius meg fog halni.
(69) Ugyanő, A praetornak a hagyatékokra vonatkozó rendeletéről.
Elfogadott, hogy olyan rabszolgára is lehet hagyatékot hagyni, akiről végrendelettel
rendelkeztek; mivel a hagyaték bejegyzésének pillanatában a rabszolga az örökhagyó
tulajdonába kerül, és ekkor a hagyaték követi őt.
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1. Ha az örökös egy rabszolgát bizonyos feltétel mellett elidegenít, és a feltétel később
teljesül, az örökhagyó mindazonáltal követelheti őt, és a hagyaték nem szűnik meg.
2. Ha az örökhagyó néhány örökösét utasítja valamely tartozás megfizetésére, a hitelezői nem
jogosultak ellenük perelni, de a többi társörökös ellen eljárhatnak, mivel az ő érdekükben áll,
hogy ez megtörténjen. Ebben az esetben nemcsak az a más fél lesz jogosult a keresetindításra,
akinek az örökhagyó a vagyon átadását elrendelte, hanem mások is; mint például, ha az
örökhagyó azt rendelte, hogy a hozományt a vejének vagy a lányával eljegyzett férfinak adják
a lánya nevében. Ugyanis sem a vej, sem a jegyes nem lesz jogosult a keresetre, hanem a lány,
mivel neki van a legnagyobb érdeke a dologban.
3. Ha egy átruházott földterületet szolgalmi joggal terhelnek, akkor azt abban az állapotban
kell átadni, amelyben van. Ha azonban a következő módon adományozták: "A lehető legjobb
állapotban", akkor azt minden szolgalomtól mentesen kell átadni.
4. Ha az örökhagyó üzleti tevékenységével foglalkozó rabszolgát hagynak örökül, nem szabad
őt átadni, mielőtt elszámolna; és ha bírósági eljárás indul az átadásának kikényszerítésére, a
bíróságnak figyelembe kell vennie az elszámolását is.
5. Ha kétséges, hogy a hagyott vagyontárgy létezik-e, például ha bizonytalan, hogy él-e még a
hagyatékba adott rabszolga, úgy határoztak, hogy végrendeleti kereset indítható, és a bíró
feladata, hogy az örököst kötelezze olyan kötelezvény benyújtására, amelyben vállalja, hogy
megkeresi a vagyontárgyat, és ha megtalálja, átadja azt az örökhagyónak.
70. Ugyanő, A tartományi ediktumról, XVIII. könyv.
Ha egy Titiushoz tartozó rabszolga ellop tőlem valamit, és azután Titius, miután engem
nevezett ki örökösének, rád hagyja az említett rabszolgát, nem igazságtalan, ha a rabszolgát
úgy adom át neked, ahogyan az volt, amikor Titius kezében volt; vagyis, ha kártalanítasz
engem a lopásért, amelyet a rabszolga elkövetett, amíg Titiushoz tartozott.
1. Ha ugyanis egy olyan földterületet, amely bizonyos földjeim javára szolgalmi joggal volt
megterhelve, neked hagynék, azt nem adhatnám át neked más módon, mint a korábbi
szolgalmi jog alapján.
2. Ez az eset nem különbözik attól az esettől, amikor valaki egy rabszolgát vásárol valakitől
egy másik megbízásából, vagy visszaadja a korábbi tulajdonosnak azt a rabszolgát, amelyet
azzal a joggal vásárolt, hogy visszaadja; mert ilyen körülmények között a személyek nem
kötelesek visszaadni egy rabszolgát, kivéve, ha kártérítést ígértek az említett rabszolga által
elkövetett lopásért, akár az ügylet megkötése előtt, akár azt követően.
3. Ezért ha egy hagyatékba adott rabszolga a hagyaték elfogadása után ellop valamit az
örököstől, az köteles lesz a rabszolgát úgy átadni, hogy az örökös megkapja az örököstől azt
az összeget, amelyet a rabszolga által elkövetett bűncselekményből eredő per útján
behajthatott volna tőle.
(71) Ulpianus, Az ediktumról, LI. könyv.
Ha egy házat egyszerűen valakire hagynak, és nincs feltüntetve, hogy milyen házat, az
örökösök kénytelenek lesznek az örökhagyónak az örökhagyóhoz tartozó bármely házat
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odaadni, amelyet az örökhagyó választhat. Ha azonban az örökhagyó nem hagyott semmilyen
házat, a hagyaték inkább nevetséges, mint érvényes.
1. Vizsgáljuk meg, hogy ha valaki egy rabszolgát ad át egy hagyaték alapján, akkor
biztosítékot kell-e nyújtania a kilakoltatás ellen, és általánosságban azt kell megállapítani,
hogy ha egy hagyatékkal adott vagyontárgyat átadtak, és a birtokost kilakoltatják, akkor a
hagyatéki jogosult a végrendelet értelmében pert indíthat érte. Ha azonban a bíróságon
követelik a vagyontárgyat, a bíró feladata, hogy kötelezvényt követeljen, hogy a kikötés
alapján pert lehessen indítani.
2. Ha pénzt hagytak hátra, és az örökös elismeri, hogy az jár, ésszerű határidőt kell biztosítani
számára, hogy azt kifizesse; és nem szabad arra kényszeríteni, hogy az ügyet bíróság elé
vigye. A prétornak a méltányosság és igazságosság alapján kell határidőt szabnia a kifizetésre.
3. Ha valaki elismeri, hogy tartozik, de jó okkal megindokolja, hogy miért nem tudja
teljesíteni az esedékes összeget, akkor meg kell hallgatni; például, ha más tulajdonát örökölte,
és azt állítja, hogy a tulajdonos nem hajlandó azt eladni; vagy ha azt állítja, hogy túlzó árat
követelnek a tulajdonért; vagy amikor a hagyatékhoz tartozó rabszolgáról nem hajlandó
lemondani, mert az említett rabszolga vagy az apja, vagy az anyja, vagy az egyik testvére;
mert teljesen jogos, hogy ilyen körülmények között a bíróság engedélyezze neki, hogy a
vagyon becsült értékét fizesse meg.
4. Ha valakire egy kupát hagynak, és az örökös meg akarja fizetni annak felbecsült értékét,
mert azt mondja, hogy nehézséget jelentene számára, ha megfosztanák tőle, nem kaphatja
meg ezt a kegyet a prétortól, mert más dolog a rabszolga állapota, és más a többi vagyoné, és
a rabszolgákkal kapcsolatban az elnézőbb eljárás érvényesül, amint azt már korábban
kifejtettük.
5. Ha egy önkormányzat tulajdonát képező vagyontárgyat hagynak hátra a kommunális
adókkal együtt, vizsgáljuk meg, hogy a hagyaték érvényes-e, és jogszerűen követelhető-e.
Julianus a Digestum harmincnyolcadik könyvében azt mondja, hogy bár az ilyen jellegű
földterület az önkormányzathoz tartozhat, mégis, mivel az azt hagyatékozónak volt
valamilyen joga hozzá, a hagyaték érvényes lesz.
6. Ha azonban az örökhagyó ezt a földet másra ruházta volna, mint arra az önkormányzatra,
amelytől bérbe vette, akkor úgy kell tekinteni, hogy nem a föld tulajdonjogát, hanem csak a
föld bérleti jogát hagyta hátra.
72. Paulus, Az ediktumról, XLVIII. könyv.
Ha valaki a halála idején ott lévő szőlőültetvények kivételével a Kornéliai birtokot hagyja
örökül, és ott nincsenek szőlőültetvények, a hagyatékból semmit sem vonnak le.
(73) Gaius, A praetornak a hagyatékokra vonatkozó rendeletéről.
Ha egy örököst arra utasítanak, hogy úgy járjon el, hogy Lucius száz aureihez jusson, akkor
az örökös kénytelen lesz kifizetni ezt az összeget; mert senki sem járhat el úgy, hogy én száz
aureihez jussak, hacsak nem adja nekem.
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1. Császárunk egyik rendelete kimondja, hogy a falvakra, valamint a városokra hagyott
hagyatékok törvényesek.
74. Ulpianus, Disputációk, IV. könyv.
Bár császárunk és atyja egy rescriptumban kimondta, hogy ahol a vagyont a kijelölt
örökösnek rendelték átadni, ez az örökhagyó szándéka szerint a helyettesre is vonatkozik;
mégis, ezt csak akkor kell így érteni, ha egyértelmű, hogy az örökhagyó szándéka nem volt
más. Többféleképpen is megállapítható, hogy; ha az örökhagyó egy hagyaték vagy bizalmi
vagyonkezelés kifizetésével volt megbízva, akkor nem akarta-e, hogy a helyettest bízzák meg
vele. De mi a helyzet akkor, ha a helyettest más olyan vagyontárgyak átadásával bízta meg a
bizalmi vagyonkezelő vagy a hagyatéki kedvezményezett részére, amelyekkel nem bízta meg
a kijelölt örököst? Vagy mi a teendő, ha alapos ok állt fenn arra, hogy a kijelölt örököst meg
kell terhelni a hagyatékkal, a helyettest pedig nem ? Vagy mi a teendő, ha a
kedvezményezettet helyettesítette, akire vagyont hagyott bizalmi vagyonként, hogy azt a
kijelölt örökösök adják át? Ezért azt kell mondanunk, hogy a fent említett Rescript nem
alkalmazható, kivéve, ha az örökhagyó szándéka homályos.
(75) Ugyanő, Disputációk, V. könyv.
Ha hagyatékot vagy vagyonkezelői megbízást hagynak hátra az alábbiak szerint: "Ha az
örökösöm megfelelőnek találja, ha jóváhagyja, ha igazságosnak tartja", akkor a hagyaték vagy
a bizalmi vagyonkezelői jog illeti meg; mivel azt rá, mint jellemes emberre bízták, és a
hagyaték érvényessége nem függött az örökös puszta beleegyezésétől.
1. Ha "amivel Titius tartozik", rám hagyják, és Titius nem tartozik semmivel, akkor meg kell
jegyezni, hogy a hagyaték semmis. És ha az összeg nincs feltüntetve, akkor sem jár semmi,
azon jó és elégséges oknál fogva, hogy nem derül ki, hogy mennyit hagyatékoltak. Ha ugyanis
Titiusra hagyom azt, amivel tartozom neki, és nem említem az összeget, megállapítható, hogy
a hagyaték semmis; ha azonban Titiusra hagyom tíz aurei-t, amivel tartozom neki, bár lehet,
hogy nem tartozom neki semmivel, a hamis kijelentés nem semmisíti meg a hagyatékot;
ahogy Julianus döntött a hozomány hagyatéka esetében.
2. Ha az örökhagyó azt mondta volna: "Hagyom a tíz aurei-t, amellyel Titius tartozik nekem",
a hagyaték kétségtelenül érvénytelen, mert nagy különbség van a hamis állítás és a hamis
állapot vagy ok között. Ha tehát Titiusra hagynék tíz aurei-t, amellyel Seius tartozik nekem, a
hagyaték semmis lesz, ha nem tartozik nekem semmivel, mert ő lenne az adósom. Ha azonban
tartozott nekem, és én még életemben behajtom a tartozást, a hagyaték megszűnik; ha pedig
adósom marad, örökösöm csak arra lesz kénytelen, hogy a kereset jogát rá ruházza.
3. Ha valaki úgy rendelkezik, hogy "Stichust vagy tíz aureiát adok, amelyiket csak akarom",
és az örökhagyónak hagyja, ami az örököst megillette, akkor az örökös köteles lesz a
keresetjogát az örökhagyóra ruházni, és az utóbbinak joga lesz Stichust vagy a tíz aureiát
választani, amelyiket csak akarja.
4. Ha tehát Stichust hagyja rá, miközben vagy Stichusszal, vagy a tíz aureiával tartozott neki,
akkor az örökhagyó javára az örökös ellen határozatlan összegű kereset indul, amint Julianus
a Digestum harmincharmadik könyvében megállapította; és e kereset révén kényszerítheti az
örököst, hogy eljárást indítson; ha pedig a pereskedés után Stichust visszaszerzi, az örökösnek
át kell adnia őt az örökhagyónak, de ha a tíz aureiát fizeti, semmit sem kap vissza. Ezért az
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adós hatáskörébe tartozik annak meghatározása, hogy az, akire Stichust hagyta, örökös
legyen-e vagy sem.
(76) Julianus, Digest, XXXIV. könyv.
Ha valaki Stichus vagy Pamphilus átadásáról állapodna meg, majd Stichust Semproniusra,
Pamphilust pedig Maeviusra hagyná; az örököst úgy értelmezik, hogy a Stichus vagy
Pamphilus értékét az egyik legátusnak kell kifizetnie, és a másikra kell engedményeznie a
keresetjogát.
77. Ulpianus, Disputációk, V. könyv.
Ha valakinél pénzt helyeznek letétbe, és azután megbízzák, mint vagyonkezelőt, hogy az
említett pénzt fizesse ki a kedvezményezettnek, a bizalmi megbízást az isteni Pius egyik
rescriptuma szerint kell végrehajtani; mivel úgy tartják, hogy az örököst arra kérték, hogy a
pénzt fizesse ki az adósnak. Ha ugyanis az adós az örökös által perbe fogna, akkor a
rosszhiszeműségre hivatkozva keresettel élhet, ami a bizalmi vagyonkezelést érvényessé teszi;
és mivel ez a helyzet, minden adós megbízható a bizalmi vagyonkezeléssel.
(78) Ugyanő, Disputációk, VIII. könyv.
Amennyiben az örökhagyó megbízást kap, csak akkor köteles azt teljesíteni, ha a
hagyatékátadó vagyon a kezébe kerül.
79. Julianus, Digest, V. könyv.
Ha valaki végrendeletében elrendeli, hogy Titiusnak és Seiusnak tíz aurei-t fizessenek, ezek a
szavak semmiképpen sem félreérthetők; mivel az örökhagyó, amikor tizet említett, úgy
értendő, hogy azt mondta, hogy tíz aurei-t kell adni mindegyik legátusnak.
80. Marcellus, Jegyzetek Julianus Digestájáról, XXXII. könyv.
Egy férfi, aki mindössze harminc aurei vagyont hagyott hátra, harmincat Titiusra, húszat
Seiusra, tízet pedig Maeviusra hagyott. Massurius Sabinus úgy véli, hogy Titiusnak tizenöt,
Seiusnak tíz, Maeviusnak pedig öt aurei jár; feltéve azonban, hogy minden örökös a rá
hagyott összeg arányában járul hozzá a falkidi negyedhez.
81. Julianus, Digest, XXXII. könyv.
Ha egy örököst azzal bíztak meg, hogy egy földterületet egy feltétel alatt átadjon, és amíg a
feltétel fennáll, azt egy harmadik személyre hagyja egy másik feltétel alatt, majd az előbbi
végrendeletben előírt feltétel teljesül, és ezt követően teljesül az a feltétel, amely alatt az
örökös az említett ingatlant hagyta; az első örökös nem veszíti el a tulajdonjogát.
1. Ha két gazda közös tulajdonban lévő rabszolgára hagyja a vagyont, az egyikük elfogadhatja
a hagyatékot, a másik pedig visszautasíthatja azt; mivel ebben az esetben a közös tulajdonban
lévő rabszolga két különálló és különálló rabszolga helyét foglalja el.
2. "Stichust Semproniusnak adom és hagyom; ha Sempronius egy éven belül nem adja ki
Stichust, akkor az említett Stichust Titiusnak adom és hagyom." Felmerült a kérdés, hogy
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ennek milyen joghatása volt? Azt válaszoltam, hogy időközben Semproniusnak az egész
rabszolga jár, és ha egy éven belül manumitálja, a rabszolga szabaddá válik, de ha ezt nem
teszi meg, az egész rabszolga Titiusé lesz.
3. Amikor az örökhagyó egy földterületet az épület kivételével hagyatékba ad, az "épület"
kifejezés alatt vagy az épületet, vagy a földet kell érteni, amelyre azt ráadásul felépítették. Ha
csak magát az épületet zárja ki, a teljes földterületet mindazonáltal a hagyaték feltételei
alapján követelni lehet; ha azonban az örökös rosszhiszeműségre hivatkozva kivételt tesz,
akkor engedélyt kaphat arra, hogy a házban lakhasson, valamint arra is, hogy a földterületen
keresztül útjogot szerezzen a házhoz való hozzáféréshez. Ha azonban a földet kivételt tettek,
akkor a földet a ház kivételével lehet követelni, és a ház javára a törvény erejénél fogva
szolgalmi jog kapcsolódik hozzá; éppúgy, mint amikor a tulajdonos két földrészlet közül az
egyiket hagyja örökül, és a másikat szolgalom alá helyezi a javára. Valószínű azonban, hogy
egy ilyen esetben az örökhagyó azt a földet is szem előtt tartotta, amelyre a házat építették, és
amely nélkül az nem állhatott volna meg.
4. Ha egy felszabadított ember a vagyonának hét tizenketted részére a pártfogóját, a
fennmaradó részre pedig más személyeket jelölne ki örökösnek, és a következőképpen
rendelkezne a hagyatékáról: "Megbízom azt, aki a fent említett személyek közül a
patrónusommal együtt az örököseim lesznek, hogy az ilyen és ilyen rabszolgákat adja át
Titiusnak, mely rabszolgákat fejenként húsz aurei értékűnek tartom"; úgy kell érteni, hogy a
patrónus társörököse az egyetlen, akit a hagyatékkal megbíznak, és ezért Titius csak a
rabszolgák öt tizenketted részére tarthat igényt. De a következő kiegészítés: "akiket fejenként
húsz aurei értékűnek tartok", nem változtatja meg a hagyaték feltételét, ha figyelembe vesszük
a falkidi törvény szerint járó részt, mert ahhoz, hogy ez megtörténhessen, a rabszolgák valódi
értékét mégis le kell vonni, amikor felbecsülik őket.
5. "Egy földterületet adok és hagyok Titiusra, ha tíz aurei-t fizet az örökösömnek." Ha az
örökösöm tartozik Titiusnak tíz aureival, és Titius nyugtát ad neki az összegről, akkor igényt
tarthat a földre.
6. Ha Titius, akire Stichust hagyta, meghal, mielőtt megtudta volna, hogy a hagyaték őt illeti,
és ugyanezt a rabszolgát Seiusra hagyja, és Titius örököse nem utasítja vissza a hagyatékot,
Seius követelheti Stichust a tulajdonaként. Ha a családfő kiskorú fiát bízza meg egy
földterület átadásával, amelyet Titiusra hagyott, és ugyanígy bízza meg egy helyettessel
ugyanazt a személyt, és a kiskorú az apja örökösévé válik, akár követeli a hagyatékot Titius,
akár visszautasítja, nem követelhet semmit a helyettestől, még akkor sem, ha a fiú a
serdülőkor elérése előtt meghal; mert ha egy hagyatékot másodszor is meghagynak, és a
helyettest bízzák meg vele, úgy kell tekinteni, hogy a hagyatékot csak megismétlik.
7. Ezért, ha a fiút abszolút, a helyettest pedig feltételesen terhelték a hagyatékkal, az eset
ugyanaz, mintha csak a fiút terhelték volna vele. Másrészt, ha a fiút feltételesen, a helyettest
pedig feltétlenül terhelték, és a kiskorú meghal, mielőtt a feltétel teljesülne, a hagyaték
kizárólag a helyettesítés alapján lesz érvényes.
8. A hagyaték a következőképpen szól: "Egy földterületet Luciusnak és Titiusnak vagy
egyiküknek adok és hagyok", érvényes, és ha mindketten élnek, mindkettőjüket megilleti, de
ha csak az egyikük él, akkor őt illeti meg.
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9. Ha egy rabszolgát, akit egy feltétel alapján szabaddá kell tenni, egy másik feltétel alapján
hagynak örökül, és amíg a hagyaték feltétele fennáll, a másik feltétel, amelytől szabadsága
függ, nem teljesül, a hagyaték érvényes; mert ahogyan a feltételes szabadságadás a hagyatékot
megsemmisíti, ha a feltétel teljesül, úgy a hagyaték sem semmisíthető meg, mielőtt a feltétel
bekövetkezik.
10. Ha egy kiskorú fiúra egy rabszolga hagyatékát ruházzák, és a helyettesét utasítják, hogy
engedje szabadon, és a kiskorú elérte a serdülőkort, a rabszolgát az a fél követelheti, akire
hagyatékolták. Ha azonban a kiskorú meghal, a rabszolga elnyeri szabadságát. Sokkal inkább
indokolt lenne ezt betartani, ha a rabszolgát feltételesen a kiskorúra hagynák, és a feltétel
fennállása alatt a fiú meghalna, mielőtt elérné a serdülőkort.
82. Julianus, Digest, XXXIII. könyv.
A hagyatékhoz fűződő kötelezettség nem mindig szűnik meg, ha a vagyon az előírt napon az
örökhagyóhoz kerül, de a vagyonnak oly módon kell hozzá kerülnie, hogy ne lehessen
megfosztani tőle. Tegyük fel, hogy bizonyos, abszolút rám hagyott vagyontárgyat az örökös
az előírt napon átad nekem, és hogy az örökös arra is megbízást kapott, hogy az említett
vagyontárgyat egy bizonyos feltételhez kötve másnak adja át; a végrendelet értelmében
kétségtelenül indíthatok keresetet, mert a körülmények úgy állnak, hogy a feltétel teljesülése
esetén elveszítem a vagyontárgy tulajdonjogát. Ugyanis, ha Stichus egy kikötés alapján
nekem jár, és egy feltétel mellett másra hagyják, az ellenszolgáltatás miatt az enyém lesz;
mégis, ha a feltétel teljesül, jogosult leszek a kikötés alapján keresetet indítani.
(1) Ha elévülés útján szereztem meg egy olyan személy tulajdonát, aki közügyek miatt távol
van, és azt rám hagyják, mielőtt egy jobb jogcímen megfosztottak volna tőle, és aztán később
ilyen módon megfosztanának tőlem, jogszerűen indíthatok keresetet a végrendelet alapján, és
kötelezhetem magam az említett tulajdon átadására.
(2) Ha egy földterületet rám hagynak, és én a haszonélvezeti jog nélkül szereztem meg a
puszta tulajdonjogot, és az eladó később elveszíti polgári jogait, a haszonélvezeti jog engem
illet meg. Ha a végrendelet alapján pert indítok, a bíróság ítéletet hoz arról az összegről,
amelyet a pereskedéssel elvesztettem.
(3) Marcellus: Ugyanez a szabály akkor is érvényes, ha az említett földterület egy részét
megvásárolom, és az említett részt vagy rám hagyják, vagy nekem adják; mert jogom van egy
részért pert indítani.
(4) Julianus: Ha a Pamphila által született gyermekeket rám hagyják, és én megvásároltam
Pamphilát, és neki gyermeke születik, miközben az én felügyeletem alatt áll; nem lehet azt
állítani, hogy nekem jogom van az említett gyermekre, érvényes ellenszolgáltatásért, pusztán
azért, mert megvásároltam az anyját. Ennek bizonyítéka az, hogy ha engem kilakoltatnának,
akkor jogosult leszek az eladóval szemben a vétel alapján pert indítani.
(5) Amikor az örökhagyó, mivel Gaius és Lucius adósai ugyanazzal a pénzösszeggel tartoztak
neki, a következőképpen rendelkezett: "Örökösöm adja Semproniusnak, amivel Gaius tartozik
nekem, és Maeviusnak, amivel Lucius tartozik nekem", örökösére rója azt a kötelezettséget,
hogy a követelési jogait az egyik örökhagyójára ruházza át, a tőlük származó követelés
összegét pedig a másikra. Ha azonban az örökhagyó még életében nyugtát adott volna
Gaiusnak, a Semproniusra és Maeviusra hagyott hagyaték szükségszerűen érvénytelen lesz.
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(6) Ha Stichust és Pamphilust két különböző végrendeletben hagyták rám, és én Stichust egy
másik végrendelet alapján kaptam, akkor az első végrendelet alapján pert indíthatok a
Pamphilus visszaszerzésére; mert ha Stichust és Pamphilust egy végrendeletben hagyták
volna rám, és Stichust jó ellenszolgáltatásért kaptam volna, akkor is követelhetném a
Pamphilust.
83. Marcellus, Digest, XIII. könyv.
Titius rád hagyott egy részt Stichusban, Seius pedig rád hagyta a fennmaradó részt
Stichusban, akkor mindkét végrendelet alapján igényt tarthatsz rá.
(84) Julianus, Digest, XIII. könyv.
Az ilyen jellegű hagyaték: "Örökösöm fizessen száz aurei-t Titiusnak, ha Titius biztosítékot
nyújt örökösömnek, hogy száz aurei-t fizet Maeviusnak", érvényes lesz; mint ahogyan az is,
ha egy hagyatékot bárkire hagynak, és ő azt egy másiknak adta át a bizalmi vagyonkezelői
szerződés feltételeinek megfelelően.
1. Ugyanezen okból érvényes a következő hagyaték is: "Örökösöm fizessen száz aurei-t
Titiusnak, ha Titius biztosítékot ad neki, hogy a városban egy ilyen értékű közművet épít." Ez
a hagyaték a következő.
2. Ha Sempronius Titiust nevezi ki örökösének, és utasítja, hogy két év elteltével egy, a
birtokához tartozó földterületet adjon át Maeviusnak; és Titius ezután megbízza örökösét,
hogy ugyanezt a földterületet azonnal adja át Maeviusnak, és Maevius megkapja a föld árát
Titius örökösétől, és azután Sempronius végrendelete alapján igényt kíván tartani a földre,
akkor kivételesen el lesz zárva, ha nem elégedett az említett földért fizetett árral.
3. Ha egy rabszolgát valaki általánosságban hagyott örökül, és az örökhagyó hibájából nem
kapta meg Stichust, amikor az örökös át akarta adni, és Stichusnak meg kellett halnia, az
örökös rosszhiszeműségre hivatkozva kivételt tehet.
4. Amikor egy házat, amelynek javára egy másik, az örökös tulajdonát képező házat
szolgalommal terheltek, a szolgalom nélkül adtak át az örökhagyónak, úgy ítéltem meg, hogy
ez utóbbi a végrendelet alapján keresetet indíthat, mivel nem a teljes hagyatékot kapta meg.
És valóban, ha az örökhagyó az örököstől egy rokkanttá vált rabszolgát kap, nagyon helyesen
indíthat keresetet a végrendelet alapján.
5. Ha valaki, nem tudván, hogy egy rabszolgát végrendeletileg ráhagyományoztak,
megvásárolja az említett rabszolgát az örököstől, majd miután erről meggyőződött, a
végrendelet alapján pert indít, és visszaszerzi a rabszolgát, mentesülnie kell az adásvétel
miatti perbeli felelősség alól; mivel ez az eljárás jóhiszemű, és ezért magában foglalja a
csaláson alapuló kivételt. Ha azonban az ár kifizetése után a végrendelet alapján pert indít,
akkor vissza kell szereznie a rabszolgát, és az árat vételi per útján visszaszerezheti, ha jobb
jogcímen megfosztották tőle. Ha azonban a vevő adásvételi perben járna el, és ezután
megállapítaná, hogy a rabszolgát rá hagyta, és a végrendelet alapján pert indítana, az örökös
nem szabadulhat fel, hacsak nem fizeti vissza az árat, és nem adja át a rabszolgát a vevőnek.
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6. Ha egy apa száz aurei-t ígért lányának hozományul, és utóbb ugyanennyit hagyott rá, az
örökös védve lesz a rosszhiszeműségre alapított perrel, ha a veje az elhunyt ígérete miatt
eljárást indít, a lány pedig a végrendelet alapján pert indít; mert meg kell állapodniuk
egymással, hogy megelégedjenek az egyik perrel.
7. Amennyiben a hagyatékot a következőképpen állapítják meg: "Az örökösöm fizessen tíz
aurei-t Szo és Szo részére, ha ő visszaadja a váltómat az örökösömnek", egy ilyen feltételnek
az a hatása, hogy az örökösöm mentesül a tartozás alól. Ezért, ha a váltó létezik, a hitelezőt
nem lehet úgy értelmezni, hogy teljesítette a feltételt, hacsak nem ad átvételi elismervényt az
örökösnek. Ha azonban a váltó nem létezik, akkor úgy tekintik, hogy a hitelező teljesítette a
feltételt, ha felmenti az örököst. Nem számít, hogy a váltót a végrendelet elkészítésekor, vagy
azt követően, vagy az örökhagyó halála után semmisítették meg.
8. Ha Stichus, aki Titius tulajdona, Titiusra és Maeviusra száll, akkor Maevius jogosult lesz a
Stichus felére, mert Titiusnak az említett rabszolga fele akkor is jár, ha nem kaphat örökséget.
9. "Az örökösöm adjon Titiusnak, Stichusnak vagy Pamphilusnak, amelyiket csak akarja." Ha
az örökös azt mondja, hogy Stichust akarja adni, és Stichus meghal, akkor felszabadul; de ha
bármikor megemlíti, hogy melyiket akarja adni, nem változtathatja meg a véleményét.
10. Hagyatékát a következőképpen hagyta hátra: "Örököm adja át Titiusnak a Cornelian
birtokot és a rabszolgákat, akik az említett birtokon vannak, és akik halálom idején az
enyémek lesznek." Egy rabszolganő, aki rendesen az említett birtokon tartózkodott, az
örökhagyó halálakor megszökött, és gyermeket szült. Megkérdeztem, hogy ő maga és a
gyermeke beletartozik-e a hagyatékba. Azt válaszoltam, hogy a rabszolga úgy tűnik, hogy a
hagyatékba került, még ha menekült is, és még ha szökevény is volt, úgy kell tekinteni, hogy
az örökhagyó halálakor az említett birtokon tartózkodott. Következésképpen, mivel a
gyermek követi az anya állapotát, a hagyatékba ugyanúgy beletartozik, mintha a birtokon
született volna.
11. Ha Stichust vagy Pamphilust - bármelyiket is választja az örökhagyó - Titiusra hagyta, és
az örökhagyó Pamphilust Titiusnak adta, akkor Stichust még mindig terheli a kötelezettség.
12. Ahol a hagyatékot a következőképpen hagyták hátra: "Titiusnak és Maeviusnak egy-egy
rabszolgát adok és hagyok", akkor megállapítást nyer, hogy nem rendelkeznek közös jogokkal
ugyanazon rabszolga felett, mint ahogyan akkor sem rendelkeznének, ha a hagyaték a
következőképpen szólna: "Adok és hagyok egy rabszolgát Titiusnak és egy másik rabszolgát
Maeviusnak".
13. Ha az a személy, akire örökséget hagytak, mielőtt eldöntené, hogy milyen keresettel
kívánja behajtani a hagyatékát, meghal, és két örököst hagy hátra, és mindketten egyszerre
akarják elfogadni a hagyatékot, nem vehetik át azt, hacsak nem állapodnak meg a követendő
eljárásról; például, ha egyikük dologi, a másik pedig személyi keresetet kíván indítani. Ha
azonban megegyeznek, akkor a közös vagyonra jogosultak lesznek, és vagy önként, vagy a
bíróság utasítására kell megegyezniük.
85. Paulus, Plautiusról, XI. könyv.
Egy földterületet két személynek közösen adományoztak; egyikük személyes kereset útján
megkapta az ingatlan felének felbecsült értékét, a másik, ha az egész földterületre
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vonatkozóan keresetet kívánna indítani, a felére való hivatkozással rosszhiszeműségre
hivatkozva kizárható; mivel az örökhagyó azt kívánta, hogy a hagyaték csak egyszer kerüljön
a kezükbe.
86. Julianus, Digest, XXXIV. könyv.
Ha egy Ön által zálogba adott rabszolgát más hagyja Önre, Ön jogosult lesz a végrendelet
alapján az örökös ellen fellépni, ha a zálogjogot feloldják.
1. Ha az örökhagyó egyik örökösét arra kötelezik, hogy hagyaték címén Stichust adjon át
Maeviusnak, majd egy kodicillumban valamennyi örökösét arra kötelezik, hogy ugyanazt a
Stichust adják át neki, és a kodicillum felbontása előtt Maeviusnak meg kell kapnia a
rabszolga becsült értékét, akkor a kodicillum alapján nem szerezheti meg jogszerűen a
rabszolgát, mert az örökhagyó szándéka szerint a hagyatékot csak egyszer kaphatja meg.
2. Ha egy rabszolgát hagynak örökül, és az említett rabszolga állapota és minden, ami
személyesen vele kapcsolatos, függőben van, és az örökhagyó visszautasítja a hagyatékot, a
rabszolga úgy tekintendő, hogy soha nem tartozott hozzá; ha pedig nem utasítja vissza, úgy
kell tekinteni, hogy a hagyaték elfogadásának napjától kezdve az övé. E szabály szerint,
valamint azoknak az érdekelteknek a jogai szerint, akiknek a tulajdonában érdekeltek, amelyet
a rabszolga vagy átadással kapott, vagy kikötött, valamint tekintettel arra, hogy mit hagytak rá
vagy adtak neki, meg kell határozni a helyzetét; valamint azt is, hogy az általa lebonyolított
ügylet az örökös vagy a hagyatéki örökös javára történt-e vagy sem.
3. Ha egy örökhagyó valamennyi örökösét terheli egy olyan földrészlet átadása, amely
egyiküké volt, akkor az, akinek a földrészlet a tulajdonát képezte, nem köteles a saját részénél
többet szolgáltatni, a többiek pedig a fennmaradó részekért felelnek.
4. Ha egy házat hagynak arra, akinek a földjén az épület áll, a hagyaték érvényes lesz, még
akkor is, ha ő a föld tulajdonosa; mert ezzel a ház ajándékozásával felmentést kap a szolgaság
alól, és hasznot húz a ház ajándékozásából.
87. Papinianus, Kérdések, XVIII. könyv.
Egy apa, miután fiát, aki felett továbbra is ő rendelkezett, hagyatékának egy részének
örökösévé nevezte ki, hagyatékot is hagyott rá. Nagyon nagy baj lenne, ahogyan egyes
hatóságok állítják, ha a fiúnak a hagyatékhoz való jogát megtagadnák, ha visszautasítaná apja
hagyatékát, mivel a végrendeletet nem lehet úgy tekinteni, hogy az megtámadható lenne
olyasvalaki által, aki jó okokból nem hajlandó részt venni egy olyan hagyaték ügyeiben,
amely esetleg fizetésképtelen.
(88) Marcianus, Institutes, VI. könyv.
Ha azonban az apa szándéka az volt, hogy a fiú ne részesüljön a hagyatékból, hacsak nem
fogadja el a hagyatékot, akkor nem lehet neki keresetet indítani a hagyaték visszaszerzése
iránt a társörökös ellen, ahogyan azt Aristo állítja; mivel a hagyaték nem tűnt fizetőképesnek a
fiú számára. Ez akkor is így van, ha az örökhagyó nem tette feltételhez a hagyaték
elfogadását, mivel egyértelműen megállapítható, hogy mi volt a szándéka.
89. Julianus, Digest, XXXIII. könyv.
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Ugyanis az emancipált fiú, ha visszautasítja a hagyatékot, nem akadályozható meg abban,
hogy a hagyatékot az örököstől követelje. Azzal, hogy a praetor megengedi azoknak a
gyermekeknek, akik apjuk felügyelete alatt állnak, hogy visszautasítsák a hagyatékot,
világossá teszi, hogy személyük tekintetében ugyanazt a jogot kívánja megadni nekik, amely
akkor is megillette volna őket, ha szabad rendelkezési joguk lett volna a hagyatékra.
90. Papinianus, Kérdések, XVIII. könyv.
De mi lenne, ha a hagyatékot a következőképpen hagynák hátra: "Ezt ráadásul a fiamra
hagyom" ? Kétségtelen, hogy meg kell vizsgálni az örökhagyó szándékát. Ez az eset nem
különbözik az előzőtől, amely a fiú előzetes ismeretére vonatkozik, kivéve, ha egyértelműen
bebizonyosodik, hogy az apa szándéka más volt.
1. Nyilvánvaló, hogy ha több fiút jelöltek ki örökösnek, a hagyaték visszaszerzésére irányuló
keresetet elutasítják annak, aki a hagyaték elfogadását visszautasította.
91. Julianus, Digest, XXXVI. könyv.
Felmerült a kérdés, hogy az apai felügyelet alatt álló fiút, akinek magának is van egy fia, ki
kell-e jelölni örökösnek; hiszen mindketten másnak a felügyelete alatt állnak, mert lehet-e egy
fiút saját fia javára örökséggel terhelni? Azt válaszoltam, hogy mivel a fiú apja javára is
terhelhető örökséggel, ebből következik, hogy testvére vagy fia javára is terhelhető
örökséggel, vagy akár apja rabszolgája javára is.
1. Ha a rabszolga azonnal szabadságot kap, akkor hagyatékot lehet rá hagyni, akár abszolút,
akár feltételesen. Ha azonban a szabadságot valamilyen feltételhez kötve adományozták neki,
akkor az bizonyos esetekben érvényes lehet, máskor pedig, még ha abszolút módon
hagyatékolták is, érvénytelen lehet; ha ugyanis a szabadság feltétele olyan volt, hogy az
örökhagyó halálakor, a hagyatékba lépés előtt azonnal teljesíthető volt (például: "Stichus
legyen szabad, ha tíz aurei-t fizet Titiusnak, vagy felmegy a Capitoliumra"), a hagyaték
érvényes lesz. Továbbá az olyan feltételek, mint a következő: "Ha tíz aurei-t fizet az
örökösnek, ha a hagyatékom felvétele után a Capitoliumra emelkedik", a hagyaték
érvénytelen lesz. Ha azonban a teljes hagyatékra egy szükséges örököst jelöltek ki, azok a
feltételek, amelyeket a hagyaték felvétele előtt teljesíteni lehetett, érvénytelenné teszik a
hagyatékot.
2. Ha az örökhagyó két örököst nevezett ki, és az egyikre Stichust, Stichusra pedig tíz aurei-t
hagyott, ha Stichus az örökhagyó életében szabaddá válik, akkor az egész hagyatékra jogosult
lesz; és annak bizonyítékául, hogy az az említett rabszolgára személyesen száll, az a tény
szolgál, hogy ha az az örökös, akire a rabszolgát hagyta, nem lép be a hagyatékba, akkor a
másik örököstől visszakövetelheti az egész hagyatékot.
3. Ha a hagyatékot egy rabszolgára hagyják, aki maga is hagyatéki tárgy, és az örökhagyó
eladja, a hagyaték a vevőt illeti meg.
4. Ha egy rabszolgát hagynak Titiusra, és a hagyatékot ugyanarra a rabszolgára hagyják,
akkor a hagyatékosra lehet bízni a bizalmat, "vagy hogy a rabszolgát átadja valakinek, vagy
hogy a rabszolgára hagyott vagyontárgyat átadja neki". Sőt, még ennél is több, Titiust magára
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a rabszolgára való hivatkozással is meg lehet terhelni a bizalommal, még azután is, hogy az
szabaddá válik.
5. Ha valaki Stichusra hagyná, majd eladná vagy manumitálná, és ezt követően kodicillummal
hagyna rá örökséget, akkor vagy a manumitált rabszolga, vagy a vevő jogosult lesz a
hagyatékra.
6. Ha Önt egy olyan fél, aki megbízta Önt egy rabszolga átadásával, örökösnek nevezi ki, és
valamely magánszemély az említett rabszolgára hagyatékot hagy; és a rabszolgát rám hagyó
személy életében elérkezik a nap, amikor a hagyatékot a rabszolgára kell átruházni; a
hagyatékot azonnal megszerzi a hagyaték. Ennélfogva, még ha az a személy, aki rám hagyta a
rabszolgát, meg is hal, a rabszolgára hagyott hagyaték nem lesz az enyém.
7. Ha egy rabszolgára végrendelet alapján tartanak igényt, a rabszolgát ugyanabban az
állapotban kell átadni a felperesnek, amelyben az ügybe való belépéskor volt. És mivel a
rabszolganő utódai, valamint az időközben megszerzett föld termése is e kereset tárgyát
képezik; ezért minden olyan vagyontárgyat, amelyet a rabszolga időközben akár hagyaték
vagy öröklés útján szerzett, át kell adni a felperesnek.
(92) Julianus, Digest, XXXIX. könyv.
Ha több örökös egyike megvásárol egy olyan földterületet, amelyet bizalmi vagyonkezelésben
hagytak, és az árat az említett földterületből származó jövedelem alapján határozták meg a
hagyatékból eredő adósságok miatt; a bizalmi vagyonkezelés feltételei szerint a földterületre
jogosult fél jelen van, és beleegyezik, akkor megállapítást nyer, hogy nem magát a
földterületet, hanem annak értékét kell átadni. Marcellus egy feljegyzésben kijelenti: "Ha az
örökös inkább a föld átadását választaná, úgy gondolom, hogy meg kell hallgatni".
1. Julianus: Titiusra pénzt hagynak, és őt megbízzák, hogy egy másik tulajdonában lévő
rabszolgát szabadon engedjen, és az említett rabszolga gazdája nem hajlandó eladni őt; ennek
ellenére jogosult lesz a hagyatékára, mert nem az ő hibája, hogy a megbízás által hagyott
vagyont nem adták át. Ha ugyanis a rabszolga meghal, nem fosztják meg a hagyatékától.
2. Ahogyan az is elismert, hogy bizalmi vagyonkezelői joggal bárkit meg lehet terhelni, aki
törvényes örökösként jogosult egy birtokra, vagy annak praetoriális birtoklására, úgy az is
törvényesen megterhelhető bizalmi vagyonkezelői joggal, aki a törvény szerint jogosult egy
serdülőkorú fiú birtokára, vagy annak praetoriális birtoklására.
93. Ulpianus, Trösztök, I. könyv.
Az ilyen jellegű bizalom csak akkor érvényes, ha a kiskorú a serdülőkor elérése alatt hal meg;
ha azonban a kiskorú a serdülőkor elérése után hal meg, a bizalom megszűnik.
(94) Julianus, Digest, XXXIX. könyv.
Egyértelmű, hogy ha egy apa a serdülőkorban lévő fiát kitagadja az örökségből, a törvényes
örökös nem kötelezhető arra, hogy teljesítse a bizalmi vagyonkezelést, kivéve, ha az apa
örököse is volt.
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1. Amikor egy gazdát arra kértek, hogy adja át egy másik személynek azt a birtokot,
amelynek a saját rabszolgáját örökösévé nevezték ki, és ő eladta a rabszolgát; felmerült a
kérdés, hogy az, akinek a kezébe a birtok az örökösnek kijelölt rabszolga megvásárlásával
került, kötelezhető-e annak átadására. Azt mondtam, hogy az a személy, aki eladta a saját
rabszolgáját, akit örökösnek neveztek ki, kötelezhető a bizalom feloldására, mivel megkapta a
birtok árát, amelynek átadására felszólították. Az azonban, akinek a kezébe a birtok az
örökösnek kinevezett rabszolga megvásárlása révén került, vizsgálatot követően
kényszeríthető a bizalmi vagyon feloldására; vagyis abban az esetben, ha a rabszolga eredeti
gazdája nem volt fizetőképes.
2. Amennyiben Stichus vagy Damas valakire hagyatékolták, és az örökhagyónak választási
lehetőséget adtak, és őt bízták meg, hogy Stichust átadja valaki másnak; és bár lehet, hogy
inkább Damast követelte volna, mégis köteles lesz Stichust átadni, a bizalmi vagyonkezelői
szerződés feltételeinek megfelelően. Még ha Damasz nagyobb értékű is, akkor is köteles lesz
Stichust szolgáltatni; vagy ha kisebb értékű, akkor is jogilag kötelezhető lesz arra, hogy átadja
őt; mivel az ő hibája volt, hogy a végrendelet feltételeinek megfelelően nem szerezte meg a
bizalom tárgyát képező rabszolgát.
3. Ha egy rabszolgát végrendeletileg felszabadítanak, és nem kap sem örökséget, sem
hagyatékot, akkor nem lehet kényszeríteni arra, hogy teljesítse a bizalmi vagyonkezelést. Nem
teheti ezt az sem, akit arra kérnek, hogy manumitálja a rá hagyott rabszolgát; mert csak az
kényszeríthető pénz fizetésére bizalmi vagyonkezelői jog alapján, aki a végrendelet alapján
ugyanilyen vagy ahhoz hasonló dolgot kap.
95. Ulpianus, Trösztök, I. könyv.
Mindazonáltal meg kell vizsgálni, hogy ha egy rabszolgát, akit manumitáltak, arra kértek,
hogy a munka helyett adjon valamit, vajon érvényes lesz-e az ilyen jellegű bizalom. Ez
semmiképpen sem fogadható el, mivel az ilyen jellegű szolgáltatásokat nem lehet egy
felszabadított emberre róni, és ha rótták is, nem lehet követelni; még akkor sem, ha az
örökhagyó végrendeletében rendelkezett erről.
(96) Julianus, Digest, XXXIX. könyv.
Egy bizonyos személy a következő végrendeletet tette végrendeletében, illetve
kodicillumában: "Azt kívánom, hogy negyven aureit fizessenek ki Pamphilának, amint az a
továbbiakban meg van írva; ennyi jár nekem Juliustól; és ennyi, amit tábori felszerelésbe
fektettem; és ennyi, ami készpénzben van nálam.". Az örökhagyó néhány évvel később halt
meg, még mindig ugyanabban a tudatban, de az összes említett összegeket más célokra
fordította. Kérdezem, hogy a vagyonkezelőt fel kell-e menteni. Azt válaszoltam, hogy nagyon
valószínű, hogy az örökhagyó inkább arra akart rámutatni örököseinek, hogy honnan
szerezhetnek könnyen negyven aurei-t anélkül, hogy hagyatékának fennmaradó részébe
beavatkoznának, minthogy egy olyan bizalmi vagyonkezelői szerződésbe, amely kezdetben
abszolút volt, egy feltételt illesztett volna; és ezért Pamphila jogosult volt a negyven aurei-re.
1. Amikor a Julian-törvény értelmében a tulajdonos nélküli vagyon a kincstárra száll vissza, a
kincstárnak kell kifizetnie és teljesítenie azokat a hagyatékokat és letéteket, amelyeket az
örökösnek, akire hagyta, ki kellett fizetnie és teljesítenie.
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2. Ha egy rabszolgát hagynak rád, és arra kérnek, hogy "add át Titiusnak a rabszolga értékével
megegyező vagyont", és a rabszolga meghal, akkor a bizalmi jog alapján nem leszel kénytelen
semmit sem átadni.
3. Ha a hagyaték egy bizonyos részére kijelölt örökös terhelt, az alábbiak szerint: "Vegyen
egy bizonyos összeget elsőbbségi hagyatékként, és ossza szét azok között, akik a végrendelet
alapján hagyatékot kaptak", akkor a feltétel teljesülése után ilyen módon kell elvennie azt,
amit feltételesen hagytak rá, és eközben biztosítékot kell adnia vagy az örökösnek, vagy
azoknak, akikre a feltételes hagyatékot hagyták.
4. Ha egy rabszolgát, akinek bizonyos feltételekkel szabaddá kell válnia, arra köteleznek,
hogy pénzt fizessen valakinek, akkor az, akit ez megillet, felszólítható, hogy az említett pénzt
egy másik félnek adja át. Mivel ugyanis az örökhagyó egy kodicillummal abszolút
szabadságot adhat rabszolgájának, és ily módon rendelkezhet a feltételről, miért ne lenne
hatalma arra, hogy ugyanezt a pénzt bizalmi vagyonkezeléssel elvegye?
97. Ugyanaz, Digest, XLII. könyv.
Ha Stichust rám hagyják, és engem azzal bíznak meg, hogy "vagy Stichust, vagy Pamphilust,
a rabszolgámat adjam át", és a falkidiánus törvény működése miatt a hagyaték miatt bármit is
elveszítek, akkor kénytelen leszek Pamphilus rabszolgámat teljes egészében Titiusnak adni,
vagy azt a Stichusban való részesedést, amelyet örökségként kaptam.
(98) Ugyanaz, Digest, LII. könyv.
Az ellenség által elvett rabszolga jogszerűen hagyható örökül, mert ez a postliminium jogából
ered; hiszen ahogyan az ellenség kezében lévő rabszolgát is kijelölhetjük örökösünknek, úgy
hagyatékként is hagyathatjuk.
99. Ugyanez, Digest, LXX. könyv.
Ha a Stichus egy gazdára szállt, és az örökhagyó az előbbi egyik rabszolgájának is hagyatékot
adott, választási lehetőséget adva neki a Stichus és egy másik rabszolga között, úgy vélem,
hogy a Stichusnak csak a fele illeti meg az említett gazdát, mert az említett rabszolga, ha
szabadul, választhatja a Stichust.
100. Ugyanez, Digest, LXXVII. könyv.
Ha Sempronius az örökösét, Titiust az én javamra szóló hagyatékkal bízná meg, és Titius
ugyanezt a vagyont rám hagyná, ugyanazon feltételhez kötve, és a feltételnek eleget tennék,
akkor is követelhetem a hagyatékot Sempronius végrendelete alapján.
(101) Ugyanez, Digest, LXXVIII. könyv.
Ha Stichust végrendeletileg az egyik rabszolgámra hagyom, és én visszautasítom a
hagyatékot; és később, miután egy kodicillumot mutattak be, kiderül, hogy Stichust rám is
hagyta, mégis igényt tarthatok rá.
1. Ha egy olyan személyre hagynak örökséget, aki az ellenség kezén van, és ő ott hal meg; a
hagyatéknak nincs ereje vagy hatása, bár a postliminium joga alapján megerősíthető.
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(102) Ugyanaz, Digest, LXXXI. könyv.
Ha egy húszéves kiskorú a szükséges jogi vizsgálat nélkül manumumifikálja rabszolgáját, és
ezt követően hagyatékot hagy az említett rabszolgára, és az, miután eladták, elnyeri
szabadságát; nem kaphatja meg a hagyatékot, mivel az nem hatályos, mivel a szabadság
megadása nélkül hagyatékolták.
103. Ugyanez, Digest, LXXXIII. könyv.
Csalást követnek el a hallgatólagos bizalom esetében, ha a vagyonkezelőt sem végrendelet,
sem kodicil nem kéri fel semmilyen cselekmény elvégzésére, hanem csupán
magánmegállapodással vagy feljegyzéssel kötelezi magát arra, hogy a bizalmi vagyonkezelőt
olyan személy javára mentesíti, aki nem jogosult a bizalomból hasznot húzni.
104. Ugyanő, Az Urseius Feroxról, I. könyv.
Amennyiben egy örökhagyó összes örökösét a következőképpen terhelték a hagyatékkal:
"Bárki lesz is az örökösöm, legyen megbízva száz aurei kifizetésével Titiusnak". A
végrendeletbe utólag beillesztették, hogy csak az egyik örökös fizesse ki Titiusnak a pénzt.
Felmerült a kérdés, hogy a többi örökösnek kell-e kifizetnie a teljes száz aureit, vagy pedig
azt, ami a fent említett örökösre eső vagyonrész levonása után megmaradt? A válasz az volt,
hogy célszerűbb, ha a megmaradt örökösök fizetik ki a száz aureit, mivel a szavak értelme
nem áll ellentétben ezzel a véleménnyel, és az örökhagyó szándéka is ezzel egyezik.
1. Ahol a végrendeletbe a következőket illesztették be: "Örököm fizessen száz aurei-t Lucius
Titiusnak, ha átadja neki azt a váltót, amellyel ígéretet tettem arra, hogy egy bizonyos
összeget kifizetek neki." Titius meghalt, mielőtt a váltót átadta volna az örökösnek; és
felmerült a kérdés, hogy az örököse jogosult lesz-e a hagyatékra? Cassius azt a véleményét
adta elő, hogy ha valóban létezett egy váltó, akkor az örökhagyó örököse nem lesz jogosult a
hagyatékra, mert mivel a váltót nem adták vissza, nem érkezett el az idő, amikor a hagyatékot
meg kellett volna kapnia. Julianus megjegyzi, hogy ha a végrendelet végrehajtásának
időpontjában nem létezett váltó, akkor egy ok miatt járna a hagyaték Titiusnak, mégpedig
azért, mert egy lehetetlen feltételt nem tekintettek megszabottnak.
2. Sabinus azt mondja, hogy az ellenséghez tartozó vagyontárgyakat akkor lehet hagyatékba
adni, ha azok bármilyen körülmények között megvásárolhatók.
3. Ha a vagyont Attiusra hagyták, a következőképpen: "Bárki lesz az örökösöm, legyen
köteles tíz aurei-t fizetni az örökösömnek, Attiusnak", Attius a tíz aurei-t követelheti, miután
az összegből levonták az ő részét.
4. Hasonlóképpen, ha egy örököst tíz aurei megfizetésére köteleztek, és egy földterületet
megtartott magának, akkor ezt az összeget a saját részének levonása után kell megfizetnie.
5. Végül megállapítást nyert, hogy ha egy hagyatékot a következőképpen hagytak hátra:
"Bárki lesz is az örökösöm, legyen köteles az örökösömnek tíz aurei-t fizetni", akkor az
összes örökös részesedése egyenlő lesz, azon oknál fogva, hogy mindegyikük a saját és a
társörökösök javára is köteles.
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6. Ha valaki örökösöket rendel ki a következőképpen: "Ha az anyja meghal", majd helyette
egy második örököst jelöl ki, és ez utóbbit a feltételesen kijelölt javára hagyatékkal terheli, és
az első még az anyja életében meghal, és ezt követően elérkezik az a nap, amikor a
hagyatéknak meg kell szállnia, felmerül a kérdés, hogy az örököse jogosult lesz-e a
hagyatékra. A jobb vélemény az, hogy jogosult lesz rá, függetlenül attól, hogy a helyettest
azzal bízták meg, hogy azt feltétlenül az első örökösnek fizesse ki, vagy azzal a feltétellel,
hogy nem lesz az örököse; mivel a feltétel a kijelölt örökös halálakor teljesült.
7. Ha egy após a veje örökösévé lett, és a hagyaték egy részét másra hagyta, Sabinus azt a
véleményét adta, hogy a hozomány levonása után a hagyatéknak a hagyatékban foglalt
részéért felel; éppúgy, mintha az apósnak a vejtől egy pénzösszeg járna, és ennek levonása
után a vej lemondott volna a hagyatékról.
105. Ugyanő, A Miniciusról, I. könyv.
Ahol a hagyatékot a következőképpen hagyták hátra: "Az örökösöm legyen megbízva azzal,
hogy fizesse ki Corneliusnak azt, amivel Lucius Titius tartozik nekem", az örökösnek e
hagyaték alapján nem kell átruháznia semmit, csak az adóssal szemben fennálló
keresetindítási jogát.
106. Alfenus Verrus, Paulus Digestumának Epitomái, II. könyv.
Ahol a végrendeletbe a következőket illesztették be: "Az örökösömnek száz aurei járjon", de
nem tették hozzá, hogy "a kifizetése", akkor az a szabályozott, hogy a hagyaték esedékes.
107. Africanus, Kérdések, II. könyv.
Ha több örököst bíznak meg egy hagyaték kifizetésével, melyiküknek kell elsőbbségi
hagyatékként kifizetni ? Azt mondják, hogy azok, akikre a hagyatékot hagyományozták,
dönthetnek arról, hogy az örökösök ellen külön-külön indítanak-e pert, vagy csak az ellen,
akit a kiemelt hagyaték megfizetésére utasítottak; ezért ez utóbbi köteles biztosítékot nyújtani
a társörökösöknek, hogy kártalanítsa őket.
1. Ha valaki egy rabszolgát, akire örökséget hagyott, anélkül, hogy szabadságot adna neki, "ha
az a rabszolgája lesz, amikor meghal", nem kétséges, hogy a hagyaték egy későbbi
időpontban érvényes lesz, mert a rabszolga halálakor a rá hagyott örökség azt a személyt illeti
meg, akire magát a rabszolgát hagyta.
108. Ugyanaz, kérdések, V. könyv.
Ha egy örökölt rabszolgáról azt állítják, hogy az örökhagyó életében megszökött, az
örökösnek vissza kell állítania, de a költségeket és a hajszával járó kockázatot annak kell
viselnie, akire a rabszolgát hagyta; mivel az örökös nem köteles az örökölt vagyont csak ott
átadni, ahol az örökhagyó hagyta.
(1) Ha a végrendeletileg rám hagyott vagyontárgyat, amelyet Ön köteles átadni, bárki más a
rabszolgámnak adja, akkor is jogosult leszek a végrendelet alapján perelni; és mindenekelőtt
akkor, ha nem tudok arról, hogy a vagyon az enyém lett. Ellenkező esetben az eredmény az
lenne, hogy még ha az említett vagyontárgyat át is adnád a rabszolgámnak, akkor is
felszabadítanád magad a hozzájárulásom nélkül, ami semmilyen körülmények között nem
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fogadható el; mivel a hozzájárulásom nélkül nem szabadulhatsz fel a felelősség alól, még az
ilyen módon történő fizetés révén sem.
(2) Amikor egy rabszolgát hagytak Titiusra, felmerült a kérdés, hogy az örökös vagy az
örökhagyóé-e a választás joga, hogy melyik rabszolgát adja oda. Azt válaszoltam, hogy
méltányosabb lenne, ha azt mondanánk, hogy azt illeti meg a választás joga, akinek hatalma
van arra, hogy bármelyik cselekedethez folyamodjon, vagyis az örökhagyót.
(3) A hagyaték ajándékozása a következő kifejezésekkel: "Africanus szerint érvényes lesz;
azon nyilvánvaló oknál fogva, hogy ha a haszonélvezeti jogot a felszabadítottakra hagyják, és
a tulajdonjogot arra ruházzák, aki közülük életben marad, a hagyaték érvényes lesz. Úgy véli,
hogy ugyanezt a véleményt kell képviselni az örökös kinevezésével kapcsolatban is.
(4) Titius megbízott téged, hogy Stichus hagyatékát rám ruházd, akire vonatkozóan már
egyezséget kötöttem veled. Ha a kikötés nem alapult értékes ellenszolgáltatáson, akkor úgy
ítélték meg, hogy a hagyaték érvényes. Ha azonban a rabszolga átadása két értékes
ellenszolgáltatáson alapult, akkor inkább azt kell kimondani, hogy a hagyaték érvénytelen,
azon oknál fogva, hogy senki sem veszít semmit, és ugyanazt a vagyontárgyat nem lehet
kétszer átadni.
(5) Ha azonban Titius végrendelete értelmében már Stichusszal tartozol nekem, és
Sempronius téged, az örökösét, megbízott azzal, hogy ugyanezt a rabszolgát hagyatékként
nekem adjam át, és arra kért, hogy az említett rabszolgát egy harmadik személynek adjam át,
akkor a hagyaték érvényes lesz, mert a rabszolgát nem tarthatom meg. Ugyanez a szabály
érvényes, ha pénzösszeget hagyott rám; és még inkább érvényes lesz, ha egy korábbi
végrendelet által létrehozott vagyonkezelői megbízásról van szó. Hasonlóképpen, ha az első
végrendelet értelmében volt ok a falkai törvény alkalmazására, amit ennek alapján levontak,
azt a második végrendelet alapján megszerezhetem.
(6) Ismétlem, ha egy bizonyos földterület tulajdonosának örököse leszek, és ő nem bizonyul
fizetőképesnek, és Önt utasítják, hogy adja át nekem az említett földet; az Ön kötelezettsége
továbbra is fennáll, ugyanúgy, mintha én vásároltam volna meg a földet.
(7) Ahol a végrendelet úgy rendelkezik: "Örökösöm fizessen Seiusnak tíz aurei-t többet, mint
amennyit Titiusra hagytam", ott nem lehet kétséges, hogy Titius jogosult lesz a hagyatékára,
és hogy Seiusnak nem jár több, mint tíz aurei. Ugyanis a hagyatékot a következő módon
szokás megtenni: "Ennyit hagyok Lucius Titiusra, és még ugyanennyit a feleségére és
gyermekeire".
(8) Ha olyan személyre hagynak vagyontárgyat, akire korábban semmit sem hagytak, azzal a
kiegészítéssel, hogy "még ennyit", akkor nem férhet kétség ahhoz, hogy az így hagyott
vagyon jár. Még kevesebb kétség merülne fel, ha egy olyan személlyel, aki nem tartozik
nekem semmivel, a következőképpen rendelkeznék: "Ígérd meg, hogy tíz aureival többet
fizetsz nekem, mint amennyivel tartozol", akkor a tíz aurei jár.
(9) Ha egy más tulajdonát képező rabszolgát valaki másra hagyatékoz, és elrendeli, hogy
szabad legyen, akkor az örökhagyó követelheti őt, mivel a szabadságra való felajánlásnak
nincs hatálya. Abszurd, hogy a hagyaték érvénytelenné válik, ami érvényes lenne, ha csak a
rabszolgát hagyta volna rá.
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(10) Ha valakinek öt aurei volt a ládájában, és azt hagyta, vagy egy kikötésben megígérte: "A
tíz aurei, ami a ládámban van", akkor a hagyaték vagy a kikötés érvényes lesz; de csak öt
aurei jár bármelyik alapján. Ráadásul aligha tűnik ésszerűnek, hogy a hiányzó öt aurei a
végrendelet alapján követelhető legyen; mert ebben az esetben bizonyos, nem létező
vagyontárgyakat úgy tekintenek, mintha hagyatékba kerültek volna. Ha azonban az
örökhagyó halálakor a teljes összeg a ládájában van, és az később némileg csökken, akkor
kétségtelenül egyedül az örökösnek kell viselnie a veszteséget.
(11) Ha egy rabszolgát hagyatékba adnak, és az örökös mulasztást követ el, a rabszolga élete
és az esetlegesen bekövetkező értékcsökkenés az örökös kockázatára történik; így ha a
rabszolga az átadáskor rokkant, az örökös mindazonáltal felelősséggel tartozik.
(12) Ha valamit rád hagytak, és téged mint vagyonkezelőt bíztak meg, hogy azt nekem
átadod, ha a végrendelet alapján nem kapsz mást, úgy tartják, hogy csak akkor felelsz, ha
rosszhiszemű voltál, amikor nem vetted igénybe a hagyatékot, különben én vagyok a hibás;
ahogyan a jóhiszemű szerződéseknél is, ha a szerződés mindkét fél javára szól, akkor az,
akinek át kell adnia a vagyont, felelős a gondatlanságért, de ha csak az egyik fél javára szól,
akkor a vagyonkezelő csak csalásért felel.
(13) Egy férfi bizonyos ékszereket adott zálogba Titiusnak, és a fiát jelölte ki örökösének,
majd kitagadta őt; végül pedig végrendeletében rendelkezett: "Arra kérlek, Titius, és
megbízlak, hogy add el az ékszereket, amelyeket zálogba adtam neked, és miután levontam
belőlük mindazt, ami neked jár, a maradékot fizesd ki a lányomnak". E rendelkezés
értelmében a lány követelheti a bizományt a testvérétől, hogy így kényszerítse őt arra, hogy az
adóssal szembeni követeléseit rá ruházza át. Ebben az esetben az adós alatt az adós értendő,
aki elsősorban a hitelező volt, vagyis a zálogtárgy árának a tartozás kifizetése után
fennmaradó egyenlege miatt.
(14) Nem kell meglepőnek tekinteni, ha egy olyan esetben, mint a fent említett, az egyik felet
megbízzák egy bizalommal, a másikat pedig kötelezik; mert amikor a végrendeletbe a
következőket illesztik be: "Titius, arra kérlek, hogy fogadj el száz aurei-t, és adj ki egy ilyen
és ilyen rabszolgát, vagy fizess egy bizonyos összeget Semproniusnak", úgy tűnik, ezt nem
megfelelően fejezték ki; mégis úgy kell érteni, hogy az örökösnek a megbízást teljesítenie
kell, valamint a pénzt ki kell fizetnie Titiusnak, és ezért Titius maga is jogosult lesz perelni az
örököst, és kénytelen lesz a rabszolgát szabadon bocsátani, vagy a kért összeget
Semproniusnak kifizetni.
Lacunas: 108, 15 - 112, 1.
(2) Ahol a hagyatékot a következőképpen hagyták: "adom és hagyom Titiusnak, Seiusszal
együtt", ott a hagyaték mindkét félre száll, ahogyan két hagyaték van, amikor egy földterületet
a Formian House-zal együtt hagynak.
(3) Ha valaki akaratával olyasmit rendel el, ami ellentétes a törvénnyel vagy a jó erkölccsel, a
rendelkezés nem lesz érvényes; például ha olyasmit rendel el, ami egy bizonyos törvényt vagy
a pretoriánus ediktumot sérti, vagy ha valamilyen becstelen cselekedetet rendel el.
(4) Az isteni Severus és Antoninus egy rezcriptumban kijelentette, hogy a végrendeletbe
foglalt eskü, amely ellentétes a törvények általános irányvonalával vagy valamely különleges
jogszabály tekintélyével, nem érvényes és nem hatályos.
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113. Ugyanő, Institutió, VII. könyv.
Egy másik rabszolgájára a következőképpen lehet hagyatékot tenni: "Amíg rabszolga marad",
vagy "Ha Titius rabszolgája lesz", ami Marcellusnak is megvolt.
(1) Ha valaki egy bizonyos idő elteltével szabadságot adna rabszolgájának, és időközben
meghagyná örökösének, hogy gondoskodjon a rabszolga megélhetéséről, amíg az el nem
nyeri szabadságát; az isteni Severus és Antoninus egy rezcriptumban kimondta, hogy az
örökhagyó kívánságát teljesíteni kell.
(2) Ha valaki az örökösét megbízza azzal, hogy valakinek száz aurei összegű hagyatékot
fizessen, és egy helyettesét megbízza azzal, hogy ugyanannak a személynek kétszáz aurei
összeget fizessen, és utána ismét általánosságban említi a hagyatékokat, akkor úgy tekintik,
hogy az említett háromszáz aureira hivatkozott.
(3) Ha azonban egy apa a serdülőkorban lévő fiának pupilláris helyettesítését végzi, és a
hagyatékra utal, amelyet a helyettesítőnek kell teljesítenie, és a kiskorú lesz az örököse, és a
serdülőkor elérése előtt meghal, a hagyaték megismétlése nem lesz érvényes, mert az elhunyt
szándéka az volt, hogy az csak egyszer legyen esedékes.
(4) Ha egy serdülőkor alatti gyermeket azzal a feltétellel terhelnek meg egy hagyatékkal, hogy
"ha eléri a serdülőkort", és a hagyatékot megismétlik egy helyettesítésben, akkor az a
helyettesítőtől is jár; mivel a feltétel nem tekinthető megismételtnek, ami a hagyatékot
érvénytelenné tenné.
(5) Az elhunytaknak a temetésükkel kapcsolatos ostoba kívánságai (például, ha azt kívánják,
hogy a temetésükön felesleges kiadások merüljenek fel a ruházatra vagy más dolgokra) nem
érvényesek; ahogy Papinianus mondja a Vélemények harmadik könyvében.
114. Ugyanő, Institutió, VIII. könyv.
Az apai felügyelet alatt álló fiú, aki katona, vagy aki leszerelt a szolgálatból, még akkor is, ha
végrendelettel hal meg, megbízhatja apját egy bizalmi vagyonkezeléssel, amiért
végrendelkezhet.
(1) Ha egy felszabadított ember végrendelet nélkül hal meg, megbízóját megbízhatja a
vagyonából a megbízóját megillető rész erejéig; mert ha végrendeletet tesz, csak a törvény
által megengedett összeget hagyhatja a megbízójára.
(2) Ha valaki végrendelettel hal meg, és tudja, hogy vagyona az államkincstárra száll,
megbízhatja az államkincstárat egy vagyonkezelői megbízással.
(3) A következő esetet Marcellus tárgyalja a Digest tizenkettedik könyvében. Egy bizonyos
magánszemély megbízott egy személyt, akire egy földterületet hagyott, azzal, hogy halála
után az említett földet Semproniusra ruházza át; és ugyanezt a hagyatékátvevőt megbízta
azzal is, hogy fizessen Titiusnak száz aurei-t. Felmerül a kérdés, hogy mi a törvény ebben az
esetben? Marcellus azt mondja, hogy ha az örökhagyó száz aurei-t hagyott Titiusra, hogy azt
abból a haszonból fizesse ki, amelyet az örökhagyó, ha élne, beszedhetett volna, és ez utóbbi
olyan idő után halt meg, amely elegendő volt ahhoz, hogy a haszonból a száz aurei összeghez
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hozzájusson, akkor Titius jogosult lesz erre az összegre. Ha azonban az örökhagyó
közvetlenül a hagyaték átvétele után meghal, a Titius javára létrehozott bizalom megszűnik,
mert az a szabály, hogy senkit nem lehet arra kényszeríteni, hogy többet adjon át, mint
amennyit ráhagyott.
(4) Ha azonban a Titius javára szóló bizalmi vagyonkezelői szerződésnek az örökös halála
előtt meg kellene szűnnie, Marcellus azt mondja, hogy a bizalmi vagyonkezelő által
biztosított összeget azonnal ki kell fizetni Titiusnak, de az esetlegesen keletkező többlet
visszafizetésére biztosítékot kell adnia, és ez a biztosíték akkor is érvényes, ha az örökös
meghal, mielőtt száz aurei a haszonból befolyik. Aligha lehet azonban azt állítani, hogy az
örökhagyó szándéka az volt, hogy a hagyatékot a haszonból fizessék ki, mielőtt az örökhagyó
azt beszedhetné. Az örökhagyót mindenképpen meg kell hallgatni, ha az egész földterületet át
akarja adni, feltéve, hogy a haszonélvező biztosítékot nyújt annak visszaszolgáltatására, mert
abszurd lenne az örökhagyót száz aurei kifizetésére kényszeríteni, különösen, ha a föld csak
ennyit vagy alig többet ér. Jelenleg ez a gyakorlat.
(5) Ha a törvény értelmében valakire hagynak valamit, vagy olyan érdek vagy jog marad,
amelyet az örökölt dologhoz kapcsolódó hiba vagy korlátozás miatt, vagy bármely más okból
nem lehet élvezni vagy birtokolni, és az említett vagyontárgyat más is birtokolhatja, az örökös
jogosult az örököstől azt a becsült értéket megkapni, amennyiért az általában eladható.
(6) Egy személyt nem lehet végrendelettel megbízni azzal, hogy mást jelöljön ki örökösnek. A
szenátus egyértelműen úgy döntött, hogy az ilyen rendelkezést ugyanúgy kell tekinteni,
mintha az örökhagyó az örökösét bízta volna meg a hagyaték átadásával.
(7) De mi van akkor, ha az örökhagyó halála után az örökösnek a hagyaték egynegyedét kell
átadnia? Azt hiszem, az a vélemény a jobb, amelyet Scaevola említ a jegyzeteiben, és amelyet
Papirius Fronto is elfogadott, nevezetesen, hogy az ilyen megbízás érvényes, és ugyanolyan
hatású, mintha az egész örökség átadására bízták volna; és azt a rendes jogszabálynak
megfelelően olyan mértékben kell átadni, amennyire az örökhagyó vagyona megengedi.
(8) Ha egy örököst gyermekei felszabadításával bíznak meg, nem kényszerül erre, mivel az
apai hatalmat nem lehet pénzben kifejezni.
(9) A lebontandó házakat nem lehet közvetlenül elajándékozni, vagy bizalmi
vagyonkezelésben hagyni, és ezt a szenátus rendelte el.
(10) Ha egy más tulajdonában lévő rabszolgára a szabadsága megadása nélkül hagynak egy
bizalmi vagyont, és ő szabaddá válik, akkor azt kell mondani, hogy megengedhető, hogy a
bizalmi vagyont megkapja.
(11) Az isteni Severus és Antoninus egy rescriptumban kimondta, hogy ha egy testvér arra
kapott megbízást, hogy a hagyatékot feltételesen átadja az elhunyt unokaöccseinek, nem
adhatja át azt nekik, még a bizalom teljesítésének ideje előtt, még saját beleegyezésükkel sem,
amíg még apjuk irányítása alatt állnak, mint ahogy azt megteheti, ha a bizalom teljesítésére
meghatározott idő lejárt, és az örökösök saját uraik lettek; vagy ha a gyermekek közül az
egyik gyermek korábban meghal, nem lehet mindannyiuknak átadni.
(12) Ugyanezek a császárok egy rescriptumban kimondták, hogy nem szükséges, hogy az
anya hagyatékát a gyermekeinek átadják, mielőtt a bizalom teljesítésére előírt idő elérkezik.
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De az örökös a közönséges záloglevéllel elláthatja őket, vagy ha erre nem képes, a gyermekek
a vagyon birtokába adhatók a bizalom megőrzése céljából, úgy, hogy zálogjoggal birtokolják
azt, és nem mint tulajdonosok, anélkül, hogy rendelkezhetnének vele, hanem csupán
zálogjogosultként tartják meg, ahogyan az apa a fián keresztül, az úr pedig a rabszolgáján
keresztül szerzi meg a vagyon hasznát.
(13) Ha egy örököst megbíznak egy hagyaték átadásával a bizalmi vagyonkezelői szerződés
feltételei szerint, és utód nélkül hal meg, a feltétel nem valósul meg, ha a gyermekei túlélik őt,
és nem vizsgálják, hogy igényt tartottak-e örökösként a jogaikra.
(14) Az isteni Severus és Antoninus egy rescriptumban kimondta, hogy ha az örökhagyó
végrendeletében megtiltja, hogy a vagyonából bármit is eladjanak, de nem indokolja, hogy
miért tette ezt a rendelkezést, és nem találunk senkit, akire hivatkozva ezt a rendelkezést a
végrendeletbe beillesztették, akkor a rendelkezésnek nincs ereje vagy hatása; éppúgy, mintha
az örökhagyó puszta utasítást hagyott volna, mert ilyen rendelkezést nem lehet a
végrendeletbe beilleszteni. Ha azonban az örökhagyók hasonló rendelkezést tesznek
gyermekeik, leszármazottaik, felszabadítottjaik, örököseik vagy bárki más személy javára, azt
végre kell hajtani; ez azonban mégsem történhet oly módon, hogy a hitelezők vagy az
államkincstár becsapását eredményezze. Ha ugyanis az örökös vagyonát az örökhagyó
hitelezőinek kifizetése érdekében el kell adni, akkor a bizalmi vagyonkezelő
kedvezményezettjeire is ugyanennek a szabálynak kell vonatkoznia.
(15) Amikor egy apa, miután fiát, akitől három unokája született, örökösévé nevezte ki,
megbízta őt, hogy ne adjon el egy bizonyos földterületet, hogy az a családban maradjon; és a
fiú, miután meghalt, két gyermekét örökösnek nevezte ki, egy harmadikat pedig kitagadta, és
az említett földterületet egy idegenre hagyta, az isteni Severus és Antoninus egy
rescriptumban megállapította, hogy nyilvánvaló, hogy az említett fiú nem tett eleget az
elhunyt kívánságának.
(16) Ha azonban, mint Marcellus állítja, két gyermekét kitagadta, és csak az egyiket jelölte ki
örökösének, és az említett földet egy idegennek adományozta, akkor a kitagadott gyermek
követelheti a vagyonkezelői jogot. Ez akkor is megtörténne, ha még életében felszabadította
volna gyermekeit, és utána eladta volna a földet.
(17) Ha valamennyi gyermek egy hagyatékból egyenlőtlen részek örökösévé van kijelölve,
akkor azok, akiket a kisebb részekre jelöltek ki, nem tarthatnak igényt a bizalmi
vagyonkezelői jogra, hogy egyenlő részeket kapjanak a hagyatékból, és nem az őket megillető
részeket; mert bár az örökhagyó a földet csak az egyik gyermekére hagyta, tény, hogy azt a
családban való megtartásra hagyta.
(18) Hasonlóképpen, ha csak egy örököst nevezett ki, és nem hagyott örökséget, akkor a
kitagadott gyermekek nem tarthatnak igényt semmire, amíg a vagyon a családban marad.
(19) Előfordul, hogy a rabszolgát hagyatékba adják, és úgy hal meg, hogy az örököst nem éri
veszteség, vagy pedig bizalmi vagyonkezelésben hagyják, mint például, ha más rabszolgáját,
vagy akár az örökhagyó rabszolgáját több örökösre, valamint külön-külön is hagyják, úgy,
hogy mindegyiküknek az egész hagyatékban lesz érdeke; de ez csak akkor fordul elő, ha a
rabszolga az örökös vétke nélkül hal meg.
115. Ulpianus, Institutes, II. könyv.

1389

Továbbá, ha a hagyatékot az alábbiak szerint végrendelkeznek: "Kívánom, hogy adjon;
követelem, hogy adjon; úgy gondolom, hogy adnia kell", akkor bizalmi vagyonkezelői jog jön
létre.
116. Florentinus, Institutes, XI. könyv.
A hagyaték a hagyatékból való levonás, amelynek során az örökhagyó azt kívánja, hogy egy
személynek adjanak valamit, ami egyébként teljes egészében az örökösé lett volna.
(1) Az örökös nem terhelhető saját javára szóló hagyatékkal, de Ön, mint a társörökös,
terhelhető az ő javára szóló hagyatékkal. Ha tehát egy földterületet egy olyan személynek
adományoznak, akit a hagyaték felének örökösévé neveztek ki, és van két idegen örökös is,
akkor az említett földterület hatodrésze azt az örököst illeti meg, akire a földet hagyták, mert ő
nem tarthat igényt a felére saját magától; a másik fele tekintetében pedig, amely a társörököse
tulajdonában van, nem tarthat igényt a két idegennel együttesen többre, mint a harmadrészre.
Az idegenek azonban jogosultak lesznek a föld felét attól az örököstől követelni, akire a földet
hagyományozták, és mindegyikük egy-egy harmadát a másik örököstől.
(2) Ha egy más tulajdonában lévő rabszolgát neveznek ki örökösnek, nem lehet őt sem
részben, sem egészben saját magára vonatkozó hagyatékkal terhelni.
(3) A hagyatékot jogszerűen lehet hagyatékba adni egy rabszolgának, aki a hagyaték részét
képezi, még akkor is, ha az nem került bejegyzésre, mivel a hagyaték az elhunyt személyét
képviseli, aki azt hagyta.
(4) Amennyiben az ingatlantárgyakat örökbe adják, azokat ugyanolyan állapotban kell átadni,
mint ahogyan azt rájuk hagyták. Ezért akár szolgalmi joggal tartozik az örököst megillető
földterületre, akár az örökös tartozik neki szolgalommal, és még ha ezek a szolgalmak a
tulajdonjogok keveredése miatt meg is szűntek, az előbbi jogot vissza kell állítani, és ha az
örökhagyó nem engedi meg a szolgalmat, és követeli a hagyatékot, ellene a
rosszhiszeműségre hivatkozva kivétellel lehet fellépni. Ha azonban a szolgalmat nem állítják
vissza az arra jogosult földterületre, a végrendelet alapján a végrendeleti kereset az örökhagyó
javára marad.
117. Marcianus, Institutes, XIII. könyv.
Ha egy városra hagynak bármilyen vagyontárgyat, a hagyaték mind érvényes lesz, akár
elosztásra, akár munkára, ellátásra, a gyermekek oktatására vagy bármilyen más célra
fordítják.
118. Neratius, Szabályok, X. könyv.
Ha a bizalom a következő kifejezésekkel van kifejezve: "Követelem; kívánom; hogy adj",
érvényes, vagy ha a következőképpen van kifejezve: "Azt kívánom, hogy a vagyonom Titiusé
legyen; tudom, hogy a vagyonomat Titiusnak fogod átadni".
119. Marcianus, Szabályok, I. könyv.
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Ha a rabszolgát az örökhagyó megtiltja, hogy számot adjon, ebből nem az következik, hogy
azáltal, hogy nem köteles számot adni, a saját javára megszerezheti azt, ami a kezében van;
hanem a túlságosan merev vizsgálat elkerülése érdekében, vagyis hogy a rabszolga nem
vonható felelősségre gondatlanságért, hanem csak csalásért. Ezért a peculiumát nem tekintik a
manumált rabszolgára hagyottnak pusztán azért, mert tilos számot adni.
120. Ulpianus, Vélemények, II. könyv.
Semmi olyan nem szerepel, ami az örököst megakadályozná abban, hogy a hagyatékhoz
tartozó házakat eladja, bár a bérleti díjból származó járadékokat meg lehetett hagyni, feltéve,
hogy a hagyatékhoz való jog sértetlen marad.
(1) Amennyiben minden olyan fél, akire egy vagyonkezelői jogkezelői megbízást adtak,
beleegyezik az ingatlan értékesítésébe, a vagyonkezelői megbízás feltételei alapján nem lehet
további követeléseket támasztani.
(2) Ha egy földterületet feltétel nélkül adományoztak, és annak hasznát az örökhagyó a
hagyaték elfogadása után szerezte meg, az őt illeti meg, és az említett haszonban érdekelt
bérlő jogosult lesz az örökös ellen a bérleti jog alapján indított perre.
121. Marcianus, Szabályok, I. könyv.
Ha valaki örökséget hagyna Titiusra és Maeviusra, egyiküknek megengedik, hogy a másik
nélkül is elfogadja a hagyatékot. Ha ugyanis a praetor azt mondja: "Elrendelem, hogy a meg
nem született gyermek a többi gyermekkel együtt kerüljön a hagyaték birtokába", akkor is, ha
nincs más gyermek, a meg nem született gyermek kerül a birtokba.
122. Paulus, Szabályok, III. könyv.
Hagyatékot lehet tenni egy városra annak tiszteletére vagy díszítésére. Díszítése céljából,
például ha a hagyatékot fórum, színház vagy versenypálya építése céljából hagyták hátra ;
tiszteletére, például ha a hagyatékot a gladiátorok, komikus színészek és a cirkuszi játékok
résztvevőinek díjazására, vagy a polgárok közötti felosztásra, illetve a lakomák költségeinek
fedezésére tették. Továbbá, bármit is hagynak a koruk miatt gyengélkedő személyek, például
öregek, fiúk és lányok támogatására, azt úgy tekintik, hogy azt a város becsületére tették.
(1) "Lucius Titius és Gaius Seius legyen megbízva azzal, hogy tíz aurei-t fizessenek Publius
Maeviusnak". Gaius Seius nem jelentkezett örökösnek. Sabinus szerint egyedül Titius tartozik
majd a teljes hagyatékkal, mivel Seiust úgy tekintik, hogy az nem szerepelt a hagyatékban. Ez
a vélemény helyes, vagyis Titius felel a teljes tíz aureiért.
(2) Ha egy földterületet valakinek a következő feltétellel adományoztak: "Ha száz aurei-t fizet
az örökösömnek", és ha a föld csak annyit ér, amennyit az örökösnek kell fizetnie, nem lehet
arra kényszeríteni, hogy teljesítse a rábízott bizalmat, mivel nem tekinthető úgy, hogy a
végrendelet által szerzett valamit, ha annyit kell kifizetnie, amennyit kapott.
123. Marcellus, vélemények.
Lucius Titius, aki két gyermekét hagyta örökösként, a következő rendelkezést tette
végrendeletébe: "Bármelyik gyermekem lesz is az örökösöm, megbízom, hogy ha utód nélkül
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halna meg, halálakor a vagyonom kétharmadát a testvérére ruházza át". A testvér halálakor a
testvérét jelölte ki örökösnek a háromnegyed részre; és kérdezem, hogy betartotta-e a
megbízás feltételeit. Marcellus azt válaszolta, hogy amivel az örökhagyó Lucius Titius
végrendelete alapján tartozott testvérének, azt a testvér a hagyatékban való részesedésének
arányában követelheti; hacsak nem bizonyítható, hogy az örökhagyó szándéka más volt; mert
alig van különbség ez az eset és az olyan eset között, amikor a hitelező az adósa örökösévé
válik. Egyértelmű azonban, hogy a társörököst meg kell hallgatni, ha bizonyítani tudja, hogy
az örökhagyó, amikor testvérét örökösnek jelölte ki, azt akarta, hogy ő megelégedjen a
kijelöléssel, és lemondjon a hagyatékból származó haszonról.
(1) A következő rendelkezést illesztették be egy végrendeletbe: "Örököm adja át az ilyen és
ehhez hasonló vagyontárgyakat Gaius Seiusnak, és megbízom Seiust, és bízom
jóhiszeműségében, hogy a fent említett vagyontárgyakat késedelem nélkül átadja". Kérdezem,
hogy ez hallgatólagos bizalmat hoz-e létre, mivel az örökhagyó nem jelölte meg
végrendeletében, hogy kinek kívánja átadni a vagyont. Marcellus azt válaszolta, hogy ha
Seius hallgatólagosan a törvény megtévesztése céljából adta volna az ígéretét, akkor
semmiképpen sem származhatna haszna az örökhagyó által leírt szavakból. Ugyanis nem
szabad azt gondolni, hogy a törvényt annál kevésbé sikerült kijátszani, mert bizonytalan, hogy
az örökhagyó kinek az előnyét tartotta szem előtt.
124. Neratius, Pergamenek, V. könyv.
Ha a kifejezetten megnevezett örökösöket terheli a vagyon átadása, akkor ésszerűbb azt
feltételezni, hogy egyenlő részekkel terheli őket, mivel a személyek felsorolása azt
eredményezi, hogy mindannyian egyformán felelősek a hagyaték kifizetéséért, mivel ha nem
lettek volna kifejezetten megemlítve, akkor csak a hagyatékból való részesedésükért
felelnének.
125. Rutilius Maximus, A Lex Falcidia.
Ha egy örököst arra utasítanak, hogy adjon át egy birtokot, és tartson fenn magának száz
aurei-t, és a pártfogója a végrendelet rendelkezéseivel ellentétben követeli a birtok birtok
birtoklását, akkor a hagyaték, valamint a fenntartott összeg a pártfogó által szerzett összeg
arányában csökken.
126. Paulus, A pupillahelyettesítésekről.
Az örökségtől megfosztott fiú helyettese jogilag nem terhelhető meg hagyatékkal. Ezért az
örökségtől megfosztott fiú törvényes örököse nem terhelhető bizalmi vagyonkezeléssel, mert
a törvényes örökösök csak akkor kötelesek a bizalmi vagyonkezeléssel járó kötelezettségeket
teljesíteni, ha őket is örökösnek nevezték ki. Ha azonban az egyik gyermek kihasználná a
praetor-ediktumot, amellyel a végrendelet rendelkezéseivel ellentétben birtokot ígérnek, és a
kijelölt örökös is a végrendelet rendelkezéseivel ellentétben követelné a birtokot, akkor az
első gyermek helyettese köteles a hagyatékot megfizetni, mintha egy örökösödési vagyon
került volna annak a fiúnak a kezébe, akit helyettesítettek, és mintha a fiú apjától kapta volna
azt, amire a praetor-ediktum alapján jogosult volt, és amit a birtok birtok birtoklása révén
szerzett.
(1) Ha egy posztumusz gyermeket a következőképpen terhelnek meg egy hagyatékkal: "Ha ő
lesz az örökösöm", és nem születik posztumusz gyermek, akkor a helyettesek beléphetnek a
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hagyatékba; és azt kell megállapítani, hogy ők tartoznak azokkal a hagyatékokkal, amelyekért
a posztumusz gyermek felelős lett volna, ha megszületett volna.
127. Ugyanez, A kodifikációs jogról.
Egy testvér posztumusz gyermeke bizalmi vagyonkezeléssel terhelhető. Ugyanis a bizalmi
vagyonkezeléssel kapcsolatban az elhunyt szándékát is figyelembe kell venni ; és érvényesül
Callus véleménye, aki szerint mások posztumusz gyermekei törvényes örököseinkké
válhatnak.
128. Marcianus, Institutes, II. könyv.
Ha egy gyám a szenátusi rendelet megsértésével feleségül veszi gyámoltját, a nő a szenátus
rendelete alapján elveheti, de ő nem vehet el semmit az ő akarata alapján; és ez ésszerű, mert
azok a felek, akik tiltott házasságot kötnek, bűncselekményt követnek el, és büntetést
érdemelnek. Az a nő azonban nem tekinthető vétkesnek, akit gyámja becsapott.
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XXXI. könyv
A hagyatékok és a bizalmi vagyonkezelések tekintetében.

***************************************

1. cím. A hagyatékokról és a bizalmi vagyonkezelésről

1. Ulpianus, Sabinusról, IX. könyv.
Egy harmadik személy akaratától függő hagyatékot lehet feltételes formában is adni; hiszen
mi a különbség, ha a hagyatékot nekem adják, "ha Titius a Capitoliumra emelkedik", vagy "ha
ő akarja" ?
(1) Ha azonban egy férfi vagy női gyámoltra hagyatékot hagynak, amely a gyámja
megítélésétől függ, és a hagyatékkal kapcsolatban nincs feltétel vagy idő meghatározva,
minthogy megállapítást nyert, hogy ha a hagyatékot végrendelettel harmadik személy
megítélésétől függően hagyják, azt úgy kell érteni, hogy azt a jó polgár belátására bízzák, és
amikor ez megtörténik, az, amit a hagyatékba beillesztettek, mintegy rögzíti a hagyaték
értékével arányos összeget.
2. Paulus, Az ediktumról, LXXV. könyv.
Ha egy hagyatékban több cikket külön megemlítenek, akkor több hagyatékról van szó. Ha
azonban csak egyfajta vagyontárgyat, például bútorokat, ezüsttáblát, peculiumot vagy
bizonyos használati tárgyakat hagynak hátra, akkor csak egy hagyatékról van szó.
3. Ugyanő, Plautiusról, IV. könyv.
Amennyiben a hagyatékot a következőképpen állapítják meg: "Megbízzák az örökösömet,
hogy adja át ezt és ezt a vagyont, ha nem jut fel a Capitoliumra", a hagyaték érvényes, bár az
ő hatalmában áll vagy feljutni, vagy nem feljutni a Capitoliumra.
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(4) Ugyanő, Plautiusról, VIII. könyv.
A jobb vélemény az, hogy senki sem fogadhatja el egy örökség egy részét, és nem utasíthatja
el a többi részét.
5. Ugyanaz, Kérdések, VII. könyv.
Ha két hagyatékot hagynak hátra, akkor megállapítható, hogy az egyiket ki lehet utasítani, a
másikat pedig el lehet fogadni. Ha azonban az egyik ilyen hagyatékot valamilyen
kötelezettség terheli, és azt el kell utasítani, ugyanez nem mondható el. Tegyük fel például,
hogy Stichus és tíz aurei valakire hagyatékozódik, és az illetőnek kötelessége a rabszolga
manumitálása. Ha lenne alapja a Falcidiai törvény alkalmazásának, akkor minden egyes
hagyatékból egynegyedet le kellene vonni, és ezért, ha a rabszolgát visszautasítanák, a
levonás terhe nem kerülhető el, hanem az örökhagyó kénytelen lenne lemondani a pénzösszeg
feléről.
6. Ugyanaz, a Lex Falcidia.
Ha egy nyájat hagynak örökül, annak egy részét nem lehet visszautasítani, egy részét pedig
elfogadni; mert nem több hagyaték van, hanem csak egy. Ha peculiumot, ruhát, ezüsttálat
vagy más ilyen jellegű tárgyakat hagynak hátra, úgy véljük, hogy ugyanez a szabály
alkalmazandó.
(7) Ugyanő, Plautiusról, VIII. könyv.
Ha tíz aurei-t hagynak Titiusra és egy másik félre, aki azt jogszerűen nem kaphatja meg,
mivel az örökös köteles mindkét örökhagyónak fizetni, ha az egyik nem veheti át a
hagyatékot, csak öt aurei-t kell kifizetni Titiusnak.
8. Ugyanő, Plautiusról, IX. könyv.
Ha valaki örökösére vagy másra hagyja a rabszolgát, és a rabszolga megszökik, az örökösnek
biztosítékot kell nyújtania, hogy visszaszerzik; ha azonban az örökhagyó életében megszökik,
az örökhagyó költségén kell visszahozni; ha pedig az örökhagyó halála után szökik meg, az
örökös költségén kell visszahozni.
(1) Amennyiben a hagyatékot a következőképpen hagyják hátra: "Tíz aurei-t hagyok
Semproniusra, vagy ha ő nem hajlandó elfogadni, ráhagyom rabszolgámat, Stichust", ebben
az esetben két hagyatékról van szó, de az örökhagyónak meg kell elégednie az egyikkel.
(2) Ha valaki az alábbiak szerint végrendelkezik: "Hagyok tíz mérő bort ebből és ebből a
hordóból", még akkor is, ha tíznél kevesebb van benne, a hagyaték nem szűnik meg, hanem
az örökhagyó csak azt kapja meg, ami a hordóban van.
(3) Ha kétség merül fel, hogy két személy közül melyiknek kell a hagyatékot adni, mint
például, ha Titiusra hagyják, és az örökhagyó két ilyen nevű barátja megjelenik és követeli a
hagyatékot, és az örökös kész azt kifizetni, és mindketten készek megvédeni az örököst, akkor
az utóbbinak kell választania, hogy kinek fizeti ki a hagyatékot, és ki fogja megvédeni a
másikkal szemben.
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(4) Ha egy örökhagyó és bizonyos, magát az utóbbi helyettesítésére hivatkozó felek egy
bizonyos pénzösszeg kifizetését követelik, amelyet ráhagyományoztak, és az örökös kész azt
kifizetni, ha mindketten hajlandók őt megvédeni, akkor ki kell választania, hogy kinek fizesse
ki, hogy ő védje meg, és ha egyik sem tűnik csalásban vétkesnek, akkor a hagyatékot előbb
annak kell kifizetni, akire először hagyatékolták.
(5) Ha valakire hagyom a hagyaték egy bizonyos részét, az isteni Hadrianus egy
rescriptumban kimondta, hogy sem a manumált rabszolgák értéke, sem az elhunyt temetési
költségei nem vonhatók le a hagyatékból.
9. Modestinus, Szabályok, IX. könyv.
Ha az elhunyt vagyonának csak egy részét hagyja hátrahagyva, például: "A hagyatékom ilyen
és ilyen tárgyai, amelyek halálomkor engem illetnek", a hozományt és a manumált rabszolgák
értékét le kell vonni a hagyatéki vagyonból.
10. Javolenus, Plautiusról, I. könyv.
Ha egy földterületet kifejezetten meghagynak, a végrendelet elkészítése után hozzácsatolt
minden további földterület is a hagyaték részét képezi, még akkor is, ha a "mely az enyém
lesz" szavak nem szerepelnek benne; feltéve, hogy az örökhagyó ezt az ingatlant nem a
hagyatéktól elkülönítve tartotta, hanem az első, teljes egészében meghagyott földterülettel
egyesítette.
11. Pomponius, Plautiusról, VII. könyv.
Labeo szerint az a rabszolga, akit az örökösnek bizonyos feltételek mellett fel kell
szabadítania, nem kaphat örökséget szabadságának megadása nélkül, amíg ez a végrendelet
értelmében függőben van, azon oknál fogva, hogy ő az örökös rabszolgája. Ha azonban az
örökös a saját végrendeletébe beillesztette ugyanazt a feltételt, amely szerint a rabszolga az
örökhagyó végrendelete alapján kapja meg szabadságát, a hagyaték érvényes lesz. Ha
azonban a rabszolga szabadságát az örökös mulasztása esetén rendelik el, nagyon helyesen
úgy döntöttek, hogy a rabszolgára szabadságának megadása nélkül is lehet hagyatékot hagyni;
mert fölösleges lenne megadni neki azt a szabadságot, amelyet az örökös végrendelete alapján
nem kaphatott meg, de az örökhagyó végrendelete alapján megkaphatott.
1. "Stichus, vagy Pamphilus, akármelyik örökösömet választom, Titiusnak adassék, feltéve,
hogy azon a napon választ, amelyen végrendeletemet közzéteszem." Ha az örökös nem
mondja meg, hogy inkább Pamphilust vagy Stichust akarja-e adni, úgy gondolom, hogy
köteles lesz Stichust vagy Pamphilust adni, bármelyiket is választja az örökhagyó. Ha azt
mondja, hogy inkább Stichust adja, és Stichus meghal, akkor felszabadul. Ha a két rabszolga
közül az egyik meghal, mielőtt a hagyaték megszűnne, a túlélőre továbbra is vonatkozik a
kötelezettség. Továbbá, ha az örökös egyszer kijelentette, hogy melyiket részesíti előnyben,
nem változtathatja meg a véleményét, és ezt a véleményt Julianus is vallotta.
12. Paulus, Vitelliusról, II. könyv.
Ha a hagyatékban hagyott pénz nem található meg az örökhagyó vagyona között, de a
hagyaték fizetőképes, az örökös kénytelen lesz a hagyatékban hagyott összeget saját zsebből,
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vagy a hagyatéki vagyontárgyak valamelyikének eladásával, vagy bármely más, általa
tetszőleges forrásból megszerezni.
1. Ha egy hagyatékot a következőképpen hagynak hátra: "Örökösöm, amikor meghal, fizessen
tíz aurei-t Lucius Titiusnak", mivel a hagyaték bizonytalan időpontban lép hatályba, az nem
száll át az örökhagyó örököseire, ha az örökhagyó örökösének életében hal meg.
13. Pomponius, Plautiusról, VII. könyv.
Ha valakinek két adósa van, akik együttesen tartoznak neki ugyanazzal a pénzösszeggel, azaz
Titius és Maevius, és a következőképpen rendelkezik: "Örökösöm fizesse meg Maeviusnak,
amivel Titius tartozik nekem, és fizesse meg Seiusnak, amivel Maevius tartozik nekem",
akkor e szavakkal kötelezi örökösét; mert amikor ez utóbbi Maeviusra ruházza át a Titius
elleni keresetének jogát, Maevius úgy tekintendő, mint aki az ő cselekményével felszabadult,
és ezért az örökös Seiusnak tartozik majd.
1. Ha az örökhagyó, akinek egy adósa van, a neki járó összeget külön-külön két örökhagyóra
hagyja, az örökös köteles mindkét utóbbit kielégíteni, az egyiket úgy, hogy a követelését rá
ruházza át, a másikat pedig úgy, hogy a pénzt kifizeti neki.
14. Paulus, Vitelliusról, IV. könyv.
Ha ugyanazt a rabszolgát hagyják és rendelik el, hogy szabad legyen, a szabadságnak tett
szívesség elsőbbséget élvez a hagyatékkal szemben. Ha azonban a rabszolgát a végrendelet
egy másik részében hagyják örökül, és egyértelműen bizonyítható, hogy a rabszolga
szabadságától való megfosztása volt a cél, a hagyaték az örökhagyó szándéka miatt
elsőbbséget élvez.
(1) Ha egy más tulajdonában lévő rabszolgát örökösnek jelölnek ki, akkor megállapítást nyer,
hogy a szabadságát annak az urának a halála után is át lehet ruházni rá, akinek a javára a
birtokot megszerezte.
15. Celsus, Digest, VI. könyv.
Ha valaki a két kijelölt örökösét a következőképpen terheli: "Az egyik örökös nem adhat öt
aurei-t az örökhagyónak, a másik pedig nem adhatja neki a Stichus felét, mert szükséges,
hogy a Stichus-t teljes egészében odaadják, vagy a tíz aurei-t kifizessék.
(16) Paulus, Digest, VI. könyv.
Ha a hagyatékot Titiusra vagy Seiusra hagyják, "amelyiket az örökösöm jobban szereti", az
örökös, ha a hagyatékot valamelyiküknek adja, mentesül a felelősség alól mindkettőjükkel
szemben. Ha egyiknek sem adja a hagyatékot, akkor mindketten követelhetik tőle, mintha a
vagyont csak az egyikre hagyták volna; mert ahogyan két hitelezőt lehet létrehozni egy
rendelkezéssel, úgy két örökös is létrejöhet egy végrendelet által.
17. Marcellus, Digest, X. könyv.
Ha valaki tíz aurei-t hagy Titiusra, és megbízza, hogy fizesse ki azt Maeviusnak, és Maevius
meghal, a hagyaték Titius javára válik, nem pedig az örökös javára, kivéve, ha az örökhagyó
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csupán Titiust választotta megbízottjának. Ugyanez a szabály érvényes, ha feltételezzük egy
haszonélvezeti jog öröklésének esetét.
(1) Ha az örökösnek tíz aurei-t kell fizetnie az elhunyt egyik felszabadítottjának, és nem
jelölte meg, hogy melyiknek kell fizetnie, az örökös köteles azt az összes felszabadítottnak
megfizetni.
18. Celsus, Digest, XVII. könyv.
Örökösömet kötelezhetem arra, hogy úgy fizessen neked örökséget, hogy ha halálom után
Stichus nem lesz a rabszolgád, kénytelen lesz őt neked átadni.
19. Ugyanez, Digest, XVIII. könyv.
Ha az, akire Stichust vagy Pamphilust hagyják, abban a hiszemben, hogy Stichust
ráhagyományozták, követelné ezt a rabszolgát, nem lesz joga másra cserélni, mint ahogyan
abban az esetben sem, ha az örökös, akit e rabszolgák egyikének vagy másikának átadásával
bíztak meg, Stichust adja, nem tudván, hogy Pamphilust adhatta, nem követelhet semmit az
örökhagyótól.
20. Ugyanaz, Digest, XIX. könyv.
Apámtól tanultam, és Proculus is ugyanezen a véleményen volt, hogy ha egy közös
tulajdonban lévő rabszolgára hagyatékot hagynak, és az egyik gazdája visszautasítja azt,
akkor az ő része nem illeti meg a másikat, mert a hagyatékot nem közösen tették, hanem
mindegyik félnek egy-egy részt hagyott; és ha mindketten követelik, akkor mindegyiküknek
csak a rabszolgában való részesedése arányában jár.
21. Ugyanaz, Digest, XX. könyv.
Ha egy bizonyos személy visszaadta a hozományát a feleségének, és negyven aurei-t akart
neki hagyni, és bár tudta, hogy a hozományát visszaadta, mégis azzal az ürüggyel élt, hogy a
hozomány visszaadása miatt hagyja rá az említett összeget, úgy gondolom, hogy a negyven
aurei jár, mert a "visszaadni" kifejezés, bár lehet a visszaadni jelentésű, magában foglalja az
ajándékozni szó jelentését is.
22. Ugyanaz, Digest, XXI. könyv.
Lucius Titius végrendeletében Publius Maeviusra hagyta a hadseregben betöltött tisztségét,
illetve az annak eladásából származó pénzt, a hozzá kapcsolódó kiváltságokkal együtt. Lucius
Titius azonban, miután túlélte a végrendeletét, eladta a tisztséget és beszedte az árát, és azt
annak adta, akire végrendeletében az említett tisztséget vagy az érte kapott árat akarta hagyni.
Lucius Titius halála után Publius Maevius pert indított Lucius Titius örökösei ellen a hivatal
vagy a pénz visszaszerzése érdekében. Celsus: Úgy gondolom, hogy a hivatalért kapott árat
nem kell kifizetni, kivéve, ha az örökhagyó bizonyítani tudja, hogy az örökhagyó, miután
egyszer már kifizette, azt másodszor is meg akarta kapni. Ha azonban az örökhagyó, amíg élt,
nem a hivatal teljes árát, hanem csak annak egy részét adta az örökhagyónak, a maradékot be
lehet szedni, kivéve, ha az örökös bizonyítani tudja, hogy az örökhagyó ezzel a hagyatékot
meg akarta semmisíteni; mert annak bizonyítása, hogy az elhunyt meggondolta magát, azt
terheli, aki megtagadja a bizalom teljesítését.
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23. Marcellus, Digest, XIII. könyv.
"Lucius Titiusra hagyom a Seian birtokot, vagy annak haszonélvezetét." Az örökhagyó vagy a
földet, vagy a haszonélvezeti jogot követelheti, amit az, akinek csak a földet
hagyományozták, nem tehet meg.
(24) Ulpianus, Trusts, II. könyv.
Ha egy bizonyos ember a következő szöveggel hagyott hátra egy bizalmat: "Megbízlak, hogy
az ilyen és ehhez hasonló vagyontárgyakat add át azoknak a felszabadított embereim közül,
akiket kiválasztasz", Marcellus úgy véli, hogy még egy méltatlan örököst is ki lehet
választani. Ha azonban azt mondta volna: "Akiket méltónak tartasz rá"; szerinte olyanok
lesznek választhatók, akik nem követtek el semmilyen vétséget. Úgy véli továbbá, hogy ha az
örökös nem választ ki senkit, akkor az összes felszabadított ember jogosult lesz a hagyatékra,
mintha azt éppen azon a napon adták volna, amikor azt meghagyta: "Azoknak, akiket
kiválaszthatsz", és az örökös nem ajánlja fel egyiküknek sem. Egyértelmű, hogy ha a többi
felszabadított meghalt, akkor azt a túlélőnek kell átadni, vagy az örökösének, ha az meghal,
mielőtt igényét benyújtaná. Scaevola azonban egy jegyzetben azt mondja, hogy ha mindenki
követelheti a hagyatékot, ha azt egyiküknek sem ajánlják fel, miért nem adják át a meghaltak
a jogukat az örököseiknek, különösen, ha csak egy követeli azt, és az örökös nem választhatja
ki, kinek adhatja át a hagyatékot? Hiszen úgy tűnik, hogy Marcellus úgy ítélte meg, hogy ha
egy hagyatékot a következőképpen hagynak hátra: "Szabad embereim közül olyannak, akit
kiválasztasz", hacsak nem ajánlja fel a hagyatékot annak, akinek akarja, és ezt késedelem
nélkül megteszi, akkor minden örökös jogosult lesz arra, hogy igényt tartson rá. Mivel tehát
mindannyian megtehetik ezt, nagyon helyesen gondolja, hogy csak a túlélőnek kell adni,
hacsak a többi örökös meg nem halt, mielőtt elegendő idő telt volna el, amely alatt az örökös
kiválaszthatott volna egyet, akinek a hagyatékot adhatta volna.
25. Marcellus, Digest, XXV. könyv.
Ha azonban a felszabadítottak közül néhányan nincsenek jelen, és a jelenlévők követelik az
örökhagyó által elrendelt, a vizsgálat lefolytatása után azonnal végrehajtandó megbízás
végrehajtását, akkor meg kell állapítani, hogy a többiek nem jogosultak-e szintén a
hagyatékra.
26. Ugyanaz, Digest, XVI. könyv.
Egy bizonyos férfi, akire egy rabszolga tulajdonjoga szállt, miután örökösévé nevezett ki
valakit, aki az említett rabszolga haszonélvezeti jogával rendelkezett, a rabszolgát egy
harmadik személyre hagyta. Az örökös nem hivatkozhat a csalásra alapított kivételre, ha az
örökhagyó a rabszolgára anélkül kíván igényt tartani, hogy a haszonélvezeti jogot az örökös
javára hagyná.
27. Celsus, Digest, XXXIV. könyv.
Ha ilyen és ilyen vagyont vagy ilyen és ilyen egyéb vagyont hagynak hátra, csak egy
hagyaték van. Ha az egyik tárgyat bizonyos feltételek mellett, a másikat pedig más feltételek
mellett hagyják, úgy véljük, hogy csak egy hagyaték van, és az sem számít, hogy az örökösök
és azok, akikre a hagyatékot hagyták, különböző személyek-e vagy sem; például ha a
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hagyatékot a következőképpen fogalmazták meg: "Ha Nervát konzullá választják, örökösöm,
Titius legyen megbízva azzal, hogy Attiusnak ilyen és ilyen földterületet adjon át; ha pedig
Nervát nem választják konzullá, örökösöm, Seius fizessen száz aurei-t Maeviusnak." Ez a
szöveg így hangzott: "Ha Nervát konzullá választják, örökösöm, Titius, fizessen száz aurei-t
Maeviusnak."
28. Marcellus, Digest, XXIX. könyv.
Ha egy patrónust a felszabadított embere a törvény szerint őt megillető rész örökösévé nevezi
ki, nem kényszerül az általa hagyott vagyonkezelői megbízás teljesítésére. Ha a patrónus
visszautasítja a kinevezést, azok, akiknek joguk van igényt tartani a részre, ugyanúgy birtokba
vehetik-e azt, vagy kötelesek lesznek a bizalmi vagyonkezelést teljesíteni? A jobb vélemény
az, hogy kénytelenek lesznek azt teljesíteni, mivel a patrónus által személyesen élvezett
különleges kiváltságot semmiképpen sem élvezheti más.
(29) Celsus, Digest, XXXVI. könyv.
Apám azt állította, hogy amikor Ducenus Verus konzul tanácsában volt, a következő ügyben
kikérték a véleményét. Otacilius Catulus, miután lányát a vagyonának egyedüli örökösévé
nevezte ki, kétszáz aurei összeget hagyott szabadjára, és megbízta, hogy azt fizesse ki
ágyasának. A felszabadított ember az örökhagyó életében meghalt, és ami a felszabadított
emberre maradt, az a lánya kezében maradt, és apám úgy döntött, hogy a lányt kötelezni kell
arra, hogy fizesse ki az ágyasnak a rábízott összeget.
1. Ha egy örököst kifejezetten megbízással bíznak meg, akkor megállapítható, hogy az csak
akkor volt szándékában, hogy azt teljesítse, ha ő lesz az örökös.
2. Ha az örökösnek kijelölt fiú részesedését növeli egy olyan összeg felhalmozása, amelyet
kifejezetten egy másik, annak kifizetésével örökségként megbízott személyre hagyott, nem
kényszerül a hagyaték kifizetésére, amelyre az ősi jog szerint jogosult.
30. Ugyanaz, Digest, XXXVII. könyv.
Egy bizonyos személy a következő rendelkezést illesztette be végrendeletébe: "A Graviscani
Köztársaságra hagyom, hogy javítsák ki az utat, amely a kolóniájuktól az Aurelianus útig
húzódik." Felmerült a kérdés, hogy ez a hagyaték érvényes-e. Juventius Celsus válaszolt: "Ez
az okirat bizonyos mértékig hibás, amennyiben az Aurelianus út karbantartására vonatkozik,
mivel az összeg nincs feltüntetve. Mégis, néha megállapítható, hogy a célra elegendő összeget
hagyatékoltak, feltéve, hogy nem derül ki, hogy az elhunyt szándéka más volt; akár a
szükséges nagy összeg miatt, akár az örökhagyó mérsékelt körülményei miatt. A bíró feladata
lesz tehát, hogy a hagyaték összegét a hagyaték felbecsült értékének megfelelően állapítsa
meg."
31. Modestinus, Szabályok, I. könyv.
Ha valaki olyan rabszolgák felszabadítására tesz végrendeletet, aki maga nem rendelkezik a
rabszolgák felszabadítására vonatkozó jogkörrel, sem a hagyaték, sem a szabadság megadása
nem érvényes.
32. Ugyanaz, Szabályok, IX. könyv.
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Mindent, amit végrendeletben hagynak, anélkül, hogy időpontot határoznának meg vagy
feltételt írnának elő, a hagyaték bejegyzésének napján kell átadni.
1. Ha az örökhagyó birtokába kerül egy földterület, mielőtt az a körülmény bekövetkezett
volna, amely alapján azt az örökösnek át kellett volna adnia, az örökös a terménnyel együtt
visszakövetelheti azt.
2. Ha a hagyatékot a következők szerint hagyják: "Hagyom Szo és Szo ilyen és ilyen
földterületét, mindennel együtt, ami rajta van", akkor az ott található rabszolgák is
beletartoznak a hagyatékba.
3. Ha a hagyaték a következőképpen szól: "Hagyok mindent, ami a magtáramban van", és az,
akire a hagyatékot hagyják, az örökhagyó tudta nélkül a magtárba helyezett bizonyos
tárgyakat a hagyaték növelése céljából, akkor az, amit oda helyezett, nem tekinthető
hagyatéknak.
4. Ha az örökhagyót azzal bízták meg, hogy "hagyatékát másnak adja át", és az örökhagyó
meghal, az örökös köteles lesz átadni a hagyatékba adott vagyont.
5. Ha bizonyos, kifejezetten említett tárgyakat hagyatékba adnak, de azok nem találhatók
meg, és ez nem az örökös rosszhiszeműségének köszönhető, akkor a végrendelet alapján nem
lehet igényt tartani rájuk.
6. Ha a vagyont az örökhagyó családjára hagyják, akkor azok tarthatnak rá igényt, akiket
kifejezetten megemlítettek, vagy ha mindannyian meghaltak, akkor azok, akik az örökhagyó
halálakor az ő nevét viselték, és azok első fokú leszármazottai; kivéve, ha az örökhagyó
kifejezetten másokat is bevett a végrendeletébe.
33. Ugyanő, Vélemények, IX. könyv.
A hagyatéki örökösöknek joguk van arra, hogy a hagyatékot minden egyes örököstől a
hagyatékból való részesedésük arányában követeljék, de egyes társörökösök nem terhelhetők
meg a fizetésképtelen örökösök hagyatékával.
1. Egy örökhagyó több örököst jelölt ki, és néhányukat meghagyta hagyatékkal, majd ezt
követően valamennyi örökösére kiterjedő kodicillumot tett. Kérdezem, hogy az örökösök
közül melyiket terheli a hagyaték? Modestinus azt válaszolta, hogy mivel az örökhagyó
végrendeletében világosan megjelölte, hogy mely örökösei közül melyeket kívánja a
hagyatékokat kifizetni, és még ha a kodicillumot valamennyiüknek címezte is, mégis
nyilvánvaló, hogy amit a kodicillummal hagyott, azt azoknak kell kifizetniük, akikről
végrendeletében kimutatta, hogy e feladatot teljesíteni kívánta.
34. Ugyanaz, Vélemények, X. könyv.
Titia, miután végrendelkezett, és gyermekeit, Maeviát és Semproniust egyenlő arányú
örökösökké nevezte ki a vagyonából, meghalt, és megbízta Maeviát, hogy a következő
feltételekkel szabadítsa meg rabszolgáját, Stichust: "Arra kérlek téged, kedves lányom,
Maevia, hogy szabadítsd meg rabszolgádat, Stichust, mivel kodicillumomban annyi
rabszolgát hagytam rád a szolgálatodra", de valójában nem tett ilyen végrendeletet. Kérdem
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én, mit látszik, hogy ezek a szavak hagytak hátra? Mivel, amint fentebb már megállapítottuk,
az elhunyt örökhagyó két örököst jelölt ki, a hagyaték örökös rabszolgái két különböző
személyhez tartoztak, és mivel a kodicillum nem rendelkezett semmit a rabszolgák átadására
vonatkozóan, a bizományt nem lehetett jogszerűnek tekinteni, ha az valójában nem jött létre;
mint amikor az örökhagyó azt mondta, hogy hagyatékot tett, de nem tette hozzá, hogy az
miből állt, és nem bízta meg az örököst a rabszolgák átadásával. Modestinus a tanácskozás
eredményeként azt válaszolta, hogy Maeviának sem a hagyatékra, sem a bizományra nem volt
joga igényt tartani, és nem kényszeríthető arra, hogy szabadságot adjon a rabszolgájának.
(1) Lucius Titius a következő rendelkezést foglalta végrendeletébe: "Octaviana Stratonicenak, legkedvesebb lányomnak, üdvözletem. Kívánom, hogy megkapja magának a Gáza nevű
birtokot, annak minden tartozékával együtt. Octavianus Alexandernek, legkedvesebb fiamnak,
üdvözlöm. Kívánom, hogy ő kapja meg magának az összes nem termőföldemet, tartozékaival
együtt." Kérdezem, hogy az örökhagyó egy ilyen leírású okiratban úgy tekintendő-e, hogy
minden egyes örökösének egy egész földterületet adott, vagy csupán a hagyatékának azokat a
részeit foglalta bele az öröklésbe, amelyekre törvényesen jogosultak voltak, mivel nem
terhelhette volna meg helyesen mindegyiküket olyan hagyatékkal, amelynek egy része már az
övé volt. Modestinus azt válaszolta, hogy a szóban forgó okiratot nem szabad úgy értelmezni,
hogy a tröszt érvénytelenné váljon. Azt is kérdezem, hogy amennyiben úgy döntenének, hogy
a föld teljes egészében az egyik örököst illeti meg, vajon ki kell-e fizetni a testvér és a
társörökös részesedésének értékét, mert mivel az örökhagyó azt kívánta, hogy a föld teljes
tulajdona az övé legyen, úgy tűnik, mintha azt a feltételt írta volna elő, hogy a társörökösnek a
részesedésének értékét kell kifizetni. Azt válaszolta, hogy a tröszt kedvezményezettje
semmiképpen sem kötelezhető arra, hogy a részaránya értékét a társörökösnek fizesse ki.
(2) Lucia Titia, miután végrendeletében meghalt, gyermekeit megbízta, hogy egy bizonyos
házat adjanak át egy másik rabszolgának. A halála után a gyermekei, akik egyben az örökösei
is voltak, az anyjuk hagyatékának felosztásakor a fent említett házat is felosztották, amely
felosztásnál a bizalmi vagyonkezelői szerződés kedvezményezettjének számító rabszolga
gazdája tanúként jelen volt. Kérdezem, hogy azon oknál fogva, hogy jelen volt a
vagyonmegosztáson, úgy kell-e tekinteni, hogy elvesztette a jogot, hogy követelje a bizalmi
vagyonkezelés végrehajtását, amelyet a rabszolgája révén szerzett. Modestinus azt válaszolta,
hogy a bizalmi vagyon nem semmisült meg a törvény erejénél fogva, és még csak nem is
lehetett volna megtagadni, és a gazdát sem zárná el a rosszhiszeműségre alapított kivétel,
hacsak nem lenne teljesen nyilvánvaló, hogy a vagyon megosztásánál azért volt jelen, hogy
lemondjon a bizalmi vagyonból eredő jogairól.
(3) Gaius Seius, akinek saját háza volt, a feleségéhez tartozó villába költözött, ahová bizonyos
vagyontárgyakat vitt át a saját lakóhelyéről, és miután jóval később ott meghalt,
végrendeletében, amelybe a következő záradékot illesztette, feleségét és több más személyt
hagyott örökösül: "Mindenekelőtt tudassák örököseimmel, hogy sem pénz, sem más vagyon
nincs a feleségem kezében, és ezért nem kívánom, hogy emiatt bosszankodjon." Kérdezem,
hogy az a vagyon, amelyet az örökhagyó életében a felesége lakására ruházott át, követelhetőe a hagyatékából; vagy a végrendelet értelmében a társörökösöknek nem áll módjukban azt az
elhunyt özvegyével megosztani. Modestinus azt válaszolta, hogy ha az örökhagyó azt a
vagyontárgyat, amelyet a felesége házába utalt, mint elsőbbségi hagyatékot az asszonynak
szánta, akkor az említett esetben semmi sem akadályozza meg, hogy ez a szándéka
megvalósuljon; ezért az asszonynak kellett bizonyítania, hogy ez volt az örökhagyó szándéka.
Ha ezt nem tette meg, az ingatlannak a férj hagyatékának részeként kellett maradnia.
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(4) Ha egy felszabadított emberre egy bizalmi vagyont hagytak azzal a feltétellel, hogy "ne
hagyja el a gyermekeimet", és a gyámok megakadályozták, hogy a feltételnek eleget tegyen,
igazságtalan, hogy megfosszák a bizalom előnyeitől, mivel nem hibáztatható.
(5) Ha egy férfi a lánya akarata ellenére pert indított a lánya hozományának visszaszerzése
iránt, majd meghalt, és miután lányát kitagadta, fiát jelölte ki örökösének, és őt bízta meg
azzal, hogy a lánya hozománya helyett egy pénzösszeget fizessen ki a lányának, akkor
kérdezem, hogy a nő mennyit jogosult visszakövetelni a testvérétől. Modestinus azt
válaszolta, hogy először is, a hozomány visszaszerzésére irányuló kereset jogát a nő nem
veszíti el, mivel nem járult hozzá ahhoz, hogy apja követelje azt, és tisztában volt vele, hogy
apja ezt tette. Ezért a kérdést a következőképpen kell magyarázni. Ha a korábbi hozományban
nagyobb összeg szerepelt volna, a nőnek meg kell elégednie pusztán a keresetindítási jogával;
mert ha a hozomány helyett rá hagyott összeg nagyobb volt, mint maga a hozomány, akkor
addig kell levonást végezni, amíg az összegek egyenlők nem lesznek, és a végrendelet alapján
csak a hagyatékon felüli többletet kaphatja meg. Nem valószínű ugyanis, hogy az apa a fiát és
örökösét akarta volna megterhelni a dupla hozomány megfizetésével, különösen mivel úgy
vélte, hogy a hozomány visszaszerzése érdekében rendesen pert indíthat a veje ellen, még
akkor is, ha a lánya nem adta beleegyezését.
(6) Lucius Titius, miután két különböző nemű gyermeket hagyott hátra, akiket örököseivé
nevezett ki, a következő általános rendelkezést fűzte végrendeletéhez: "A hagyatékokat és a
szabadságot, amelyeket hátrahagyott, ezek az örökösei hajtsák végre." A végrendeletet a
következő általános rendelkezéssel egészítette ki: "A hagyatékokat és a szabadságot,
amelyeket hátrahagyott, ezek az örökösei hajtják végre." Mindazonáltal végrendeletének egy
másik részében a fiát utasította, hogy a hagyatékok teljes terhét viselje, a következőképpen:
"Elrendelem, hogy mindazt, amit hagyatékomban hagytam, vagy aminek kifizetésére
utasítottam, Attianus, fiam és örökösöm adja és adja át". Ezután a lánya számára egy kiemelt
hagyatékot tett hozzá a következő szöveggel: "Elrendelem, hogy drága lányom, Paulina,
megkapja mindazt, amit életemben neki adtam vagy vásároltam, és megtiltom, hogy az
említett vagyonra vonatkozóan bármilyen kérdés merüljön fel; és arra kérlek, drága lányom,
ne sértődj meg, mert vagyonom nagyobb részét a bátyádra hagytam, mivel neki hat nagy
kötelezettséget kell teljesítenie, és kénytelen lesz kifizetni a fent említett hagyatékokat,
amelyeket ráhagyományoztam". Kérdezem, hogy ezekkel az utolsó szavakkal, amelyeket az
apa a végrendeletében a lányához intézett, az eredmény az lenne-e, hogy a fiát terheli a
hagyaték ellen indítható perekkel, vagyis mindezekkel; vagy pedig úgy kell-e tekinteni, hogy
csak azokra a perekre hivatkozott, amelyeket az örökhagyó indíthat, így a hagyaték elleni
pereket a hitelezőknek mindkét örökös ellen meg lehet adni. Modestinus azt válaszolta, hogy
az említett esetben nem látszik, hogy az örökhagyó azt rendelte volna el, hogy a hitelezők
követeléseiért egyedül a fia feleljen.
(7) Titia, amikor feleségül ment Gaius Seiushoz, hozományként bizonyos földeket és egyéb
vagyontárgyakat adott neki, és azután halt meg, hogy a következő rendelkezést tette egy
kodicillumban: "Leányom, férjem, Gaius Seius gondjaira bízlak, akinek kívánom, hogy
megkapja a nakleai vár haszonélvezetét és élethosszig tartó részesedését, amelyet
hozományként hoztam neki, a hozományban foglalt egyéb javakkal együtt; és kívánom, hogy
a hozományra való hivatkozással semmiképpen se bosszankodjék, mert halála után mindez a
vagyon a tiéd és gyermekeidé lesz.". Ezen kívül az asszony még egy nagy mennyiségű
vagyont hagyott a férjére, hogy amíg él, az övé legyen. Kérdezem, hogy Gaius Seius halála
után a bizalmi vagyonkezelői szerződés alapján indítható-e kereset Titiának a lánya és
örököse javára azon vagyon miatt, amelyet a hozományon kívül a kodicillum hagyott hátra,
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valamint amiatt, amit Gaius Seius kapott hozományként. Modestinus azt válaszolta, hogy bár
e szavakból nem derül ki, hogy nem jött létre olyan vagyonkezelői jog, amellyel Gaius Seius
az örökhagyó lányának javára terhelt, miután az átadta neki azt, amit a végrendeletben
meghagyott; mégis, semmi sem akadályozza meg, hogy Gaius Seius halála után a
vagyonkezelői jognak az örökhagyó akaratával összhangban történő teljesítésére irányuló
keresetet indítsanak.
35. Ugyanő, Vélemények, XVI. könyv.
Ha a férj olyan vagyontárgyakat hagy a feleségére, amelyeket az asszony szokott használni, a
hagyaték nem terjed ki azokra a rabszolgákra, amelyeket nem kifejezetten az asszony
szolgálatába állítottak, hanem olyanokra, amelyeket mindketten használtak.
(36) Ugyanez, Pandects, III. könyv.
A hagyaték a végrendelet által hagyott adomány.
37. Javolenus, Cassiusról, I. könyv.
Ha egy rabszolgát végrendelettel jogellenesen manumifikáltak, ugyanezen végrendelet alapján
lehet rá hagyatékot hagyni, mert a szabadság csak akkor élvez elsőbbséget a hagyatékkal
szemben, ha azt a törvénynek megfelelően adták.
38. Ugyanő, Cassiusról, II. könyv.
Bármit is szerzett a hagyatékba adott rabszolga, mielőtt a hagyatékba lépett, azt a hagyatékért
szerzi meg.
39. Ugyanő, Cassiusról, III. könyv.
Ha egy beépítetlen földterületet adományoznak, és a végrendelet végrehajtása után épületet
emelnek rá, az örökösnek mind a földet, mind az épületet át kell adnia.
(40) Ugyanaz, levelek, I. könyv.
Ha ugyanazt a vagyont két rabszolgámra hagyom, és nem vagyok hajlandó elfogadni az
egyikükre hagyott örökséget, akkor az egész vagyon engem illet, azon oknál fogva, hogy az
egyik rabszolga révén megszerzem a másik rabszolga részét, éppúgy, mintha a hagyatékot az
én rabszolgámra és egy másik személyre hagyta volna.
41. Ugyanez, Episztolák, VII. könyv.
"Maeviusnak adom az ilyen és ilyen földterület felét, Seiusnak adom a másik felét, és
ugyanezt a földet Titiusnak adom". Ha Seius meghalna, az ő része a többi örökhagyót illeti
meg, mert mivel a földet külön-külön és részekre, valamint összességében hagyják,
szükséges, hogy a tulajdonos nélküli rész arányosan jusson minden egyes örökhagyónak,
akinek a hagyatékot külön-külön tették.
1. Miután egy örököst jelöltem ki, meghatároztam őt egy hagyatékkal a felesége javára, a
következőképpen: "Seius, az én örökösöm, fizessen Tiziának egy olyan összeget, amely
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egyenlő azzal, ami Tizián keresztül hozományként Seius kezébe kerül." Ez a hagyaték a
következő: "Seius, az én örökösöm, fizessen Tiziának egy olyan összeget, amely egyenlő
azzal, ami Tizián keresztül hozományként Seius kezébe kerül." Kérdezem, hogy a
hozományra hivatkozva indított peres eljárás során felmerült költségek levonhatók-e? A
válasz az volt, hogy nem kétséges, ha a feleségnek a következőképpen rendelkeztek a
hagyatékról: "Megbízlak téged, örökösöm, hogy adj neki annyi összeget, amennyi a kezedbe
kerül", hogy a teljes hozomány az asszonyt illeti meg, a költségek levonása nélkül. De
ugyanazt a szabályt, amely a férj végrendeletére vonatkozik, aki a hozományát visszaadja a
feleségének, nem szabad betartani egy idegen végrendeletére vonatkozólag; mert a "Ami a
kezedbe kerül" szavakat korlátozó záradékként kell értelmezni; de ha egy férfi ily módon
hagy vagyont a feleségére, akkor úgy kell tekinteni, hogy azt hagyja rá, amit a felesége
hozományi perrel behajthatna.
(42) Ugyanez, Episztolák, XI. könyv.
Ha egy hagyatékot olyan személyre hagynak, aki annak csak egy részét veheti át, azzal a
kikötéssel, hogy azt egy harmadik személynek kell átadni, úgy határoztak, hogy az illető a
teljes hagyatékot átveheti.
43. Pomponius, Quintus Muciusról, III. könyv.
Ahol egy hagyatékot a következőképpen hagytak hátra: "Azt kívánom, hogy Tithasusnak
annyit adjanak, amennyit az örökösöm kap", az ugyanolyan, mintha azt mondták volna:
"Annyit, amennyit az összes örökösöm kap".
1. Ha azonban a hagyatékot a következőképpen fogalmazták meg: "Azt kívánom, hogy
örököseim annyit adjanak Tithasusnak, amennyit csak egyikük kap", akkor a hagyatékban
szereplő legkisebb összeg értendő.
2. Pegazus különbséget szokott tenni, amikor egy bizalmi vagyonkezelőt bizonyos időre,
például tíz év elteltével hagynak meg; és úgy ítélte meg, hogy nem mindegy, hogy kinek a
javára határozták meg ezt az időt, hogy az örökös javára, amely esetben jogosult a vagyon
hasznát megtartani, vagy az örökhagyó javára, például amikor a bizalmi vagyonkezelőt úgy
hagyták, hogy az a serdülőkorban lépjen hatályba, amikor a kedvezményezett még nem volt
ennyi idős; ebben az esetben ugyanis az előző időszak hasznát át kell adni. Ezeket az elveket
úgy kell érteni, hogy azokban az esetekben is alkalmazni kell, amikor az örökhagyó
kifejezetten hozzátette, hogy az örökösnek át kell adnia a bizalmi vagyonkezelés tárgyát
képező vagyontárgyat annak minden gyarapodásával együtt.
3. Ahol a következő rendelkezést illesztették be egy végrendeletbe: "Az örökösöm fizessen tíz
vagy tizenöt aurei-t", az ugyanolyan, mintha csak tíz aurei-t hagyott volna hátra. Ha azonban
a hagyatékot a következőképpen hagyta volna meg: "Az örökösöm fizessen ilyen és ilyen
összeget egy vagy két évvel halálom után", akkor a hagyatékot úgy kell tekinteni, hogy az két
év elteltével válik esedékessé, mert az örökös hatáskörében áll, hogy megválassza a fizetés
időpontját.
44. Ugyanő, Quintus Muciusról, IV. könyv.
Ha több örököst jelöltek ki, és a hagyatékot a következőképpen hagyták hátra: "Öt aurei
kifizetésével terheljék az örököst", akkor nem bármelyik örököst, hanem valamennyi örököst
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együttesen úgy tekintik, hogy öt aurei kifizetésével terheljék. Amikor egy hagyatékot a
következő módon hagytak hátra: "Lucius Titius, az örökösöm, legyen megbízva öt aurei
megfizetésével Tithasusnak", majd a végrendelet egy másik helyén úgy rendelkeztek, hogy
"Publius Maevius, az örökösöm, legyen megbízva öt aurei kifizetésével Tithasusnak", hacsak
Titius nem tudja bizonyítani, hogy Publius a hagyaték kifizetésével azért lett megbízva, hogy
felmentse őt, akkor az örökös jogosult lesz arra, hogy mindegyik örököstől öt aurei-t kapjon.
45. Ugyanő, Quintus Muciusról, VIII. könyv.
Ha egy végrendeletbe a következőket írták bele: "Száz aurei-t adok a lányaimnak", akkor a
hagyatékot úgy kell tekinteni, hogy a férfi és a női gyermekekre egyformán hagyták ? Ha
ugyanis a következőképpen hagyták volna meg: "A fiaim gyámjává nevezem ki Így és így",
akkor úgy ítélték meg, hogy a lányoknak is gyámot neveztek ki. Másrészről viszont úgy kell
érteni, hogy a "leányok" kifejezés alatt nem szerepelnek a férfiak, mert nagyon rossz
precedenst teremtene, ha a férfiakat egy olyan szóba foglalnák bele, amely a nőket jelöli.
1. Ha egy hagyatékot feltételhez kötve vagy egy bizonyos időpontra hagynak ránk, nem
utasíthatjuk el azt, mielőtt a feltétel teljesülne, vagy az időpont elérkezne; mert előtte a
hagyaték nem lesz az örökhagyóé.
2. Ha egy apa végrendelettel utasítja örökösét, hogy bizonyos pénzösszeget fizessen ki a
lányának, amikor az férjhez megy, vagy ha a lány a végrendelet keletkezésekor már férjnél
volt, de az apja akkor nem volt jelen, és nem tudott erről a tényről, a hagyaték ennek ellenére
megilleti. Ha ugyanis az apja tudott erről, akkor úgy kell tekinteni, hogy a hagyatékot
valamilyen más házasságra tekintettel akarta hagyni.
46. Proculus, Episztolák, V. könyv.
Ha a hagyatékot hagyó fél ezt a következőképpen teszi: "Semproniusra hagyom mindazt, amit
Lucius Titius fizethet nekem", és nem teszi hozzá, hogy az összeg "a jelen pillanatban"
fizetendő, nincs kétségem afelől, hogy e szavak értelmezése és értelme szempontjából nem
tartozik a hagyatékba az a pénz, amely a végrendelkező halálakor nem volt behajtható; de a
következő szavak hozzáadásával: "A jelen pillanatban", egyértelműen jelezte volna, hogy a
még nem esedékes pénzt is bele kívánta foglalni.
47. Ugyanaz, Episztolák, VI. könyv.
Sempronius Proculus az unokájának, Üdvözlet. Két, ugyanazon örökhagyó által egy időben írt
végrendeletet mutattak be, amelyek közül az egyik - a szokásoknak megfelelően - másolat
volt. Az egyik végrendeletben száz, a másikban ötven aurei-t hagyott Titiusra. Azt kérdezi,
hogy száz aurei jár-e neki, vagy csak ötven. Proculus azt válaszolta, hogy ebben az esetben a
kegyet az örökösnek kell kiterjeszteni, és ezért, mivel mindkét hagyaték semmilyen
körülmények között nem esedékes, csak ötven aurei jár.
48. Ugyanez, Episztolák, VIII. könyv.
Licinius Lucusta, barátjának, Proculusnak, üdvözlet. Azt kérdezem, hogy ha egy férj
hozományt hagy feleségére, és választási lehetőséget ad neki, hogy a hozományul kapott
rabszolgákat, amelyeket pénz helyett inkább hozományként adott neki, ha a feleség jobban
szeretné megkapni, és a feleség választja a rabszolgákat, követelheti-e az említett rabszolgák
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utóbb született utódait is? Proculus barátjának, Locustának, üdvözlet. Ha a feleség a pénz
helyett inkább a rabszolgákat részesíti előnyben, akkor maguk a rabszolgák járnak neki,
amelyeket - miután felbecsültette őket - hozományként adott, nem pedig azok utódai.
(1) Ha egy birtokot a prétor egy elmebeteg gondnokának adományoz, a gondnok ellen, akinek
kötelessége az említett elmebeteg védelmét ellátni, a hagyaték behajtása iránt keresetet lehet
indítani; de aki ilyen keresetet indít, biztosítékot kell adjon arra, hogy "ha a birtokot kiürítik,
visszaadják azt, amit hagyatékként fizettek nekik".
(49) Paulus, A Lex Julia et Papia, V. könyv.
Ha egy örökölt ökör elpusztul, sem a bőre, sem a húsa nem jár az örökösnek.
1. Ha egy gabonára szóló jegyet Titiusra hagynak, és ő meghal, egyes hatóságok szerint a
hagyaték megszűnik. Ez azonban nem helytálló, mert bárki, akire ilyen jegyet vagy
hadseregbeli tisztséget hagynak, jogosult annak becsült értékére.
2. Labeo azt állítja, hogy Trebatiusnak az volt a véleménye, hogy egy olyan földterület, amely
nem áll kereskedelmi forgalomban, ami téged illet, jogszerűen hagyható rád; de ez Priscus
Fulcinius szerint nem igaz.
3. Proculus azonban azt mondja, hogy ha valaki a tulajdonát képező, az örökös szempontjából
nem kereskedelmi forgalomban lévő földterületet valakinek átadná, akkor szerinte az örökös
köteles lesz vagy magát az ingatlant átadni neki, ha az az örökhagyó hagyatékának részét
képezi, vagy ha nem, akkor annak értékét kifizetni neki; ez a vélemény helyes.
4. Ha az örökhagyó elrendeli, hogy valamit ki kell fizetni, vagy valamilyen munkát el kell
végezni, vagy valamilyen szolgáltatást el kell végezni, akkor úgy tartják, hogy azok, akikre a
hagyaték egy része jutott, a részük arányában kötelesek a fizetést teljesíteni, vagy a
cselekményt elvégezni, és hogy egyformán felelősek más hagyatékok kifizetéséért is.
50. Marcellus, Digest, XXVIII. könyv.
Az örökösök helyettesítésére ugyanúgy lehetőség van, mint az örökhagyók esetében. Nézzük
meg, hogy ugyanez megtehető-e abban az esetben, ha az adományozás mortis causa oly
módon történik, hogy az adományozó másnak ígéri a vagyont, ha ő maga nem tudná azt
átvenni. Ez utóbbi a jobb vélemény, mert ebben az esetben az adományt úgy kell tekinteni,
hogy az adományozás a helyettesített személynek is szól.
1. Ha Titius tartozik nekem Stichusszal, vagyis tíz aureival, és én rád hagyom Stichust, akivel
ő tartozik nekem, akkor úgy tartják, hogy a hagyaték a tíz aurei kifizetésével megszűnik. Ha
viszont Stichus egy személyre, a tíz aurei pedig egy másikra száll, a hagyaték a kifizetés
jellege szerint érvényes lesz.
2. Ha egy hagyatékot a következőképpen hagynak hátra: "Örökösöm fizesse ki Maeviusnak
ugyanazt az összeget, amelyet Titiustól beszed", ha ezt a hagyatékot feltételhez kötöttnek
tekintik, az örökhagyó nem indíthat keresetet, mielőtt a pénzt Titiustól beszedték volna. Ha
azonban a hagyatékot azonnal fizetendőnek tekintik (ahogyan azt Publicius nagyon helyesen
állítja), akkor a hagyatéki jogosult azonnal pert indíthat a keresetjog átruházásának
kikényszerítése érdekében.
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51. Ulpianus, A Lex Julia et Papia, VIII. könyv.
Ha az örökhagyó a következő rendelkezést tette végrendeletében: "Azt kívánom, hogy Így és
így kapja meg mindazt, amit a törvény szerint megkaphat", akkor ez a végrendelet arra az
időpontra vonatkozik, amikor az örökhagyó a végrendelet alapján megkaphatta a vagyont. Ha
azonban az örökhagyó azt mondta volna: "Az örökösöm legyen megbízva, hogy a
hagyatékomból a legnagyobb részt adja, amivel rendelkezni tudok", akkor azt kell mondani,
hogy ugyanez a szabály lesz alkalmazandó.
1. Az a személy, akire egy hagyaték harmadik részét akkor hagyják, amikor gyermekei
lesznek, nem szerezheti meg az említett hagyaték harmadik részét gyermekek örökbefogadása
útján.
52. Terentius Clemens, A Lex Julia et Papia, III. könyv.
Senkinek a cselekvőképességét nem kell vizsgálni, mielőtt egy hagyaték vagy hagyaték az
illetőhöz kerülne.
53. Ugyanő, A Lex Julia et Papia, IV. könyv.
Ha egy örököst az örökhagyó feleségének a hozománya helyett az örökhagyó feleségének
fizetendő hagyatékkal terhelnek meg, azzal a szándékkal, hogy az örököst kárpótolják, és az
örökhagyó inkább a hozományát szeretné megkapni, mint a hagyatékot, felmerül a kérdés,
hogy a hozomány visszaszerzése iránti keresetnek valamennyi örökös ellen, vagy csak a
hagyaték kifizetésével megbízott örökös ellen kell-e helyt adni. Julianus úgy véli, hogy a
keresetet először az ellen kell megadni, akit a hagyaték kifizetésével bíztak meg; mivel
ugyanis vagy a saját jogával, vagy a férje hagyatékával kell megelégednie, csak az a jogos,
hogy akit a férje a hozománya helyett a hagyaték kifizetésével bízott meg, az viselje a tartozás
terhét a hagyaték összegéig, a hozomány fennmaradó részét pedig az örökösök fizessék meg.
1. Ugyanez az elv érvényesül, ha a nő, akit a hozománya helyett örökösnek neveztek ki,
visszautasítja a hagyatékot, hogy a póttartó ellen pert indíthasson. Ez így van rendjén.
2. Komoly kétségek merülhetnek fel azonban, ha a hagyaték és a falkidiánus jog érintett, hogy
az, aki ellen egyedül a hozomány behajtására irányuló keresetnek adnak helyt, személyesen
köteles-e a teljes hagyatékot megfizetni, mintha az összes örökös fizette volna a hozományt,
vagy pedig a teljes hozományt a hagyaték tartozásai közé kell-e sorolni, mivel a behajtására
irányuló keresetnek csak ellene adnak helyt. Valóban ez tűnik a legésszerűbb
következtetésnek.
54. Ugyanő, A Lex Julia et Papia, XIII. könyv.
Ha egy száz aurei értékű földterületet a következőképpen öröklik: "Ha száz aurei-t fizet az
örökösömnek vagy bárki másnak", a hagyatékot nagyon értékesnek tekintik, mert az
örökhagyónak talán nagyobb hasznára válik a föld, mint a száz aurei, mivel gyakran
érdekünkben áll, hogy a sajátunkkal szomszédos földet akár annak jogos értékét meghaladó
összegért is megszerezzük.
55. Gaius, A Lex Julia et Papia, XII. könyv.
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Ha ugyanazt a vagyont Titiusra és rám hagyják, és az örökhagyó éppen azon a napon hal meg,
amikor a hagyaték megszűnése megkezdődött, és ő az örökösét jelölte ki, én pedig a
hagyatékot visszautasítom, akár a saját számlámra, akár mint a hagyaték örököse, úgy látom,
hogy általában az a vélemény uralkodik, hogy a hagyaték részben megszűnt.
1. Ha olyan személyt neveztek ki örökösnek, aki a hagyatékból semmit, vagy csak egy részét
nem kaphatja meg, és azt a hagyatékhoz tartozó rabszolgára hagyja, akkor az erre való
képességének megvitatása során meg kell határozni, hogy az örökös vagy az elhunyt
személyét kell-e figyelembe venni, vagy egyiket sem. Sok egymásnak ellentmondó döntés
után az a döntés született, hogy mivel nincs olyan úr, akinek személyére való hivatkozással a
cselekvőképesség kérdése felmerülhetne, a hagyatékot a hagyaték mindenféle akadály nélkül
megszerzi, és emiatt az minden bizonnyal azt illeti meg, aki azután örökös lesz, a hagyatékból
neki járó rész arányában, a fennmaradó rész pedig azokat illeti meg, akiket a törvény az
öröklésre hivatottak.
56. Ugyanő, A Lex Julia et Papia, XIV. könyv.
Ha egy hagyatékot a császárra hagynak, és ő meghal, mielőtt az esedékessé válna, akkor az az
isteni Antoninus alkotmánya szerint az utódjára száll.
(57) Junius Mauricianus, A Lex Julia et Papia, II. könyv.
Ha a császárnőre hagyatékot hagynál, és ő meghalna, a hagyaték érvénytelen lesz, ahogyan az
isteni Hadrianus döntött Plotina esetében, és Antoninus császár nemrég Faustina császárnő
esetében, mivel mindketten az örökhagyó előtt haltak meg.
58. Gaius, A Lex Julia et Papia, XIV. könyv.
Ha az a fél, akire a hagyatékot hagyták, csak egy részét kívánja megszerezni, akkor az egészet
megszerzi.
59. Terentius Clemens, A Lex Julia et Papia, V. könyv.
Ha egy vagyontárgyat abszolút módon rám hagynak, és azt rabszolgámra is hagyják, akár
abszolút módon, akár feltételesen, és én visszautasítom a hagyatékot, majd miután a feltétel
teljesült, meg akarom szerezni azt, amit a rabszolgámra hagytak, akkor megállapították, hogy
a hagyaték felének a hagyatéka semmis, kivéve, ha valaki azt állítja, hogy a feltétel az volt,
hogy a rabszolga éljen, mert akkor a hagyaték, amelyet egyszer meg akartam szerezni, teljes
egészében az enyém lesz; ez tűnik a méltányosabb véleménynek. Ez a szabály akkor is
érvényes, ha ugyanazt a vagyont két rabszolgámra hagyom.
60. Ulpianus, A Lex Julia et Papia, XVI. könyv.
Julianus azt mondja, hogy ha egy fiút, aki örökös volt, megbíznak egy hagyaték kifizetésével
Seiusnak, és Seiust megbízzák azzal, hogy egy feltétellel fizesse ki azt Titiusnak, és Titius
meghal, mielőtt a feltétel teljesülne, a megbízás Seiusnál marad, és nem az örökös fiúé lesz,
mert a szenátus szándéka szerint a megbízás esetében annak az állapota a jobb, akit
vagyonkezelőnek választottak.
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(61) Ulpianus, A Lex Julia et Papia, XVIII. könyv.
Ha Titiust és Maeviust olyan örökhagyó nevezi ki örökösnek, aki négyszáz aurei-t hagyott
hátra, és Titiust kétszáz aurei örökséggel, azt pedig, aki esetleg örököse lesz, száz aurei
örökséggel bízza meg, Maevius pedig, mint örököse, nem lép be a hagyatékba; Titius
háromszáz aurei kifizetéséért felel.
1. Julianus ugyanis azt mondja, hogy ha két törvényes örökös közül az egyik, akit megbízással
bíztak meg, visszautasítja a hagyatékot, a társörökös nem kényszeríthető a megbízás
végrehajtására, mert az ő része mindenféle kötelezettség nélkül a társörökösé lesz. Severus
rescriptuma után azonban, amely előírja, hogy ha egy kijelölt örököst megbízással terhelnek,
és azt visszautasítja, akkor azt a helyettesnek kell végrehajtania, ebben az esetben a törvényes
örökös a részesedést felhalmozással szerzi meg, ahogyan a helyettes is a terhével együtt szerzi
meg azt.
62. Licinius Rufinus, Szabályok, IV. könyv.
Ha egy más tulajdonában lévő rabszolgát neveznek ki örökösnek, a gazdáját meg lehet bízni a
bizalmi vagyonkezelés végrehajtásával. Ez utóbbi azonban nem köteles azt végrehajtani,
kivéve, ha a rabszolgája révén ő lesz a hagyaték örököse. Ha azonban a rabszolgát a gazdája
utasítására a birtokba lépése előtt manumifikálják, akkor a rabszolga elfogadhatja a birtokot,
ha úgy dönt, és a gazda nem lesz köteles a bizalmi vagyonkezelést végrehajtani, mert nem ő
lett az örökös, a rabszolga pedig nem lesz erre kötelezve, mert nem őt bízták meg vele. Ezért
ebben az esetben méltányossági keresetnek van helye, hogy az, aki a hagyatékból hasznot
húz, a bizalmi vagyonkezelés végrehajtására kényszerüljön.
63. Callistratus, A monitórius ediktumról, IV. könyv.
Ha egy olyan örökös, aki nem tud arról, hogy bizonyos vagyontárgyat hagyatékba adtak, azt a
temetési költségek kifizetésére használja fel, nem felel az említett vagyontárgy előállítása
iránti perben, mivel nem birtokolja azt, és nem cselekedett csalárd módon annak elkerülése
érdekében, hogy ne birtokolja. Az örökhagyónak azonban meg kell adni a tényállási keresetet
annak érdekében, hogy az örökös kártalanítsa őt.
64. Papinianus, Kérdések, XV. könyv.
Amikor egy olyan esetről van szó, amely egy több személyre feltételesen hagyott bizalmi
vagyonkezelőre vonatkozik, és az örökhagyó tévedésből elmulasztotta őket egymás helyébe
állítani, de ezt a kölcsönös helyettesítést egy második végrendeletben említette, amellyel a
helyettesítést elvégezte, Marcus és Commodus isteni császárok egy rescriptumban
megállapították, hogy az örökhagyó szándéka nyilvánvalóan az volt, hogy a bizalom
kedvezményezettjeinek kölcsönös helyettesítését hozza létre; ugyanis a bizalmi
vagyonkezelői szerződés esetében az örökhagyó bizonytalan szándékának megállapítása
érdekében pusztán feltételezés is elfogadható.
65. Ugyanaz, Kérdések, XVI. könyv.
Ha a peculiumot hagyatékba adják, az növelhető és csökkenthető; ha az azt alkotó vagyon új
szerzeményekkel gyarapodik, vagy az eredeti összeg csökken. Ugyanez a szabály vonatkozik
az örökhagyó rabszolgáira is, függetlenül attól, hogy az örökhagyó a rabszolgák egészét vagy
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csak egy bizonyos részét hagyja örökül, például a városi vagy a vidéki házához tartozó
rabszolgákat, és a későbbiekben megváltoztatja az említett rabszolgák feladatait vagy
munkáját. Ez a szabály a hordárként vagy inasként szolgáló rabszolgákra is vonatkozik.
1. Egyes hatóságok szerint egy lovascsapat hagyatéka érvénytelen, ha a csapathoz tartozó
lovak egyike elpusztul, de ha időközben a veszteséget pótolják, a csapat az örökhagyóé lesz.
2. Stichust Titiusra hagyta, és Titius halála után egy hagyatékkal együtt szabadságát is
megkapta volna. Amint a hagyatékot Titius halála után bejegyzik, jogosult lesz a
szabadságára. Ugyanez a szabály érvényesül, ha Titius halálakor szabadságra utasították.
3. Ha azonban a rabszolgát Titiusra hagyták, aki egyben az örökhagyó hagyatékának egy
részének örökösévé is kinevezték, és ez utóbbi elrendelte, hogy az említett rabszolga Titius
halála után szabad legyen, akkor a rabszolga Titius halála után jogosult lesz a szabadságára,
függetlenül attól, hogy Titius elfogadta-e a hagyatékot vagy sem.
66. Ugyanaz, Kérdések, XVII. könyv.
Maevius egy földterületet hagyott Titiusra és rám egy feltétellel, és az örököse ugyanezt a
földet ugyanilyen feltétellel rám hagyta. Julianus azt mondja, hogy a feltétel teljesülése esetén
mindkét végrendelet alapján ugyanaz a rész fog engem illetni. A szándékosság kérdése
azonban felmerül, mert hihetetlennek tűnik, hogy az örökösnek az lett volna a szándéka, hogy
ugyanaz a hagyatékrész kétszer is ugyanazt a személyt illeti meg. Mégis nagyon valószínű,
hogy a hagyaték másik felére gondolt. Ugyanis a császár alkotmánya, amelyben úgy
rendelkezett, hogy ha ugyanazt a vagyont többször hagyják ugyanarra a személyre, nem ró
további terhet az örökösre, mivel az csak egy végrendeletre vonatkozik. Az adós azonban nem
mindig hagyhatja jogszerűen örökül azt, amivel tartozik, mivel ahhoz, hogy ezt megtehesse, a
hagyatékban szereplő vagyonnak nagyobb értékűnek kell lennie, mint a tartozás. Ha ugyanis
ugyanazt a vagyontárgyat ugyanolyan feltételek mellett hagyják hátra, mint amilyenek szerint
az esedékes, akkor milyen előnye származik a hagyatékból?
1. Egy Maevius tulajdonában lévő földterület egy részét két személy végrendelete Titiusra
hagyta. Nem alaptalanul döntöttek úgy, hogy amennyiben a Maevius tulajdonát képező részt
az egyik örökös átadta, a másik végrendelet alapján ugyanerre a részre vonatkozóan
felmentést kaptak, és hogy amennyiben a részt elidegenítették, az örökös azt később nem
szerezheti vissza az egyszer már megszűnt kereset alapján.
2. Amennyiben csupán a föld egy részének, de nem a Maevius tulajdonát képező
földrészletnek az átruházásáról volt szó, a korábbi kifizetés nem szüntette meg a második
keresetet, és a másik örökös bármilyen módon átadhatta a birtoknak ugyanezt a részét, miután
az egyszer már a sajátjává vált; mivel magától értetődő, hogy több személynek is lehet
törvényes joga egy földterületre, még akkor is, ha az nincs részekre osztva.
3. Ugyanez a vélemény nem áll fenn akkor, ha egy rabszolgát két végrendelet általánosságban
hagynak, mert ha egy rabszolgát az egyik végrendelet alapján átadnak, és az egyszer az
örökhagyó tulajdonába kerül, még ha később el is idegeníthető, a másik örökös nem adhatja
át. Ugyanez a szabály vonatkozik a kikötésre is. Ugyanis ahol egy rabszolgát általános
értelemben hagynak örökül, ott külön rabszolgát kell érteni, úgyhogy, ahogyan a hagyaték
eleve érvénytelen, ha olyan vagyontárgyat tartalmaz, amely az örökhagyó tulajdonát képezi,
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úgy az olyan vagyontárgy átadása is érvénytelen, amelynek tulajdonjogát az örökhagyó utólag
szerezte meg, még akkor is, ha már nem ő a tulajdonosa.
4. Ha az örökös egy holttestet temetett el egy olyan földterületen, amelyet neki
adományoztak, akkor az egész földterület értékét a temetés előtt kell felbecsülni. Ezért, ha a
földterületet átruházták, csak ésszerű, hogy az örökhagyónak megmaradjon a végrendelet
szerinti kereseti joga, hogy kártalanítsa őt az ingatlan elidegenítése miatt.
5. Amikor egy örökhagyó, akit az egyik örökösnek bizonyos vagyontárgyak átadására
köteleztek, kifizette a hagyaték becsült értékét, és ezt követően egy kiegészítő záradékot
mutattak be, amelyben az összes örököst ugyanannak a vagyontárgynak az átadására
kötelezték, úgy ítéltem meg, hogy annak tulajdonjogát nem lehet újra követelni. Mert
valóban, ha egy fél többféle módon is él a hagyaték végrendelkezésének megállapításával,
akkor nem úgy kell érteni, hogy ugyanazt a vagyontárgyat többször is ugyanarra a személyre
hagyta, hanem csupán többször is megemlítette azt.
6. Ha egy földterületet örökbe adnak, és a haszonélvezet valaki másé, akkor is követelhető az
örököstől, mivel a haszonélvezet, bár jogilag nem része a földnek, mégis magában foglalja
annak hasznát. És valóban, ha egy földterületet hagynak hátra, kereset indítható annak
érdekében, hogy az örököst kötelezzék mindannak átadására, amit át kell adni, és követni kell
a hagyatékot; például, ha egy földterületet zálogjoggal terhelnek, vagy ha az valaki más
birtokában van. Ugyanez a szabály azonban nem vonatkozik más szolgalmi jogokra. Ha a
saját tulajdonomat hagyják rám, a hagyaték a fent említett okok miatt nem lesz érvényes.
7. Amennyiben az önkormányzatot a haszonélvezeti jog fenntartásával örökösnek nevezik ki,
a puszta tulajdonjogot az önkormányzat azért hagyhatja örökül, mert a haszonélvezetet a
használat elmaradása miatt elveszítheti.
67. Ugyanaz, Kérdések, XIX. könyv.
Ha az örökösnek az örökhagyó családjából ki kell választania egy személyt, akinek a halála
időpontjában végrendelkezésre álló vagyontárgyat át kell adnia, a választás után nem
hagyhatja jogszerűen ugyanazt a vagyontárgyat végrendelettel másra, mert a vagyontárgyra
egy másik végrendelet alapján tarthat igényt. Ezért nem lesz-e érvénytelen a hagyaték, mint
amikor egy hitelezőnek hagynak örökséget; hiszen amíg meggondolhatja magát, nem kellenee helyesen a hitelezőhöz hasonlítani? Mégis, amíg a választása áll, addig hitelezőhöz fog
hasonlítani, de amikor meggondolja magát, nem lesz joga igényt tartani a vagyonra egyik
végrendelet alapján sem.
1. Ahol a Falcidai törvény előnyeit igénylik, ott mindent úgy kell végrehajtani, mintha a
bizalmat az első végrendelet kifejezetten arra hagyta volna, akit azután választottak, mert a
választás szükségessége nem keletkeztet saját szabadosságán alapuló kötelezettséget. Mert
vajon az, aki feltétlenül köteles lenne lemondani arról, amit hagyott, úgy tekinthető-e, mint
aki saját vagyonából hagyott valamit ?
2. Ezért, ha a családban három azonos vagy különböző fokú személy van, akikre egy
vagyonkezelői megbízást hagytak, elegendő, ha azt az egyikükre hagyják, mert az örökhagyó
akaratának teljesítése után a többieket a feltétel kizárja.
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3. Ha azonban az örökhagyó családjának egyik tagja lesz az örökös, és a földterületet egy
idegenre hagyja, a végrendelet alapján a bizalmi vagyonkezelői jog teljesítése per tárgyává
tehető, ha a család egyetlen tagját sem jelölte ki az örökös. Ha azonban végrendeleti örököst
nevezett ki, akkor magától értetődő, hogy a rosszhiszeműségen alapuló kereset indítható a
többi, a bizalmi vagyonkezelést igénylő személy ellen, mivel ugyanaz az ok, amely lehetővé
teszi számukra, hogy a bizalmi vagyonkezelésből hasznot húzzanak, a hallgatólagos kártérítés
alapját is képezi.
4. Ha az örökös az örökhagyó családjának két tagját nevezi ki örökösnek a hagyaték
egyenlőtlen részeire, és a föld egy bizonyos részét (például egy negyedét) egy idegennek
hagyja, a bizalmi vagyonkezelői szerződés teljesítése nem követelhető az örökösök által
öröklési jogon megtartott részek tekintetében, mintha a földet valamelyikükre elsőbbségi
hagyatékként ruházták volna; de a család minden tagja egyenlő arányban követelheti az
idegenre hagyott rész egyenlő részét, és hozzájárulást kell fizetni annak érdekében, hogy ezek
az örökösök a többiekkel egyenlő arányban részesülhessenek.
5. Ha azonban az örökös a földet a család egyik tagjára hagyja, és megbízza, hogy azt egy
idegennek adja át, felmerül a kérdés, hogy követelhető-e e megbízás teljesítése. Azt mondtam,
hogy ez csak akkor lehetséges, ha az örökösre egy olyan összeget is hagynak, amely
megegyezik a föld értékével. Ha azonban az első örökhagyó a bizalmi vagyonkezelést a
következőképpen hagyta volna meg: "Megbízom, hogy hagyja ezt a földterületet arra, akire
akarja, vagy családom azon tagjaira, akikre akarja, hogy hagyja", akkor a dolog mentes a
nehézségektől. Ha azonban a bizalmi vagyonkezelést a következő szavakkal állapították meg:
"Nem kívánom, hogy a földterület kikerüljön a családomból", akkor az örökös utódai úgy
értelmezhetők, hogy az idegen javára létrehozott bizalmi vagyonkezeléstől függően
kötelezettek; és az első örökhagyó családtagjai utólag jogosultak lesznek követelni a bizalom
végrehajtását, természetesen annak halála után, akit első helyen kiválasztott.
6. Ezért ha az örökhagyó egyik rokonának kiválasztása után nem hozható létre egy idegen
javára bizalmi vagyonkezelői jog, a kiválasztott fél nem részesülhet a bizalmi vagyonkezelői
jog előnyeiből, hacsak nem nyújt biztosítékot a földterület halálakor történő
visszaszolgáltatására, ha az abban az időpontban ténylegesen nem a családban van.
7. "Arra kérlek, hogy amikor meghalsz, adj át egy ilyen és ilyen földterületet bármelyik
felszabadított emberemnek, akit kiválasztasz." Ezek a szavak úgy tűnik, azt jelentik, hogy a
választás magáé az örökösé lesz, és a felszabadítottak közül senki sem tarthat igényt a birtokra
mindaddig, amíg valaki mást lehet előnyben részesíteni vele szemben; de ha az örökös
meghal, mielőtt a kiválasztás megtörtént volna, akkor az összes felszabadított igényt tarthat a
földre. Ebből következik, hogy ahol a birtokot egynek adják, egy közülük nem tarthat igényt
rá, amíg többen élnek, de mindannyian igényt tarthatnak rá, bár nem mindenkinek hagyják; és
egy csak akkor tarthat igényt rá, ha az örökös halálakor ő az egyetlen túlélő.
8. Ha, miután örökösömmé neveztelek ki téged, az általam sajátomnak vélt vagyonodat
Titiusra hagyom, ebben az esetben nincs ok Neratius Priscus véleményének alkalmazására,
amely szerint az örökös nem kényszeríthető a hagyaték kifizetésére, mivel az örökösöknek
mentességet kell biztosítani, hogy ne legyenek kénytelenek megvásárolni azt a vagyont,
amelyet az örökhagyó abban a benyomásban hagyott, hogy az a sajátja. Az emberek ugyanis
sokkal inkább hajlamosak saját vagyonukat hagyni, mint másokét megvásárolni, és ezzel
terhet róni az örökösökre, ami ebben az esetben nem történik meg, mivel a vagyon
tulajdonjoga az örökösre száll.
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9. Ha az örökhagyó kihagyja a bizalmat létrehozó szavakat, és a hagyatékba adott egyéb
vagyon úgy tűnik, hogy megegyezik azzal, amit írni kellett volna, a bizalom jogszerűen jön
létre, és vélelmezhető, hogy kevesebbet írtak, mint amennyit szántak; ugyanúgy, ahogyan az
örökösök és hagyatékok kijelölése esetén is értendő. Ezt a véleményt a mi illusztris Severus
császárunk is magáévá tette.
10. Ezenkívül Marcus császár egy rescriptumban kijelentette, hogy amennyiben az örökhagyó
a következőképpen rendelkezett: "Nem kételkedem abban, hogy a feleségem mindent, amit
tőlem kapott, vissza fog adni a gyermekeinek", akkor azt bizalmi vagyonkezelésnek kell
tekinteni. Ez a rescriptum a legnagyobb jelentőséggel bír, mivel feltételezi a tisztességes és jól
vezetett házasélet meglétét, és azt, hogy az apát nem tévesztették meg a mindkét fél
gyermekeinek javára létrehozott bizalmi vagyonkezelői jogra való hivatkozással. Ezért,
amikor ez a legbölcsebb herceg, aki lelkiismeretesen betartotta a törvényeket, észrevette, hogy
a bizalom létrehozásakor használt szokásos kifejezések kimaradtak, úgy döntött, hogy a
használt nyelvezetet úgy kell értelmezni, mintha egy bizalmat alapítottak volna.
68. Paulus, Kérdések, XI. könyv.
Felmerül a kérdés, hogy a férj által a feleségének életében ajándékozott vagyontárgyakat
bizalmi vagyonkezelésnek kell-e tekinteni. Azt válaszoltam, hogy amit az asszony kapott, azt
a férje vagyonától elkülönítve és különállóan kell tekinteni, és ezért nem tartozik a trösztbe,
mert az asszony jogosult lenne rá, még akkor is, ha lenne más örökös. Az azonban
egyértelmű, hogy a férj nem terhelheti a feleségét ilyen jellegű vagyonnal azzal a céllal, hogy
azt valaki másnak átadja.
(69) Papinianus, Kérdések, XIX. könyv.
"Arra kérem Lucius Titiust, hogy elégedjen meg száz aureival." Megszilárdult, hogy
amennyiben egy ilyen záradékot tesznek a végrendeletbe, az érvényes bizalmi vagyonkezelést
hoz létre. De mi van akkor, ha az örökhagyó, miután a hagyatékának egy részére örökösöket
rendelt, a következőképpen szólna: "Azt kérem, hogy Lucius Titius elégedjen meg a száz
aureusnyi részével"? A társörökösöknek joguk lesz követelni a hagyatékból való részesedését,
akár megtartja, akár elsőbbségi hagyatékként tartja meg azt az összeget, amellyel az elhunyt
azt kívánta, hogy elégedjen meg. Kétségtelenül jobb ezt a véleményt elfogadni, mint azt, hogy
a bizalmi vagyon azokkal szemben is követelhető, akiket az örökhagyó nem említett. Úgy
véljük, hogy ugyanez a szabály érvényesül, ha az örökhagyó az egész hagyatékára egy
örököst jelölt ki azzal a céllal, hogy előnyben részesítse azt, aki a törvényes örököse lesz, és a
következő megfogalmazást használta: "Arra kérlek, hogy elégedj meg száz aureival, amelyet
rád hagytam a vagyonom helyett, amely a törvény erejénél fogva a testvéremre száll".
1. Ha egy földterületet azzal a megállapodással hagynak meg, hogy az a családban marad, és
azt az örökös beleegyezése nélkül, kényszerértékesítés útján elidegenítik, a vevő megtarthatja
azt addig, amíg az adós birtokában lehetett volna, ha a tulajdonát nem adták volna el, de
halála után nem tarthatja meg, mivel az idegen örökös kénytelen lesz azt átadni.
2. Egy anya, aki serdülőkor alatti fiát örökösévé nevezte ki, gyámot is rendelt neki, és az
utóbbit bízta meg: "Hogy adja át a birtokot Semproniusnak, ha a fia meghal, anélkül, hogy a
tizennégy éves kort elérné". Noha az anya jogilag nem jelölhetett ki gyámot, a bizalmi
vagyonkezelést mégis úgy kell értelmezni, hogy az szabályszerűen jött létre. Ha ugyanis az
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apa gyámot nevezne ki, és nem a törvényes előírásoknak megfelelően készült végrendelettel
bízná meg a bizalmi vagyonkezelést, a bizalmi vagyonkezelést ennek ellenére ugyanúgy
végre kell hajtani, mintha a végrendelet a törvénynek megfelelően készült volna. Ahhoz, hogy
egy serdülőkor alatti kiskorút meg lehessen bízni a bizalmi vagyonkezeléssel, elegendő, ha az
örökhagyó az általa kijelölt gyámját bízza meg vele, vagy azt, akit ő gyámjának vélt.
Ugyanezt a szabályt kell alkalmazni abban az esetben is, ha egy serdülőkor alatti gyermek
vagy kiskorú személy számára neveznek ki gondnokot. Az sem számít, hogy a szabályszerűen
kirendelt gondnok még az apa életében meghal-e, vagy hogy felmentették-e a szolgálat alól
valamilyen kiváltság miatt, amelyet élvezett, vagy hogy életkora miatt nem járhatott el a
gyámoltért, akinek a részére kirendelték; mivel ezekben az esetekben bizonyos, hogy a
bizalom nem semmisül meg, mert úgy tekintik, hogy a gyámot bízzák meg annak
végrehajtásával. Ezért ezen elvvel összhangban úgy döntöttek, hogy az a gyám, aki a
végrendelet alapján semmit sem kapott, nem bízható meg a gyámoltja javára szóló bizalmi
vagyonkezelővel, mivel valahányszor egy idegen javára szóló bizalmi vagyonkezelőt bíznak
meg, azt a gyámja nevében kell végrehajtani, és nem a saját nevében.
3. Ha az örökhagyó a testvérét jelölte ki örököséül, és megbízta, hogy ne adja el a házát,
hanem tartsa meg a családban, és az örökös nem tett eleget a kérésnek, hanem eladta a házat,
vagy meghalt, miután egy idegent jelölt ki örököséül; mindazok, akik a családhoz tartoznak,
követelhetik a bizalom teljesítését. De mi van akkor, ha nem mindannyian azonos fokúak? Ezt
a kérdést úgy kell eldönteni, hogy a legközelebbi rokonságban álló felet tekintjük az első
örökösnek, aki az öröklésre hivatott; a távolabbi örökösök jogai azonban mégsem sérülhetnek
az előttük állók miatt, és a legközelebbi rokon csak akkor fogadható be, ha kész biztosítékot
adni a háznak a család részére történő visszaszolgáltatására. Ha azonban az elsőként
befogadott örököstől nem követelnek biztosítékot, akkor ezen az alapon nem keletkezik
keresetindítási jog a vagyon visszaszerzésére; ha azonban a ház valaha is idegen kezekbe
kerülne, a családtagok javára a bizalmi vagyon teljesítésének kikényszerítésére irányuló
kereset indulhat. Úgy vélem, hogy a legközelebbi hozzátartozóktól a rosszhiszeműségre
alapított kivétel benyújtásával jogszerűen követelhető biztosíték, még akkor is, ha a családnak
távolabbi fokon nincs túlélő tagja.
4. Ha a család egyes tagjai később emancipálódnak, felmerülhet a kérdés, hogy ők is
jogszerűen követelhetik-e a vagyonkezelői szerződés végrehajtását. Úgy vélem, hogy a
törvény szerint megtehetik, mivel az örökhagyó által ily módon említett személyek az
"örökhagyó családtagjai" kifejezésbe értendők.
70. Ugyanaz, Kérdések, XX. könyv.
Antoninus császár egy rescriptumban kimondta, hogy ha az örökhagyó nem kapott semmit a
hagyatékból, akkor nem kötelezhető arra, hogy fizessen a rábízott kedvezményezettnek, de az
örökössel szemben fennálló perbeli jogait átruházhatja rá. De mi van akkor, ha nem a
hagyaték teljes összegének, hanem csak egy részének átadására kötelezték, és ő ezt
megtagadta? Kénytelen lenne-e átruházni az összes kereseti jogát, vagy csak a hagyatékban
foglaltaknak megfelelő összeget? Ez utóbbi vélemény az ésszerűbb, de ha a hagyaték
birtokába jutott volna, akkor a bizalmi vagyonkezelői jog alapján nem lenne köteles többet
fizetni, mint amennyit kapott.
1. Ha egy olyan örökös, akire száz aurei-t hagytak, a kétszeresét kéri, a bizalmi vagyonkezelőt
a hagyaték összegére csökkentik; és ha a bizalmi vagyonkezelő egy bizonyos idő után lép
hatályba, csak a hagyaték kamatát lehet beszedni. Ez a szabály nem változtatható meg azért
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sem, mert az örökhagyó a hagyaték átvétele után esetleg nagy hasznot húzott valamilyen más
ügyletből, vagy megmenekült a felelősség alól egy olyan büntetés miatt, amely valamilyen
kikötésből ered, amelynek végrehajtásával fenyegették. Ez az elv azonban csak akkor
alkalmazható, ha a hagyatékba adott összeg megegyezik a bizalmi vagyonkezelői szerződés
összegével. Ha ugyanis pénzt kaptak, és a felet arra kérik, hogy adjon át másnak valamit a
sajátjából, bár az lehet, hogy nagyobb értékű, az örökhagyónak nem szabad meghallgatni, ha a
hagyaték átvétele után hozzájárulást követel; mert a méltányosság nem engedi meg, hogy az
örökhagyó átadja a bizalmi vagyonkezelőnek azt, amit hagyatékként kapott.
2. Ha egy bizonyos ember, aki fiát nevezte ki örököstulajdonának egy részére, nagybátyját
nevezi ki társörökösnek, és kéri az utóbbit, hogy a fiát tegye társörökösévé a gyermekeivel
egyenlő feltételek mellett, és a fiára hagyott összeg kisebb, mint a nagybátyjaé, akkor ennél
többet nem lehet követelni; mert ha ennél többet kellene követelni, akkor úgy határoztak,
hogy számot kell adni arról a haszonról, amelyet a nagybácsi beszedett, vagy beszedhetett
volna, de rosszhiszeműségből nem vett fel; éppúgy, mint ahogyan akkor kell eljárni, ha
százezer aurei hagyatékként maradt, és az örökhagyót egy bizonyos idő után egy nagyobb
összeg megfizetésére kötelezik.
3. Ha egy vagyonkezelőt megbíznak azzal, hogy a hagyatéknak a halála időpontjában
fennmaradó részét átadja, eladja az ingatlant, és az abból származó bevétellel másikat vásárol,
nem állapítható meg, hogy a hagyaték ilyen módon történő elidegenítésével csökkentette
volna a hagyatékot.
71. Ugyanő, Vélemények, VIII. könyv.
De amit ilyen körülmények között vásárolnak, azt át kell adni, mintha tulajdonjogot cseréltek
volna.
72. Ugyanaz, Kérdések, XX. könyv.
Ugyanezt a szabályt kell betartani akkor is, ha az örökös a hagyaték pénzéből fizette ki saját
hitelezőit, mert nem tekinthető úgy, hogy elherdálta a hagyatékból megmaradt összeget.
(73) Ugyanaz, Kérdések, XXIII. könyv.
Ha egy Pamphilától születendő rabszolgát hagynak rám, és én megvásárolom Pamphilát, és ő
gyermeket szül a házamban, akkor jó okkal mondható, hogy az említett gyermek nem úgy
értelmezendő, mintha azt én szereztem volna ellenérték fejében, és ezért a végrendelet alapján
követelhető a gyermek, mintha valóban megvásároltam volna; úgyhogy, ha a vételárhoz való
hozzájárulás történik, akkor annyit kaphatok, amennyibe a gyermek az anya becsült értékének
levonása után került volna nekem, és az ügy tárgyalására kijelölt bírónak meg kell becsülnie
ennek összegét.
74. Ugyanaz, Kérdések, XXVII. könyv.
"Az örökösöm fizessen száz aurei-t Titiusnak haladéktalanul." Az örökhagyó ezután
meghosszabbította a hagyaték kifizetésének határidejét. Nem igaz, ahogy Alfenus mondja,
hogy a száz aurei-t azonnal ki kell fizetni, mert a kifizetésre határidőt állapítottak meg.
75. Ugyanő, Vélemények, VI. könyv.
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Egy katona levelet küldött a nővérének, amelyet halála után utasított, hogy nyissa ki, és ebben
a következőket írta: "Szeretném, ha tudnád, hogy nyolcszáz aurei-t adok neked",
megállapították, hogy a nővér javára bizalmi vagyonkezelői jog jött létre, és hogy ennél jobb
bizonyítékot senki sem hagyhatott volna hátra az utolsó akaratáról. Ugyanis úgy ítélték meg,
hogy a bizalmi vagyonkezelői jog ugyanúgy megállja a helyét, mintha az elhunyt maga szólt
volna a félhez, akire közvetve ruházta a juttatást.
(1) Egy férfi, akit egy hagyaték egy részének örökösévé neveztek ki, és bizonyos előnyben
részesített hagyatékokat is rábíztak, meghalt, mielőtt a hagyatékba belépett volna. Úgy ítélték
meg, hogy az ő része a helyettesítésre kijelölt társörököseit illeti meg, de ami a társörökösökre
bízott elsőbbségi hagyatékban szerepelt, az a saját örököseire száll.
76. Ugyanő, Vélemények, VII. könyv.
Amikor egy fiú perelt anyja végrendelkezésének meghiúsulása miatt különböző
törvényszékek előtt, és a bírák különböző határozatokat hoztak, a fiút legyőző örökös nem
lesz jogosult az előnyben részesített hagyatékokra, legalábbis azokra a részekre, amelyeket a
fiú a többi társörököstől kapott volna, mint ahogy a többi örökhagyó sem jogosult a fiúval
szemben bármilyen keresetre; de úgy döntöttek, hogy a végrendelet által adott
szabadságadományokat végre kell hajtani, mivel a fiú részben megszegte anyja akaratát. Ezt a
szabályt nem lehet alkalmazni a szolgalmi jogokra, amelyek nem csökkenthetők részben.
Nyilvánvaló, hogy a szolgalmat teljes egészében követelni kell attól, aki a fiút legyőzte, de
csak egy részének felbecsült értékét kell megfizetni; vagy ha a fiú kész a szolgalmat
átruházni, ha az árat megfizetik, az örökhagyó csalásra hivatkozva kivételes jogcímen el lesz
zárva, ha nem nyújtja be egy részének felbecsült értékét, éppúgy, mint a falkai törvény
esetében.
1. "Lucius Semproniusra hagyom Publius Maevius teljes vagyonát." Ebben az esetben
Sempronius csak azokért a terhekért felel, amelyek Maevius hagyatékát terhelik, és amelyek
annak haláláig fennálltak, aki Maevius örököse lett; ahogyan a fizethető kölcsönök helyett a
perbeli jogok is átruházásra kerülnek.
2. A tulajdonos egy földterületet, amelynek haszonélvezetét egy örökösre hagyta, bizonyos
feltételekkel örökül hagyott. A végrendelet feltételei nem tették lehetővé, hogy az örökös a
haszonélvezeti jog miatt a haszonélvezetből származó hasznot megtartsa. Más a vélemény a
földterülethez kapcsolódó bizonyos szolgalmi jogok tekintetében, amelyekhez a szolgalmi jog
az örököst megillette, mivel a haszonélvezetet a földterület részeként kapja meg.
3. "Örökösöm adja meg Titiusnak, ami Sempronius végrendelete szerint nekem jár." Mivel az
örökhagyó, aki egyben örökhagyó is volt, korábban élt a novációs joggal, a hagyaték nem volt
kifizethető a végrendelet alapján; és úgy ítélték meg, hogy a hamis ábrázolás nem sértette az
örökhagyót, és ami elsősorban igaz volt, az nem tekinthető teljesen hamisnak.
4. Ha egy rabszolgát feltétel nélkül manumifikálnak, de valamilyen jogi akadály miatt nem
kaphatja meg szabadságát, amint a hagyatékba lép, és mert állapota nem állapítható meg,
vagy valamilyen további okból, például házasságtörés vádja miatt, nem számíthat sem a
hagyatékra, sem az ugyanazon végrendelet által feltétlenül biztosított vagyonkezelői jog
előnyeire, mert eltelt az idő, amikor élhetett volna ezekkel.
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5. Egy apa, aki lányát jelölte ki örököstulajdonának felére, a következő rendelkezést tette
végrendeletében: "Arra kérem, hogy amikor meghalsz, még ha lesznek is más gyermekeid,
hagyj nagyobb részt a vagyonodból Semproniusra, az unokámra, tiszteletére a nevemnek,
amelyet ő visel." Úgy tűnik, hogy a lány szükségszerűen arra kényszerül, hogy elsősorban
egyenlő részt adjon valamennyi unokájának, de megvan a választási lehetősége, hogy rögzítse
azt a nagyobb összeget, amelyet apja az egyik unokájának kívánt juttatni.
6. Egy anya, anélkül, hogy a megfelelő formalitásokat betartotta volna, gyámot rendelt ki a
fiának, és örökséget hagyott rá, azzal a feltétellel, hogy a gyám beleegyezik abba, hogy a
prétor rendelete megerősítse. Ha a praetor nem tartja őt alkalmas személynek, mindazonáltal
nem tagadható meg tőle a hagyaték visszaszerzése iránti kereset.
7. Ha valaki a Mucian-kötvényt azért nyújtotta be, hogy az örökhagyó által tiltott cselekedet
ellen védekezzen, és ezt követően ilyen cselekményt követ el, akkor a hagyaték hasznát is
vissza kell adnia, amelynek visszaadását kezdetben megígérte.
8. Az örökhagyó nem élhet egyszerre több intézkedéssel, mivel a hagyaték nem osztható több
részre. Mivel ugyanis a hagyatékot nem azzal a szándékkal hagyják rá, hogy az örökhagyó
több keresetre is hivatkozhasson, hanem azért, hogy könnyebben perelhessen, ezt úgy teheti
meg, hogy azt a keresetet választja ki, amelyiket akarja.
9. A felhatalmazás arra vonatkozik, hogy a hagyatékot az örökhagyótól a végrendelet
feltételeinek megfelelően történő kifizetése után visszaszerezzék, ha a végrendelet
érvénytelenségéről határoznak, ha ismert, hogy az elhunyt emléke rossz hírbe került;
különösen, ha az örökhagyót a hagyaték kifizetése után árulásért elítélték.
77. Ugyanő, Vélemények, VIII. könyv.
Ahol egy apa a gyermekeit és azok anyját az alábbiak szerint rendelte örökösének: "Arra
kérlek téged, lányom, hogy miután vagyonom részeként elfogadtál száz aurei-t a toszkániai
birtokkal együtt, add át anyádnak a hagyatékomból rád eső részt", úgy ítéltem meg, hogy a
hagyaték felosztásakor a lányt megilleti az annak részeként említett földterület, és hogy a
pénzt a részén felül megtarthatja.
(1) Azok a személyek, akiknek mortis causa adományt adományoztak, tetszőleges időtartamra
szóló bizalmi vagyonkezeléssel terhelhetők; és ezt a bizalmi vagyonkezelést az örökösöknek
kell végrehajtaniuk, miután levonták a falcidiai részt, amely az ilyen jellegű adományok
esetében a hagyaték példáját követi. Amennyiben az adománynak csak egy része kerül a
bizalmi vagyonkezelésbe, ez utóbbira is vonatkoznak a falkidi törvény kiváltságai. Ha
azonban az örökhagyó a tartás biztosítását kívánta, akkor úgy kell tekinteni, hogy végakarata
szerint a falkidi törvény teljes terheit az adomány fennmaradó részének kell viselnie, mivel
nem kétséges, hogy az elhunyt szándéka szerint a teljes tartás biztosítása a nagyobb összegű
hagyatékátadás figyelembe vételével.
(2) Egy anya, aki házasságon kívül született gyermekei számára mortis causa adományt kívánt
tenni, megengedte, hogy a hozományáról rendelkezzenek. Ezt követően, miután más
örökösöket jelölt ki, arra kérte gyermekeit, hogy a hozományt adják vissza férjének. Úgy
ítélték meg, hogy a hozományra vonatkozó teljes bizalom a férjét illeti meg, amennyiben a
falkidi törvény nem avatkozik be; és ezért a férje jogosult a hozományt megtartani, még akkor
is, ha egyébként az örökösöknek a hozományból a falkidi rész visszaszerzésére irányuló
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keresetnek adtak volna helyt, ha a gyermekek a férjével kötött megállapodás alapján eljárást
indítanának.
(3) Bárki, aki süketnéma, és örökséget kap, jogszerűen utasítható, hogy halálakor adja át azt;
ugyanis az ennek tudatában nem lévő személyeket bizalmi vagyonkezeléssel lehet vádolni, ha
valamilyen előnyhöz jutnak egy végrendeletből anélkül, hogy tudnának róla.
(4) Egy fiú halálakor arra kérték, hogy a birtokot a saját fiainak vagy valamelyiküknek, akit ő
maga választ ki, adja át. Mivel ezt a fiút időközben egy szigetre száműzték, úgy döntöttek,
hogy a büntetés kiszabásával nem fosztották meg az örökös kiválasztásának jogától, és azt is,
hogy az a feltétel, amelytől a bizalom függött, haláláig fennállt, de az akkor élő gyermekeket
a bizalom alapján egyenlő arányban illeti meg, mivel az apa ekkor már nem volt képes
választani.
(5) Amikor egy férj, aki a Lex Julia megsértésével eladta a felesége hozományának részét
képező földet, örökséget hagyott rá, és a föld vevőjét a kapott árnál nagyobb összeg
kifizetésére kötelezte, úgy ítélték meg, hogy a vevő nem felelős a bizalmi vagyonkezelői
szerződés feltételei alapján. Ha azonban a nő, miután elfogadta a hagyatékot, az adásvétel
semmisségét kívánja kimondatni, a vevő által neki felajánlott vételárat követően a
rosszhiszeműségre hivatkozva kivételt tehet.
(6) Egy hitelező arra utasította adósát, Maevius-t, hogy fizesse ki a neki járó összeget
Titiusnak, akinek mortis causa adományt szándékozott tenni. Ha Maevius, tudván, hogy
hitelezője meghalt, kifizeti a pénzt, megállapítást nyer, hogy a felelősség alóli mentesülése
nem következik be; és még ha Maevius nem is lenne fizetőképes, a teljes összeg behajtása
iránt nem lehet keresetet indítani Titius ellen, és a falcidiai törvény szerint sem, mert Titius
nem tekinthető úgy, hogy mortis causa kapott volna valamit. Más lenne az eset, ha Maevius,
nem tudván, hogy hitelezője meghalt, tévedésből fizetné ki a pénzt, mert a falkidiánus törvény
alapján minden esedékes összeg behajtható lenne.
(7) Egy apa bizonyos földeket tartozott a lányának az anyja végrendelete alapján létrehozott
bizalmi vagyonkezelői jog alapján, és az említett lányt örökösnek nevezte ki a hagyatékának
egy részére, hogy kompenzálja őt az anyja hagyatékának azon összegéért, amelyre a bizalmi
vagyonkezelői jog alapján jogosult lett volna, és később azt kívánta, hogy az említett földeket
a fiának adják, akit kitagadott az örökségből. Úgy határoztak, hogy még ha a lány nem is
hajlandó elfogadni apja hagyatékát, a tröszt által hagyott vagyontárgyakat azon örökösöknek
kell átadniuk a fiúnak, akikre a lány által elfogadott hagyatékrész szállna. Még akkor is, ha a
lánya helyébe egy másik örököst állított, szükséges lenne, hogy a trösztöt a fia javára hajtsa
végre.
(8) Ha egy apa, aki bizonyos földek tulajdonosának hitte magát, azokat a fiára hagyta egy
bizalmi vagyonkezelői szerződés alapján, és az említett földeket kilakoltatták, a fiú javára
nem indítható per a testvéreivel és a társörökösökkel szemben. Ha azonban az örökhagyó
felosztotta vagyonát a fiai között, nem tekinthető úgy, hogy az volt a szándéka, hogy az
előnyben részesített hagyatékokat visszaadja a társörökösöknek, kivéve, ha ők maguk is
készek voltak látni, hogy apjuk végrendeletét a testvérük javára hajtották végre.
(9) Ha egy apa egy bizonyos pénzösszeget hagyott bizalmi vagyonkezelésben a lányára, akit
kitagadott, és azt kívánta, hogy az említett összeget a házasságkötéskor hozományként adják
neki, és hogy a fia állapodjon meg a hozományról, és ha ez utóbbi a hozománynál kisebb
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összeget fizet, nyilvánvaló, hogy a fennmaradó összeget a lánynak kell kifizetnie. Ha válásra
kerülne sor, a leány jogszerűen követelhetné a bizomány teljesítését, így a kikötés alapján a
keresetindítás joga őt illetné meg, mivel nem valószínű, hogy az apa a kikötést azért kívánta
közbeiktatni, hogy leánya az első házasságkötés után hozomány nélkül maradjon. Ha azonban
a lány később mégis megházasodna, a testvére által nyújtott biztosíték nem terjed ki a
második házasságra.
(10) Egy apa arra kérte a lányát, hogy halála időpontjában bizonyos ingatlanokat adjon át
bármelyik gyermekének, akit ő választ, és ő még életében az említett földterületet az egyik
gyermekének adta. Ez nem minősült a bizalmi vagyonkezelői szerződés feltételei szerinti
választásnak, mert míg az utóbbi időpontja bizonytalan volt, az ajándékozás időpontja biztos
volt, mivel az ingatlan elidegenítése az anya választására való tekintet nélkül történhetett az
egyik gyermek javára, aki a többiekkel együtt jogosult lett volna a bizalmi vagyonkezelői
szerződés előnyeire.
(11) "Megbízom örököseimet, hogy ne idegenítsék el a toszkán birtokot, és ne engedjék, hogy
az kikerüljön a családomból." Azokat is úgy kell érteni, hogy a végrendelet értelmében e
bizalom végrehajtására hívják fel azokat, akiknek az idegen örökösöknek az említett bizalom
alapján szabadságot kellett volna biztosítaniuk.
(12) "Megbízlak téged, feleségem, hogy halálod időpontjában minden vagyonomat, amely
bármilyen módon a kezedbe került, add oda és add vissza a lányomnak." Bármit is adott az
örökhagyó utóbb a feleségének egy kodicillummal, az a bizalmi vagyonba beletartozik, mivel
a két okirat kiállításának sorrendje nem ütközik a törvénybe és a szándékába; de ha a feleség
hozománya korábban a feleségre maradt, akkor joga van azt megtartani, mivel a vagyon ezen
rendelkezése inkább visszaadásnak, mint ajándékozásnak értendő.
(13) "Azt kívánom, hogy ilyen és ilyen földet kapjanak a felszabadított embereim, és ha
bármelyikük utód nélkül halna meg, azt kívánom, hogy a részük a túlélőké legyen." Miután az
örökhagyó egy apát és egy fiút is feljogosított, úgy ítélték meg, hogy a helyettesítés a
végrendelet alapján kizárt.
(14) Amikor egy kiskorú megbízott egy gondnokot azzal, hogy számoljon el a testvérének, aki
az örököse lesz, ez nem volt joghatályos. Ezért, bár a végrendelet úgy rendelkezett, hogy a
kifizetésre csak akkor kerüljön sor az említett testvérnek, amikor az nagykorúvá válik, mégis
úgy ítélték meg, hogy ez utóbbi a gondnok hozzájárulásával pert indíthat a testvére ellen,
mivel feltételezték, hogy az ő érdekeit inkább az örökhagyó vette figyelembe, mint hogy a
pénz kifizetését, amelyet jogszerűen be lehetett volna hajtani, elhalasszák.
(15) Amikor az örökhagyó, miután egy idegen személyt nevezett ki örökösévé a bizalmi
vagyonkezelői szerződés értelmében, megbízta, hogy halálakor bizonyos földeket adjon át a
felszabadított emberének, és kérte, hogy az említett földek ne kerüljenek a családon kívülre,
azt válaszoltam, hogy a helyettes köteles az említett földeket az elhunyt akaratának
megfelelően átadni. Az azonban, hogy a földeket azonnal vagy a feltétel teljesülésekor kell-e
átadni, az örökhagyó szándékától függő kérdés; de amennyire ez megállapítható, a megbízás
nem teljesíthető a kijelölt örökös halála előtt.
(16) Amennyiben egy bank üzletét trösztbe helyezték, és a hagyaték örököseinek a
hitelezőkkel szembeni kártalanítását kötvénnyel biztosították, az ügylet az eladáshoz hasonló,
és ezért nem szükséges megvizsgálni, hogy a kötelezettségek meghaladják-e a vagyont.
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(17) Egy apa egy vagyonkezelői szerződésben úgy rendelkezett, hogy a lánya bizonyos
rabszolgái, akiket a házasságkötéskor adott neki, a lánya tulajdonába kerüljenek. Véleményem
szerint az említett rabszolgák utódait, még ha az anyjuk a végrendelet végrehajtása előtt meg
is halt, a tröszt alapján át kell adni, és ugyanígy kell eljárni abban az esetben is, ha a lánya
házassága után korábban bármilyen adományt kapott.
(18) Ha az örökösök haláluk időpontjában kötelesek a hagyatékot átadni, akkor a felosztás
útján szerzett és a különböző társörökösökre átruházott követelések elvesztésének veszélye
éppúgy nem terheli őket, mint a hagyatékhoz tartozó földek értékcsökkenése, mert ha
felosztásra kerül sor, a vagyonváltozás megzavarja az érdekközösséget.
(19) "Azt kívánom, hogy a lányom, mint előnyös örökséget, az anyja vagyonát kapja meg."
Az apa által időközben esetlegesen kapott nyereség, amelyet nem tartott külön, hanem vagy
elfogyasztott, vagy a saját vagyonának részévé tett, nem tekinthető a lányra hagyottnak.
(20) "Azt kívánom, hogy minden hozzám tartozó, Pamphiliában, Líciában vagy bárhol másutt
található vagyontárgyat, amely anyám birtokához tartozott, adják át kedves testvéreimnek,
akik a te anyai nagybátyáid, hogy ne legyen velük vitád." Az anyai vagyon részét képező
összes ingatlan, amely változatlanul a tulajdonában maradt, a tröszthöz tartozott. Ezért az
említett vagyonból származó, az örökhagyó hagyatékába tartozó, és saját tulajdonává tett
pénzösszegek a bizalmi vagyonkezelői szerződés értelmében szintén nem esedékesek; mivel
az örökhagyó szándéka az volt, hogy megelőzze a rokonai között azt a nézeteltérést, amelyet a
vagyonközösség szokott kiváltani.
(21) Egy apa, aki halálakor több gyermekét is örökösévé nevezte ki, legidősebb lányának adta
a kulcsokat és a gyűrűt megőrzésre, és utasított egy jelenlévő szabadúszót, hogy adja át az
említett lányának az összes vagyontárgyat, amely az ő gondjaira volt bízva. Megértette, hogy
a "hagyatékkal kapcsolatos ügyeket valamennyi gyermeke közösen fogja intézni, és hogy a
lánya emiatt nem követelhet a bíróságon semmiféle előnyt a vagyon felosztása során.
(22) Ha a végrendelet hiányosnak bizonyul, a hibát megelőző vagy követő, hagyatékot vagy
bizalmi vagyonkezelést elrendelő szavak csak akkor tekinthetők a hiba orvoslásának, ha a
leírtak megegyeznek az örökhagyó szándékával.
(23) Egy fiú az anyját jelölte ki örökösének, és esküvel kötelezte, hogy a végrendelet által
létrehozott bizonyos megbízásokat teljesítse. Mivel a végrendeletet érvénytelennek
nyilvánították, azt válaszoltam, hogy az anya mindazonáltal kénytelen volt végrehajtani a
megbízást, mint törvényes örökös, mivel a végrendeletben foglalt kérések mindenfajta
öröklésre kiterjednek.
(24) "Mivel aggódom a lányom jólétéért, utasítom, hogy ne tegyen végrendeletet, amíg nem
lesznek gyermekei, hogy minden aggodalom nélkül élhessen." Úgy tűnik, hogy a hagyatékot
nem az említett lány húgára és társörökösére hagyta, mert az örökhagyónak nem az volt a
szándéka, hogy lánya ne rendelkezzen végrendelettel a hagyatékáról, hanem mivel azzal,
hogy így megtiltotta neki, hogy végrendeletet tegyen, csupán azt a tanácsát adta, hogy ne éljen
törvényes jogával.
(25) "Arra kérlek, leányom, hogy minden vagyonodat, mindenféle vagyontárgyadat oszd szét
gyermekeid között, aszerint, ahogyan mindegyikük megérdemli a bőkezűségedet." Ebben az
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esetben úgy tűnik, hogy egy vagyonkezelői megbízás jött létre valamennyi gyermek javára,
még akkor is, ha nem egyformán érdemesek, és ha az anya nem is választ közöttük, a
vagyonkezelői megbízás teljesítéséhez elegendő, ha azok nem vétkeztek ellene. Én azonban
azon a véleményen voltam, hogy azokat kell előnyben részesíteni, akiket az anya választhat,
ha érdemesebbek. Ha azonban nem választana ki senkit, akkor egyedül azok, akik
megsértették őt, nem részesülhetnek a hagyatékból.
(26) Egy anya egy szent helyen letétbe helyezett egy levelet, amelyben bizonyos földeket
adományozott a fiának, aki nem tudott erről a tényről. Tettét nem erősítette meg bizalmat
létrehozó szavakkal, hanem csak egy levelet küldött a templom őrének, amely a következőket
tartalmazta: "Azt kívánom, hogy a végrendeletemet tartalmazó dokumentumot halálom után
adják át a fiamnak". Az anya végrendelet nélkül halt meg, több örököst hagyva maga után, és
én azt a véleményemet adtam, hogy úgy kell érteni, hogy a bizalmi vagyonkezelői jogkört a
fia javára hagyta; mert nem azt kell vizsgálni, hogy kihez szólhat valaki a végrendeletére való
hivatkozással, hanem azt, hogy kire irányul a végrendelet szándéka.
(27) Az örökhagyó egy földterületet hagyott a felszabadítottjaira, és kérte őket, hogy ne
idegenítsék el, hogy az a felszabadítottak családjában maradjon. Ha egy kivételével
mindannyian eladják a részüket, akkor az, aki ezt nem tette meg, követelheti az összes többi
részre, akik a bizalmi vagyonkezelői szerződés értelmében nem kaptak felhatalmazást az
elidegenítésre; mivel az örökhagyó csak azokat hívta fel a bizalmi vagyonkezelői szerződés
előnyeiből való részesedésre, akik teljesítették a végakaratát. Ellenkező esetben az abszurditás
csúcsa lenne, ha mindenki követelést támaszthatna a többiekkel szemben, oly módon, hogy
bárki követelhetné az általa elidegenített részesedést egy másiktól, aki a sajátjának
elidegenítésével elvesztette azt. Ez az eljárás azonban megindítható, ha mindannyian
ugyanolyan módon idegenítették el a részüket. Ezenfelül magától értetődik, hogy nem az első
szabados cselekedete, aki elidegenítette a részét, hanem az őt közvetlenül megelőző, aki nem
rendelkezett a sajátjával, okozza a többiek részesedésének az előbbiek javára történő
felhalmozódását. Ha azonban senki sem adja el a részét, és az utolsó örökös utód nélkül hal
meg, a bizalmi vagyonkezelői jog nem marad fenn.
(28) Ha ilyen körülmények között földet hagynak a felszabadítottakra, és van közöttük egy
felszabadított nő, és a patrónus kéri, hogy a birtok ne menjen ki a családból, úgy ítélték meg,
hogy a felszabadított nő örököse jogosult megtartani azt a földrészt, amelyet az anyja kapott.
(29) Egy személy, aki úgy gondolta, hogy a teljes vagyona a nőnemű unokatestvérére száll,
végrendeletet készített, amelyben több bizalmi vagyonkezelővel bízta meg. Miután a birtok
birtoklása az öröklés jogán két azonos rendű örökösre szállt, a méltányosság elveivel
összhangban és az örökösödési rendelet feltételeivel összhangban, véleményem szerint a nőt
felmentettem a megbízás felének teljesítése alól, de az elszenvedett veszteség miatt a neki
adományozandó szabadságadományokat nehézségekbe ütközött.
(30) Egy apa, aki fiát a vagyon felének örökösévé nevezte ki, és az utóbbi testvérei, akik még
nem érték el a serdülőkort, és mindketten a vagyon egynegyedének örökösei voltak,
testvérüket nevezte ki gyámjuknak, és a következőképpen fejezte ki magát: "Fiam, neked be
kell érned kétszáz aureival, a birtok feléből való részesedésed helyett, neked pedig, lányom,
be kell érned száz aureival, az egyenként egynegyedes részesedésetek helyett." A fiú nem volt
elégedett. Nem azt állapították meg, hogy az apa egymás javára szóló bizalmi
vagyonkezeléssel akarta terhelni gyermekeit, hanem azt, hogy csupán becslést készített a
hagyatékáról, ahogyan azt a körültekintő szülők általában teszik; és emiatt a testvér egy
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jóhiszemű gyámsági perben nem kerülhette el, hogy számot adjon a hagyaték kezeléséről, arra
hivatkozva, hogy a testvéreknek járó összeget megjelölte.
(31) Maevius, miután Seius örökösévé nevezték ki, és halálakor arra kérte, hogy a birtokot
testvérére, Titiusra ruházza át, meghalt, és az említett Titiust hagyta örökösének, és megbízta
őt, hogy halálakor ne csak a saját birtokát, hanem Seiusét is hagyja Semproniusra. Mivel
Titius időközben hozzájutott a birtok hasznaihoz, azon a véleményen voltam, hogy nem lehet
azt állítani, hogy nem jött létre bizalmi vagyonkezelés, ha Titius azt állítja, hogy a birtokot
nem adományként, hanem adósság fejében birtokolja, mivel a kapott haszon ellenértékeként
mindent megtett, amit tőle megköveteltek. Nyilvánvaló, hogy ha Maevius Titiust jelölte volna
ki örökösének azzal a feltétellel, hogy nem tartja meg a Seius végrendelete szerinti bizalmi
vagyont, a falkidiusi rész elegendő lenne kárpótlásul; de ezzel némi igazságtalanság történt
volna. Ő azonban megfontoltabban cselekedne, ha visszautasítaná a bátyja által ráhagyott
birtokot, és aztán a végrendelkezési jog alapján szerezné meg annak birtokát, mert nem
lehetne azt állítani, hogy rosszhiszeműen cselekedett volna, mivel így elkerülné, hogy
becsapják.
(32) "Arra kérlek, férjem, hogy ezt és ezt a földet hagyd a gyermekeidre, ha lesznek
gyermekeid, és ha nem lesznek, akkor a te vagy az én rokonaimra, vagy akár a
felszabadítottjainkra." Ebben az esetben azt a véleményemet adtam elő, hogy nem adtak
választási jogot, hanem csak egy bizonyos sorrendet rendeltek el a végrendeletben az
örökösök helyettesítésére.
(33) Megállapítást nyert, hogy ha bizonyos, saját határokkal rendelkező földterületeket egy
városra hagynak, azok a bizalmi vagyonkezelői szerződés értelmében nem kevésbé
esedékesek, mivel az örökhagyó, miután halála miatt nem volt képes erre, nem határozta meg
egy másik okirat útján, amint azt ígérte, hogy meg fogja tenni, az említett ingatlan határait,
valamint egy olyan versenypálya határait, ahol minden évben versenyeket kívánt tartani.
78. Ugyanő, Vélemények, IX. könyv.
Hiába követeli a kedvezményezett a teljes végrehajtást, ha az örökös azzal az indokkal ellenzi
azt, hogy a falkai törvényt kell alkalmazni. Ha az említett kedvezményezett időközben
követeli, hogy a részét fizessék ki neki, és ő nem kapja meg, akkor az örökös mulasztást
követel.
1. Severus Augustus császárunk elrendelte, hogy az állam tulajdonát képező földek eladását a
vevő halála után vissza kell vonni, és az árat vissza kell fizetni az örökösöknek abból a
pénzből, amely az örökösé volt, akire a vevő a fent említett földterület részét képező földet
hagyta. Véleményem szerint vélelmezhető, hogy az örökhagyó szándéka azt kívánta, hogy a
vételár egy részét az említett földterület értékbecslésének összegével arányosan fizessék ki az
örökhagyónak.
2. Ezen túlmenően az állam köteles kamatot fizetni, ha késedelembe esik a megbízás
teljesítésével, de ha emiatt bármilyen kár keletkezett, azt azoknak a tisztviselőknek kell
megtéríteniük, akik az ítélet meghozatala után elmulasztották e kötelezettség teljesítését. A
perköltségekért sem jár semmi, ha nem volt rá ok, mivel azokat, akik tudatlanságra
hivatkoznak, nem szabad meghallgatni.
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3. Egy apa egy vagyonkezelői szerződésben megtiltotta, hogy egy bizonyos földterületet
gyermekei elidegenítsenek. Az említett gyermekek közül az utolsó, aki követelhette a bizalmi
vagyonkezelői szerződés végrehajtását, úgy tekintendő, hogy ezt a keresetindítási jogot
hagyta a hagyaték részeként, még akkor is, ha gyermek nélkül meghalva egy idegent hagyott
örökösként.
4. Ha egy hitelező zálogjog alapján elad egy házat, amelyet az adósától kapott, aki
végrendeletében vagyonkezelői jogot alapított, a vevő ellen a vagyonkezelői jog miatt nem
lehet ítéletet hozni, még akkor sem, ha az adós tisztában volt az elhunyt szándékával.
(79) Ugyanő, Vélemények, XI. könyv.
Egy nő, akit a férje felszabadított emberei javára szóló bizalmi vagyonkezeléssel bíztak meg,
halálakor az említett földterület használatát nemcsak a férje felszabadított embereire, hanem a
sajátjaira is hagyta. Ez utóbbiak, mivel a törvény ismeretének hiányában nem igényelték a
földet, amelyre a férj végrendelete alapján jogosultak voltak, a bizalom feltételeinek
megfelelően hosszú időn keresztül a többiekkel együtt részesültek annak hasznaiból.
Megállapítást nyert, hogy emiatt nem lehet úgy tekinteni, hogy megfosztották volna őket az
első tröszt előnyeitől.
80. Ugyanaz, meghatározások, I. könyv.
A hagyaték átruházza az örökölt vagyon tulajdonjogát, ahogyan az öröklés is az örökösre
ruházza az örökségben szereplő egyes tárgyak tulajdonjogát, aminek az a következménye,
hogy ha a vagyont abszolút módon hagyják, és az örökhagyó nem utasítja vissza az elhunyt
végrendeletét, a hagyatékhoz tartozó vagyon tulajdonjoga közvetlenül az örökhagyóra száll,
anélkül, hogy az örökös tulajdonába kerülne.
81. Paulus, Kérdések, IX. könyv.
Ha valaki, miután végrendeletet tett, amelyben gyermekeit örökösévé nevezte ki, nem mint
törvényes örököseit, hanem mint az általa kijelölteket bízta meg őket egy bizalmi
vagyonkezeléssel, és a végrendelet valamilyen okból érvénytelenné válik, gyermekei nem
kényszeríthetők arra, hogy a bizalmi vagyonkezelést teljesítsék, ha törvényes örökösként
kapnák meg a hagyatékot.
(82) Ugyanaz, Kérdések, X. könyv.
Egy adós tíz aurei-t hagyott a hitelezőjére, amellyel egy év elteltével tartozott neki, és amelyet
zálogjoggal biztosított. Az összeg nem válik esedékessé (ahogyan egyes hatóságok állítják) a
végrendelet alapján, ha a kifizetés a lejárat előtt pusztán kényelmi okokból történik, hanem a
teljes tíz aurei összegéért lehet pert indítani; a kereseti jog nem évül el akkor sem, ha
időközben eltelt az egy év, mert elegendő, ha a nap, amikor a hagyaték esedékessé válik,
elérkezik. Ha azonban az év az örökhagyó életében telt el, azt kell mondani, hogy a hagyaték
érvénytelenné válik, noha kezdetben érvényes volt. Ezért abban az esetben, amikor a
hozományt mint elsőbbségi hagyatékot hagyják hátra, úgy döntöttek, hogy a teljes hozomány
a végrendelet alapján visszaszerezhető; különben a fenti vélemény szerint, ha csak egy
közbenső haszon jár a hagyatékhoz, mit mondjunk, ha egy bizonyos földterületet, amely egy
bizonyos időpontban esedékes, hagyatékoltak? Ebben az esetben a pénzt nem lehet követelni,
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és a földterületnek sem lehet könnyen olyan részét megtalálni, amely haszonélvezetként
követelhető.
1. Amennyiben első, második és harmadik örökös van kijelölve, és a hagyatékot az alábbiak
szerint hagyják hátra: "Ha az első örökösöm nem kapja meg a birtokomat, a második
örökösöm fizessen tíz aurei-t Titiusnak; ha a második örökösöm nem kapja meg, az első
örökösöm adja át Seiusnak a tuskulai birtokot", és mind az első, mind a második örökös
elutasítja a hagyaték elfogadását, felmerül a kérdés, hogy az örökhagyó által helyettük kijelölt
helyetteseknek kinek kell a hagyatékot kifizetni. A hagyatékokat mindkét helyettesnek meg
kell fizetnie.
2. Valens azt mondja, hogy egy gazda tulajdonát jogszerűen lehet egy másik rabszolgára
hagyni, ahogyan egy adósságot is, amellyel feltétel nélkül tartozott a gazdájának. Amikor
ugyanis végrendelettel egy máséhoz tartozó rabszolgának adunk valamit, a gazdája személyét
csak a végrendelkezési képességére való hivatkozással vesszük figyelembe, de a hagyaték a
rabszolga személyét illetően érvényes. Ezért Julianus a leghelyesebben fogalmazza meg azt a
szabályt, hogy más rabszolgájának csak olyan örökséget lehet hagyni, amelyet ő maga is
birtokolhatna, ha szabaddá válna. Helytelen lenne az a megállapítás, hogy a rabszolgára addig
lehet hagyatékot hagyni, amíg szolgaságban marad, mivel az ilyen jellegű hagyaték a
rabszolga személyéből nyeri erejét és hatását; különben mindannyian megjegyezhetnénk,
hogy vannak bizonyos rabszolgák, akik, bár nem nyerhetik el szabadságukat, mégis
szerezhetnek hagyatékot és birtokot uruktól. Az általunk említett elvnek megfelelően,
nevezetesen, hogy a végrendeletek esetében a rabszolga személyét kell figyelembe venni, úgy
határoztak, hogy a hagyaték részét képező rabszolgára hagyatékot lehet hagyni. Nem
rendkívüli, hogy a gazda vagyona, és ami neki jár, feltétlenül a rabszolgára hagyható, noha az
ilyen vagyon jogilag nem hagyható a gazdára.
(83) Ugyanaz, Kérdések, XI. könyv.
Latinus Largus: A közelmúltban történt a következő eset. Egy felszabadított ember a
pártfogóját jelölte ki örökösnek a vagyona felére, a lányát pedig a másik felére. Megbízta a
lányát, hogy a részét ruházza át bizonyos, a patrónusához tartozó rabszolganőkre, amint azok
szabadulnak; és ha az említett lány nem lesz az örököse, akkor ugyanezeket a rabszolganőket
ülteti a helyébe. Mivel a lány nem volt hajlandó apja örökösévé válni, az említett
rabszolganők a gazdájuk, azaz a pártfogó utasítására az elhunyt birtokába kerültek. A
rabszolgák, miután gazdájuk egy bizonyos idő elteltével felmentette őket, megkérdezték, hogy
követelhetik-e a megbízás teljesítését patrónusuktól. Ezért kérem, hogy írja meg nekem, mi a
véleménye erről a kérdésről. Azt válaszoltam, hogy ebben az esetben úgy tűnik, hogy a
bizalom nem ismétlődött meg, hanem az egyik vagy a másik, azaz vagy a bizalom, vagy maga
a hagyaték az örökhagyó által adományozott. Ilyen körülmények között azonban jobb, ha azt
állítjuk, hogy a rabszolgák, mivel a trösztre jogosultak voltak, ezért a trösztre behívták őket.
Ha ugyanis az örökhagyó egyik örököse által egy másik örökös rabszolgája javára, azzal a
feltétellel, hogy a rabszolga szabadságát elnyeri, létrehoznak egy trösztöt, és ugyanez a
rabszolga lép az említett örökös helyébe; bár a helyettesítés lehet abszolút, mégis úgy kell
tekinteni, hogy az ugyanazon feltétel mellett történt, amely alapján a rabszolga jogosult volt a
trösztre.
84. Ugyanaz, Kérdések, XXI. könyv.
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Ha valaki a rabszolgájának szabadságot hagy egy bizalmi vagyonkezelői szerződésben, és
valami mást is hagy rá, egyes hatóságok azt mondják, hogy mivel úgy döntöttek, hogy a
rabszolgát az örökösnek manumifikálnia kell, az eredmény az lesz, hogy nem engedik meg
neki, hogy a bizalmi vagyonkezelői szerződésből hasznot húzzon. Ez azonban igazságtalan,
mert egy ilyen személyre való hivatkozással egyszerre követelhető mind a szabadság
megadása, mind a pénz átadása, és ezért úgy gondolom, hogy ha az örökös a rabszolga
szabadságának megadásával késedelembe esik, akkor a bizalmi vagyonkezelői szerződés
teljesítése tekintetében is késedelmesnek kell tekinteni, és ezért kamatfizetési kötelezettség alá
esik; mivel a legigazságosabban úgy ítélték meg, hogy mindent, amit a rabszolga a gazdája
számára szerzett, amíg ez utóbbi a szabadság megadásával késedelembe esett, vissza kell neki
adni.
(85) Ugyanő, Vélemények, IV. könyv.
Az a hitelező, akire az adós zálogba adott vagyontárgyat hagyott, nem akadályoztatva van
abban, hogy a kölcsönadott pénzt követelje, ha egyértelműen bizonyítható, hogy az
örökhagyó szándéka nem az volt, hogy a hagyatékkal kiegyenlítse a tartozást.
86. Ugyanő, Vélemények, XIII. könyv.
"Dédunokám, Gaius Seius legyen örököse vagyonom felének, kivéve a házamat és apám
házát, amelyben élek, minden benne lévővel együtt. Legyen tudomásul véve, hogy mindezek
a dolgok nem képezik részét annak a vagyonnak, amelyet neki adok". Kérdezem, hogy ha az
említett házakban ezüsttányér, adóslevelek, bútorok vagy rabszolgák lennének, vajon
mindezek az ott talált javak a többi kijelölt örökösökhöz tartoznak-e? Paulus azt válaszolta,
hogy az adósok váltói nem tartoznak ide, és azok az összes örökösök közös tulajdonát fogják
képezni; de ami a többi vagyont illeti, az unokának nem lesz rá igénye.
1. Titius, amikor bizonyos földeket és más városi birtokokat hagyott unokaöccsére, többek
között a Seian-birtokot is rábízta, amelyet ő, mint a ház feje, teljes egészében magának tartott
fenn, amíg csak él; de hogy könnyebben találjon bérlőt, az említett birtokot két részre osztotta,
és az egyiket Felső-Seian-birtoknak, a másikat pedig Alsó-Seian-birtoknak nevezte el, mely
neveket a két birtok fekvése alapján kapta. Kérdezem, hogy ez az egész birtok az unokaöccsét
illeti-e? Paulus azt válaszolta, hogy ha az örökhagyó az egész birtokot egy név alatt birtokolta,
akkor, még ha felosztás után bérbe is adta azt, akkor is az egészet át kell adnia a bizalmi
vagyonkezelési szerződés feltételei szerint; kivéve, ha az örökös egyértelműen bizonyítani
tudja, hogy az örökhagyó csak az említett birtok egy részére gondolt.
87. Ugyanő, Vélemények, XIV. könyv.
Titia azt kívánta, hogy a halála után harminc napon belül vásároljanak Seiustól egy gabonát
követelő jegyet. Kérdezem, hogy ha Seius az említett jegyet az örökhagyó életében, mivel
nem követelhette azt, ami már a birtokában volt, ellenérték fejében birtokába jutna, akkor is
megmaradna-e a kereseti joga. Paulus azt válaszolta, hogy a jegy árát annak a félnek kell
kifizetni, akire a vizsgálat vonatkozik, mivel az ilyen jellegű bizalom egy bizonyos
mennyiségre vonatkozik, nem pedig magára a tárgyra.
1. Véleményem szerint a bizalmi vagyonkezelői szerződés alapján járó kamatokat a
huszonötödik életévének betöltése után annak a lánynak kell kifizetni, aki a
kedvezményezettje volt, amennyiben az örökös az említett bizalmi vagyonkezelői szerződés
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teljesítésével késedelembe esik. Ugyanis, bár az a döntés született, hogy a kamatot minden
esetben meg kell fizetni a huszonötödik életévét be nem töltött kiskorúaknak, ez mégsem
vonatkozik azokra az esetekre, amikor az adós késedelembe esik, mivel elegendő, ha csak
egyszer is késedelembe esett, hogy a kamatot az egész időre meg lehessen fizetni.
2. Seia egy földterületet a felszabadított embereinek adományozott, és a következőkkel
terhelte őket: "Meghagyom Verusnak és Sapidusnak, hogy ezt a földet ne adják el, és
amelyikük utoljára hal meg, halála idején adja át azt Szimphorusnak, a szabadosomnak és
utódomnak, valamint Beryllusnak és Sapidusnak, akiket e végrendeletemmel manumáltam,
vagy annak, aki közülük akkor még él.". Kérdezem, mivel a végrendelet első részében,
amellyel a vagyont hagyta, nem helyettesítette a két szabadosát, és mivel a végrendelet
második részében hozzátette a záradékot: "Bármelyikük haljon meg utoljára", vajon az egyik
fél részesedése, aki esetleg meghal, a másiké lesz-e? Paulus azt válaszolta, hogy az örökhagyó
a jelek szerint a szóban forgó bizalmi vagyonkezelői szerződés alapján kétféle helyettesítési
fokozatot hozott létre; először is, amikor az elsőként meghaló félnek kell átadnia a részét a
másiknak; másodszor, amikor a túlélőnek kell átadnia azt azoknak, akiket az örökhagyó
kifejezetten megemlített a későbbiekben.
3. Alexander Augustus császár Claudius Julianusnak, a város prefektusának. "Ha
nyilvánvalóvá válik számodra, kedves Julianus barátom, hogy az említett nagymama azzal,
hogy unokájának a vagyonából adományokat tett, azt akarta megakadályozni, hogy
végrendeletét hűtlenség miatt felbontsák, az ész azt követeli, hogy az említett adományok
felét semmisítsd meg."
4. Lucius Titius, akinek öt gyermeke volt, mindegyiket felszabadította, és egyetlen fiának,
Gaius Seiusnak nagy mennyiségű vagyont adott adományként, nagyon keveset tartva fenn
magának, és valamennyi gyermekét a feleségével együtt örökösévé nevezte ki. Ugyanezzel a
végrendelettel az említett Gaius Seiusra hagyott, mint elsőbbségi hagyatékot, két darab
birtokot, amelyet fenntartott, és megbízta, hogy leányának, Maeviának adjon bizonyos számú
aurei-t, valamint egy bizonyos összeget egy testvérének, amelyet annak a földnek a
jövedelméből kell venni, amelyet még életében átruházott rá. Gaius Seius, miután húga,
Maevia beperelte, a falcidiai törvény segítségére hivatkozott. Kérdezem, mivel a legszentebb
császár (mint fentebb említettük) úgy döntött, hogy amennyiben az ajándékozó akarata
ellenére adományoztak vagyont, az ajándékozást meg kell semmisíteni, vajon Gaius Seius
kötelezhető-e arra, hogy apja végakaratának megfelelően a neki tett adományokból fizesse ki
nővérének, az örökösének a vagyonkezelői jog összegét? Paulus azt válaszolta, hogy a császár
rescriptuma szerint nem lehet kétséges, hogy a kérdés tárgyát képező ügyben a
gyermekeknek, akiknek a fia javára tett adományok miatt csökkent a részesedésük, könnyítést
kell nyújtani; különösen, mivel a császár apjuk akarata ellenére a segítségükre sietett. Az
említett esetben azonban az apa akarata közbeavatkozik azok javára, akik a vagyonkezelő
javára igényt tartanak. Ahol azonban a falcidai törvényt kell alkalmazni, ott az adományozás
túlzott összege miatt a bizalmi vagyonkezelést teljes mértékben végre kell hajtani.
88. Scaevola, Vélemények, III. könyv.
Lucius Titius végrendeletében a következőképpen rendelkezett: "Ahol valamit adtam
valamelyik gyermekemnek, akár megajándékoztam vele, akár csak megengedtem neki, hogy
használja, vagy ahol valamilyen vagyont szerzett magának, akár neki adták, akár
ráhagyományozták, azt kívánom, hogy vegye el és tartsa meg azt, mint elsőbbségi
hagyatékot.". Az apa az egyik fia nevében vezetett egy számlakönyvet az adósságokról, és
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utólag úgy döntöttek és úgy ítélték meg, hogy ami az említett könyvben a fia nevében maradt,
az az utóbbit illeti; de az nem, amit az apa már összegyűjtött és a hagyaték vagyona közé
helyezett. Kérdezem, hogy a fiú követelései, amelyeket az apja a végrendelete előtt gyűjtött
be, és amelyeket a végrendelete után még mindig a fia nevére kölcsönzött, e határozat szerint
az utóbbit illetnék-e meg. Azt válaszoltam, hogy minden olyan összeg, amelyet az apa a fia
nevében gyűjtött be, és azt követően ugyanígy befektetett, őt illeti meg.
(1) "Arra kérlek, Titius, és megbízlak, hogy gondoskodj a temetésemről, és erre a célra ennyi
aurei-t veszek el a vagyonomból." Kérdezem, hogy ha Lucius Titius tíz aureinál kevesebbet
használna fel a fent említett célra, vajon a fennmaradó összeg az örökösöké lesz-e? Azt
válaszoltam, hogy az említett eset szerint a maradékból az örökösök részesülnek.
(2) Amikor egy nő lett férje örököse, és a következő rendelkezést tette végrendeletében:
"Legkedvesebb gyermekeim, Maevius és Sempronius, vegyétek el elsőbbségi hagyatékként
mindazt, ami uram, apátok, Titius halálakor uram birtokából és vagyonából a kezembe került;
azzal a feltétellel azonban, hogy az említett birtok minden terhét vállaljátok, mind a múltra,
mind a jövőre nézve, valamint azokat is, amelyekért uram, Titius halála után felelőssé
válhatott."" Kérdezem, hogy ha a férje halála után fizetett valamit, és bárkinek adományt tett,
amíg ő élvezte a birtok hasznát, akkor a gyermekeket terheli-e felelősség az ilyen
kötelezettségekért. Azt válaszoltam, hogy az említett esetnek megfelelően csak azok a
kötelezettségek róhatók ki az örökhagyókra, amelyek teljesítetlenül maradtak.
(3) "Utasítom, hogy bárki legyen is az örökösöm vagy örököseim, gondoskodjék arról, hogy
Lucius Eutycus azon a részen felül, amelyet örökösként a vagyonomból neki adtam,
Pamphilusszal együtt, akit szabadnak rendelek, megkapja a vasgyártáshoz szükséges összes
eszközt, hogy folytathassák az üzletet." Lucius Eutycus még az örökhagyó életében meghalt,
és a hagyatékból való részesedése a társörökösére szállt. Kérdezem, hogy Pamphilus, akit
ugyanezen végrendelet alapján felmentettek, követelheti-e az említett vasgyártáshoz
szükséges eszközök felét, noha azt az örökhagyó végakarata szerint nem lehet folytatni. Azt
válaszoltam, hogy ezt meg kell engedni neki.
(4) Semproniát egy kijelölt örökös helyettesítette, és arra az esetre, ha nem ő lenne az örökös,
örökséget kapott volna. Az örökös ellen eljárást indított, azt állítva, hogy az örökhagyó, aki
elsősorban őt akarta örökösévé tenni, csalárd magatartása miatt nem tudta megváltoztatni a
végrendeletét, és elvesztette a pert. Kérdezem, hogy indíthat-e még keresetet a hagyatékának
visszaszerzése iránt. A válasz az volt, hogy az előadott tények alapján erre joga van.
(5) Az örökhagyó megtiltotta, hogy az általa hagyott hagyatékot öt év eltelte előtt követeljék
vagy kifizessék; az örökös azonban önként kifizette a hagyaték egy bizonyos részét, mielőtt
az öt év letelt volna. Felmerült a kérdés, hogy az örökös, miután a hagyaték fennmaradó
részét kifizette, követelheti-e az említett hagyaték egy részének az előírt idő előtt történő
kifizetéséből származó hasznot. Azt válaszoltam, hogy mivel a hagyaték egy részét a
meghatározott idő előtt fizették ki, egy kisebb összeg nem tekinthető öröklésnek.
(6) Lucius Titius a következő rendelkezést tette végrendeletében: "Kívánom, hogy kis
földterületemet adják át férfi és női feljogosított rabszolgáimnak, mindazoknak, akiket e
végrendeletemmel manumuláltam, mind pedig Seia nevelt lányomnak, hogy az ne kerüljön ki
családom kezéből, amíg a tulajdonjog egy személyre nem száll át.". Kérdezem, hogy Seia
jogosult lesz-e a felszabadítottakkal közös részre, vagy joga lesz-e egyedül magának követelni
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az említett földterület felét. Azt válaszoltam, hogy az örökhagyó szándéka nyilvánvalóan az
volt, hogy az összes említett személy egyenlő arányban részesüljön a hagyatékból.
(7) Egy örökhagyó örökösnek a serdülőkorba még be nem lépett fiát jelölte ki, és feleségének
kiváltságos hagyatékként a hozományát, számos ékszert, rabszolgát és tíz aureát hagyott rá;
arra az esetre pedig, ha a kiskorú gyermek a serdülőkor elérése nélkül halna meg, bizonyos
helyetteseket jelölt ki helyette, akikre a következő hagyatékot tette: "Azt kívánom, hogy
mindaz, amiről első végrendeletemben rendelkeztem, és még ugyanannyi, az örökösöm
örököseinek adassék". Felmerült a kérdés, hogy a hozomány összege egy ilyen helyettesítés
alapján másodszor is kifizethető-e, ha a gyermek a serdülőkor elérése előtt meghal. Azt
válaszoltam, hogy nem úgy tűnik, hogy az örökhagyónak az volt a szándéka, hogy
megduplázza a hozományt. Azt is megkérdeztem, hogy amennyiben a hagyatékot alkotó
vagyon már a nő kezébe került volna ellenérték fejében, követelheti-e azt a póttartótól. Azt
válaszoltam, hogy ezt nem teheti meg.
(8) "Polgártársaimra adom és hagyom a Gaius Seius által javamra kiállított váltót." Az
örökhagyó ezt követően egy kodicillumot tett, amelyben megtiltotta, hogy a váltót Seiustól
behajtsák, és megbízta örökösét, hogy ugyanezt az összeget fizesse meg a városnak egy másik
féltől, akit a kodicillumban megnevezett, esedékes tartozásból. Felmerült a kérdés, hogy ha ez
utóbbi nem bizonyul fizetőképesnek, akkor az örökösöknek maguknak kell-e kifizetniük a
teljes összeget. Azt válaszoltam, hogy az örökösök csak arra lennének kötelesek, hogy a
városra ruházzák át az adóssal szemben fennálló jogaikat, akit a közölt tényeknek
megfelelően a kodicillumban megemlítettek.
(9) Egy örökhagyó a teljes hagyatékára örökösöket jelölt ki, unokáját helyettesítette, majd a
következőképpen rendelkezett: "Ha - remélem, hogy ez nem következik be - sem a lányom,
sem az unokám nem lesz az örökösöm, akkor azt kívánom, hogy a részem, azaz az ilyen és
ilyen földterület fele a felszabadított embereimé legyen.". Felmerül a kérdés, hogy ha a lány
és az unoka az örökhagyó előtt meghalna, és a hagyaték végrendelet alapján a dédunokára
szállna, vajon a felszabadítottak jogosultak lennének-e a bizalom javára. Azt válaszoltam,
hogy az előadott tények alapján, ha a lányon és az unokán kívül más örökös nem kerülne
kijelölésre vagy helyettesítésre, úgy tűnik, hogy a törvényes örökösök kötelesek lennének
végrehajtani a trösztöt.
(10) "Tudassa örökösömmel, bárki legyen is az, hogy három dénár jár tőlem apai
nagybátyámnak, Denetriusnak, és hogy három dénárt letétbe helyezett nálam Szeleukosz, egy
másik nagybátyám, amit utasítok, hogy azonnal adják át és fizessék ki nekik." Felmerült a
kérdés, hogy a nagybátyák jogosultak lennének-e a keresetre, ha a pénz nem járna. Azt
válaszoltam, hogy ha nem lenne esedékes, akkor a tartozás miatt nem lehetne pert indítani, de
a letétbe helyezés miatt igen.
(11) Lucius Titius két évvel a halála előtt elküldte házából szabadjait, Damast és Pamphilust,
és megszüntette, hogy élelemmel lássa el őket, mint korábban tette, majd miután
végrendelkezett, a következő végrendeletet illesztette bele: "Örökösöm, bárki legyen is az,
adjon szabadjaimnak, akiket e végrendelettel felszabadítottam, valamint azoknak, akiket
korábban is szabadok voltak, és azoknak, akiket bizalmi alapon szabadsággal ruháztam fel,
havonta egy bizonyos pénzösszeget a tartásukra." A végrendeletet a következő szöveggel
egészítette ki. Felmerült a kérdés, hogy Damas és Pamphilus jogosultak-e a tröszt javára. Azt
válaszoltam, hogy az előadott tények szerint jogosultak rá, ha a követelést előterjesztők
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egyértelműen bizonyítják, hogy a mecénás szándéka a végrendeletének elkészítésekor az volt,
hogy a hagyatékot nekik is adják; ellenkező esetben semmi sem járna nekik.
(12) Egy végrendelkező Damasnak és Pamphilusnak, akiket végrendelete szerint emberségre
bocsátott, egy bizonyos földterületet adott, és megbízta őket, hogy azt haláluk után
gyermekeikre ruházzák át. Ugyanezen végrendelettel megbízta örököseit, hogy Pamphilát, aki
Pamphilus természetes leánya volt, manumitálják. Ugyanez a Pamphilus, miután a hagyaték
rá szállt, végrendeletében örökösévé nevezte ki Maeviust, és megbízta, hogy amint szabaddá
válik, adja át a birtokát Pamphilának, a lányának, vagyis a fent említett földterület felét,
amelyet pártfogója végrendelete alapján szerzett, és amely a teljes vagyonát képezte.
Kérdezem, hogy Pamphila, miután felszabadult, apja pártfogójának végrendelete alapján,
vagy akár természetes apjának végrendelete alapján igényt tarthat-e erre a birtokrészre, és
hogy a bizalom miatt a Falcidai törvény rendelkezése alkalmazandó-e. Azt válaszoltam, hogy
az előadott tényeknek megfelelően úgy kell tekinteni, hogy Pamphila csak az első végrendelet
alapján tarthat igényt a tröszt végrehajtására. Claudius: Azért, mert úgy vélik, hogy a
"gyermekek" elnevezés alá a természetes gyermekek is beletartoznak, vagyis azok, akik
rabszolgaságban születtek.
(13) Scaevola: Gaius Seiusra hagyott száz aurei-t egy kodicillumban, és megbízta, hogy ezt az
összeget egy bizonyos, az örökhagyóhoz tartozó rabszolganőnek adja. Kérdezem, hogy
érvényes-e az a megbízás, amellyel az örökhagyót arra kötelezték, hogy az örökhagyó egyik
rabszolganőjének fizesse ki a pénzt. Azt válaszoltam, hogy nem. Ismétlem, ha nem érvényes,
köteles-e az örökhagyó fizetni annak az örökösnek, akihez az említett rabszolganő tartozik?
Azt válaszoltam, hogy nem lesz köteles erre, mivel neki magának nincs joga pert indítani a rá
hagyott örökség behajtására.
(14) Egy bizonyos ember egy házat hagyott a két nemű felszabadítottjaira, oly módon, hogy a
férfiak kétharmadot, a nők pedig egyharmadot kaptak a ház bérleti díjából; és megtiltotta
nekik, hogy elidegenítsék a birtokot. A házat azonban az örökös az összes érdekelt fél
beleegyezésével eladta. Kérdezem, hogy a férfiakat megilleti-e az említett ház vételárának
kétharmada, a nőket pedig egyharmada, vagy sem? Azt válaszoltam, hogy a vagyonkezelői
szerződés alapján a ház vételárának egy részére sem lehet igényt támasztani, hacsak a felek az
eladáskor nem egyeztek bele, hogy a férfi felszabadítottak a vételár kétharmadát, a nők pedig
egyharmadát kapják meg.
(15) Miután egy örökhagyó a fiát és az említett fiútól született unokáját örökösévé jelölte ki,
végrendeletében a következő rendelkezéseket tette: "Nem kívánom, hogy házamat az
örököseim eladják, sem azt, hogy arra pénzt vegyenek fel, hanem hogy az örökösök által
állandóan és feltétlenül, minden időkre fiaim és unokáim birtokában maradjon. Ha azonban
bármelyikük el akarja idegeníteni a részét, vagy pénzt akar kölcsönkérni rá, akkor hatalma
legyen eladni a társörökösének, és tőle kölcsönkérni a pénzt. Ha azonban bármelyikük
másképp cselekedne, minden kötelezettség, amely őt terheli, semmisnek tekintendő". Az
elhunyt egyik fia ezt követően pénzt vett kölcsön Flavia Dionysia-tól, és miután bérbe adta
neki a házat, hitelezőjére engedményezte a neki járó bérleti díjat; és felmerült a kérdés, hogy a
végrendeletben foglalt feltétel teljesítettnek tekintendő-e, így a fiú a bizalmi vagyonkezelői
szerződés értelmében felelősséggel tartozik testvéreivel szemben. Azt válaszoltam, hogy a
megállapított tények alapján a feltétel nem teljesült.
(16) Az örökhagyó, miután édesanyját és feleségét jelölte ki örököseinek, a következő
rendelkezést tette végrendeletébe: "Arra kérlek, kedves feleségem, hogy halálodkor ne hagyj
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semmit a testvéreidre; vannak a húgod gyermekei, akikre hagyhatod a vagyonodat, mert
tudod, hogy az egyik testvéred megölte a fiunkat, miközben kirabolta, a másik testvéred pedig
nagy kárt okozott nekem." A testvérek nem hagyhattak semmit. Kérdezem, mivel a feleség
végrendelet nélkül halt meg, és a vagyona a testvérére mint törvényes örökösére szállt,
követelhetik-e a nővér fiai a bizalmi vagyonkezelés végrehajtását. Azt válaszoltam, hogy
megtehetik, és hogy a bizalmi vagyonkezelői szerződés esedékes.
(17) "Én, Lucius Titius, ezt a végrendeletemet és végrendeletemet jogtudósok segítsége nélkül
készítettem el, inkább az elmém hajlamait követve, minthogy túlzott és túlzott pontossággal
megfeleljek. Ezért, ha olyasmit is foglaltam bele, ami nem felel meg az előírt jogi
követelményeknek, vagy ami a tudás hiányára utal, egy ép elméjű ember végrendeletét mégis
érvényesnek kell tekinteni a jogban." Ezután kijelölte az örököseit. Amikor hagyatékának
birtoklását végrendelet alapján követelték, felmerült a kérdés, hogy a bizalmi vagyonkezelői
szerződés alapján tett rendelkezései érvényesíthetők-e. Azt válaszoltam, hogy a megállapított
tényeknek megfelelően igen.
89. Ugyanő, Vélemények, IV. könyv.
Egy bizonyos ember végrendeletében fiát és feleségét jelölte ki örökösének, és azután
állítólag írt egy levelet, amelyben fiának adta mindazt a vagyont, amivel ez utóbbi a
peculiumában rendelkezett; és hozzátette, hogy azt kívánta, hogy ez utóbbi ezt a vagyont
elsőbbségi hagyatékként kapja meg, hogy halála után tetszése szerint rendelkezhessen vele.
Az örökhagyó végrendeletében kikötötte, hogy minden olyan irat, amelyet a halála után
lepecsételve találnak, kodicillumként érvényes; a fent említett levél azonban nem volt
lepecsételve, és kérdezem, hogy annak tartalma a fiú javára válik-e? Azt válaszoltam, hogy ha
a levél valódisága egyértelműen megállapítható, akkor minden olyan vagyontárgy, amelyet az
örökhagyó az abban foglaltak szerint a fiának szánt, az utóbbit illeti meg.
(1) Az örökhagyó, aki testvérével közösen birtokolt ingatlant, lányait jelölte ki örökösének, és
végrendeletében a következő rendelkezést tette: "Hivatkozva minden vagyonomra, amely
veled, a bátyámmal és a nagybátyáddal közös tulajdonban van, és amelynek értéke összesen
kétezer aurei lehet, kérem, hogy ebből a ti részetek helyett kapjatok ezer aurei összeget a
nagybátyátoktól, Lucretius Pacatustól." A nagybátyámatok, Lucretius Pacatus és a
nagybátyám, a nagybátyám és a nagybátyátok közös tulajdonát képezi. Az örökhagyó öt évvel
élte túl ezt a végrendeletet, és jelentősen megnövekedett vagyont hagyott hátra. Felmerült a
kérdés, hogy Lucretius Pacatus örökösei a fent idézett feltételeknek megfelelően, az ezer aurei
összeg felajánlásával elérhetik-e a vagyonkezelői szerződés teljesítését. Azt válaszoltam, hogy
a megállapított tények szerint az örökhagyónak nem az volt a szándéka, hogy az ezer aurei
kifizetése ellenében a teljes vagyonáról lemondjon, hanem hogy a felajánlás az örökhagyó
halálakor felbecsült értékének megfelelően történjen.
(2) Egy örökhagyó a következőképpen rendelkezett Seiusra, akit örökösévé tett: "Tizenöt font
ezüstöt kívánok Seiusnak és feleségének, Marcellának adni, ha nem ő lesz az örökösöm."
Kérdezem, hogy ha Seius lenne az örököse, Marcella jogosult lenne-e a hagyaték felére. Azt
válaszoltam, hogy a közölt tények szerint jogosult lenne rá.
(3) Lucius Titius, miután végrendeletében meghalt, egy feleséget és egy lányt hagyott hátra,
akit emancipáltak, és a következő rendelkezést illesztette kodicillumába: "Ez a kodicillum a
feleségemre és a lányomra vonatkozott. Először is kérem őket, hogy éljenek együtt, ahogyan
életemben is tették. Továbbá kérem őket, hogy közösen tartsanak meg minden vagyont, amit
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rájuk hagyok, vagy amit más módon megszereztek." A lány a végrendelet alapján szerezte
meg az apja vagyonát; és felmerül a kérdés, hogy Lucius Titius vagyonából Lucius Titius
anyját illeti-e meg a lánytól a vagyonkezelői szerződés értelmében az anyja vagyonának egy
része, és ha igen, mennyi. Azt válaszoltam, hogy a megállapított tények alapján a hagyaték
fele jár neki, feltéve, hogy az anya kész volt a teljes saját vagyonát a közös alapba helyezni.
(4) Az örökhagyó négy gyermekét egyenlő arányban rendelte örökösének, és mindegyikükre
egy-egy földterületet hagyott elsőbbségi hagyatékként. Mivel az apa teljes hagyatéka meg volt
terhelve, a gyermekek pénzt vettek fel, amellyel az első hitelezőt kifizették, és ugyanezt az
ingatlant megterhelték a második hitelezőnek; majd ez utóbbi, mivel az adósságot nem
fizették ki, a teljes földterületet eladta az egyik örökösnek a zálogjog alapján. Felmerül a
kérdés, hogy mivel a fiú vételi jogcímen birtokolta ezt az ingatlant, jogosultak voltak-e
testvérei és a társörökösök követelni a bizalmi vagyonkezelői szerződés végrehajtását; vagy a
bizalmi vagyonkezelői szerződés semmissé vált, mivel az egész közös tulajdonban lévő
ingatlant a második hitelezőnek zálogosították el. Azt válaszoltam, hogy az örökösöket
megillető személyes keresetet továbbra is valamennyiük indíthatja, de a tröszt nem állítható
helyre, kivéve, ha az ingatlant megvásárló örökösnek előbb a tartozást a társörökösei fizetik
ki.
(5) Egy apa a következőképpen bízta meg a lányát egy bizalmi vagyonkezeléssel: "Arra
kérlek, lányom, hogy halálom után változtasd meg a hozománybiztosítékot, és újítsd meg azt
oly módon, hogy testvéreid beleegyezzenek, hogy a hozományodat visszaadják neked azzal a
feltétellel, hogy ha úgy halsz meg, hogy házasságod alatt nem születik egy vagy több
gyermeked, a hozományod az ő tulajdonukba kerül." A férj az apa halála után, és a
hozománykötés megújítása előtt meghalt, a lány pedig, miután másodszor is férjhez ment,
gyermek nélkül halt meg, és Titius, az egyik testvére maradt utána. Felmerült a kérdés, hogy
Titiusnak joga van-e igényt tartani a hozományban szereplő vagyonra. Azt válaszoltam, hogy
a bizomány teljesítését a nővér örökösei követelhetik, ha az ő hibájából a bátyja nem kötötte
meg a megállapodást a hozományra való hivatkozással.
(6) Egy örökhagyó, aki fiát és lányát jelölte ki örököseinek, a felszabadított embereire hagyta
a hagyatékot, és az alábbiak szerint bízta meg őket: "Mivel bizonyos vagyontárgyakat
hagytam rátok, arra kérlek benneteket, hogy életetek során elégedjetek meg vele, halálotok
után pedig adjátok át gyermekeimnek". Miután Maevia, az örökhagyó lánya meghalt, egy
szabados is meghalt, miután a pártfogója egyik fiát jelölte ki örökösének a vagyon azon
részére, amelyre a törvény szerint jogosult volt, a fennmaradó részt pedig egy idegenre
hagyta. Felmerült a kérdés, hogy a hagyaték bejegyzése után a patrónusnő fia követelheti-e
társörököstársától a vagyon azon részét, amely az anya végakarata szerint az említett
szabadúszó kezébe került. Azt válaszoltam, hogy a fiú követelheti a társörököstől ugyanazt a
részt, amely őt megillette volna, ha a hagyatékot nem jegyezték volna be.
(7) Egy férj a feleségét jelölte ki a teljes hagyatékának örökösévé, és úgy rendelkezett, hogy
egy általa készített kodicillumot csak az asszony halála után nyissanak fel. Az asszony egy
bizonyos földterületet, amely a hagyaték részét képezte, termésképtelennek ítélt, ezért azt
eladta. A vevő azt kérdezi, hogy az asszony halála után az eladás jogszerűségét
megkérdőjelezhetik-e azok a felek, akiknek megállapítást nyert, hogy az örökhagyó hagyatéka
a kodicilumban foglaltak szerint bizalmi vagyonkezelésben maradt; vagy a bizalmi
vagyonkezelő kedvezményezettjei csak a földterületért kapott ár összegére lennének
jogosultak. Azt válaszoltam, hogy az asszony jogos tudatlansága, valamint a vevő által
tanúsított tudatlanság miatt a földterületnek az utóbbi birtokában kell maradnia, és az asszony
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örökösét kötelezni kell arra, hogy az érte kapott árat a vagyonkezelő kedvezményezettjének
fizesse ki.
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XXXII. könyv
A hagyatékok és a bizalmi vagyonkezelések tekintetében.

**********************************************

1. cím. A hagyatékokról és a bizalmi vagyonkezelésről
1. Ulpianus, Trösztök, I. könyv.
Ha valaki nem biztos az állapotában, például abban, hogy az ellenség fogságában van-e, vagy
csak rablók tartják fogva, nem tud végrendeletet tenni. Ha azonban nem ismeri törvényes
jogait, és tévedésből azt hiszi, hogy mivel rablók fogságába esett, az ellenség rabszolgája;
vagy ha követségbe küldték, és azt hiszi, hogy nem különbözik a foglyoktól, akkor bizonyos,
hogy nem hozhat létre bizalmi végrendeletet, mert nem tehet végrendeletet az, aki nem tudja,
hogy megteheti-e vagy sem.
(1) Ha egy apai felügyelet alatt álló fiú vagy egy rabszolga végrendelettel hoz létre bizalmi
vagyonkezelést, az nem lesz érvényes. Ha azonban az az eset áll fenn, hogy bármelyikük a
manumifikálás után meghal, állandóan úgy döntünk, hogy a trösztöt úgy kell tekinteni, mintha
az a fél halálakor jött volna létre; vagyis ha a szándék a manumifikálás után is fennállt volna.
Senki ne gondolja, hogy ugyanezt a szabályt fogadjuk el a végrendeletekre vonatkozóan, mert
amikor egy végrendelet érvénytelen, akkor annak tartalma sem érvényes, de másként van ez
akkor, amikor valaki trustot hagy hátra.
(2) Azok, akiket eltiltottak a víz és a tűz használatától, valamint a kitelepített személyek nem
hozhatnak létre végrendelettel bizalmi vagyonkezelést, mivel nem rendelkeznek
végrendelkezési képességgel, amikor kitelepítették őket.
(3) Úgy kell értenünk, hogy azokat deportálják, akiknek a császár valamelyik szigetet jelölte
ki lakóhelyül; vagy azokat, akiket írásbeli paranccsal száműzött. De mielőtt a császár
megerősítette volna a kormányzó ítéletét, senki sem tekinthető úgy, hogy elveszítette volna
polgári jogait. Ezért ha valaki azelőtt hal meg, mielőtt ez megtörtént volna, úgy tekintik, hogy
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polgárként halt meg, és érvényes lesz minden olyan bizalom, amelyet az elítélése előtt hagyott
hátra, vagy az, amelyet azután hozott létre, hogy az ítéletet kiszabták rá, és mielőtt a császár
azt megerősítette volna, szintén érvényes lesz; mert addig még rendelkezett polgárként
kiváltságaival.
(4) Ami azokat illeti, akiket a pretoriánus prefektus, vagy az ő helyettese, aki a császár
irányítása alatt az ügyeket intézi, vagy a városi prefektus (mert a kitoloncolás jogát az isteni
Severus és uralkodónk egy rescriptuma szintén megadta neki) azonnal elveszítik polgári
jogaikat, és ezért nyilvánvaló, hogy sem végrendelkezési képességgel, sem jogi
felhatalmazással nem rendelkeznek a bizalom létrehozására.
(5) Ha valaki, akit egy szigetre deportáltak, ott tartózkodása alatt kodicillumot tesz, és miután
a császár kegye folytán visszakapta polgári jogait, meghal, és ugyanazt a kodicillumot
változatlanul hagyja, fenntartható, hogy a bizalom érvényes lesz, feltéve, hogy a félnek
mindig ugyanaz volt a szándéka.
(6) Ezen túlmenően meg kell jegyezni, hogy azokat lehet megbízni egy bizalmi
vagyonkezelővel, akiknek a kezébe egy személy halálakor a vagyon bármely része átkerül,
függetlenül attól, hogy azt nekik adják-e, vagy nem fosztják meg őket attól.
(7) Nemcsak azok a legközelebbi hozzátartozók, akik a praetor ítélete alapján jutottak
birtokba egy birtokot, hanem azok is, akik öröklés alapján jogosultak rá, megbízhatók a
bizalmi vagyonkezeléssel.
(8) Egy még meg nem született gyermeket is meg lehet bízni, ha megszületése után ő lesz az
utódunk.
(9) Kétségtelenül elmondható, hogy ha valaki végrendelettel hal meg, és az első fokon
öröklésre jogosult örökösre hagy egy bizalmi vagyonkezelést, és ez utóbbi visszautasítja a
hagyatékot, és az öröklés átmegy a következő fokra, az örökös nem köteles a bizalmi
vagyonkezelést végrehajtani. Ezt a szabályt császárunk egy rezcriptumban állapította meg.
(10) Ha egy felszabadított ember megbízást hagy, amelyet a pártfogója hajt végre, és ő
meghal, és az egyik gyermekének engedélyezik, hogy birtokba vegye a vagyonát, ugyanez a
szabály alkalmazandó.
2. Gaius, Trusts, I. könyv.
A vagyonkezelői megbízás nem hagyható a végrendeletben elhalasztott fiúra, még akkor sem,
ha ő lenne a törvényes örökös.
3. Ulpianus, Trösztök, I. könyv.
Ha egy nő kikötést tett a hozományára vonatkozóan, és a férje, miután a nő átvett tőle egy
elismervényt, hogy a nő megbízással terhelhesse őt, azt kell mondani, hogy a megbízást
teljesíteni kell, mert úgy kell tekinteni, hogy a férfi kapott valamit a feleségétől. Ez az az eset,
amikor az asszony nyugtát ad a férjének, mivel éppen mortis causa adományt készül neki
tenni. Ha azonban a nő a férje javára mortis causa növeli a hozományát, vagy a különválás
után újra férjhez megy hozzá, akkor azt lehet mondani, hogy a bizalmi vagyonkezelői jogát a
férfi teljesítheti.
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(1) Julianus azt mondta, hogy ha egy rabszolgát rám hagynak, és megkérnek, hogy adjam át,
akkor nem lehet engem megbízással vádolni, vagyis ha feltétlenül erre kérnek; mert ha
feltételhez kötve, vagy bizonyos időn belül kérnek, akkor 1 a rabszolga munkájából
időközben származó haszon miatt leszek felelős, és ebben a kérdésben Julianusnak nem volt
kétsége.
(2) Ha valaki egy bizonyos személynek valamilyen vagyonnal tartozik egy kikötés
következtében, és a vagyontárgyat ráhagyja, nem róható fel neki bizalmi vagyonkezelés, bár a
hitelezőt úgy lehet tekinteni, hogy a hagyatékból hasznot húzott, mivel a tulajdonjog azonnal
megszűnik, és nem várja meg a kikötésen alapuló keresetet. Talán valaki azt mondhatná, hogy
hasznot húzna a kikötés költségeiből, amelyeket meg kellene fizetnie, ha az ügy bíróság elé
kerülne; de semmiképpen sem lehet azt állítani, hogy őt bizalmi vagyonkezeléssel lehetne
vádolni.
(3) Ha mortis causa átruházom önre bizonyos ingatlanok haszonélvezeti jogát, amelyeknek ön
a tulajdonosa, akkor megállapítható, hogy bizalmi vagyonkezeléssel terhelhetem meg önt, és
annak sem lesz súlya, hogy a haszonélvezet általában a halál beálltával megszűnik, mivel
figyelembe kell vennünk azokat a hasznokat, amelyeket a tulajdonos az ajándékozó
túlélésének időszaka alatt kap.
(4) Ha azonban az adósom zálogjogát mortis causa feloldom, és megbízással terhelem, a
megbízás nem lesz érvényes.
4. Paulus, Mondatok, IV. könyv.
Ha egy vagyonkezelői megbízást egy apa vagy egy gazda hagyott, és a vagyont nem az kapja
meg, aki emancipálta a fiát, vagy manumitálta a rabszolgáját, a vagyonkezelő
kedvezményezettje praetoriánus keresetet indíthat az említett fiú vagy rabszolga ellen, mert a
vagyon haszna, amelyet megszerzett, az ő kezében marad.
5. Ulpianus, Trösztök, I. könyv.
Ha egy önkormányzatra hagynak örökséget, az önkormányzat ügyeit intézők megbízhatók a
bizalmi vagyonkezeléssel.
(1) Ha valaki nem maga az örökös vagy örökhagyó, hanem az említett örökös vagy örökhagyó
örököse által végrehajtandó bizalmi vagyonkezelői megbízást hagy hátra, akkor ez csak úgy
lehet érvényes, ha ez a megbízás érvényes.
6. Paulus, Trösztök, I. könyv.
Még akkor is, ha örökösömet megbízom a következő bizalommal: "Megkérlek, Lucius Titius,
hogy megbízd örökösödet, hogy tíz aurei-t fizessen Maeviusnak", a bizalom érvényes lesz;
feltéve, hogy Titius halála után annak teljesítése követelhető az örökösétől. Ezt a véleményt
Julianus is vallotta.
(1) A bizalmi vagyonkezelést azonban nem lehet a következőképpen létrehozni: "Ha Stichus
Seius tulajdonába kerülne, és az ő megbízásából lépne a birtokomba, kérem Seiust, hogy
fizessen ilyen és ilyen összeget", mivel bárkit, aki véletlenül és nem az örökhagyó akaratából

1436
jut birtokba, vagy ilyen körülmények között szerez örökséget, nem szabadna bizalmi
vagyonkezelési kötelezettséggel terhelni; és nem szabadna elfogadni azt az elvet, hogy ilyen
kéréssel bárkit is kötelezhetünk, ha nem adunk neki semmit.
7. Ulpianus, Trösztök, I. könyv.
Ha egy elhurcolt ember rabszolgája bizalmi vagyonkezelésbe kerül, az a kincstárat illeti meg,
kivéve, ha az elhurcolt fél rendelkezett a rabszolgával, vagy az örökhagyó életében
visszanyerte polgári jogainak élvezetét, mert akkor az őt illeti meg.
1. Ahol a katona bizalommal vádol egy elhurcolt embert, ott a jobbik vélemény az (és ezt
Marcellus is helyesli), hogy nem kaphatja meg a bizalmat.
2. Ha valaki a hitelezőjére hagyja azt, amivel az neki tartozik, nem vádolhatja őt bizalmi
vagyonkezeléssel, kivéve, ha a hitelezőnek valamilyen előnye származik a hagyatékból;
például, ha félő, hogy kivételt tesz, vagy ha a tartozást bizonyos időn belül vagy valamilyen
feltétel mellett kellett volna megfizetni.
8. Paulus, Trösztök, I. könyv.
Ha a bizalmi vagyonkezelővel terhelt örökhagyó követeli a hagyatékot, csak arra kötelezhető,
hogy a bizalmi vagyonkezelő kedvezményezettjének annyit fizessen, amennyit a bíró követel;
vagy ha a bíró nem kötelezi őt semmiféle fizetésre, akkor át kell engednie neki a kereset jogát;
mert igazságtalan, hogy a perrel járó kockázatot viselje, ha a per az örökhagyó hibáján kívül
veszik el.
1. Az örökös rabszolgája nem terhelhető bizalmi vagyonkezeléssel, kivéve, ha az örökös a
rabszolga manumitálására szólítja fel.
2. Amikor egy örökhagyó úgy rendelkezett, hogy az apja kezébe kerülő vagyonából a
lányának adjon, hogy így a lánya többet kapjon, mint amennyit egyébként apja vagyonából
kapna, az isteni Pius egy rescriptumban megállapította, hogy nyilvánvaló, hogy az örökhagyó
szándéka szerint a vagyon átadására az apa halála után kerüljön sor.
9. Marcianus, Trösztök, I. könyv.
Ha egy bizalmi vagyonkezelést a következőképpen hagytak hátra: "Bárkinek, aki a
végrendeletem feltételei szerint vagy öröklés útján a vagyonomat megszerezheti", vagy
"Bárkinek, akire a vagyonom bármilyen jogcímen szállhat," e feltételek szerint egy gyermek,
aki később születik vagy a családba kerül, vagy bárki, aki később az örökhagyó közeli
rokonává válhat, a bizalmi vagyon terheltjének tekintendő, valamint minden olyan nő, aki
még nem házas, és később megállapítást nyer, hogy abban a helyzetben van, amelyben az
Ediktum szerint a végrendelet szerint a végrendeletlen férj vagyona általában a feleségére
száll.
10. Valens, Trösztök, II. könyv.
Ha száz aurei-t hagyok rád, és a három gyermekem közül arra, aki eljön a temetésemre, a
hagyaték nem csökken, ami téged illet, ha a gyermekek egyike sem jön el.
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11. Ulpianus, Trusts, II. könyv.
A bizalmi leveleket bármilyen nyelven meg lehet hagyni, nemcsak latinul vagy görögül,
hanem karthágói, galliai vagy bármely nemzet nyelvén is.
1. Ha valaki elkészíti végrendeletének vázlatos tervezetét, és meghal, mielőtt befejezné azt, a
tervezetben foglaltak nem érvényesek kodicillumként, bár a dokumentum tartalmazhat
bizalmi vagyonkezelést létrehozó szavakat. Maecianus azt állítja, hogy ezt az isteni Pius
rendelte el.
2. Ahol valaki azt írja: "Ajánlom nektek ezt és ezt", ott az isteni Pius egy rezcriptumban
kijelentette, hogy nem jött létre bizalmi vagyonkezelői jog; mert egy dolog egy személyt
ajánlani az örököseinek, és egy másik dolog azt sugallni, hogy az a szándéka, hogy az ő javára
bizalmi vagyonkezelői joggal terheljék őket.
3. Amikor egy férfit arra kértek, hogy egy bizonyos pénzösszeg átvételekor mondjon le a
hagyatékból való részesedéséről, úgy ítélték meg, hogy ő maga követelheti a bizalmi vagyon
teljesítését az örökös által. Ha azonban ezt kívánja, megtarthatja-e a kezében a rá hagyott
összeget, és lemondhat-e a hagyatékból való részesedéséről; vagy pedig, ha a hagyatékból
való részesedésről lemondásra kényszeríthető-e akarata ellenére, miután a ráhagyott összeget
felajánlották neki? Jogában áll ezt a kérdést maga eldönteni. És valóban, ha valakit arra
kérnek, hogy egy bizonyos pénzösszeg átvételével mondjon le a hagyatékból való
részesedéséről, akkor kettős bizalom jön létre; először is, ha a fél kész lemondani a részéről,
követelhet egy pénzösszeget; másodszor, ha nem is követeli, akkor is kényszeríthető a rész
lemondására, ha a vagyonkezelő kész kifizetni neki az említett összeget.
4. Ahol valaki a végrendeletébe a következőket illeszti be: "Ilyen és ilyen szőlők, vagy földek
elegendőek neked", ott bizalmi vagyon keletkezik, mivel bizalmi vagyonként tekintjük a
"Legyen megelégedve ilyen és ilyen vagyonnal" záradékot.
5. Ha egy bizalmi vagyonkezelői jog a következőképpen rendelkezik: "Azt kívánom, hogy az
örökösöm fizessen tíz aurei-t Szo és Szo részére, kivéve, ha az örökösöm nem hajlandó erre",
a bizalmi vagyonkezelői jog bizonyos mértékig feltételes, és először az örökös beleegyezését
követeli meg; ezért miután beleegyezett, nem gondolhatja meg magát, és nem hivatkozhat
arra, hogy nem hajlandó fizetni.
6. Amikor a hagyatékot a következőképpen írják elő: "Ha akarja", az azt a kérdést érinti, hogy
meddig élhet az a fél, akire a hagyatékot bízzák. Ha azonban a kedvezményezett meghal,
mielőtt a vagyonkezelő kifizetné a hagyatékot, akkor annak örökösének kell kifizetnie azt. Ha
azonban a vagyonkezelő meghal, mielőtt az örököst kijelölték volna, a bizalmi vagyon nem
száll át az örökösére, mivel senki sem vonhatja kétségbe, hogy a hagyaték feltételes, és a
vagyonkezelőt úgy kell tekinteni, mint aki a feltétel teljesülése előtt meghalt.
7. Bár a következő módon hagyott bizalom nem érvényes, nevezetesen: "Ha ő akarja", mégis
érvényes, ha a következőképpen fejezik ki: "Ha úgy ítéli meg, hogy tanácsos; ha úgy
gondolja, hogy meg kell tenni, ha célszerűnek tartja; ha úgy tűnik, vagy úgy kell tűnnie, hogy
előnyös"; mert a végrendelet nem ruházza teljes mérlegelési jogkörrel az örököst, hanem a
bizalmat úgyszólván a jó polgár ítéletére bízza.
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8. Ezért, ha egy bizalmi vagyonkezelői szerződés a következőképpen rendelkezik: "Ha
valamilyen szolgálatot tesz neki", az kétségtelenül érvényes, ha a kedvezményezett képes volt
olyan szolgálatot tenni az örökösnek, amelyet egy jó polgár helyeselne. Hasonlóképpen
érvényes lesz, ha a következőképpen hagyják: "Feltéve, hogy nem sérti meg", és az örökös
nem hivatkozhat arra, hogy a kedvezményezett nem érdemli meg, ha egy másik jó polgár, aki
nem sértett, elismeri, hogy a fél megérdemli a juttatást.
9. Ezek a szavak: "Arra kérlek, fiam, hogy a legnagyobb gondossággal vigyázz a kezedbe
kerülő ingatlanra, hogy az a gyermekeidre szálljon", bár pontosan nem fejezik ki a
vagyonkezelői jog létrehozását, mivel inkább tanácsot, mint az ingatlan gyermekekre
hagyásának kötelezettségét jelentik; mégis, az említett földterület átruházása úgy tekinthető,
hogy az apjuk halála után az unokák javára szóló vagyonkezelői jog hatású.
10. Ha egy bizalmi vagyonkezelést egy fiúra hagynak, akit apja örökösévé neveztek ki, és bár
nem volt kifejezetten kimondva, hogy az apja halálakor lép hatályba, erre lehet következtetni;
például, mivel a következő szavak szerepelnek: "Azért, hogy a vagyont a fiára hagyja", vagy
"Azt kívánom, hogy a vagyon az övé legyen", vagy "Azt kívánom, hogy az övé legyen", azt
lehet állítani, hogy a bizalom végrehajtását el kell halasztani, amíg a fiú a saját urává válik.
11. Ha a bizalmi vagyonkezelést bárkire a következő feltételekkel hagyták: "Ha apja halálakor
a saját urává válik", és az illető emancipációval függetlenné válik, a feltétel nem tekinthető
meghiúsultnak, hanem apja halálakor ugyanúgy részesül a bizalomból, mintha a feltétel
teljesült volna.
12. Ha az örökhagyó a tulajdonát képező bizonyos vagyontárgyakat hagyatékba adta, és azt
később sürgős szükségből elidegenítette, a bizalmi vagyonkezelés végrehajtása követelhető,
kivéve, ha bizonyítható, hogy az örökhagyó meg akarta fosztani őt a vagyon hasznától; azt a
tényt azonban, hogy meggondolta magát, az örökösöknek kell bizonyítaniuk.
13. Ha tehát valaki behajtaná az adósnak a bizalmi vagyonkezelésében lévő váltóját, de a
fizetés kikényszerítésével nem akarja a bizalmi vagyonkezelést megsemmisíteni, akkor azt
lehet mondani, hogy azt végre kell hajtani. E két eset között azonban van némi különbség; az
egyikben ugyanis maga a tartozás tartalma megszűnik, a másikban viszont a vagyon továbbra
is megmarad, bár elidegeníthették. Én azonban úgy ítéltem meg, hogy a bizalmi
vagyonkezelői végrehajtás iránti követelés akkor is fennállt, ha egy bizonyos fél követelte az
adós váltójának kifizetését, és a pénzt letétként megtartotta, különösen azért, mert a hitelező
maga nem követelte a pénzt, hanem az adós saját elhatározásából ajánlotta fel, és ő, miután
ezt megtette, az előbbi nem tagadhatta meg annak elfogadását. Ezért fokozatosan elismerjük,
hogy még akkor is, ha az örökhagyó ezen a pénzen vásárolt volna ingatlant, amelyet nem
azzal a szándékkal vett fel, hogy a kedvezményezettet megfossza a neki járó hagyatéktól, a
bizalmi vagyonkezelői jog teljesítésére vonatkozó követelés akkor is megtehető.
14. Ha valaki törvénytelenül épít egy házat (vagyis olyat, amelyet a birodalmi alkotmányok
szerint le kell bontani), nézzük meg, hogy az illető hagyhat-e bármit, amiből az építmény áll,
bizalmi vagyonként. Azt hiszem, hogy megteheti; mert bár a házat le kell bontani, mégis,
kétségtelen, hogy a szenátusi rendelet feltételei nem jelentenek akadályt a vagyon ilyen
jellegű elidegenítése elé.
15. Ha egy örököstől azt kérik, hogy meghatározott kamatláb mellett adjon kölcsön egy
pénzösszeget, a bizalmi vagyonkezelés érvényes. Maecianus azonban úgy gondolja, hogy nem
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lehet kötelezni a kölcsönadásra, hacsak nem nyújtanak neki megfelelő biztosítékot. Én inkább
hajlok arra a véleményre, hogy biztosítékot nem kell kérni.
16. Ha a hadseregben egy másik rabszolgára hagynak egy megbízatást, felmerül a kérdés,
hogy a hagyatékot a rabszolga gazdája szerzi-e meg. Úgy vélem, hogy a hagyaték becsült
értékét ki kell fizetni, ha az örökhagyó tudta, hogy a fél rabszolga; ha azonban nem tudott
erről a tényről, a gazdának nem szabad megengedni, hogy a bizomány teljesítését követelje,
mert ha az örökhagyó tudta volna, hogy a hagyatékozott rabszolga, nem hagyta volna rá a
hagyatékot.
17. Ezekből az esetekből nyilvánvaló, hogy ha valamit bizalmi vagyonkezelésben hagynak,
akkor magát a tárgyat kell átadni, és ha ez nem lehetséges, akkor annak felbecsült értékét kell
kifizetni.
18. Ha valaki tíz aurei-t hagy valakire bizalmi vagyonkezelésben, és megegyezik, hogy
ugyanezt az összeget másodszor is ráhagyja, ha elveszíti, amit a végrendelet szerint ráhagyott,
felmerült a kérdés, hogy a második bizalom érvényes-e, vagy az örökösnek biztosítékot kell-e
kérnie, hogy megvédje magát, nehogy újra kénytelen legyen kifizetni a tíz aurei-t; és ha az
összeg többször is elveszik, akkor is fel kell-e szólítani a vagyonkezelőt, hogy pótolja azt. Az
isteni Pius egy rescriptumban kijelentette, hogy nem kell biztosítékot követelni, és hogy ha a
vagyon elveszett, azt a vagyonkezelőnek nem kell többször pótolnia, mert az örököst nem
szabad a végtelenségig terhelni, és arra kényszeríteni, hogy az említett összeget minden egyes
alkalommal, amikor az elveszett, visszafizesse, de mivel úgy tűnik, hogy a hagyaték a
második bizalom révén megduplázódik, az örököst nem terheli további felelősség, ha a
kedvezményezett utólag elherdálja, amit a bizalom alapján kapott.
19. Hasonlóképpen, ha valaki egy bizonyos pénzösszeget bárkire hagyna, és hozzáteszi, hogy
az említett összeg könnyen beszámítható, mivel a kedvezményezett maga is adós az
örökhagyó, Gaius Seius hagyatékával szemben, és ő nem hajlandó elfogadni az említett Gaius
Seius hagyatékát, hanem a bizalom teljesítését követeli, császárunk egy rescriptumban
megállapította, hogy az ilyen követelés ellentétes az örökhagyó szándékával, mivel a
bizalomra való hivatkozással az örökhagyó szándékát mindenképpen figyelembe kell venni és
be kell tartani.
20. Gyakran előfordul, hogy a hagyatékot több személy javára szánják, de az örökhagyó csak
egy személyt akart tisztelni azzal, hogy megemlíti őt. Marcellusnak ez a véleménye
tökéletesen helytálló.
21. Ezért előfordul, hogy néha, amikor az örökhagyó több személynek akart becsületet
szerezni, és mindannyiukat a fejében tartotta, bár csak egy örökség volt, mégis többen is
követelhetik azt, mint például, amikor tíz személy ugyanazt a vagyontárgyat határozta meg, és
az örököst vagy a vagyonkezelőt kérték, hogy fizesse ki őket, mert ebben az esetben, ha ez
mindannyiuk érdekét szolgálta, és az örökhagyó fejében volt, mindannyian követelhették a
bizalom teljesítését. De nézzük meg, hogy mindegyikük a saját részükre vagy az egész
összegre vonatkozóan indíthat-e keresetet. Úgy gondolom, hogy mindegyikük érdeke szerint
indíthatnak pert, és ezért az, aki először perel, megkapja a teljes összeget, feltéve, hogy
biztosítékot ad arra, hogy az őt kifizető felet megvédi a tröszt összes többi
kedvezményezettjével szemben, függetlenül attól, hogy azok partnerek-e vagy sem.
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22. Néha azonban a bizalom teljesítésére vagy a hagyatékra vonatkozó követelés joga más
személyt illet meg, mint akinek a neve a végrendeletben szerepel; mint például, ha az
örökösnek közadót kell fizetnie Titius javára, akkor a bizalom teljesítésére vagy a hagyaték
kifizetésére vonatkozó követelést az adóhivatal gazdájának kell benyújtania; bár lehet, hogy ő
az említett személy, és maga Titius követelheti a rá hagyott hagyatékot. Úgy gondolom, hogy
nem mindegy, hogy az örökhagyó kire gondolt, és kinek a javára akarta azt tenni. Általában
azonban úgy kell érteni, hogy egy magánszemély javára cselekedett, bár a haszon valójában a
jövedelemadó gazdáját is megillethette.
23. Ha egy városban egy közmű felállítására hagynak valamit, az isteni Marcus és Lucius
Verus egy Proculához intézett rescriptumban kimondta, hogy minden örökös a teljes összegért
felel. Ebben az esetben azonban időt adtak az egyik társörökösnek, amely alatt az küldhet
személyeket a munka elvégzésére, és ezen idő elteltével úgy döntöttek, hogy egyedül Procula
felel, és hogy ő behajthatja a társörököstől a rá eső költségrészét.
24. Az isteni Márk egy rescriptumban azt is kimondta, hogy ugyanez a szabály vonatkozik a
szoborra, a szolgaságra és más, megosztásra képtelen dolgokra is.
25. Ha valakit egy közmű építésére utasítanak, és felajánlja, hogy a pénzt a városnak adja,
hogy az megépíthesse, holott az örökhagyó azt akarta, hogy a vagyonkezelő maga végezze el,
nem hallgatják meg; és ezt az isteni Márk egy rescriptumban kimondta.
12. Valens, Trösztök, I. könyv.
"Legyen Stichus szabad, és kérem az örökösömet, hogy tanítson neki egy mesterséget, hogy el
tudja tartani magát." Pegazus azt mondja, hogy a bizalom érvénytelen, mert a mesterség
fajtája nem volt megjelölve. A praetornak vagy a bírónak azonban az elhunyt szándéka,
valamint a rabszolga kora, helyzete, jelleme és tehetsége alapján, akinek a hagyatékot adták,
meg kell határoznia, hogy az örökösnek milyen mesterséget lenne a legjobb, ha saját
költségén tanítaná meg.
(13) Marcianus, Trösztök, II. könyv.
Ha az örökhagyó a következőképpen fejezte ki magát: "Örököm adjon Szo és Szo ilyen és
ilyen földterületet, és ezen felül fizessen tíz aurei-t Seiusnak", nem kétséges, hogy Seius a
végrendelet rendelkezése alapján a földterület felére és a tíz aurei-re tarthat igényt.
14. Gaius, Trusts, I. könyv.
Nem kérdéses, hogy ha egy feleségre hagyatékot hagynak azzal a feltétellel, hogy nem
házasodik újra, és arra kérik, hogy ha mégis megnősül, akkor adja vissza a hagyatékot, akkor
erre kényszeríthető, ha másodszor is megházasodik.
(1) Az eskü letétele alól felmentett örökös továbbra is köteles lesz a végrendelet szerinti
hagyatékokat kifizetni és a végrendelet szerinti bizalmi vagyonkezelői megbízásokat
teljesíteni.
(2) Ha azonban egy hagyatékot valaki másra hagyott azzal a céllal, hogy megvásárolja egy
másik tulajdonát, hogy azt egy harmadik személynek adja át; és az illető nem tudja
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megvásárolni az említett ingatlant, mert a tulajdonos nem adja el, vagy túl magas áron kívánja
eladni, akkor a hagyaték kedvezményezettjének meg kell fizetnie annak méltányos értékét.
15. Marcianus, Trösztök, II. könyv.
Ha az örökhagyó a tengerben lévőnek mondott vagyontárgyat hagyatékba helyezi, azt a
visszaszerzést követően kell átadni.
(16) Pomponius, Trusts, I. könyv.
A vagyonkezelői szerződés alapján hagyott vagyontárgyak nagyon gyakran jobb állapotban
kerülnek a kedvezményezetthez, mint ahogyan azt a hagyaték átadásakor volt, például amikor
egy mezőt alluviális lerakódással megnöveltek, vagy amikor egy sziget keletkezett.
17. Marcianus, Trösztök, II. könyv.
Olyan vagyontárgyak, amelyek valamikor a jövőben fognak létezni, mint például egy sziget,
amely a tengerben vagy egy folyóban alakulhat ki, szintén hagyatékba adhatók.
1. A szolgaságot jogszerűen lehet olyan rabszolgára is hagyni, aki egy szomszédos földterület
tulajdonosa.
18. Pomponius, Trusts, I. könyv.
Ha a törvény szerint végrendelkeztem, és egy bizalmi vagyont hagyok rád, majd ezt követően
az előírt formalitások betartása nélkül egy másik végrendeletet készítek, amelyben nem
hagyok rád bizalmi vagyont, vagy ha igen, akkor az első végrendeletben foglaltaktól teljesen
eltérő bizalmi vagyont hagyok rád, akkor meg kell vizsgálni, hogy a második végrendeletem
elkészítésekor szándékomban állt-e megfosztani téged attól, amit az első végrendeletben
hagytam rád, mert a bizalmi vagyonkezelést pusztán a szándék semmisíti meg. Ezt azonban
nehéz megállapítani, mivel lehet, hogy nem állt szándékomban az első végrendeletet
visszavonni, hacsak a második nem érvényes, és most a második végrendeletben foglalt
bizalom nem lesz érvényes, még akkor sem, ha mindkét végrendeletben ugyanazok az
örökösök voltak kijelölve, és az első végrendelet alapján léptek be a hagyatékba.
19. Valens, Trösztök, V. könyv.
Nerva és Atilicinus nagyon helyesen állapította meg, hogy ha hagyatékot hagynak rád, vagy
olyan megbízást hagynak rád, amely valamilyen cselekmény elvégzésére kötelez, még akkor
is, ha az örökösnek nem áll érdekében, hogy ezt megtedd, a keresetindítás jogát meg kell
tagadni tőled, ha nem nyújtasz biztosítékot az örökösnek az elhunyt akaratának teljesítésére.
20. Ulpianus, Trusts, VI. könyv.
Ha vagyontárgyat hagynak rám bizalmi vagyonkezelésben, és ugyanezt a vagyontárgyat
hagyatékként vagy bizalmi vagyonkezelésben rád hagyják, nem azzal a szándékkal, hogy azt
felosszuk, hanem teljes egészében mindkettőnknek, akkor kétségtelen, hogy ha csak az
egyikünknek adják, a másiknak semmiféle joga nem lesz a vagyonra, hanem jogosult lesz a
teljes vételár visszaszerzésére irányuló keresetre.
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21. Paulus, Mondatok, IV. könyv.
A bizalmat a fej puszta mozdulatával is el lehet hagyni, feltéve, hogy az, aki ezt teszi, beszélni
is tud, kivéve, ha valamilyen betegség, amely hirtelen támadta meg, megakadályozza, hogy a
hangját használja.
1. Megállapítást nyert, hogy ha egy vagyonkezelői megbízást hagynak hátra, és megállapítást
nyer, hogy a vagyon, amelyre az vonatkozik, értékes ellenszolgáltatás fejében azt a felet illeti
meg, akire azt hagyták, a vagyonkezelői megbízás megszűnik, kivéve, ha az elhunyt szándéka
szerint a vagyon becsült értékét is ki kell fizetni a tulajdonosnak.
2. Ha egy ház oszlopait vagy gerendáit vagyonkezelésben hagyják, a legfelsőbb hatóság úgy
döntött, hogy az épületnek csak olyan részei adhatók át, amelyek az épület károsodása nélkül
eltávolíthatók, és hogy nem kell megállapítani az értékbecslés szerinti értéküket.
(22) Hermogenianus, Epitoméi a jogról, IV. könyv.
Ha valaki végrendeletének elején a következőképpen fejezi ki magát: "Azt kívánom, hogy
akinek kétszer ugyanazt a hagyatékot adtam, csak egyszer kapja meg", és utána ugyanabban a
végrendeletben vagy egy kodicillumban tudatosan ugyanazt a vagyont többször is ugyanarra a
személyre hagyja, akkor az utolsó végrendeletét kell érvényesnek tekinteni, mert senki sem
mondhatja, hogy az ember nem vonhatja vissza az első végrendeletét. Ez azonban csak akkor
érvényes, ha kifejezetten kijelenti, hogy eredeti szándékát megváltoztatta, és azt kívánta, hogy
az örökhagyó több hagyatékot kapjon.
1. Ha egy halálra ítélt katona a halálra ítélő ítélet értelmében végrendelkezhet, akkor jogosult
arra is, hogy vagyontárgyakat hagyjon hátra.
2. Egyedül a bizalmi vagyonkezelőnek kell viselnie az e szerződés alapján ráhagyott
rabszolga halálából eredő veszteséget, mielőtt az örökös mulasztást követne el, még akkor is,
ha a hagyaték tárgya egy másik személyhez tartozó rabszolga.
23. Paulus, Mondatok, V. könyv.
A császár számára becstelen, ha egy tökéletlen végrendelet alapján örökséget vagy
vagyonkezelői juttatást követel; mert egy ilyen nagy uralkodó fenségéhez illik, hogy
engedelmességet tanúsítson a törvények iránt, amelyek hatálya alól ő maga is mentesülni
látszik.
24. Neratius, Vélemények, II. könyv.
Hagyatékot lehet tenni egy hitelezőnek annak érdekében, hogy megakadályozza, hogy
örököse behajtsa a neki nem járó pénzt.
25. Paulus, Neratiusról, I. könyv.
"Így és így, az örököseim fizessenek száz aurei-t Seiusnak." Seius bármelyik örökösétől
követelheti a fizetést, akitől csak akarja.
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(1) Amennyiben a használt szavak nem kétértelműek, nem lehet kérdéses az örökhagyó
szándéka.
26. Ugyanő, Neratiusról, II. könyv.
Aki tartozik egy bizalmi vagyonkezelőnek, nem csak arra kényszerül, hogy átadja a vagyont
attól a naptól kezdve, amikor késedelembe esik, hanem arra is, hogy megtérítsen minden
olyan veszteséget, amelyet a bizalmi vagyonkezelő kedvezményezettje emiatt elszenvedhet.
27. Ugyanez, Dekrétumok, II. könyv.
Paula, miután Callinicust nevezte ki örököseivé vagyona egy részének, végrendeletében tíz
aurei-t hagyott lányára, Jubentiana-ra, majd egy idő múlva egy kodicillumot írva ugyanerre a
Callinicusra hagyta a száz aurei-t, de nem tette hozzá: "Az ő részesedése mellett". Úgy
döntöttek, hogy mindkét összeget neki kell kifizetni, annál is inkább, mivel a kodicillumban
semmit sem hagytak Callinicus lányára.
1. Pompeius Hermippus fiát, Hermippust nevezte ki örököseivé vagyona háromnegyedének,
lányát, Titianát pedig a fennmaradó negyedrésznek, és mindkettőjükre bizonyos földeket
hagyott elsőbbségi hagyatékként; és azt is elrendelte, hogy ha Hermippus utód nélkül halna
meg, egy másik földterületet a lányának adjon. Miután végrendelkezett, kodicillumot tett,
amelyben leányára hagyott bizonyos földeket, és azt kívánta, hogy elégedjen meg ezekkel,
valamint azzal együtt, amit végrendeletében hagyott rá. Hermippus vagyona a kincstárra
szállt, és húga, Titiana követelte a vagyonkezelés végrehajtását. Felmerült a kérdés, hogy
mivel a bátyját arra kérték, hogy a vagyonrész helyett ennyit fizessen neki, vajon apja
szándéka szerint csak azt kapja-e meg, amit a kodicillumban ráhagyott. Számomra úgy tűnik,
hogy az első végrendeletét teljesen visszavonta. A méltányosabb értelmezés az volt, hogy az
apja nem akarta megfosztani őt a hagyaték azon részétől, amelyre a bátyja életében jogosult
lett volna, és attól sem, amit a bátyja halála után rá hagyott volna, ha utód nélkül hal meg; és
így is döntöttek.
2. Julianus Severus, miután halálakor több örököst is kijelölt, nevelőtestvérére hagyott ötven
aurei-t, amelyet Julius Maurus, a bérlője, a neki járó földbérletből kívánt kifizetni neki; és
bizonyos vagyontárgyakat is az említett Maurusra hagyott. A kincstár kérdést vetett fel a
vagyon feletti rendelkezést illetően, Maurus pedig a császári intéző utasítására kifizette a
pénzt a kincstárnak, és a kijelölt örökös később megnyerte a pert a kincstárral szemben.
Miután a nevelőtestvér meghalt, örököse követelte, hogy Maurus örököse hajtsa végre a
bizományt; a császár azonban úgy döntött, hogy nem őt bízták meg a bizománynyal, hanem
csak azért említették, hogy rámutasson arra a forrásra, ahonnan a bizományt meg lehet
szerezni, és ezért Severus örököse hajtsa végre.
28. Ugyanő, A szenátus Tertullianus rendeletéről.
Ha engem azzal a megbízással bíznak meg, hogy egy másik személynek átadjam az általam
jogszerűen elvehető részen felüli összeget, akkor megállapítást nyer, hogy én is megkaphatom
az említett összeget.
29. Labeo, Javolenus utolsó epitómáiról.
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Ha egy férfinak volt egy ágyasa, és neki adta a kiváltságot, hogy használhassa egy korábbi
ágyasa ruháit, majd a következőképpen rendelkezett: "Ráhagyom ezt és ezt a ruhát, amelyet
megvásároltam és neki szántam", Cascellius és Trebatius tagadja, hogy a nőnek joga van az
első ágyas számára szerzett ruhára, mert a feleség esetében más szabály érvényesül. Labeo
nem fogadja el ezt a véleményt, mert bár igaz, hogy egy ilyen jellegű hagyaték esetében nem
a feleségre vonatkozó törvény alkalmazandó, az örökhagyó által használt szavak értelmezését
kell figyelembe venni. Ugyanez a szabály vonatkozik a lány vagy bármely más személy
esetében is. Labeo véleménye helyes.
1. Amikor egy hagyatékot a következőképpen hagytak hátra: "Azt kívánom, hogy feleségem,
Titia, a hagyatékomból olyan részesedést kapjon, amely megegyezik azzal a legkisebbel,
amelyet bármelyik örökösöm kaphat", és az örökösök részesedése egyenlőtlen volt, Quintus
Mucius és Gallus úgy ítélte meg, hogy a legnagyobb részt hagyták hátra, azon oknál fogva,
hogy a kisebb rész a nagyobbban benne foglaltatik. Servius és Ofilius azt állították, hogy a
legkisebb részt értették alatta, mert amikor az örököst a hagyaték kifizetésével bízták meg, az
örökösnek jogában állt olyan részt adni, amilyet csak akar. Labeo helyesli ezt a véleményt, és
ez helyes.
2. Amikor egy hagyatékot a következőképpen hagytak hátra: "Örökösöm fizessen Seiának egy
pénzösszeget, amely megegyezik azzal, amit Titius hagyatékából szereztem", Labeo úgy véli,
hogy a hagyaték magában foglalja azt, amit az örökhagyó a könyvelésébe úgy jegyzett be,
mint ami az említett hagyatékból származik; de tagadja, hogy a hagyatékosnak biztosítékot
kellene nyújtania az örökösnek, hogy megvédje őt arra az esetre, ha az örökösnek később
valamit fizetnie kellene az említett hagyaték számlájára. Én azonban ellenkező véleményen
vagyok, mert nem állítható, hogy az, amit az örökösnek az említett hagyaték terhére kell majd
fizetnie, ténylegesen a kezébe került. Alfenus Varus azt állítja, hogy ez Servius véleménye
volt, és ez helyes.
3. Ha egy rabszolgát hagytak rád általánosságban, és az örökös átadja neked Stichust, és
kilakoltatják, Labeo szerint a végrendelet alapján eljárhatsz ellene, mert az örökös nem
tekinthető úgy, hogy neked adott volna rabszolgát, mivel nem tudtad megtartani azt, akit
neked adott. Úgy gondolom, hogy ez így van rendjén. De azt is mondja, hogy az eljárás
megindítása előtt értesítenie kell az örököst a kilakoltatásról, mert ha másként tenné,
rosszhiszeműségre hivatkozva kivételt lehetne tenni ön ellen, ha a végrendelet alapján
indítana pert.
4. "Ha rabszolgáim, Stichus és Damus, halálom idején a birtokomban vannak, legyenek
szabadok, és kapjanak maguknak ilyen és ilyen földterületet." Labeo úgy véli, hogy ha a
végrendelet végrehajtása után a tulajdonosuk elidegenítené vagy manumitálná az említett
rabszolgák bármelyikét, akkor egyikük sem válna szabaddá. Tubero azonban úgy véli, hogy
az egyik, amelyik az örökhagyó kezében maradt, szabad lenne, és jogosult lenne a hagyatékra.
Úgy gondolom, hogy Tubero véleménye az, amely jobban megfelel az elhunyt szándékának.
30. Ugyanő, Javolenus utolsó epitomáiról, II. könyv.
Egy örökhagyó, akinek négy olajosüveg volt, a következő végrendeletet tette: "Hagyatékba
adok két olajosüveget, amelyek hasonlóak." Véleményem szerint csak egy pár edényt hagyott,
mivel a "két pár edény" kifejezés nem azonos a "két hasonló edény" kifejezéssel. Trebatius
ugyanezen a véleményen van.
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1. Amikor egy örökhagyó bizonyos közkerteket bérelt az államtól, és az említett kertek
termését a bérleti szerződés lejártáig Aufidiusra hagyta, amely alapján a kerteket bérelte, és
meghagyta örökösének, hogy fizesse meg az említett kertek bérleti díját, és engedje meg neki,
hogy élvezze azokat, úgy ítéltem meg, hogy az örökös köteles volt megengedni neki, hogy
élvezze azokat, és ezen túlmenően köteles volt az említett kertek bérleti díját is megfizetni az
államnak.
2. Ahol a végrendeletbe a következőket illesztették be: "Örökösöm fizessen öt aurei-t
Stichusnak, a rabszolgámnak, és ha Stichus két évig rabszolgaként szolgálná örökösömet,
legyen szabad", úgy gondolom, hogy a hagyaték két év elteltével lesz esedékes, mert mind
azt, mind a szabadság megadása erre az időre kell vonatkoztatni. Ez volt Trebatius véleménye
is.
3. Ha Önt azzal bízzák meg, hogy adjon el nekem egy földterületet egy meghatározott áron,
akkor az említett adásvétel feltételei szerint nem áll módjában az említett földterület
bármelyik terményét lefoglalni, mivel az ár az egész területre vonatkozik.
4. Amikor utasítottam egy felet, hogy vásároljon egy földterületet magának és nekem, hogy
azt társulati tulajdonban tartsuk, majd az említett földterületet határokkal két részre osztotta,
és mielőtt átadta volna nekem, a következőképpen rendelkezett róla: "Így és így adom a
földterületemet", tagadtam, hogy a földterület több mint fele járna, mert nem valószínű, hogy
az örökhagyó, amikor az örökhagyást megtette, azt akarta, hogy az örököst terhelje a
megbízás.
5. "Az örökösöm fizessen kétszáz aurei-t a feleségemnek, amíg ő a fiammal Capuában
marad." A fiú elhagyta az anyját. Én azon a véleményen voltam, hogy amíg mindkét fél
Capuában tartózkodik, a hagyaték az anyát illeti meg, még akkor is, ha nem élnek együtt. Ha
azonban más városba költöznének, Trebatius szerint a hagyaték csak egy évig járna, aszerint
az idő szerint, amely alatt együtt éltek. Nézzük meg, hogy a "míg a fiammal Capuában
marad" szavak nem jelentenek-e valamilyen feltételt, hanem feleslegesnek kell-e tekinteni
őket. Én nem fogadom el ezt a véleményt. Mégis, a hagyatékot ki kell fizetni neki, feltéve,
hogy nem az ő hibája, ha nem a fiával tartózkodott.
6. Ha egy más tulajdonát képező ház átadására kötelezik, és az említett házat semmilyen
feltételekkel nem tudja megvásárolni, Attius szerint a bíróságnak értékbecslést kell készítenie,
hogy az összeg kifizetése után az örökös felmenthető legyen. Ugyanez a szabály vonatkozik
arra az esetre is, ha Ön megvásárolhatta volna a házat, de nem tette meg.
(31) Ugyanez, A valószínűségek epitomája, Paulus által, I. könyv.
Ha egy házat bárkire hagynak, az illető jogosult az említett házhoz tartozó földterületen
található összes épületre. Paulus: Ez a szabály azonban nem alkalmazható, ha a tulajdonos két
szomszédos házzal rendelkezett, és az egyiknek egy helyiségét a másik ház használatára
szánták, és erre a célra használták; mert ilyen körülmények között az említett helyiség
megszűnik annak az épületnek a tartozéka lenni, amelyhez hozzá van csatolva, és a másik
épület tartozékává válik.
32. Scaevola, Digest, XIV. könyv.
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Az örökhagyó Sextia örököst jelölte ki hagyatékának egynegyedére, Seius és Marcius, nővére
fiai pedig a fennmaradó háromnegyed örökösévé. Ezután Marcius helyébe Sextia, Sextia
helyébe pedig Marcius lépett, és Marciusra bizonyos vagyontárgyakat hagyott elsőbbségi
hagyatékként. Marcius visszautasította azt a részét, amelyre őt jelölték ki örökösnek, és mivel
végrendelettel halt meg, vagyona törvényes testvérére, Seiusra szállt. Felmerült a kérdés, hogy
Sextia a helyettesítés alapján követelheti-e magának a törvényes örököstől azt is, amit
Marciusnak hagyott elsőbbségi hagyatékként, a helyettesítésre hivatkozva. A válasz az volt,
hogy a megállapított tények szerint Sextia nem volt helyettesítve, ami a Marciusra hagyott
örökséget illeti.
(33) Ugyanaz, Digest, XV. könyv.
Egy bizonyos férfi a feleségére hagyta a házának azt a részét, amelyben lakni szoktak, más
vagyontárgyakkal együtt. Felmerült a kérdés, hogy mivel az örökhagyó a végrendelet
keletkezésének időpontjában és halálakor is az egész házat használta, és nem bérelte annak
egyetlen részét sem, vajon csak azt a hálószobát akarta-e örökül hagyni, amelyben aludni
szokott. A válasz az volt, hogy a ház egész része, amelyben családjával együtt szokásosan
tartózkodott, beletartozott.
1. Egy örökhagyó egyéb hagyatékok mellett a következő hagyatékot hagyta feleségére:
"Kívánom, hogy mindaz, amit a feleségemnek ajándékoztam, vagy amit életem során a
használatára vásároltam, az az ő tulajdonába kerüljön". Kérdezem, hogy meg kell-e állapítani,
hogy az asszony jogosult volt-e arra is, amit a végrendelet elkészítése után adott neki. A
válasz az volt, hogy az említett szavak nem utalnak a jövőbeli időre.
2. Amikor Seius száz aurei-t fizetett a felesége hitelezőjének, és visszaváltotta a zálogként
letétbe helyezett ékszert, majd miután végrendelkezett, a következő végrendeletet tette:
"Feleségemnek adom mindazt, amit egy szerződés alapján fizettem, amelybe belement, és
ezen felül minden évben kétszáz aurei-t", felmerült a kérdés, hogy az említett kétszáz aurei-t a
férj örökösei a feleségétől vagy annak örököseitől követelhetik-e vissza. A válasz az volt,
hogy ha a hitelezőnek adományként fizetett, akkor örökösei a bizalmi vagyonkezelői jog
alapján felelősek lennének, ha megpróbálnák behajtani a tartozást, és hogy még egy kivétellel
el is zárhatók. A vélelem az lenne, hogy az adományozás szándéka állt fenn, kivéve, ha az
örökös az ellenkezőjét bizonyítja.
34. Ugyanaz, Digest, XVI. könyv.
Egy bizonyos asszony az alábbiak szerint hagyta hátra az adósa követelését: "Azt kívánom,
hogy a tíz aurei, amellyel Gaius Seius örökösei tartoznak nekem, ezen felül Titiusnak is
fizessék ki; és azt kívánom, hogy örökösöm engedményezze rá a velük szembeni keresetjogát,
és adja át az említett Titiusnak az általuk adott zálogjogot." A Titiusnak pedig azt kívánom,
hogy a tíz aurei, amellyel Gaius Seius örökösei tartoznak nekem, a Titiusnak is fizessék ki.
Kérdezem, hogy az örökösöknek csak a tíz aurei-t kell-e kifizetniük, vagy a keresetjogot az
egész tartozásra, vagyis a kamatra és a tőkére is át kell-e ruházniuk. A válasz az volt, hogy
úgy tűnik, hogy az adósság teljes tartozását hagyták örökül. Azt is kérdezem, hogy ha az
örökhagyó nem tudná, hogy a tartományban lévő megbízottjai a tíz aureiért kikötést kötöttek,
és a kamatot a főösszeghez kell hozzáadni a fent említett bizalom miatt, vajon ennek az
adósságnak a növekedése Titiust illeti-e meg. Azt válaszoltam, hogy igen.
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1. Egy örökhagyó, miután fiát jelölte ki örökösének a hagyaték egy részére, más dolgokkal
együtt egy előnyben részesített hagyatékot is hagyott neki a következő szavakkal: "Kérem,
hogy húsz, a számlakönyvemből vett követelést csalárd szándék nélkül adjanak át fiamnak,
Titiusnak, miután ő kiválasztotta azokat". Az említett örökhagyó még életében fiára bízta
minden üzletének lebonyolítását, és a fiú a végrendelet elkészülte után és apja halála előtt tíz
éven át, amely idő alatt apja megbízottjaként tevékenykedett, apja szokásos gyakorlatával
ellentétben, amint az a számlakönyvéből kiderül, új adósoknak nagy összegeket adott kölcsön,
és megengedte, hogy a régi adósok, akik apjának kisebb összegekkel tartoztak, növeljék
kötelezettségeiket, hogy a fent említett húsz követelés majdnem kitöltse apja teljes
számlakönyvét. Felmerült a kérdés, hogy a fiú jogosult-e elsőbbségi örökségként azokra a
kölcsönökre, amelyeket ő maga adott. A válasz az volt, hogy csak azok közül választhatott,
amelyek az örökhagyó számlakönyvében szerepeltek a végrendeletének végrehajtásakor.
2. Egy asszony az egyik örökösére hagyta elsőbbségi hagyatékként a férje, Areto
hagyatékából megmaradt egészet, és megbízta, hogy az említett vagyont a dédunokájának
adja át, amikor az eléri a tizenhatodik életévét; majd a következőket tette hozzá: "Kérem
továbbá, hogy az Areto hagyatékából származó jövedelmekből fizesse ki, elégítse ki és
mentesítse az említett hagyaték hitelezőit minden fennmaradó tartozását". Felmerült a kérdés,
hogy ha az örökös bebizonyítja, hogy a hagyatékból származó jövedelem nem elegendő az
összes követelés kifizetésére, vajon ő maga köteles-e vállalni az adósság terhét. A válasz az
volt, hogy nyilvánvalóan az volt az örökhagyó szándéka, hogy az adósságokat az ingatlan
jövedelméből, és nem az örökös magánvagyonából fizessék ki.
3. Egy apa, miután fiát és lányát örökösökké jelölte ki, és mindegyikükre bizonyos földeket és
könyvszámlákat hagyott elsőbbségi hagyatékként, a következő rendelkezést tette a
végrendeletébe: "Megbízlak téged, kedves fiam, és kívánom, hogy minden hagyatékot, amit
rátok hagytam, te fizess ki, és ha esetleg átmeneti kölcsönnel adósságot kötnék, és ezzel
halálomkor tartoznék, kívánom, hogy te fizess ki, hogy amit a húgodra hagytam, az
érintetlenül maradjon." Az örökösöknek nem kellett volna megtenniük, hogy a hagyatékot ne
kelljen kifizetniük. Felmerült a kérdés, hogy a fiú köteles-e megfizetni apja minden adósságát,
függetlenül attól, hogy azt hogyan kötötte. A válasz az volt, hogy a lány a bizalmi
vagyonkezelői szerződés értelmében kérheti, hogy mentesüljön a felelősség alól, hogy az
örökhagyó által ráhagyott vagyon tehermentesen kerüljön a kezébe.
(35) Ugyanez, Digest, XVII. könyv.
Egy mecénás arra kérte az örökösét, hogy azonnal vásároljon helyet egy törzsben a
felszabadított emberének. Ez utóbbi sokáig szenvedett a patrónus örökösének mulasztása
miatt, és halálakor egy előkelő rangú férfit nevezett ki örökösének. Felmerült a kérdés, hogy a
törzsben lévő hely becsült értéke jár-e a felszabadított ember örökösének ? A válasz az volt,
hogy igen. Azt is megkérdezték, hogy ebben az esetben visszakövetelhetők-e azok a rendes
juttatások és előnyök, amelyekre a felszabadított ember az említett törzshöz való tartozása
révén halála napjáig jogosult lett volna, ha a törzsben elfoglalt helyet a kezdet kezdetben a
pártfogó akaratának megfelelően megvásárolta volna; vagy pedig az örökösnek csak a hely
felbecsült értékének kamatai járnak-e. A kérdés az volt, hogy a törzsben elfoglalt hely kamatai
is megilletik-e a felszabadított embert. Azt válaszoltam, hogy amit a felszabadított ember
maga vissza tudott volna szerezni, az az örökösére szállt.
1. Az örökhagyó a következőképpen rendelkezett Semproniusról: "Sempronius vegyen el
minden földet, amely Galatia határain belül van, egészen a Gaas nevű területig, amely Primus
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gondnokságában van, annak minden tartozékával együtt". Felmerült a kérdés, hogy mivel
csak egy földterület volt az említett intéző kezelésében, és az nem Galatia, hanem Kappadókia
határain belül volt, vajon ez a földterület a többivel együtt Semproniusé lesz-e? A válasz az
volt, hogy az övé lesz.
2. Egy örökhagyó a következő végrendelkezést tette a felszabadított emberének, akit név
szerint említett: "Kívánom, hogy a trebati birtokot, amely az atelláti járásban van, valamint a
szatriáni birtokot, amely a niphánai járásban van, egy üzlettel együtt adják át." A
végrendelkező a következő végrendelkezést tette a felszabadított emberének, akit név szerint
említett. Felmerült a kérdés, hogy mivel a fentebb átadott földek között volt egy Satrian néven
megjelölt földrészlet, amely azonban nem Niphana körzetében volt, vajon azt át kell-e adni a
felszabadított embernek a tröszt feltételei szerint? A válasz az volt, hogy ha a Niphana
kerületben nem volt Satrian nevű birtok, de ha bizonyos, hogy az örökhagyónak az a birtok
jutott eszébe, amelyik máshol feküdt, akkor az nem kevésbé jár, mert tévedett, amikor
megjelölte, hogy melyik kerületben található.
3. Egy személy a következő rendelkezést tette egy kodicillumban, amelyet megerősített: "A
házamhoz csatlakozó juliai fürdőt adják Tibur és Scitis polgárainak, akikhez nagyon
ragaszkodom, ingyenesen használatba, oly módon, hogy minden év hat hónapjában
nyilvánosan fürödhessenek ott, örököseim költségén és felügyelete alatt." A házamhoz
csatlakozó juliai fürdőt adják át Tibur és Scitis polgárainak, akikhez nagyon ragaszkodom,
ingyenesen használatba. Felmerült a kérdés, hogy az örökösöknek kell-e fizetniük a szükséges
javítások költségeit. A válasz az volt, hogy a megállapított tényeknek megfelelően az
örökhagyó a fürdő fűtésére és a szolgáltatás biztosítására vonatkozó kötelezettségen
túlmenően magában foglalta mindazt is, ami annak mindennapi fenntartásával kapcsolatos,
hogy a fürdő minden szükséges dologgal el legyen látva; és hogy a szokásos szünetek idején a
fürdőt elő kell készíteni és ki kell tisztítani, hogy alkalmas legyen a használatra, ahogy az
bizonyos körülmények között szokásos.
36. Claudius feljegyzései Scaevoláról, Digest, XVIII. könyv.
Ha egy végrendeletről úgy döntöttek, hogy nem végrendelkezik, a benne foglalt bizalmi
vagyonkezelések nem esedékesek ab intestato, mert mivel egy elmebeteg személy nem tehet
végrendeletet, úgy ítélték meg, hogy a végrendeletében foglaltak nem érvényesek.
(37) Scaevola, Digest, XVIII. könyv.
Egy bizonyos személy a halálakor édesanyjára, Seia-ra hagyott egy bizonyos földterületet,
amely már az övé volt, és arra kérte, hogy halálakor azt feleségére, Flavia Albinára ruházza át.
Az örökhagyó halála után az anya egy bíró jelenlétében kijelentette, hogy nem kíván a fia
kívánsága ellen tenni, és hogy hajlandó a földet Flavia Albinára átruházni, ha az évi két aurei
jövedelemként fizet neki. Ő azonban sem a birtokot nem adta át, sem az évi két aurei összeget
nem kapta meg. Felmerült a kérdés, hogy jogszerűen eladhatja-e a földet egy harmadik félnek.
A válasz az volt, hogy ha a vizsgálatot a hagyatékra és a bizalmi vagyonkezelőre való
hivatkozással, a megállapított tényeknek megfelelően végezték el, akkor az, amit az
örökhagyó az édesanyjára hagyott, nem volt érvényes, és nem volt kötelessége a bizalmi
vagyonkezelőnek megfelelni, feltéve, hogy az anya a végrendelet alapján semmi mást nem
kapott.
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1. Egy bizonyos személy örököst nevezett ki, és kétszáz aureiát hagyott Maeviusra, azzal a
megbízással, hogy fizessen száz aureiát Glaucetychesnek és ötvenet Elpidusnak. Ezután
Maevius az örökhagyó beleegyezésével levelet küldött a két legátusnak, és az örökhagyó
akaratának megfelelően kifizette nekik a hagyatékot. Az örökhagyó ezt követően kodicillumot
tett, és úgy rendelkezett, hogy ha olyan okiratot mutatnak be, amely ellentétes az említett
kodicillummal, az nem érvényes. Felmerült a kérdés, hogy Maevius, aki kétszáz aurei-t
kapott, perelhető-e a hagyatéki örökösök által a bizalmi vagyonkezelés alapján, mivel az
örökhagyó a fent említett levelekre vonatkozóan meggondolta magát. A válasz az volt, hogy a
megállapított tények szerint Maevius ellen nem lehetett keresetet indítani, akár a kétszáz
aurei-t, akár a földet kapta meg helyette.
2. Az örökhagyó Seia és Maevius, a felszabadítottjai, egyenlő arányban örökölték a
hagyatékát, és Maevius helyébe a gyámját, Semproniust nevezte ki. Ezt követően megerősített
egy kodicilt, amelyben a következőképpen rendelkezett: "Lucius Titius Seiának, az
örökösének, akit hagyatéka felének öröklésére rendelt, üdvözlet. Megtiltom, hogy Maevius, a
felszabadított emberem, akit végrendeletemmel örököst neveztem ki vagyonom felére, azt
megkapja; helyette pedig Publius Semproniust, a gyámoltamat kívánom, hogy örököse legyen
a vagyonomból rá eső részre." A végrendeletemben a végrendeletemet a gyámoltamnak
adom. Maeviusra is, akinek nem kívánta, hogy a vagyonából részesedést kapjon, a következő
elmarasztalással hagyott bizalmat: "Százötven üveg öregbort kívánok Maeviusnak,
szabadosomnak, aki semmit sem érdemel tőlem, adni." Ez a bizalom a következő volt:
"Százötven üveg öregbort akarok adni Maeviusnak, szabadosomnak, aki semmit sem érdemel
tőlem". Mivel az örökhagyó szándéka elsősorban az volt, hogy hagyatékának fele minden
körülmények között Semproniust illeti meg, felmerült a kérdés, hogy a fenti szavakkal
kifejezett bizalom érvényesnek tekintendő-e, és hogy kitől követelheti ezt Sempronius, mivel
a kodicillum egy bizonyos személynek szólt. A válasz az volt, hogy a bizalom teljesítését
Maeviustól lehet követelni.
3. Egy apa két rabszolga kivételével minden vagyonát emancipált fiának adta, de nem tett
mortis causa adományt, és a következőképpen állapodott meg fiával: "Megígéred-e, hogy a
rabszolgákat, amelyeket neked adtam, és a földeket, amelyeket ajándékba adtam neked,
valamint az említett rabszolgáknak esetlegesen születő utódait, továbbá a földműveléshez
használt eszközöket, vagy bármit, ami az említett vagyonból megmarad vagy a te irányításod
alatt áll, és amivel nem rendelkeztél csalárd módon, halálodkor visszaadod nekem, ha még
élek, vagy átadod bárkinek, akit én kijelölhetek. Én, Lucius Titius, az apa, ezt kikötöttem, és
én, Lucius Titius, a fiú, ezt megígértem." Az apa, amikor haldoklott, a következőképpen írt a
fiának egy bizalmi vagyonkezelést létrehozó levelet: "Lucius Titius, fiának, Lucius Titiusnak,
üdvözletem. Bízva gyermeki szeretetedben, megbízlak, hogy fizess ki Szo és Szo és Szo és
Szo bizonyos összeget, és kívánom, hogy rabszolgám, Lucrio szabad legyen". Felmerült a
kérdés, hogy a fiú, aki sem apja birtokának praetoriális birtokát nem kaphatta meg, sem
örökösévé nem nevezték ki, köteles-e a megbízást teljesíteni, és a levélben foglaltak szerint a
rabszolgának szabadságot adni. A válasz az volt, hogy bár a fiú nem léphetett be apja
birtokába, és nem követelhette annak praetoriánus birtoklását, és bár nem birtokolt semmit,
ami a birtokához tartozott, mindazonáltal a kikötés alapján apja örökösei mint adóst perelhetik
őt, és a bizalmi vagyonkezelői szerződés miatt azok is, akik annak végrehajtásában
érdekeltek; különösen az isteni Pius alkotmánya után, amely rendelkezett az ilyen esetről.
4. Egy házasságra készülő özvegyasszony utasította két gyermekét, akiket az első férjétől
kapott, hogy húsz aureiért, a hozomány értékéért, amelyet a férfi adni készül, állapodjanak
meg, ha bármilyen okból házassága felbontható lenne, hogy a teljes hozományát ki lehessen
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fizetni egyiküknek vagy másikuknak. Mivel az egyik gyermek a házasság alatt meghalt, a
feleség levélben utasította a túlélőt, hogy elégedjen meg a hozomány felével, anélkül, hogy
többet követelne belőle, a fennmaradó felét pedig hagyja a férje birtokában. Mivel az asszony
ezt követően meghalt, felmerült a kérdés, hogy a férje a fia által a teljes hozományért
perelhető-e, és hogy az előbbit védheti-e a rosszhiszeműségre alapított kivétel; továbbá, hogy
a bizalmi vagyonkezelői szerződés feltételei alapján perelhető-e a férje javára annak
érdekében, hogy a fiát arra kényszerítsék, hogy mentesítse őt a kötelezettségből való
részesedése alól. A válasz az volt, hogy a kivétel jogszerűen érvényesíthető, és a fiú a bizalmi
vagyonkezelői szerződés feltételei alapján is indíthatna pert. Azt is megkérdezték, hogy az
ingatlan fennmaradó felére hivatkozva a nő örököseinek javára a fia ellen indítható-e
praetoriánus per. A válasz az volt, hogy az előadott tények alapján, és különösen a fiának írt
levél után a kereset nem indítható. Claudius: Mivel a nő a levelében kijelentette, hogy a fiának
be kell érnie a hozomány felével, úgy ítélték meg, hogy e szavakkal a fiú javára bizalmi
vagyonkezelői jog jött létre.
5. Az örökhagyó a következő rendelkezést tette egy kodicillumban: "Kívánom, hogy minden,
ami ebben szerepel, teljesüljön. Maximus uramnak adok ötezer dénárt, amelyet nagybátyjától,
Julius Maximustól letétbe helyezve kaptam, hogy kamatostul fizessem ki neki, amikor férfivá
válik, ami harmincezer dénárt fog kitenni, mert eskü alatt megígértem nagybátyjának, hogy
ezt megteszem.". Felmerült a kérdés, hogy a kodicilumban foglaltak elegendőek-e ahhoz,
hogy a letétbe helyezett pénz visszaszerzésére irányuló perre felhatalmazást adjanak, mivel
azok igazságát semmilyen más bizonyítékkal nem lehetett megállapítani. Azt válaszoltam,
hogy a megállapított tényeknek megfelelően el kell hinni, amit az örökhagyó írt, mivel azt
állította, hogy esküvel kötelezte magát erre.
6. Titia, egy magas rangú asszony, aki mindig Callimacust alkalmazta az ügyei intézésére
(mivel ez utóbbi nem volt képes végrendeletet tenni), saját kezűleg végrendelkezett, és a
következőképpen rendelkezett: "Én, Titia, ezt a végrendeletemet tettem, és azt kívánom, hogy
tízezer dénárnyi összeget adjanak Callimacusnak, jutalmul." Kérdezem, hogy ezt a pénzt Titia
örökösei követelhetik-e, azzal az indokkal, hogy ez jutalom. Azt válaszoltam, hogy amit
törvénysértő módon hagyatékoznak, azt nem lehet behajtani.
7. Hivatkozással a végrendelet következő szavaira: "Kívánom, hogy minden férfi és női
rabszolga, akit e végrendelet vagy bármely más végrendelet alapján manumuláltam vagy
manumulálhatok, fiaikkal és lányaikkal együtt kifizetésre kerüljön", felmerült a kérdés, hogy
az örökös felelős-e azokért, akiket az örökhagyó még életében manumulált. A válasz az volt,
hogy a tröszt rendelkezéseit a végrendelet előtt manumitáltak és mindkét nemű gyermekeik
tekintetében is végre kell hajtani.
38. Ugyanaz, Digest, XIX. könyv.
Egy apa megtiltotta fiának, aki egyben az örököse is volt, hogy a birtokához tartozó földeket
elidegenítse vagy zálogba adja, de kötelezte, hogy azokat a törvényes házasságból származó
gyermekei és más rokonai javára tartsa meg. A fiú, miután kifizette a hagyaték egyik
hitelezőjét, felszabadított bizonyos földterületeket, amelyeket apja megterhelt, és a
kifizetéshez szükséges pénz megszerzése érdekében az említett földeket zálogjog vagy
jelzálogjog formájában egy második hitelezőre ruházta át. Felmerült a kérdés, hogy a zálogjog
jogszerűen jött-e létre. A válasz az volt, hogy a megállapított tények alapján jogszerűen
kötötték meg. Felmerült az a kérdés is, hogy amennyiben a fiú a hitelezői kielégítése
érdekében a hagyaték részét képező földeket eladná, a vevők, akik nem tudtak a zálogjog

1451
fennállásáról, jogszerűen megvásárolhatnák-e a földeket. Azt válaszoltam, hogy a
megállapított tények szerint az eladás érvényes lenne, ha nem lenne más, a hagyatékhoz
tartozó ingatlan, amelyből a tartozást ki lehetne fizetni.
1. Egy bizonyos ember, miután két szabadosát, Stichust és Eros-t, örökösévé nevezte ki,
végrendeletében a következőképpen rendelkezett: "Nem járulok hozzá, hogy a corneli birtok
szabadosok kezéből kikerüljön." A végrendeletben a következő rendelkezést tette. Stichus
végrendeletében női rabszolgáját, Arescusát szabaddá rendelte, és ráhagyta az említett
birtokrészét. Kérdezem, hogy Eros és Stichus többi szabados társa követelheti-e az utóbbinak
az örökösétől az említett birtokból való részesedését, a bizományi szerződés értelmében. A
válasz az volt, hogy Arescusa nem szerepelt a trösztben.
2. Egy férfi a lányát jelölte ki örökösének, és a végrendeletébe beírta: "Nem kívánom, hogy a
házam kikerüljön a felszabadított embereim kezéből, hanem azt kívánom, hogy a
családomban született rabszolgáké legyen, akiket ebben a végrendeletben megemlítek." A
végrendeletben a lánya is megemlíti, hogy a házam a családomban született rabszolgáké
legyen. Felmerült a kérdés, hogy az örökös és az örökhagyó háztartásában született
rabszolgák halála után az egyetlen megmaradt felszabadított ember jogosult-e a vagyonkezelő
teljes javára. A válasz az volt, hogy a megállapított tényeknek megfelelően csak a túlélő
felszabadított ember arányos része illeti meg.
3. Egy örökhagyó, aki egy földterületet hagyott a fiára, megtiltotta neki, hogy azt eladja,
elajándékozza vagy zálogba adja, amíg él, és a következő záradékot fűzte hozzá: "Ha ezt
akaratom ellenére tenné, azt kívánom, hogy a tizenkét birtok a kincstáré legyen, és ez azért
van előírva, hogy az említett tizenkét birtok mindig az ő nevében maradjon." Mivel a fiú a
birtokot apja végakaratának megfelelően egész életében megtartotta, felmerült a kérdés, hogy
halála után a birtok a családtagoké lesz-e, és nem a fiú által kijelölt örökösöké. A válasz az
volt, hogy az elhunyt végrendeletéből arra lehet következtetni, hogy a fiú, amíg élt, nem
idegeníthette el és nem zálogosíthatta el a földet, de jogában állt végrendelkezni, és akár
idegen örökösökre is hagyni azt.
4. Julianus Agrippa, a Triarii első századának tagja a következőket írta be végrendeletébe:
"Nem kívánom, hogy örökösöm az ilyen és ehhez hasonló földek, a külvárosi birtokom vagy a
városban lévő házam maradékát bármi módon elzálogosítsa vagy elidegenítse." Lánya, akit
örökösévé nevezett ki, az örökhagyó unokáját hagyta hátra, aki, miután hosszú ideig
birtokolta a birtokot, idegen örökösök kijelölése után meghalt. Felmerült a kérdés, hogy az
idegen örökösöknek jár-e az említett földterület, vagy az Julius Agrippa unokahúgát, Júliát
illeti meg. Azt válaszoltam, hogy mivel a fenti rendelkezés csak puszta előírás volt, az elhunyt
akarata ellenére semmi olyat nem tettek, ami megakadályozná, hogy a föld tulajdonjoga az
örökösökre szálljon.
5. Egy bizonyos örökhagyó egy kis földterületet és egy boltot hagyott tizenöt felszabadított
emberére, akiket név szerint említett, és a következőket fűzte hozzá: "Azt kívánom, hogy a
felszabadított embereim tartsák ezt a földet azzal a feltétellel, hogy egyikük sem adja el vagy
adja el a részét, vagy tesz bármi mást, ami miatt az idegenek tulajdonába kerülne. Ha bármi
történik, ami e rendelkezéssel ellentétes, azt kívánom, hogy részesedésük, a földdel együtt, az
üzlettel együtt, Tusculum népének tulajdonát képezze". Néhány felszabadítottja eladta a
részvényeit két társuknak, akik közéjük tartoztak, és miután a vevők meghaltak, örökösükké
Gaius Seiust, egy idegent nevezték ki. Felmerült a kérdés, hogy az eladott részvények Gaius
Seiusé vagy a túlélő szabados társaiké lesznek-e, akik nem rendelkeztek a sajátjaikról. A
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válasz az volt, hogy a megállapított tények szerint Gaius Seiusé. Azt is megkérdezték, hogy az
eladott részvények a tusculumiakat illetik-e meg. Azt válaszoltam, hogy nem. Claudius: Mivel
nem a tényleges birtokos személyét kell figyelembe venni, aki idegen, hanem a vevőkét, akik
az elhunyt végakaratának megfelelően azok közé tartoztak, akiknek megengedte, hogy a
birtokot eladják, nem teljesült az a feltétel, amely szerint a földet a bizalmi szerződés
értelmében Tusculum népének adták.
6. Az örökhagyó a következőképpen terhelte meg az örökhagyót, akire kétezer solidit hagyott
egy bizalmi vagyonkezelői szerződés alapján: "Arra kérlek, Petronius, hogy az említett
kétezer solidi összeget fizesd be egy bizonyos templom társaságának". Mivel a társaságot
később feloszlatták, felmerült a kérdés, hogy a hagyaték Petroniusé legyen-e, vagy maradjon
az örökös birtokában. A válasz az volt, hogy Petronius jogosan követelheti azt, különösen, ha
nem rá hárul az elhunyt végakaratának végrehajtása.
7. Egy anya a fiait jelölte ki örököseinek, és hozzátette: "Semmilyen körülmények között nem
rendelkezhetnek a birtokukba kerülő földekkel, amelyek a hagyatékom részeként kerülnek a
birtokukba, hanem azokat az utódaik számára kell fenntartaniuk, és erre vonatkozóan
biztosítékot kell nyújtaniuk egymásnak." Felmerült a kérdés, hogy a földeket úgy kell-e
tekinteni, mintha e szavakkal bizalmi vagyonkezelésben hagyták volna. A válasz az volt, hogy
az elhangzottakkal összhangban nem hoztak létre bizalmi vagyonkezelést.
8. Egy férfi, aki örököst rendelt ki a vagyona felére, egy bizonyos földterületet hagyott rá
elsőbbségi hagyatékként, és a következőket tette hozzá: "Kérem, járulj hozzá, hogy Clodius
Verust, az unokámat és rokonodat, Clodius Verust, mint társörököst fogadd el a juliai
birtokrészre, amelyet elsőbbségi hagyatékként neked rendeltem". Felmerült a kérdés, hogy az
unoka jogosult-e a birtok felére a bizalmi vagyonkezelői szerződés értelmében. Azt
válaszoltam, hogy igen.
39. Ugyanaz, Digest, XX. könyv.
"Azt kívánom, hogy száz aurei adassék szabad emberemnek, Pamphilusnak, azon felül, amit a
kodicillumomban ráhagyok. Pamphilus, tudom, hogy mindaz, amit rád hagyok, előbb-utóbb a
gyermekeim kezébe kerül, mert szem előtt tartom azt a szeretetet, amelyet irántuk táplálsz."
Kérdezem, hogy az örökhagyó a fent említett szavakkal megbízta-e Pamphilust azzal a
bizalommal, hogy halála után száz aurei-t fizessen az elhunyt gyermekeinek? A válasz az volt,
hogy az előadott tények szerint az örökhagyó nyelvezetét tekintve nem lehet azt állítani, hogy
Pamphilust megbízta volna a száz aurei kifizetésére; de mivel rendkívül méltatlan lenne, ha az
elhunyt jó véleményét a felszabadított embere megcáfolná, a rá hagyott száz aureit az
örökhagyó gyermekeinek kell kifizetni. Isteni Marcus császárunk hasonló esetben ugyanezt a
döntést hozta.
1. A következő kérdést javasolták meghatározásra. Egy bizonyos személy, akinek nem voltak
gyermekei és rokonai, és akit a betegség végkimerülésbe taszított, összehívta barátait, és a
vele egy házban lakó Gaius Seius jelenlétében elmondta nekik, hogy bizonyos földeket,
amelyeket említett, rá kíván hagyni; Gaius Seius pedig feljegyezte ezt a nyilatkozatot, amelyet
tanúsítottak, és maga az örökhagyó, akit arról kérdeztek, hogy ezt tette-e, azt válaszolta, hogy
"egészen biztosan", amit az okiratba is beillesztettek. Felmerült a kérdés, hogy a megjelölt
földek a bizalmi vagyonkezelői szerződés feltételei szerint Gaius Seius tulajdonát képezik-e?
A válasz az volt, hogy ebben a kérdésben nem lehetett kétség, mivel a bizalmi vagyonkezelői
szerződés érvényes volt.
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2. Egy apa két lányát egyenlő arányban örökösnek jelölte ki a hagyatékából, és egyikükre egy
földterületet hagyott elsőbbségi hagyatékként, a másik lányt pedig arra kérte, hogy húsz aureit fizessen húgának, és ugyanezt a lányt arra is kérte, hogy a föld felét adja át az említett
húgának. Felmerült a kérdés, hogy a húsz aurei kifizetésére köteles-e vagy sem. Azt
válaszoltam, hogy nem köteles.
40. Ugyanaz, Digest, XXI. könyv.
Egy lány, aki apja felszabadulása után született, kérte apai nagybátyját, mint törvényes
örököst, hogy a hagyatékból rá eső részét, valamint két földterületet adjon anyai
nagybátyjának. Az említett lány öröksége a praetoriánus birtoklás révén egyenlő arányban
szállt mindkét nagybátyjára, mint legközelebbi rokonra. Mivel a tröszt nem volt érvényes a
hagyaték azon része tekintetében, amelyre anyai nagybátyja törvényes örökösként a
praetoriánus birtoklás révén jogosult lett volna, felmerült a kérdés, hogy mindazonáltal nem
lenne-e érvényes az említett birtokrész felét illetően; így az említett Titius, a nagybátyja két
részre is jogosult lehetett volna az említett birtokrészekből, azaz az egyikre a praetoriánus
törvény szerinti joga alapján, a másikra pedig a tröszt alapján tarthatott igényt. A válasz az
volt, hogy jogosult volt a követelésre. Feltették azt a kérdést is, hogy ha az elhunyt lány az
apai nagybátyját is megbízta volna mások javára szóló trösztökkel, akkor köteles lenne-e
azokat teljes egészében, vagy csak a hagyatékból való részesedése arányában teljesíteni. A
válasz az volt, hogy köteles lenne teljes egészében végrehajtani azokat.
1. Egy örökhagyó Seiát a hagyatékának háromnegyedére, Maevius pedig egynegyedére jelölte
ki örökösének, és Seiát a következőképpen bízta meg bizalmi vagyonkezeléssel: "Arra kérlek
és megbízlak, hogy add át fiadnak mindazt, amit a birtokomból szereztél, miután a kertjeimet
magadnak fenntartottad". Mivel általános megfogalmazásban bízta meg őt a bizalommal,
felmerült a kérdés, hogy bárki, aki az örököse lesz, köteles lesz-e kifizetni az általa hagyott
örökségeket, és végrehajtani az általa létrehozott bizalmakat; vagy ha Seia lemond a birtok
háromnegyedéről, akkor az összes kertre igényt tarthat. A válasz az volt, hogy úgy tűnik,
hogy a társörököst a tröszt arra kötelezte, hogy átadja Seia részére azt a negyedrészt, amellyel
az említett kertekben rendelkezett.
41. Ugyanaz, Digest, XXII. könyv.
Egy férj a feleségét és a tőle született fiát jelölte ki örököseinek, és a feleségét a
következőképpen bízta meg a vagyonkezeléssel: "Arra kérlek, feleségem, hogy ne követelj
semmilyen részesedést a Tizián-birtokból, mivel tudod, hogy én magam vettem meg az egész
említett ingatlant, de a szeretet és tisztelet miatt, amellyel tartozom neked, úgy hagytam, hogy
egyenlő arányban részesültünk ebben a vásárlásban, amelyet a saját pénzemből végeztem.".
Felmerült a kérdés, hogy az említett földterületet teljes egészében a fiára akarta-e ruházni. A
válasz a kérdéses záradékra való hivatkozással az volt, hogy az örökhagyó az említett földet a
hagyatékába kívánta bevonni, mint annak egy részét, így a felesége és a fia a föld egy-egy
felére jogosultak, mint annak egy részét képező részre.
(1) Ahol egy végrendeletbe a következő rendelkezést illesztették be: "Azt kívánom, hogy
házamat a hozzá tartozó kerttel együtt adjam át szabadjaimnak", egy másik címszó alá pedig
azt írták: "Azt kívánom, hogy örökösöm a szabadjaimnak adott házban, amelyet
szabadjaimnak adtam, Fortunius szabadosomnak adjon át, a szobát, amelyben lakni szoktam,
és a hozzá tartozó raktárhelyiséget", felmerült a kérdés, hogy az örökhagyó örököse köteles-e

1454
a hagyatékot Fortuniusnak kifizetni, noha az egész házat korábban valamennyi szabadosra
ruházta. A válasz az volt, hogy erre nem volt köteles.
(2) Egy örökhagyó a következő rendelkezést tette egy kodicillumban, amelyet
végrendeletében megerősített: "Minden felszabadított emberemet, beleértve azokat is, akiket
életemben manumifikáltam, akiket e kodicillummal manumifikáltam, vagy akiket a
későbbiekben manumifikálhatok, valamint feleségeiket, fiaikat és lányaikat, kivéve azokat,
akiket kifejezetten a feleségemre hagyok, a végrendeletemben foglaltak szerint a feleségemre
hagyom.". Ezt követően a következőképpen bízta meg örököseit: "Azt kívánom, hogy
örököseim feleségemnek, társörökösüknek adják Umbriában, Etruriában és Picenumban lévő
földjeimet, minden tartozékukkal együtt, beleértve a vidéki vagy városi rabszolgákat és
azokat, akik az ügyeimet intézik, kivéve azokat, akiket manumitáltak". Felmerült a kérdés,
hogy Eros és Stichus, a rabszolgái, akik az örökhagyó üzleteit Umbriában és Picenumban az
utóbbi haláláig bonyolították, és akik Damas természetes fiai voltak, akiket az örökhagyó még
életében manumált, az örökösöknek a kodicilumban foglaltaknak megfelelően Damasnak
kell-e átadniuk, vagy pedig a levélben foglaltak szerint Seia, a felesége tulajdonát képezik. A
válasz az volt, hogy a kodicilum értelmében a természetes apjukat illetik, a természetes
szeretet diktálásának megfelelően.
(3) Egy örökhagyó Felicissimusra és Felicissimára, akiknek szabadságot adott, hagyta a
gargiliusi birtokot, beleértve a házat is, és végrendeletének egy másik részében fiára, Titiusra,
akit hagyatéka egynegyedének örökösévé nevezett ki, hagyatékot hagyott a következők
szerint: "Fiam, Titius, a birtokomból rád eső részen felül vedd el azokat a hagyatékokat,
amelyeket apád, Praesens, és Caelius Justus, apád testvére, rám hagyott." A hagyatékot a
fiam, Titius, a birtokomból rád eső részen felül vedd el. Felmerült a kérdés, hogy mivel a
gargiliusi birtokot az örökhagyónak a férje, vagyis a fiának, Titiusnak az apja, akit a
bizományi szerződés értelmében a földek illetnek meg, csak a fiát, Titiust, vagy Felicissimát,
vagy mindhármukat is megilleti-e az említett földterület. A válasz az volt, hogy nem
valószínű, hogy az örökhagyó, aki semmit sem hagyott Felicissimusra és Felicissimára azon
kívül, amit a külön hagyaték tartalmazott, azt akarta, hogy a hagyatékot általános kijelentéssel
a fiára ruházzák át, akire szintén hagyott egy részt a vagyonából.
(4) Egy férfi végrendeletében bizonyos rabszolgákat, akik gyermekek voltak, a
következőképpen hagyott hátra: "Azt kívánom, hogy öt fiatal rabszolgámat az örököseim
Publius Maevius kis uramnak adják, az említett rabszolgák hét évnél fiatalabbak legyenek".
Az örökhagyó sok évvel a végrendelet végrehajtása után meghalt. Felmerült a kérdés, hogy a
Maeviusnak járó rabszolgáknak milyen korúaknak kell lenniük, azoknak, akik a végrendelet
keletkezésekor még nem töltötték be a hét évet, vagy azoknak kell adni, akikről megállapítást
nyert, hogy az örökhagyó halálakor még nem töltötték be ezt a kort. A válasz az volt, hogy
azokat látszott megjelölni, akik az örökhagyó által hagyatékba adáskor ilyen korúak voltak.
(5) Az örökhagyó többek között az alábbi hagyatékot hagyta ágyasára: "Azt kívánom, hogy a
földterületet, amely az Appiai úton van a birtokomban, adjam neki, az azt felügyelő intézővel,
a feleségével és a gyermekeivel együtt." Felmerült a kérdés, hogy az örökhagyó szándéka
szerint az intéző és felesége unokái az ágyaséi legyenek-e? A válasz az volt, hogy az említett
esetben semmi sem akadályozta meg, hogy ezeket a lánynak adják.
(6) Egy bizonyos férfi a következőképpen hagyott örökséget Maeviusra: "Mindazt, amit
Gades városában birtoklok, örökül hagyom." Felmerült a kérdés, hogy ha a férfi a várossal
szomszédos külvárosban rendelkezett valamilyen ingatlannal, akkor az is Maeviusnak jár-e a
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bizalmi vagyonkezelői szerződés értelmében. A válasz az volt, hogy a szavak értelme ezt a
kiterjesztést is lehetővé teszi. Ugyanebben az esetben azt is megkérdezték, hogy mivel az
örökhagyó számlakönyvében találtak bizonyos bankjegyeket, mivel az örökhagyó
szülőhelyén, Gades városában vagy annak környékén szokott pénzt kölcsönözni, és mivel az
említett városban hagyta a tulajdonát, Maevius jogosult lesz-e az említett bankjegyekre a fent
említett szavakkal létrehozott bizalmi vagyonkezelői jog alapján. Azt válaszoltam, hogy nem
jogosult azokra. Felmerült az a kérdés is, hogy a gádesi házában egy ládában talált, vagy
különböző bankjegyek összegyűjtésével szerzett és ott letétbe helyezett pénz a tröszt feltételei
alapján jár-e. A válasz az volt, hogy erre a kérdésre már választ kaptak.
(7) Egy örökhagyó végrendeletében, amelyben a feleségét és a fiát jelölte ki örökösnek, száz
aurei-t hagyott a lányára bizalmi vagyonként, hogy azt akkor fizessék ki, amikor a lány a
családba házasodik, és a következő rendelkezést tette hozzá: "Megbízlak téged, leányom,
hogy amikor a családban házasodsz, és ahányszor csak házasodsz, engedd meg bátyádnak és
anyádnak, Seia, hogy mindegyikük rendelkezzék az adományozandó hozomány felének
visszaadásáról, ha te a házasságod alatt úgy halnál meg, hogy sem fiút, sem leányt nem
hagynál hátra, vagy válásra kerülne sor, mielőtt a hozományodat visszaadnák, vagy más
módon kielégítést kapnál rá való hivatkozással." A házassági szerződésben a lányom a
következő rendelkezést írta elő: "A hozományt a családban adományozom. Az apa férjhez
adta lányát, aki szűz volt, és hozományt ajándékozott neki. Miután a válás megtörtént,
megkapta a hozományt, és azzal együtt férjhez adta a lányt egy másik férfihoz, kikötve, hogy
az említett hozományt vagy neki, vagy a lányának kell visszaadnia. Az örökhagyó a második
házassága alatt meghalt, és ugyanazt a végrendeletet hagyta hátra, és a fia és a felesége lettek
az örökösei. Mivel a lány férje ezt követően meghalt, a lány megkapta a hozományát, és
harmadszor is megházasodott testvére és anyja jelenlétében és beleegyezésével, akik még a
hozományát is megnövelték, és egyikük sem tett semmilyen rendelkezést erre vonatkozóan. A
fiú és a lány ezután az anyjuk örökösei lettek, majd a lány meghalt, és a férjét hagyta örökül.
Felmerült a kérdés, hogy mivel a lány a hozományát alkotó pénzt nem apja örököseitől kapta
örökségként, hanem mint családanya, második férje halála után szerezte vissza, vajon az
örökösét felelősségre lehet-e vonni az elhunyt testvérével szemben a bizalmi vagyonkezelői
szerződés értelmében azért a pénzért, amelyet akkor kaphatott volna meg, ha a hozományra
való hivatkozással rendelkezett volna. A válasz az volt, hogy a megállapított eset szerint nem
lenne felelős.
(8) Ha egy örökhagyó örökösét vagy hagyatékátadóját arra kérik, hogy fogadjon örökbe
valakit, és a következő szavakkal egészítik ki: "Ha másként cselekszik, akkor hagyják őt
kitagadni", vagy "veszítse el a hagyatékát", akkor felmerült a kérdés, hogy ha nem fogadja
örökbe az említett személyt, akkor a bizalmi vagyonkezelői jog alapján a nem örökbefogadott
személy javára indítható-e kereset. A válasz az volt, hogy az olyan tröszt, amelyben a felet
arra kérik, hogy bárkit fogadjon örökbe, nem érvényes.
(9) "Azt kívánom, hogy az ilyen és ilyen körzetben fekvő földterületet egy választottbíró által
meghatározott áron adják át Maeviusnak, Publiusnak és Gaiusnak, és miután a vételárat
hozzáadták a vagyonomhoz, a megmaradt örököseim száz aurei büntetés mellett vállalják,
hogy kilakoltatás esetén az összeg kétszereséért felelnek, hogy az említett földterület sem
részben, sem egészben soha ne kerülhessen Seia vagy leszármazottai kezébe, semmilyen
módon." A földterületet nem adták át a választottbírónak. Felmerült a kérdés, hogy a hagyaték
érvényes-e, mert Publius meg akarta vásárolni, Gaius pedig nem volt hajlandó beleegyezni. A
válasz az volt, hogy az, aki hasznot akart húzni a trösztből, igényt tarthatott az átruházott
földterület felére, még akkor is, ha a másik visszautasította, hogy éljen a jogával. Azt is
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megvizsgálták, hogy az örökhagyó akaratának megfelelően milyen biztosítékot kell nyújtani
az egyes örökösöknek fizetendő összegre. A válasz az volt, hogy biztosítékot kell nyújtani a
rájuk a vagyonkezelői szerződés értelmében rájuk eső rész arányában.
(10) Egy örökhagyó a testvérére hagyott bizonyos rabszolgákat, akiket a végrendeletében
megjelölt, és megbízta, hogy halálakor ugyanezeket a rabszolgákat adja át a gyermekeinek.
Felmerült a kérdés, hogy az említett rabszolgákból született gyermekeket az örökhagyó halála
után az elhunyt örököseinek kell-e átadni, vagy azok az ő örököseihez tartoznak. A válasz az
volt, hogy az ezután születettek nem tartoznak a tröszt feltételei közé.
(11) Egy apa tartozott a lányának egy bizonyos pénzösszeggel a férj végrendelete alapján, és
amikor a lány újra férjhez ment, az apja hozományt adott a férjének anélkül, hogy a lánya erre
utasította volna, és kikötötte, hogy a hozományt visszaadja magának, ha a lánya utód nélkül
hal meg. Az asszonynak volt egy lánya, és felmerült a kérdés, hogy az apától lehet-e követelni
a bizalom teljesítését. A válasz az volt, hogy ha a lány nem erősítette meg a neki adott
hozományt, akkor a bizalmi vagyonkezelői szerződés teljesítésének követeléséhez való jog
fennmarad. Azt is megkérdezték, hogy ha az apa hajlandó lenne elengedni a kikötésből eredő
kötelezettséget, vajon a nőnek megtagadják-e a bizalom teljesítésének követeléséhez való
jogát. Azt válaszoltam, hogy erre már válaszoltak, és ha az apa azért adta a hozományt, hogy
a nő szentesítse azt, és ő ezt nem teszi meg, akkor a férfi pert indíthat a szóban forgó
hozomány visszaszerzésére.
(12) Egy asszony a férjét, Seiust jelölte ki örökösének, és helyette nevelt gyermekét, Apia-t
jelölte ki; és megbízta örökösét, hogy halála után a vagyonát az említett nevelt gyermekére
ruházza át, és ha a nevelt gyermekével addig bármi történne, utasította, hogy az említett
vagyonát adja át Valerianusnak, az unokaöccsének. Felmerült a kérdés, hogy ha Seius még
életében átadja a nevelt gyermeknek mindazt, amit a hagyatékból szerzett, vajon úgy tekintike, hogy ezt az elhunyt akaratának megfelelően tette; különösen, ha az említett nevelt gyermek
helyettesítette őt. A válasz az volt, hogy ha Apia még Seius életében meghalna, akkor ez
utóbbi nem mentesülne a Valerian javára hagyott vagyonkezelés teljesítése alól.
(13) A Scaevola kimondta, hogy ha egy kijelölt örököst arra kérnek, hogy egy hagyatékot
adjon át egy másik személynek, amikor ő ezt kívánja, akkor nem kényszerül arra, hogy
időközben a vagyonkezelői megbízást teljesítse. Claudius: Az ilyen jellegű bizalmi
vagyonkezelést ugyanis úgy kell tekinteni, mintha a halála után jött volna létre.
(14) Egy örökhagyó arra kérte kijelölt örökösét, hogy teljes hagyatékát feleségének, Seiának
adja át, és a következőképpen bízta meg őt: "Arra kérlek téged, Seia, hogy adj át Maeviának,
kedves gyermekünknek mindent, ami a kezedbe kerülhet a vagyonomból, kivéve azt, amit a
fent említettek szerint rád hagytam; és megtiltom, hogy Seiától bármilyen biztosítékot vegyél,
mivel tudom, hogy ő inkább gyarapítani, mint csökkenteni fogja a vagyonomat.". Felmerült a
kérdés, hogy Maevia követelheti-e azonnal a vagyonkezelői megbízás teljesítését Seia
részéről. A válasz az volt, hogy az említett esetben semmi sem akadályozta meg ebben.
(42) Ugyanez, Digest, XXXIII. könyv.
Titius a feleségét, Seiát, a birtok tizenkettedik részének örökösévé, Maevius pedig a
fennmaradó rész örökösévé nevezte ki, és a következő rendelkezést tette egy emlékműre
vonatkozóan, amelyet magának kívánt felállítani: "Azt kívánom, hogy testemet adják át a
feleségemnek, hogy az ilyen és ilyen helyen temessék el, és egy négyszáz aurei értékű
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emlékművet állítsanak fel." A feleség a hagyaték tizenkettedik részeként legfeljebb százötven
aurei-t kapott, és kérdezem, hogy az örökhagyó ezzel a rendelkezéssel azt akarta-e, hogy
emlékművét egyedül ő állítsa fel. Azt válaszoltam, hogy az emlékművet mindkét örökösnek a
hagyatékból való részesedésük arányában kell felállítania.
43. Celsus, Digest, XV. könyv.
Ha egy apa elrendelte, hogy lányának hozományt kell adni, amelyet a gyám ítélete alapján
kell megállapítani, Tubero szerint ezt ugyanúgy kell tekinteni, mintha a hozományt olyan
összegben hagyta volna rá, amelyet egy jóhírű polgár jóváhagyna. Labeo azt kérdezi, hogy
milyen módon lehet egy lány hozományát egy jóhiszemű polgár ítélete szerint megállapítani.
Azt mondja, hogy ez nem nehéz, ha figyelembe vesszük a végrendelkező fél rangját, vagyonát
és gyermekeinek számát.
44. Pomponius, Sabinusról, II. könyv.
Ha egy földterületet minden benne lévő dologgal együtt hagyatékba adnak, a csak
ideiglenesen ott lévő vagyontárgyakat nem tekintik hagyatéknak, és ezért a kölcsönzés
céljából ott lévő pénz nem tartozik a hagyatékba.
45. Ulpianus, Sabinusról, XXII. könyv.
A következő szavakkal kifejezett hagyaték: "Amit a feleségem használatára szereztem",
általános, és magában foglalja a ruházatot, valamint az ezüst- és aranylemezt, a díszeket és
minden más dolgot, amelyet a feleség javára szereznek be. De milyen tárgyakat kell úgy
tekinteni, hogy azokat e célra szerezték be? Sabinus a Vitelliusról szóló művében azt mondja
ezzel kapcsolatban, hogy bármilyen kifejezést is használnak leggyakrabban a feleségeknek
szóló hagyatékoknál, azt úgy kell érteni, mint ami az asszony egyéni használatára szolgál, és
amit gyakrabban szereznek be ebből a célból, mint a két fél közös és promiszkuális
használatára. Úgy tűnik, az sem számít, hogy a családfő a házassága előtt vagy azt követően
szerezte-e be ezeket a tárgyakat; sőt az sem, ha a feleségének adna valamit, amit ő maga
szokott használni, és aztán az ő különleges használatára szánja.
46. Paulus, Vitelliusról, II. könyv.
A fent említett záradék hozzáadása néha csökkenti, néha pedig növeli a hagyatékot; növeli,
amikor a következőképpen írják: "És amit az ő számlájára szereztek", mert ez azt jelenti, hogy
a már említetteken kívül még valami mást is szereztek az ő javára. Csökken, ha a "és" kötőszó
kimarad, mert akkor azt jelenti, hogy a korábban megjelölt tárgyak közül csak ezeket a
dolgokat szerezték meg az ő javára.
47. Ulpianus, Sabinusról, XXII. könyv.
Ha a férj a feleségével való házasságkötés előtt vásárolt néhányat ezekből a tárgyakból, és a
feleségének adta használatra, ez ugyanolyan, mintha később szerezte volna be őket ezzel a
szándékkal. Az ilyen jellegű hagyatékban azok a tárgyak a feleséget illetik meg, amelyeket e
célból vásároltak, javítottak és tartottak meg, és ezek közé tartozik mindaz, ami az örökhagyó
korábbi feleségének, lányának vagy unokájának a tulajdonát képezte.
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1. Felmerül a kérdés, hogy mi a különbség a "vásárolt" és az "elkészített" kifejezések között.
A válasz az, hogy az "elkészített" kifejezés benne van a "vásárolt" kifejezésben, de ez nem áll
fenn az "elkészített" kifejezéssel; éppúgy, mintha valaki vásárolt volna egy tárgyat az első
felesége használatára, és azt odaadta volna a második feleségének, mert bár az említett tárgyat
a második felesége számára készítette elő, de nem neki vásárolta. Ennélfogva, még ha a férj
nem is vásárolt volna semmit a második felesége számára, mégis, ha neki adja azokat a
tárgyakat, amelyek az elsőnek megvoltak, akkor azok az ő használatára készültek, és ha nem
adták volna át neki, akkor is a hagyatékba tartoznának; de ami az első feleség használatára
készült, az csak akkor tartozik a másodikhoz, ha az ő használatára lett kijelölve, mert ahol a
férj az első felesége számára szerezte be azokat, ott nem tekinthető úgy, hogy ezt a második
feleségre való tekintettel tette.
48. Paulus, A Sabinusról, IV. könyv.
Ugyanis egyetlen tárgy sem tartozik a hagyatékba, ha azt a feleségnek adták, de aztán a férje
megfosztja tőle.
49. Ulpianus, Sabinusról, XXII. könyv.
Az ilyen jellegű hagyatékba rabszolgák is beletartoznak, például a hordágyhordozók, akik
általában egyedül vitték a család anyját, valamint a teherhordó állatok, szedánok és öszvérek,
továbbá más rabszolgák, például a fodrászként alkalmazott lányok és nők.
1. Ha a férj a feleségének bármilyen, férfiak által viselt dísztárgyat adott, azt úgy kell
tekinteni, mintha azt az asszony használatára szerezte volna.
2. Ezért, ha voltak olyan tárgyak, amelyeket a férj és a feleség egyaránt használt, és a férj
szokta azokat kölcsönkérni a nőtől, akkor azt kell mondani, hogy ezeket is úgy kell tekinteni,
mint amelyeket a nő használatára szerzett.
3. Ugyancsak különbség van a nő használatára készített és a számára vásárolt tárgyak között,
amikor ilyen tárgyakat hagynak hátra; mert ahol a nő használatára készítették, ott minden, a
nőnek szánt tárgy benne van, de ahol megvásárolták, ott csak azok tartoznak bele, amelyeket a
férj erre a különleges célra vásárolt; ezért ahol csak a megvásárolt tárgyakat hagyják hátra, ott
nem tartoznak bele azok, amelyeket a férj más módon szerzett, és amelyeket a nőnek szánt.
Mégis, mindaz, amit a férj elrendelte, hogy megvásároljon, vagy amit ő maga ténylegesen
megvásárolt, és még nem adott a feleségének, de szándékában állt neki adni, ha még élne,
mindkét feltétel szerint a hagyatékba beletartozik.
4. Ha valaki a feleségére vagy ágyasára hagyatékot hagy, amely az ő használatára vásárolt és
készített tárgyakból áll, nem tesznek különbséget, mert valójában a két nő között nincs
különbség, kivéve a társadalmi rangot.
5. Ha a férj a feleségére hagyja a használatra kapott aranyat, és azt később beolvasztják, de az
anyag megmarad, a feleség jogosult rá.
6. Ahhoz azonban, hogy a hagyaték érvényes legyen, Proculus szerint a nőnek az örökhagyó
halálakor az örökhagyó feleségének kell lennie. Ez igaz, mert a különválás megszünteti a
hagyatékot.
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7. Az ő használatára szerzett tárgyak hagyatéka fiára vagy lányára, valamint férfi vagy női
rabszolgára is hagyható; és ebbe beletartozik minden olyan vagyontárgy, amelyet nekik adtak
vagy nekik szántak.
50. Ugyanő, A Sabinusról, XXIII. könyv.
Amikor egy apai felügyelet alatt álló fiú hagyatékot hagy: "Amikor ő maga lesz a gyámja",
akkor a serdülőkort kell érteni. És valójában, ha egy apai felügyelet alatt álló fiúnak
hagyatékot hagynak, aki még nem érte el a serdülőkort, akkor Sabinus véleménye és az
általánosan elfogadott vélemény szerint ez nem azt jelenti, amikor a fiú a háztartás vezetőjévé
válik, hanem amikor eléri a serdülőkort. Ha azonban egy anya, aki gyanakszik arra az életre,
amelyet a férje folytat, és akitől elvált, örökséget hagy a fiára, még ha az nem is érte el a
serdülőkort, úgy értelmezik, hogy nem arra az időpontra gondolt, amikor a fiú eléri ezt a kort,
hanem arra, amikor egyszerre éri el ezt a kort és válik családfővé. Ha ugyanis később érné el a
serdülőkort, akkor sokkal határozottabban mondhatjuk, hogy a nő azt az időpontot tartotta
szem előtt, amikor családfővé válik, mintha azt mondta volna: "Amikor majd ő maga lesz a
gyámja, és ura lesz önmagának".
1. Ha valaki olyan családfőre hagyatékot hagy, aki még nem töltötte be a serdülőkort:
"Amikor ő maga lesz a gyámja", akkor úgy tekintik, hogy a serdülőkort tartotta szem előtt.
Néha ez a huszonöt éves korra vonatkozik, amennyiben az örökhagyó szándéka nyilvánvaló.
Ha azonban olyan személyre hagyatékoz, aki már elmúlt serdülőkorú, de még nem töltötte be
a huszonötödik életévét, akkor kétségtelen, hogy a huszonötödik életévre gondolt.
2. Hasonlóképpen, ha a hagyaték egy holdkórosra, egy tékozlóra vagy egy olyan személyre
vonatkozik, akinek a prétor valamilyen okból gyámot rendelt ki, úgy gondolom, hogy az
örökhagyónak úgy kell tekinteni, hogy azt az időpontot tartotta szem előtt, amikor a szóban
forgó személyt felmentik a gondnokság vagy a gyámság alól.
3. Ezekből és más hasonló esetekből nyilvánvalóvá válik, hogy Sabinus azon a véleményen
volt, hogy az örökhagyó szándéka a fő kérdés. És, hogy ne legyen kétség, ha a hagyatékot
serdülőkor alatti gyermekre hagyják, és különösen, ha huszonöt évnél idősebb személyre, úgy
kell érteni, hogy az örökhagyó úgy értette, hogy mikor kell az örökhagyónak önmaga felett
rendelkeznie.
4. Ráadásul ez a záradék többféleképpen értelmezhető, és az örökhagyó szándékától függ,
csakúgy, mint a következő, ahol azt mondja: "Amikor a saját urává válik". Ugyanis hol így,
hol másképp értelmezik, hiszen gyakran az örökhagyónak a felügyelet alól való
felszabadulását jelenti, máskor pedig a pubertáskorra, vagyis a huszonötödik életévére utal.
5. A magam részéről azonban úgy gondolom, hogy ha valaki egy pubertáskorba lépett, de
még huszonöt év alatti egyénre hagyatékot tesz a következőképpen: "Amikor eléri a
pubertáskorát", akkor az örökhagyó azt az életkort tartotta szem előtt, amikor még nem lesz
jogosult a teljes visszaadásra.
6. Hasonlóképpen, amikor valaki egy személyre hagyatékot tesz: "Amikor nagykorúvá válik"
vagy "nagykorúvá válik", akkor az örökhagyó szándékát kell megállapítani, hogy a
pubertáskorra vagy a huszonöt éves korra gondolt-e; ugyanúgy, mintha azt írta volna:
"Amikor nagykorúvá válik" vagy "Érett korban" vagy "Amikor felnő".
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51. Paulus, A Sabinusról, IV. könyv.
Ha egy apai felügyelet alatt álló lányra hagyatékot tesznek, "amikor saját gyámjává válik",
akkor az akkor válik esedékessé, amikor házasulandóvá válik.
(52) Ulpianus, Sabinusról, XXIV. könyv.
A "könyv" elnevezés alatt minden kötetet értünk, függetlenül attól, hogy papiruszból,
pergamenből vagy bármilyen más anyagból készültek; még ha fakéregre írták is őket
(ahogyan néha teszik), vagy bármilyen előkészített bőrre, akkor is ugyanezen elnevezés alá
tartoznak. Ha azonban a könyvek bőrbe, vagy papiruszba, vagy elefántcsontba, vagy
bármilyen más anyagba vannak kötve, vagy viasztáblákból állnak, akkor is esedékesnek
tekintendők? Gaius Cassius azt mondja, hogy ahol könyveket hagynak hátra, ott a kötések is
beletartoznak. Ebből következik, hogy minden, ami ezekkel kapcsolatos, esedékes lesz, ha az
örökhagyó szándéka nem volt más.
1. Ha száz könyvet hagyunk hátra, akkor száz kötetet kell átadnunk az örökhagyónak, és nem
a kötetek száz részét, amelyeket bárki tetszése szerint kiválaszthat, és amelyek mindegyike
elegendő lesz egy könyv tartalmának befogadására; ezért, ha Homérosz művei mind egy
kötetben vannak, nem számítjuk őket negyvennyolc könyvnek, hanem Homérosz egész
kötetét kell egy könyvnek érteni.
2. Ahol Homérosz művei fennmaradtak, és azok nem teljesek, ott annyi részüknek kell lennie,
amennyi jelenleg beszerezhető.
3. Sabinus szerint a könyvtárak nem tartoznak a könyvhagyományok közé. Cassius ugyanezt
a véleményt vallja, de úgy véli, hogy a pergamenborítók, amelyekre írnak, beletartoznak. Ezt
követően hozzáteszi, hogy sem a könyvszekrények, sem az íróasztalok, sem más bútorok,
amelyekben könyveket tartanak, nem képezik a hagyaték részét.
4. Amit Cassius az üres pergamenekre vonatkozóan állított, az igaz, mert az üres
papiruszlapok nem tartoznak a "hagyatékba adott könyvek" kifejezés alá, és a könyvek nem
tartoznak a "hagyatékba adott papiruszlapok" kifejezés alá, kivéve talán, ha ebben az esetben
az örökhagyó szándéka befolyásolhat bennünket; mint például, ha egy irodalmár egy másikra
papírlapokat hagyna a következőképpen: "Minden papírlapomat örökül hagyom", és neki
semmi más nem volt, csak könyvek, senki sem kételkedik abban, hogy a könyvei járnak; mert
rendszerint sokan a könyveket papíroknak nevezik. De mi van akkor, ha valaki
papiruszlapokat hagyna hátra. Ebben az esetben sem a pergamenek, sem az írásra használt
egyéb anyagok, sem a megkezdett könyvek nem tartoznak ide.
5. Ezért amikor könyveket hagynak hátra, nem helytelenül teszik fel a kérdést, hogy azok is
benne vannak-e, amelyek még nem készültek el. Szerintem nem tartoznak ide, mint ahogyan a
még nem teljesen megszőtt ruhák sem tartoznak a ruházati cikkek közé. Az olyan könyvek
azonban, amelyeket már megírtak, de még nem vertek vagy díszítettek, ugyanúgy
beletartoznak az ilyen hagyatékba, mint az olyanok, amelyeket még nem ragasztottak össze,
vagy nem javítottak ki, és a pergamenlevelek, amelyeket még nem varrtak össze, szintén
beletartoznak.
6. A papiruszok hagyatéka nem tartalmazza a levelek készítéséhez szükséges anyagot, sem a
még be nem fejezett leveleket.
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7. Ha azonban az örökhagyó könyvtárat hagy hátra, felmerül a kérdés, hogy a könyvszekrény
vagy könyvszekrények, vagy csak maguk a könyvek tartoznak-e a hagyatékba. Nerva nagyon
helyesen mondja, hogy fontos kideríteni, mire gondolt az örökhagyó; mert a "könyvtár" szó
néha azt a helyet jelenti, ahol a könyveket tartják, máskor pedig a könyvespolcot, amely
tartalmazza őket (mint amikor azt mondjuk: "Így és így vett egy elefántcsont könyvtárat"),
néha pedig magukat a könyveket jelenti, mint amikor azt mondjuk: "Vett egy könyvtárat";
ezért amikor Sabinus azt állította, hogy a könyvtár nem követi a könyveket, ez nem teljesen
igaz, mert néha a könyvszekrények is benne vannak, amelyeket sokan könyvtárnak neveznek.
Világos, hogy ha olyan könyvespolcokat említenénk, amelyek a ház falaihoz vannak erősítve
vagy azokhoz kapcsolódnak, akkor kétségtelenül nem tartoznak ide, mivel az épület részét
képezik.
8. Amit a könyvtárral kapcsolatban elmondtunk, azt Pomponius a Sabinusról szóló hatodik
könyvében tárgyalja, és azt mondja, hogy a gyűrűk a gyűrűk tárolására szolgáló
ékszerdobozzal együtt kerültek a hagyatékba. Véleményét egy örökhagyó következő
végrendeletére alapozza: "Hagyom az ékszeres tokomat, és minden gyűrűt, amim ezen felül
van". Azt mondja, hogy Labeo is ugyanezen a véleményen volt.
9. Vannak azonban olyan dolgok, amelyek minden körülmények között követik a hagyatéki
tárgyat, mint például az ágy hagyatéka, amely magában foglal mindent, ami hozzá tartozik, és
a komódok vagy prések hagyatékában mindig benne vannak a zárak és a kulcsok is.
53. Paulus, A Sabinusról, IV. könyv.
Megállapítást nyert, hogy ha ezüsttáblát hagynak hátra, az ebből a fémből készült kis
pénzesdobozok nem szállnak át az örökhagyóra.
1. A gyűrűk hagyatéka esetén az ékszerdobozok nem tartoznak a hagyatékba.
54. Pomponius, Sabinusról, VII. könyv.
Ha egy örökséget feltétlenül rád hagynék, és utána azt mondanám: "Örököm adjon neki ilyen
és ilyen földterületet, ezen felül, ha Ázsiából hajó érkezik", a jobb vélemény az, hogy a "Ezen
felül" szavakkal megismétlődik az, amit először említettek. Mint ahogyan amikor azt
mondjuk: "Lucius Titius ötezer aurei-t adott a népnek, és Seius ezen felül még egy húsosztást
is adott", akkor úgy értjük, hogy Seius is adott ötezer aurei-t. És ahol azt mondjuk, hogy
"Titius öt aurei-t kapott, Seius pedig ezen felül egy földterületet", ott azt értjük, hogy Seius
szintén öt aurei-t kapott.
(55) Ulpianus, Sabinusról, XXV. könyv.
A "fa" kifejezés általános, és építőanyagra és közönséges fára oszlik. Az építőanyag a házak
építéséhez és fenntartásához szükséges faanyag; a közönséges fa minden olyan fa, amelyet
tüzelőanyagnak szánnak. De vajon ez a kifejezés csak arra vonatkozik-e, amit kivágtak, vagy
arra is, amit nem vágtak ki? Quintus Mucius a Második Könyvben azt állítja, hogy ha a
földön lévő fát bárkire hagyják, az építőanyag céljából kivágott fák nem tartoznak ide, de nem
teszi hozzá, hogy amit tűzifának vágtak ki, az az örökhagyóé lesz, mégis, ezt így értelmezik.
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1. Ofilius a Megosztás törvényéről szóló ötödik könyvében azt is megállapítja, hogy ha
valakire fát hagynak, akkor minden az övé lesz, amit nem neveznek más néven; például a kis
ágak, a faszén és az olajfa kövei, amelyeknek nem lehet más hasznát venni, mint az
elégetésüket. Ugyanez a szabály vonatkozik a makkra és minden más magra.
2. Ugyanez a hatóság a Második Könyvben tagadja, hogy a fa öröklésénél a még ki nem
vágott fákat, hanem csak azokat, amelyeket apró darabokra hasítottak, öröklésnek tekintik.
Úgy vélem azonban, hogy minden olyan fát, amelyet még nem vágtak apró darabokra, szintén
az említett kifejezés alá kellene vonni, ha ez volt a szándék. Ezért, ha az örökhagyónak volt
egy ligete, amelyet erre a célra rendelt, maga a liget nem az örökhagyóé, de a kidőlt fák a "fa"
kifejezés alá tartoznak, hacsak az örökhagyó szándéka nem volt más.
3. A tüzelőanyagnak szánt fahagyatékba beletartozik az olyan fa, amelyet fürdők fűtésére,
lakások kemencéinek fűtésére, mészégetésre vagy bármilyen más hőfelhasználási célra
használnak.
4. Ofilius a felosztási törvény ötödik könyvében azt állítja, hogy a gallyak nem tartoznak a fa
fogalmába. De (amennyiben ez nem ellentétes az örökhagyó szándékával) a kis ágak, ágak,
hajtások és az építéshez használt anyagok maradványai, valamint a szőlő szárai és gyökerei
beletartoznak.
5. Egyes országokban (például Egyiptomban, ahol a nádat használják fának, a nádat és a
papiruszt pedig tüzelőanyagnak) bizonyos fűféléket, töviseket és bokrokat is a "fa" kifejezés
alá sorolnak. Van ebben valami rendkívüli ? A "fát" jelölő görög szó és a fát szállító hajókat
jelölő szó egy másik görög kifejezésből származik, amely mocsarakat jelent.
6. Egyes tartományokban a szarvasmarhák trágyáját használják erre a célra.
7. Ahol a fát égetésre előkészítették és faszénné alakították, Ofilius azt mondja az ötödik
könyvben, a felosztási törvényről, hogy az ilyen jellegű anyag nem tartozik a faszén
fogalmába. De vajon beletartozna-e az üzemanyag fogalmába? Valaki talán azt mondhatná,
hogy nem, mivel az örökhagyónak nem volt a birtokában, hogy tüzelőanyagként használja.
Felsoroljuk-e, mint egy saját osztályba tartozót, a tűzifát és más faanyagot, amelyet részben
elégettek, hogy elkerüljék a füstképződést, vagy nevezzük őket tűzifának, illetve faszénnek?
A jobb vélemény az, hogy ezek egy saját osztályba tartoznak.
8. Ugyanez a megnevezés vonatkozik a kénezett fára is.
9. A fáklyákhoz használt fa nem tartozik az üzemanyag fogalma alá, kivéve, ha az örökhagyó
szándéka ez volt.
10. A fenyőtobozok is a tűzifa fogalmába tartoznak.
56. Paulus, A Sabinusról, IV. könyv.
A gerendák és rudak építőanyagnak minősülnek, ezért nem tartoznak a tűzifa fogalmába.
57. Pomponius, Sabinusról, XXX. könyv.
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Servius azt a véleményt képviselte, hogy amennyiben minden, bármilyen célra szánt anyagot
hagyatékba adnak, a hagyaték nem tartalmaz ládákat vagy ládákat.
58. Ulpianus, Disputációk, IV. könyv.
Ha valaki a feleségére hagyja a használatára szánt tárgyakat, majd még életében, míg egy
tartományban tartózkodik, vásárol neki bíborszínű ruhát, de nem adja oda neki, mielőtt
meghal, egy rescriptumban kimondták, hogy a bíborszínű ruha az asszonyt illeti.
59. Julianus, Digest, XXXIV. könyv.
Ha valaki egy váltót hagyatékba ad, úgy értendő, hogy nemcsak a táblákra gondolt, amelyekre
az van írva, hanem a keresetjogokra is, amelyeknek a bizonyítéka a táblákon szerepel. Mert
világos, hogy az említett keresetjogok helyett ugyanazt a "váltót" használjuk; tehát amikor a
váltót eladják, úgy értjük, hogy a követelésről is rendelkeztek. Sőt, ha valaki követelést
hagyatékol, úgy értelmezzük, hogy azt hagyta hátra, ami peres úton behajtható.
60. Alfenus, A Paulus-féle epitomák kivonatáról, II. könyv.
Mivel felmerült a kérdés, hogy mit kell bárányok hagyatékának tekinteni, egyes hatóságok
szerint csak a hat hónapos bárányokat kell érteni. A jobb vélemény azonban az, hogy az
egyévesnél fiatalabbakat hagyják örökül.
1. Ahol városi férfi és női rabszolgákat hagyatékoznak, véleményem szerint az öszvérhajtók
nem tartoznak a hagyatékba; mert csak olyan rabszolgákat kell ebbe a megnevezésbe foglalni,
akiket a családfő a személyes szolgálatára szokott maga körül tartani.
2. Amikor a feleségre hagyott gyapjú, len és bíbor, amelyet az ő használatára szántak, mivel
az örökhagyó nagy mennyiségű, különböző fajtájú gyapjút hagyott rá, felmerült a kérdés,
hogy jogosult-e az egészre. A válasz az volt, hogy ha ebből a gyapjúból semmit sem a
felesége használatára szántak, hanem az egészet összekeverték, a döntésnek ugyanannak kell
lennie, mint amikor ellátmányt hagytak hátra, és az örökhagyó sok olyan dolgot hagyott hátra,
amelyet ellátmányként használtak, és amelyet eladni szokott, mert ha különböző fajtájú bort
húzott, hogy azt ő maga és örököse használja, akkor mindezt úgy kell tekinteni, hogy az
"ellátmány" fogalma alá tartozik. Ha azonban bebizonyosodott, hogy a végrendelkező fél a
készletei egy részét eladni szokta, akkor úgy döntöttek, hogy az örökösnek kell az
örökhagyónak annyi készletet biztosítania, amennyi az év folyamán elegendő lesz a
szükségletei kielégítésére. Nekem úgy tűnik, hogy a gyapjúra ugyanez a szabály kell, hogy
vonatkozzék, és hogy az asszonynak azt kell kapnia, ami egy év időtartamára elegendő a
használatára; mivel miután levonták azt, amire a férjének rendes körülmények között
szüksége volt, a maradékot nem a feleségre kell hagyni, hanem csak azt, ami kifejezetten az ő
használatára volt szánva.
3. Ha földet és mindent, amit megvásároltak, vagy ami annak művelésére szolgált,
meghagynak, úgy ítélték meg, hogy sem a rabszolga, aki a kertész volt, sem az erdész nem
örökölhető, mivel a kertész a föld díszítésére szolgált, az erdész pedig inkább a föld őrzésére
és védelmére, mint a művelésére volt alkalmazva. A szamarat, amelyet egy gép
megmunkálására használtak, és a föld trágyázására szánt juhokat a pásztorral együtt, ha valaki
ilyen juhokat gondozott, úgy tekintik, hogy örökségül hagyták.
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61. Ugyanez, Paulus által írt Digestum Epitomái, VIII. könyv.
Amikor az örökhagyó halálakor az örökhagyóhoz tartozó bizonyos szövőket hagyatékoltak,
felmerült a kérdés, hogy egyikük, akit később portásnak nevezett ki, beletartozik-e a
hagyatékba. A válasz az volt, hogy igen, mivel nem helyezték át egy másik szakmába, hanem
csak ideiglenesen más feladatot kapott.
62. Julianus, A kétértelműségekről.
Egy bizonyos ember, akinek két öszvére volt, a következőképpen hagyta őket: "Örököm adja
Seiusnak a két hím öszvéremet, amikor meghalok". Az örökhagyónak nem volt hím öszvére,
de két nőstény öszvért hagyott hátra. Servius azt a véleményt adta, hogy a hagyatékot ki kell
fizetni, mert a nőstény öszvérek az "öszvérek" kifejezésbe tartoznak, ahogyan a nőstény
rabszolgák általában a "rabszolgák" kifejezésbe. Ebből következik, hogy a férfi nem mindig
magában foglalja a nőstényt is.
63. Ugyanő, Az Urseius Feroxról, I. könyv.
A már megítélt hagyatékok megismétlésekor általában a következő szavakat szokták
hozzáfűzni: "Továbbá, az örökösöm legyen megbízva, hogy adjon", és Sabinus szerint ez
egyenértékű a feltételek megismétlésével, amelyektől a hagyaték függ, valamint a kifizetés
időpontjával.
64. Africanus, Questions, VI. könyv.
Amikor az örökhagyó a fiát és az unokáját jelölte ki örökösnek, és az unokájának bizalmi
vagyonkezelésbe adott bizonyos földeket, és mindazt, ami azokon a halála időpontjában volt,
"a számlakönyv kivételével", és amikor meghalt, egy pénzösszeget találtak a ládájában,
amelyben az adósai bankjegyeit és kötvényeit tartották, több hatóság is úgy ítélte meg, hogy
aligha valószínű, hogy az örökhagyó az említett pénzt tartotta szem előtt, amikor a bizalmi
vagyonkezelést létrehozta. Én azonban úgy vélem, hogy amikor valaki azt kívánja, hogy a
számlakönyvét másnak adják át, figyelembe kell venni, hogy úgy kell-e érteni, hogy csak az
adósok váltóit várta átadni, vagy azt a pénzt is beleértette, amelyet esetleg talált, ha az a
követelések behajtásából származik, és újra kölcsönbe kívánják adni. Még tovább megyek, és
úgy vélem, hogy ha a pénzt hasonló módon gyűjtötték volna be és fektették volna be újra, a
kötelezettségek megváltozása nem semmisítené meg, sem csökkentené a bizalom hatását, így
ha ugyanazt a pénzt a számlakönyvbe akarták volna helyezni, azaz újabb kölcsönök nyújtása
céljából, akkor az a bizalom feltételei szerint továbbra is a kedvezményezettnek járna.
Ismétlem, úgy gondolom, hogy fenntartható, hogy nemcsak az adósoktól beszedett pénz,
hanem az olyan pénz is, amelyet bármely más forrásból szereztek azzal a szándékkal, hogy
ugyanilyen módon fektessék be, a kedvezményezetté lenne.
(65) Marcianus, Institutes, VII. könyv.
Ahol a rabszolgákat az üzleti tevékenységet végző rabszolgák kivételével hagyják örökül,
Labeo azt mondja, hogy a hagyatékból kivételt képeznek azok, akiket valamilyen üzleti
tevékenység ellátására jelöltek ki; például, ha felhatalmazást kaptak arra, hogy ingatlant
vásároljanak, béreljenek vagy bérbe adjanak, de azokat, akik a ház szobáiról, a falakról és a
halászokról gondoskodnak, nem tekintik az üzleti tevékenységet végző rabszolgák közé
tartozónak. Úgy gondolom, hogy Labeo e véleménye helyes.
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1. Amikor egy rabszolga valamilyen munkából átmegy egy kereskedelembe, egyes hatóságok
nagyon helyesen úgy vélik, hogy a hagyaték megszűnik, azon oknál fogva, hogy a munkát
kereskedelemre cserélték. Másrészt ugyanez a szabály nem alkalmazható, ha egy
alomhordozóból később szakács lesz.
2. Ha egy rabszolga több szakmához ért, és az egyik örökhagyónak szakácsokat, a másiknak
szövőket, a harmadiknak pedig alomhordozókat hagynak, a fent említett rabszolgát annak a
személynek kell tekinteni, akire annak a szakmának a többi rabszolgáját hagyják, amelyben az
említett rabszolgát leggyakrabban foglalkoztatták.
3. Ahol olyan női rabszolgákat hagynak örökül, akiket úrnőjük hajának felöltöztetésére
rendeltek, Celsus azt mondja, hogy azok, akik csak két hónapig voltak ebben a szolgálatban,
nem tartoznak a hagyatékba; mások szerint azonban igen, mivel az eredmény az lehet, hogy
az ilyen rabszolgák közül egy sem kerülne bele, hiszen mindenki tanulhat még valamit, és
minden foglalkozás fejleszthető. Inkább ennek a véleménynek kellene érvényesülnie, mert ez
megfelel az emberi természetnek.
4. Ha nyájakat hagynak hátra, Cassius szerint minden olyan négylábú, amely együtt szokott
táplálkozni, beletartozik. A disznók is beletartoznak ebbe az elnevezésbe, mivel együtt
táplálkoznak. Ezért mondja Homérosz az Odüsszeiában: "Megtaláljátok őt a disznói mellett
ülve, amelyek a Corax sziklája és az Arethusa forrása mellett táplálkoznak."
5. Ahol teherállatokat hagynak hátrahagyva, ott az ökrök nem tartoznak bele, és fordítva.
6. Ahol lovakat hagynak hátrahagyva, ott a kancák is szerepelnek.
7. Ahol juhokat hagynak hátra, ott a bárányok nem tartoznak ide, de a környék szokásaiból
meg kell állapítani, hogy a bárányokat meddig kell ezzel a kifejezéssel jelölni, mivel egyes
helyeken akkor tekintik őket juhnak, amikor már készen állnak a nyírásra.
66. Paulus, Vélemények, III. könyv.
Ha madarakat hagynak örökül, a libák, fácánok és csirkék, valamint a madáretető is jár; de a
fácánok és libák gondozását végző rabszolgák nem tartoznak ide, kivéve, ha az örökhagyó
kifejezetten így rendelkezik.
67. Marcianus, Institutes, VII. könyv.
Ha az örökhagyó az erdei legelőjét örökli, és ezen kívül mindent, ami ott szokásosan van, nem
úgy kell érteni, hogy a télen téli szálláson tartott, nyáron pedig a legelőn hagyott nyájakat
akarta örökül hagyni, hanem csak azokat, amelyek mindig ott vannak.
68. Ulpianus, Vélemények, I. könyv.
Ulpianus kijelentette Julianusnak, hogy az örökhagyó a "teljes Seian-birtok" hozzáadásával
úgy értette, hogy a fent említett földterületnek azt a részét is meghagyta, amely a
vagyonkezelői szerződés feltételei szerint hozzá tartozott, és amelyet zálogjoggal szerzett; az
adósnak erre vonatkozó joga fenntartva volt.

1466
1. A következő szavak alapján nem követelhető a bizalmi vagyonkezelés végrehajtása:
"Gondoskodjatok a földjeimről, és az eredmény az lesz, hogy a fiam nektek adja majd a
gyermekeiteket."
2. Ha a mással közösen tartott rabszolgákat a Seia azzal a feltétellel hagyja örökül, hogy "ha
halálomkor az enyémek lesznek", akkor nem esedékesek; feltéve, hogy az örökhagyó
szándéka szerint akkor esedékesek, ha abban az időpontban teljes egészében az övéi.
3. Ha bizonyos földterületeket hagynak hátra, az azokon található raktárakkal együtt, akkor a
hagyatékba beletartoznak azok a rabszolgák is, akik a végrendelet keletkezésekor az említett
földekhez tartoztak, valamint azok is, akiket később csatoltak hozzájuk; feltéve, hogy az
örökhagyó egyértelműen kimutatta, hogy ez volt a szándéka.
(69) Marcellus, vélemények.
A végrendeletben szereplő szavak szokásos jelentésétől soha nem szabad eltérni, kivéve, ha
nyilvánvaló, hogy az örökhagyó szándéka más volt.
1. Titius egy kodicillumban a következőképpen rendelkezett: "Azt kívánom, hogy az összes
fiatal rabszolgát, akit a szolgálatomban tartok, Publius Maeviusnak adják." Kérdezem, hogy a
rabszolgák milyen életkorban tekintendők fiatalnak? Marcellus azon a véleményen volt, hogy
ezt az ügyben illetékes bíróhoz kell fordulni, hogy megállapítsa, mit értett az örökhagyó az
általa használt szavak alatt. A végrendeletek esetében ugyanis nem mindig kell figyelmet
fordítani a kifejezések pontos meghatározására, mivel az emberek nagyon gyakran helytelenül
beszélnek, és nem mindig a megfelelő neveket és elnevezéseket használják. Az a rabszolga
azonban fiatalnak tekinthető, aki már túl van az ifjúsági koron, amíg nem kezdik az öregek
közé sorolni.
70. Ulpianus, Sabinusról, XXII. könyv.
Ha valaki gyapjút hagy, akkor a nem festett gyapjút, azaz a természetes állapotú gyapjút
hagyatéknak kell tekinteni.
(1) Ez vonatkozik azokra is, amelyeket már megmunkáltak, vagy amelyeket a befejezetlen
gyapjú kifejezés ölel fel.
(2) Felmerült a kérdés, hogy a "gyapjú" kifejezés alatt csak a nem fonott gyapjú értendő-e,
vagy az is, amit már fonnak, mint például a láncfonalat és a fonalat. Sabinus úgy véli, hogy a
fonott gyapjú is ide tartozik, és mi az ő véleményét fogadjuk el.
(3) Úgy vélik, hogy a gyapjú szót addig kell használni, amíg nem készül belőle szövet.
(4) Meg kell érteni, hogy a mosott és a mosatlan gyapjú egyaránt beletartozik ebbe a
megnevezésbe, feltéve, hogy nem festett.
(5) A párnák töltésére használt tehénszőr nem tartozik a gyapjú fogalmába.
(6) Ezenkívül a gyapjú, amelyből bárki készíthet ruhadarabot akár az egészség, akár a
kényelem érdekében, nincs benne.
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(7) A gyapjú fogalma alá nem tartozik a testre vagy gyógyászati kezelésre készített termék
sem.
(8) De vajon a gyapjúhoz kapcsolódó bőröket is bele kell-e számítani? Nyilvánvaló, hogy
ezek a gyapjú tartozékai.
(9) Ahol a gyapjút hagyják, az véleményem szerint magában foglalhatja a nyulak és kecskék
szőrét, a libák pehelyét, valamint egy bizonyos növényből nyert anyagot, amelyet növényi
gyapjúnak neveznek.
(10) Ahol azonban gyapjút hagynak hátra, ott a len nem tartozik bele.
(11) Ha lenről van szó, akkor a már megmunkált és a befejezetlen anyag is beletartozik,
valamint az is, amit már megfonnyasztottak, és az is, ami a szövőszálban van, de még nem
szőtték meg. Ezért van különbség a len és a gyapjú hagyatéka között. Úgy gondolom, hogy
ahol a len festve van, ott a hagyatékba beletartozik.
(12) Ha a gyapjú színe megváltozott, ezt figyelembe kell venni. A régi hatóságok úgy
döntöttek, hogy a színét megváltoztató gyapjú nem tartozik a gyapjú fogalma alá, de minden
olyan gyapjú, amelyet már fonva, de még nem szőve készítettek. Ezért felmerül a kérdés,
hogy a "színében megváltozott" kifejezés alkalmazható-e a lilára. Úgy vélem, hogy ami nem
lett festve, az nem tartozik e kifejezés alá, és ezért nem értendő ez alatt sem a természetben
fehér vagy fekete, sem más természetes színárnyalatú gyapjú. Úgy vélem azonban, hogy a lila
és a skarlátvörös, mivel ezek nem természetes színek, a festett gyapjú kifejezés alá tartoznak,
hacsak az örökhagyó nem szándékozott mást.
(13) Véleményem szerint mindenféle lilának ezen a néven kellene szerepelnie. A skarlátvörös
nem tartozhat ide, sem a kékesvörös, sem az ibolya. Senki sem kételkedik abban, hogy a
szövőszékbe már elhelyezett fonalat a lila kifejezés alá kell sorolni. A lilára festendő gyapjú
nem tartozik ide.
71. Ugyanő, A Sabinusról, XX. könyv.
Ahol a "női rabszolgám vagy rabszolgáim" szavak szerepelnek a végrendeletben, ott azokat
tekintik feltüntetettnek, akiket az örökhagyó a hozzá tartozó rabszolgák közé sorolt.
72. Paulus, A Sabinusról, IV. könyv.
Ugyanezt kell mondani minden más vagyontárgyról is, amelyet bárki sajátjaként hagyhat
örökül.
73. Ulpianus, Sabinusról, XX. könyv.
A "rabszolgái vagy rabszolganői" kifejezés alatt azokat értjük, akik tökéletes jogcímen az
örökhagyó tulajdonában voltak, és nem tartoznak ide azok, akikben csak haszonélvezeti jogot
élvezett.
(1) Ha a szabad emberek jóhiszeműen szolgákként szolgálnak az örökhagyónak, a jobb
vélemény szerint a "sajátjai" kifejezés alá tartoznak; feltéve, hogy az örökhagyó azt akarta,
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hogy azok, akik hozzá tartoztak, és azok is, akiket a tulajdonának tekintett, ebbe a
megnevezésbe beletartozzanak.
(2) Kétségtelen, hogy azokat a rabszolgákat, amelyeket az adós zálogba adott, úgy kell
tekinteni, mintha azokat a sajátjaként hagyta volna örökül; de ez semmilyen körülmények
között nem vonatkozik a hitelezőre.
(3) Ha tehát valakinek saját rabszolgái vannak, akiknek a szolgálatait másoknak bérbe adta,
akár péknek, akár játékosnak, akár más munkára; vajon úgy kell-e tekinteni, hogy rabszolgák
néven hagyta őket örökül? Ezt kell vélelmezni, hacsak az örökhagyó szándéka nem tűnik
másnak.
(4) Úgy vélem, hogy ha valaki rabszolgakereskedő hivatását gyakorolja, rabszolgái nem
sorolhatók a háztartásához tartozó rabszolgák közé, hacsak nem volt egyértelmű, hogy ez volt
a szándéka velük kapcsolatban; mert ha valaki azért vásárol rabszolgákat, hogy azonnal eladja
őket, úgy kell tekinteni, hogy inkább árucikkként, mint rabszolgaként tartja őket.
(5) Pomponius az Ötödik könyvben azt állítja, hogy a más rabszolgákhoz tartozó rabszolgák
nem tartoznak ebbe a kategóriába.
74. Pomponius, Sabinusról, VI. könyv.
Ha valaki "rabszolgáit" hagyja örökül, akkor azok is beletartoznak, akiket másokkal közösen
tartanak, valamint azok is, amelyeken másnak haszonélvezeti joga van.
75. Ulpianus, Sabinusról, XX. könyv.
Ha általában érméket hagynak hátra, akkor a legkisebb címletű érméket is bele kell érteni;
kivéve, ha a végrendeletből kiderül, hogy a szándék az örökhagyó vagy a környék szokásaitól
való eltérés volt.
(76) Ugyanő, Az ediktumról, II. könyv.
Ha papírokat hagynak hátra, senki sem mondhatja, hogy ez olyanokra vonatkozik, amelyekre
már írtak, és hogy a már elkészült könyvek is a hagyaték részét képezik. Ez vonatkozik a
táblákra is.
77. Javolenus, Plautiusról, I. könyv.
Ahol az örökségek megismétlődnek a helyettesítés során, a szabadságjogok megadása is az
ismétlés részét képezi.
78. Paulus, Vitelliusról, II. könyv.
Felmerült a kérdés, hogy amennyiben a rabszolga Stichust elvitték a földről, amelyhez
csatolták, és utasítást kapott, de ezt követően nem került vissza, át kell-e őt adni az örökösnek
az említett földdel együtt. A válasz az volt, hogy ha tanulás céljából küldték el, és nem azért,
hogy más földterületre szállítsák, akkor át kell adni a hagyatékátvevőnek.
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(1) "Fiam, Maevius, mivel már neked adtam a vagyonom nagy részét, meg kell elégedned a
szempróniai birtokkal és mindazokkal, akik ott élnek, vagyis az ottani rabszolgákkal."
Felmerült a kérdés, hogy mi legyen az adósok bizonyos bankjegyeivel és az említett birtokon
talált pénzösszegekkel. Ugyanez az örökhagyó a következő levelet írta: "Neked adom az
összes ezüsttárgyat és bútort, amim van, és mindazt, amim a szemproni birtokon van". Vajon
a bútorok, amelyek más birtokokon vagy más házakban vannak, Maeviust illetik-e meg, és
jogosult lesz-e a rabszolgákra, amelyeket az örökhagyó másokra hagyott, és amelyek a
Sempronian Estate részét képezték? A válasz az volt, hogy a bankjegyek és a pénz nem
tekinthetők beletartozónak, kivéve, ha az elhunytnak az a szándéka, hogy ezeket hagyatékba
adja, egyértelműen bizonyított, és hogy a fiú hagyatéka csökken azáltal, hogy az említett
birtokhoz tartozó rabszolgákat másokra hagyta. Ami a máshol lévő ezüsttányérokat és
bútorokat illeti, azok elintézését a bíróra kell bízni, aki meghatározza, hogy azok kinek a
tulajdonába kerüljenek, hogy az örökhagyó szándéka az örökhagyó által megvalósulhasson.
(2) Az örökhagyó bizonyos földeket a következőképpen hagyott hátra: "Ahogyan azok az én
birtokomban voltak, a halálom időpontjában ott lévő minden más vagyonnal együtt".
Felmerült a kérdés, hogy az említett földeken akár művelés, akár más céllal tartózkodó
rabszolgák, valamint az örökhagyó halálakor ott lévő egyéb vagyontárgyak tekintetében az
örökhagyó tulajdonát képezik-e. A kérdés az volt, hogy ezek az örököst illetik-e meg. A
válasz az volt, hogy a kérdéses vagyontárgyak összességét hagyatékba vettnek kell tekinteni.
(3) "Azt kívánom, hogy campaniai birtokomat adják át Genéziának, a nevelt gyermekemnek,
az említett birtok értéke kétszáz aurei, és hogy a szokásoknak megfelelően élvezze azt."
Felmerült a kérdés, hogy a bérlők fennmaradó bérleti díjai és a rabszolgák, amelyek az
örökhagyó halálakor a birtokon voltak, szintén az örökhagyót illetik-e meg. A válasz az volt,
hogy ami a bérlők részéről jár, az nem volt hagyatékba adva, de minden mást úgy kell
tekinteni, hogy az "Ahogyan az szokás" szavakkal adták.
(4) Valaki talán megkérdezhetné, hogy az "ezüstlemez" kifejezés alatt miért kell feltüntetni a
gyártott ezüstöt, amikor a márvány hagyaték esetében a nyers anyagon kívül semmi más nem
tekinthető jelzettnek. Ennek az az oka, hogy az olyan természetű tárgyak, amelyek könnyen
visszaalakíthatók korábbi állapotukba, ki vannak téve annak az anyagnak az erejének,
amelyből állnak, anélkül, hogy valaha is elveszítenék erejüket.
(5) Kétségtelen, hogy a skarlátvörös, amelyet sajátos nevével jelölnek, nem tartozik a
gyapjúhoz, amelynek színét megváltoztatták, mint ahogy a varjak véréből készült festéket,
vagy a hysginus és melinus néven ismert festéket sem nevezik skarlátvörösnek vagy bíbornak.
(6) Ahol egy férfi a következőképpen rendelkezett: "Feleségemnek adom és hagyom azokat a
tárgyakat, amelyeket az ő használatára szereztem", kértem a prépostot, aki a bizalmi
vagyonkezelésre illetékes volt, hogy a feleség által férjének adott és felbecsült
vagyontárgyakat átadhassam, hogy értékét a hozományba beszámítsák, de nem kaptam meg a
hozzájárulását, mivel szerinte az örökhagyónak ez a vagyon nem volt a fejében, amikor a
végrendeletét tette. Ha azonban az említett vagyontárgyat az ő használatára adták volna, akkor
nem lenne különbség, hogy azt ő maga vagy más szerezte volna meg. Ezt követően az
Aburnius Valensben említett alábbi esetet találtam. Egy nő bizonyos, felbecsült
vagyontárgyakat adott hozományként férjének, és ez utóbbi ezt követően ráhagyta azt, a
következőképpen leírva: "A számára szerzett és vásárolt tárgyak". Ez a hatóság úgy ítélte
meg, hogy amit hozományként adnak, az nem tartozik a vásárolt és megszerzett
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vagyontárgyak közé, kivéve, ha a férj, miután később az említett vagyontárgyak tulajdonosa
lett, azt a felesége használatára fordítja.
(7) Ha földterületen lévő vagyontárgyakat hagynak örökül, a hagyatékba beletartoznak azok a
dolgok is, amelyek, ha nem is vannak rajta, de általában ott vannak, és a véletlenül ott lévő
tárgyak nem minősülnek hagyatéknak.
79. Celsus, Digest, IX. könyv.
Ha egy kórust vagy rabszolgák összességét hagyják örökül, az ugyanolyan, mintha az őket
alkotó egyének külön-külön hagyatékozódtak volna.
(1) Proculus azt mondja, hogy a szavak: "Minden ingóságot, ami ott található, adok és hagyok
rá", a kölcsönzés céljából ott elhelyezett pénzt nem hagyják örökül, de ami ott maradt, hogy
biztonságba helyezzék (ahogyan azt egyesek a polgárháborúk idején szokták tenni), az a
hagyaték részét képezi; és elmondja, hogy hallotta, hogy az öregek vidéken azt mondják,
hogy a peculium nélküli pénz nagyon könnyen elvész, a peculium kifejezés alatt azt értve,
amit biztonságos megőrzésre tesznek félre.
(2) Ha egy beépítetlen telket adományoznak, és időközben házat építenek rá, és miután a
házat lebontották, a telek ismét üressé válik, az örökhagyó jogosult lesz rá, bár nem tarthatott
volna rá igényt, amíg a ház ott állt.
(3) Ha egy rabszolgát hagyatékba adnak, majd miután manumitálták, ismét rabszolgasorba
taszítják, az örökhagyó követelheti őt.
80. Ugyanaz, Digest, XXXV. könyv.
Az örökösöket együttesen is ki lehet jelölni, vagy közös örökhagyókká lehet tenni; vagyis egy
egész hagyaték vagy egy egész hagyaték külön-külön is adható nekik, így részesedésük
oszthatatlan lesz, kivéve, ha általános megegyezéssel.
(81) Modestinus, Különbségek, IX. könyv.
Egyes hatóságok nagyon helyesen úgy vélik, hogy ahol rabszolgákat hagynak hátrahagyva, ott
a női rabszolgák is beletartoznak, mivel a "rabszolgák" általános elnevezés mindkét nemet
magában foglalja. Senkinek sincs azonban kétsége afelől, hogy ahol női rabszolgákat hagynak
örökül, ott a férfi rabszolgák nem tartoznak bele. Ahol rabszolgának minősülő gyermekeket
hagynak hátrahagyva, ott a leány rabszolgák is szerepelnek. Meg kell mondani, hogy ahol
lány rabszolgákat hagynak hátrahagyva, ott a fiú rabszolgák nem tartoznak bele.
1. Ahol női rabszolgákat hagynak örökül, ott a szüzek is benne vannak, ahogyan ahol férfi
rabszolgákat hagynak örökül, ott a fiúk is benne vannak.
2. Ha marhahordásról van szó, az ökröket és más teherállatokat is bele kell számítani.
3. Ha egy csordát hagynak örökül, akkor az ökröket is beleértik, de a juh- és kecskeállományt
nem.
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4. Amikor juhokat hagynak örökül, egyes hatóságok nagyon helyesen úgy vélik, hogy sem a
bárányok, sem a kosok nem tartoznak bele.
5. Kétségtelen azonban, hogy a kosok és a bárányok is beletartoznak a juhnyáj hagyatékába.
82. Ugyanaz, Szabályok, IX. könyv.
Ha egy rabszolga, aki rendes körülmények között lakott egy földterületen, menekülésbe kezd,
és a földet abban az állapotban öröklik, amelyben van, a rabszolga a hagyaték részét képezi,
még akkor is, ha az örökhagyó halála után fogságba esik.
83. Ugyanő, Vélemények, VI. könyv.
Amikor egy hagyatékot a következőképpen hagytak hátra: "Arra kérlek, hogy halálod
időpontjában add át Szo és Szo részére mindazt, ami a hagyatékomhoz és a vagyonomhoz
tartozik, és ami a kezedbe kerülhet", a terményeket, amelyeket az örökös még életében,
valamint mindazt, ami a termények helyébe lépett, nem tekintették a hagyaték részének, mivel
nem volt bizonyítható, hogy az örökhagyó szándéka az volt, hogy az örököst terhelje a
termények átadása.
1. Ha az örökhagyó a gyermekei javára hagyott egy vagyonkezelői jogot, és miután felváltotta
őket egymással, azt kívánta, hogy az utolsó túlélő halála után a vagyonkezelői jog az ő
leszármazottaikra szálljon át, kérdezem, hogy ha az utolsó gyermek halála után senki sem
marad, kivéve a felszabadított férfit, vajon őt is be kell-e fogadni a vagyonkezelői jog javára.
A válasz az volt, hogy teljesen nyilvánvaló, hogy a "leszármazottai" elnevezéssel csak a
gyermekei, és nem a felszabadítottjaik tartoznak azok közé, akikre a tröszt hagyatékot
hagyott.
84. Javolenus, Cassiusról, II. könyv.
Ha az örökhagyó a Rómában lévő vagyonát egy bizonyos személyre hagyta, akkor jogosult
volt arra is, amit a városon kívüli raktárakban tároltak.
(85) Pomponius, Quintus Muciusról, II. könyv.
A közelmúltban a császár úgy döntött, hogy amennyiben az örökhagyó bárkinek vagyont
hagyott, de nem tette hozzá az "én" kifejezést, és nem állt szándékában az említett
vagyontárgyat csak akkor hagyni, ha az az övé, a hagyaték csak akkor érvényes, ha az
örökhagyó kívánságára nagyobb figyelmet kell fordítani, mint az "én" szóra. Ezért adódik ez a
szép megkülönböztetés, hogy valahányszor egy bizonyos tárgyat azonnal átadandóra hagynak,
az "én" kifejezés nem teremti meg a feltételt. Ha azonban olyan vagyontárgyról van szó,
amely nincs kifejezetten megjelölve, mint például: "A boraim, a ruháim", akkor az "enyém"
kifejezést feltételesnek tekintik, így csak az marad meg, ami az örökhagyóé volt. Mégsem
hiszem, hogy a fent említett véleményt erősen fenn lehet tartani, hanem inkább azt, hogy
ebben az esetben minden olyan ruhát vagy bort, amelyet az örökhagyó az övéinek tekintett,
hagyatékul hagynak; és ezért azt tartották, hogy még a savanyúvá vált bor is a hagyatékba
tartozik, ha az örökhagyó azt mindig is bornak tekintette. Nyilvánvaló, hogy ahol az
örökhagyó a halála időpontjára vonatkozó kifejezést használt, például "a ruhát, amely az
enyém lesz", úgy gondolom, hogy ezt kétségtelenül úgy kell érteni, hogy ez feltételre utal. Azt
is gondolom, hogy ahol az örökhagyó azt mondja: "Stichus, aki az enyém lesz", a mondatot
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szintén feltételesnek kell tekinteni; és az sem mindegy, hogy azt mondja: "aki az enyém lesz",
vagy "ha az enyém lesz", mindkét esetben a hagyaték feltételes lesz. Labeo azon a
véleményen van, hogy a következő mondatot: "Aki az enyém lesz", csak kijelölésnek kell
tekinteni. Mi azonban egy másik szabályt alkalmazunk.
86. Proculus, Episztolák, V. könyv.
Ha egy hagyatékot a következőképpen hagytak hátra: "halálom időpontjában a házamat és
annak tartalmát hagyom hátra", nem gondolom, hogy az örökhagyó egyes adósaitól
összegyűjtött pénz, amelyet az örökhagyó más hasonló követelésekbe való befektetés céljából
újra befektetett, a hagyaték részét képezi. Alaposan helyeslem a Labeo által tett
megkülönböztetést, miszerint a hagyaték nem csökken azért, mert valami történetesen kikerül
a házból, mint ahogy nem növekszik azért, mert valami más tárgy történetesen ott van.
(87) Paulus, A Lex Julia et Papia, IV. könyv.
A bizalmi vagyonkezelés és a mortis causa adományozás a hagyaték fogalmába tartozik.
88. Ugyanő, A Lex Julia et Papia, V. könyv.
Úgy határoztak, hogy amennyiben gyapjút hagynak hátra, a gyapjúból készült ruhadarab nem
tartozik a hagyatékba.
1. Hasonlóképpen, ha olyan anyagot, mint például fa, hagyatékba adnak, egy ebből készült
hajó vagy komód nem követelhető a hagyaték részeként.
2. Ha egy örökölt hajó szétesik, sem maga a hajó, sem az anyag, amelyből áll, nem jár.
3. Ha azonban egy fémtömeget hagynak hátra, akkor bármilyen, abból készült csésze
követelhető.
89. Ugyanő, A Lex Julia et Papia, VI. könyv.
A felek közös örökösöknek minősülnek, ha ugyanazt a tárgyat külön-külön hagyják rájuk,
magának a vagyontárgynak az alapján, és nem az örökhagyó által használt szavak miatt.
Közös örökösöknek tekintendők a használt szavak, és nem a hagyatékba adott vagyontárgy
miatt, amikor az örökhagyó azt mondja: "Adok és hagyok egy ilyen és ilyen földterületet
Titiusnak és Seiusnak, egyenlően és egyenlően", mivel mindkét örökhagyónak kezdettől
fogva megvan a maga része. Ezért egy örökhagyó mindenképpen előnyben részesül másokkal
szemben, ha mind a hagyott vagyon, mind a hagyaték feltételei alapján társörökösével együtt
jár. Ha csak a hagyatéki vagyon révén csatlakozik hozzá, akkor megállapítható, hogy nem
illeti meg őt semmiféle előnyben részesítés. Ha azonban a szóval, és nem a vagyonhoz fűződő
érdekeltsége révén kapcsolódik hozzá, akkor felmerül a kérdés, hogy a másik jogosult lesz-e
az elsőbbségre. A jobb vélemény az, hogy őt illeti meg az elsőbbség.
90. Ugyanő, A Lex Julia et Papia, VII. könyv.
A hagyatékot akkor tekintjük kifejezetten hagyatékba adottnak, ha a hagyatékot terhelő fél
ismert, még akkor is, ha a neve nincs feltüntetve.
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91. Papinianus, Vélemények, VII. könyv.
Ha egy földterületet egy lánynak szántak elsőbbségi hagyatékként, "az intézőktől és bérlőktől
járó összeggel együtt", a maradvány hagyatékába beletartozik az ugyanazon bérletben lévő
földek bérleti díjából fennmaradó összeg. Ellenkező esetben könnyen megállapítható lenne,
hogy a bérlőktől beszedett bérleti díjak és az örökhagyó ugyanazon a helyen vezetett
számlakönyvében letétbe helyezett pénz nem képezné a hagyaték részét, mivel az sem a
bérlőtől, sem az intézőktől nem jár, még akkor sem, ha az örökhagyó kifejezetten kijelentette,
hogy az intézőket a lánya tulajdonába kívánja helyezni.
(1) Úgy határoztak, hogy a következő szavak használata esetén: "Lucius Titiusnak adom az
ilyen és ilyen földeket a házzal együtt, olyan állapotban, ahogyan halálom idején találhatók",
a mezőgazdasági eszközöket és a ház használatára szolgáló minden tárgyat a hagyaték
feltételei szerint kell átadni; de minden, ami a bérlőkkel szemben jár, nem tartozik bele.
(2) Egy apa a fiára hagyott egy bíborszínező üzemet, az üzletvezetésre kijelölt rabszolgákkal
és a halálakor ott lévő bíborszínű ruhával együtt. Úgy döntöttek, hogy sem a szövet
eladásából származó pénz, sem a vevők által fizetendő összeg, sem a rabszolgák tartozásai
nem tartoznak a hagyatékba.
(3) "Titiusnak adom és hagyom a Seian birtokot ugyanolyan állapotban, mint ahogyan
megvettem." Mivel a Gabiniai birtokot is a másikkal együtt vásárolták meg egy összegért,
véleményem szerint a vásárlás puszta bizonyítása nem elegendő, hanem az örökhagyó
leveleiből és könyveléséből meg kell állapítani, hogy a Gabiniai birtok a Seianiai birtok
nevében szerepelt-e, és hogy a két birtok jövedelmét egyesítették-e és a könyvekben a
Seianiai birtok jövedelmeként szerepeltették-e. Ez a véleményem szerint nem elégséges.
(4) Megállapítást nyert, hogy ha egy házat hagyatékba adnak, akkor a fürdők annak részét
képezik. Ha azonban az örökhagyó engedélyezte a fürdő nyilvános használatát, akkor a fürdő
csak akkor képezi a ház részét, ha magán az épületen keresztül lehet belépni, és ha azt néha a
családfő vagy a felesége használta; és a fürdő bérleti díját az örökhagyó a ház más
helyiségeinek bérleti díjával együtt könyvelte; vagy ha mindkettőt egyszerre kifizetett pénzből
vásárolták vagy rendezték be.
(5) Egy bizonyos személy, akinek volt egy háza, megvásárolt egy szomszédos kertet, és utána
a házat is átadta. Ha a kertet a ház miatt vásárolta, hogy az utóbbit kellemesebbé és
egészségesebbé tegye, és a kertbe a házon keresztül volt bejárat, és a kert az utóbbi
kiegészítője volt, akkor az a ház örökségébe tartozik.
(6) A "ház" fogalma alatt a hozzá tartozó épületet is érteni kell, ha mindkettőt egy áron
vásárolták, és megállapítható, hogy mindkettő bérleti díja együtt szerepel a könyvekben.
92. Paulus, Vélemények, XVI. könyv.
"Ha lányaim, Maevia és Nigidia, az örököseim lesznek, akkor Maevia vegye el a birtokomból,
és elsőbbségi hagyatékként rendelkezzen ilyen és ehhez hasonló földjeimmel, a rajta lévő
házakkal és a rabszolgákkal, akik ezeket felügyelik; továbbá a hozzájuk tartozó összes
földekkel, amelyeket vásárlással vagy bármilyen más módon szereztem, hogy azokat az
említett földekkel egyesítsem; minden rabszolgával, nyájjal, teherállattal és egyéb személyes
tulajdonnal együtt, amelyek az említett földeken vagy azok bármely részén találhatók halálom
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idején, a legjobb és legtökéletesebb állapotban, ahogyan akkor birtokoltam őket, vagy (hogy
világosabban fogalmazzak) mindazzal, ami rajta lehet." Az egyik földterületen, amelyet
elsőbbségi hagyatékként hagytak hátra, volt egy nyilvántartásra használt épület, amelyben
számos rabszolgavásárlásra vonatkozó okiratokat találtak, és más, ingatlanokra, különböző
szerződésekre és az adósok váltóira vonatkozó okiratokat. Kérdezem, hogy ezek az okiratok
az örökösök közös tulajdonának tekinthetők-e? Azt válaszoltam, hogy az előadott tények
alapján úgy tűnik, hogy sem a fent említett, vásárlásra vagy adósságokra vonatkozó
dokumentumok, amelyeket a kiemelt hagyatékként hagyott földterületen találtak, nem
tartoznak a hagyatékba.
1. Ahol egy ház a következőképpen van kialakítva: "Megbízom az örököseimet, hogy
engedélyezzék, hogy Szo és Szo rendelkezzen a házzal, amelyben lakom, és mindennel, ami
benne van, kivéve minden használati tárgyat", az örökhagyó nem tekinthető úgy, hogy pénzre
vagy adósok kötelezettségeire gondolt.
93. Scaevola, Vélemények, III. könyv.
Lucius Titius a következő rendelkezést tette végrendeletében: "Örökösöm semmilyen
körülmények között nem idegenítheti el külvárosi birtokomat vagy városi rezidenciámat."
Lánya, akit az örökösévé nevezett ki, egy leányt hagyott hátra, aki hosszú ideig birtokában
tartotta az említett birtokot, és halálakor idegen örökösöket nevezett ki. Felmerült a kérdés,
hogy a földterület Júliát illeti-e, aki az örökhagyó Titius nagynénje volt. A válasz az volt,
hogy az említett esetben az elhunyt akarata ellenére nem történt semmi olyan, ami
megakadályozta volna, hogy az ingatlan az örökösé legyen, mivel a végrendelkezés pusztán
egy rendelkezés volt.
1. "Utasítom örököseimet, hogy fizessenek meg feleségemnek, Semproniának száz aureit,
amit tőle kölcsönöztem." Felmerült a kérdés, hogy Sempronia követelheti-e a megbízás
teljesítését, ha az említett pénzösszegért, mint neki járó összegért, pert indított, és a pert
elveszíti. A válasz az volt, hogy a megállapított tények szerint a pénzt a bizalmi
vagyonkezelői szerződés alapján követelheti, mivel úgy tűnt, hogy az más okból nem
esedékes.
2. Egy férfi bizonyos földeket adományozott a felszabadított emberének, és a következő
szavakkal egészítette ki: "Ahogyan azokat birtokoltam, és azzal együtt, ami halálomkor ott
lesz." Felmerült a kérdés, hogy az örökhagyó halálakor a földeken művelés céljából vagy más
okból ott maradt rabszolgák, valamint az ott található egyéb személyes vagyontárgyak az
örökhagyót illetik-e meg. A válasz az volt, hogy igen.
3. Felmerült a kérdés, hogy az a vagyon, amelyet az örökösöknek a testvéreiknek kellett volna
átadniuk, a testvéreiket is megilleti-e. A válasz az volt, hogy igen, hacsak nem bizonyítják,
hogy az örökhagyó szándéka más volt.
4. Az örökhagyó a kovácsok céhére hagyott egy hagyatékot, a következőképpen: Az ilyen és
ehhez hasonló földterületet a hozzá tartozó erdővel együtt a legjobb és legkiválóbb állapotban
hagyom, amelyben csak lehet." Kérdezem, hogy az örökhagyó halálakor az ingatlanon lévő
személyes vagyontárgyakat, például a szénát, a takarmányt, a szalmát, a gépeket, a bor
tárolására szolgáló edényeket (vagyis a raktárakhoz kapcsolt kádakat és hordókat), valamint a
magtárakat is hagyatékba helyezték-e? A válasz az volt, hogy minden, amit nem hagytak
örökül, jogtalanul követelik.
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5. Egy örökhagyó, aki egy bizonyos földterületet hagyott elsőbbségi hagyatékként egy
örökösre, akire hagyatékának felét hagyta, a következő kérést intézte hozzá: "Arra kérlek,
járulj hozzá, hogy Clodius Verust, unokámat és rokonodat, mint társöröködet fogadd el a
juliai birtok felére, amelyet a te részeden felül neked rendeltem adni.". Megkérdezem, hogy az
unoka jogosult lenne-e a hagyaték felére a tröszt feltételei szerint. A válasz az volt, hogy igen.
94. Valens, Trösztök, II. könyv.
Egy férfi, aki több felszabadított embert hagyott hátra, egy földterületet háromnak
adományozott közülük, és arra kérte őket, hogy gondoskodjanak arról, hogy a nevet ne
változtassák meg. Felmerült a kérdés, hogy amikor a három közül az első meghal, köteles
lesz-e a részét mindkét társörökösére hagyni, akik vele együtt örököltek, vagy csak az
egyikükre; vagy pedig hagyhatja-e azt egy másikra, aki a társörököse volt. Úgy döntöttek,
hogy bár ez szándék kérdése, mégis, az örökhagyó akaratának kellőképpen eleget tesz, ha a
hagyatékátadó a földet egy másik szabadelvű társára hagyja. Ha azonban nem adta azt
egyiknek sem, nem lehet-e kétséges, hogy a bizalmi vagyonkezelői szerződés teljesítésére
vonatkozó követelés a szorgalmasabb szabadelvű társakat vagy mindannyiukat megilleti-e,
vagy csak azokat, akikre a hagyatékot közösen hagyták? Julianus nagyon helyesen úgy ítélte
meg, hogy a követelés valamennyi szabad embert megilleti.
(95) Marcianus, Trösztök, II. könyv.
"Bárki lesz is az örökösöm, legyen köteles fizetni, és én meg is bízom őt, hogy fizesse meg az
általam említett összegeket." Arisztosz azt mondja, hogy e rendelkezésbe a testi javak is
beletartoznak, mint például a földek, rabszolgák, ruhák és ezüsttáblák; mert a "bármi"
kifejezés nem csupán pénzre vonatkozik, mint ahogyan az nyilvánvaló, amikor a hozomány
hagyatékáról és a megvásárolt birtokkal kapcsolatos kikötésekről van szó, és hogy az
"összegek" szót ugyanabban az értelemben kell érteni, mint a fent említett esetekben.
Ezenfelül az örökhagyó szándéka, amelyet különösen a bizalmi vagyonkezelések esetében
kell figyelembe venni, szintén függ ettől a véleménytől; az örökhagyó ugyanis aligha akarta
volna, hogy örököse csak pénzt fizessen, amikor az előzetes kijelentés után hozzátette a testi
vagyont is.
96. Gaius, Trusts, II. könyv.
Ha Titiust egy fél birtok örökösévé nevezték ki, és arra kötelezték, hogy az egész birtokot
Maeviusnak adja át, majd a társörököst arra kérték, hogy adja át neki a részét vagy annak egy
részét, köteles-e Titius azt a részt is átadni Maeviusnak, amelyet a bizalmi vagyonkezelői
szerződés értelmében a társörököstől kapott? Az isteni Antoninus, akit e kérdésben
megkérdeztek, egy rescriptumban kijelentette, hogy nem köteles azt átruházni, mert sem a
hagyaték, sem a trösztök nem tartoznak a "hagyaték" fogalmába.
97. Paulus, Dekrétumok, II. könyv.
Egy bizonyos Osidius, miután lányát, Valerianát örökösévé nevezte ki, és szabadságot adott
intézőjének, Antiochusnak, és ez utóbbira hagyott bizonyos földterületeket a peculiumával és
mindazzal együtt, ami nemcsak tőle, hanem a bérlőktől is tartozott, az örökhagyó bemutatott
egy, az örökhagyó keze által írt kimutatást, amelyből kiderült, hogy mi tartozott tőle és a
bérlőktől. Az okiratba a következőket is beillesztették: "Továbbá, gondnokomnak számot kell
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adnia az egyéb vagyonról, vagyis azokról, amelyeket a saját használatomra tettem félre,
nevezetesen gabonáról, borról és egyéb cikkekről." A felszabadítottak ezeket a dolgokat
követelték az örököstől, azt állítva, hogy azok benne vannak abban, ami még hátra van, és a
kormányzótól a javára szóló ítéletet kaptak. Amikor viszont más érdekeltek azt állították,
hogy nem követelték tőle azt, ami a bérlőktől maradt, sőt azt sem, ami tőle maga után jár, és
azt állították, hogy az elhunyt használatára félretett tárgyak nem számítanak bele az esedékes
egyenlegbe, a császár kihallgatta az örökhagyó képviselőjét, és példának okáért megkérdezte:
"Tegyük fel, hogy félretettek százezer aurei-t, amelyet az örökhagyó használatára kellett
volna fordítani, azt mondanád, hogy mindaz, ami a ládában maradt, neked járna?". Úgy ítélte
meg, hogy a fellebbezés szabályosan történt. Az örökhagyó képviselője azt állította, hogy az
örökhagyó halála után bizonyos pénzösszegeket szedtek be a bérlőktől. A határozat szerint
mindazt, amit a halála után szedtek be, az örökhagyónak kell átadni.
(98) Ugyanez, A végrendelet formájáról.
Ha több örökös fokozat van, és a végrendeletben a következő záradék szerepel: "Az örökösöm
adjon", ez az összes fokozatra vonatkozik, csakúgy, mint a következő szavak: "Aki az
örökösöm lesz". Ha tehát valaki nem akarja valamennyi örökösét, hanem csak néhányukat
terhelni a hagyaték kifizetésével, akkor kifejezetten név szerint kell őket megterhelni.
99. Ugyanez, a felszerelés fogalmának jelentését illetően.
Amikor városi rabszolgákat hagynak hátrahagyni, egyes hatóságok a városban élőket nem
lakóhelyük, hanem foglalkozásuk szerint osztják fel, így bár lehetnek vidéki helyeken, mégis,
ha nem végeznek vidéki munkát, városi rabszolgának tekintik őket. Meg kell azonban
mondani, hogy városi rabszolgáknak kell tekinteni azokat, akiket a családfő a városhoz
tartozók közé szokott sorolni, és ez könnyen megállapítható a rabszolgák nyilvántartásából,
valamint a számukra biztosított élelemből.
1. Kétséges lehet, hogy a vadászként és madarászként foglalkoztatott rabszolgákat a városi
vagy a falusi rabszolgák közé kell-e sorolni. Azt azonban ki kell mondani, hogy ahhoz a
helyhez kell tartozniuk, ahol a háztartás vezetője él, és ahol a háztartás fenntartja őket.
2. Az öszvérmunkások a városi rabszolgák osztályába tartoznak, kivéve, ha az örökhagyó
vidéki munkára alkalmazta őket.
3. Egyes hatóságok úgy vélik, hogy ha egy gyermek a városhoz tartozó rabszolganőnek
születik, és vidékre küldik nevelésre, akkor egyik osztályba sem tartozik. Nézzük meg, hogy
nem úgy kell-e érteni, hogy a városi rabszolgák közé tartozik. Ez tűnik a jobb véleménynek.
4. Ha alomhordozó rabszolgákat hagynak örökül, és egyikük egyszerre alomhordozó és
szakács, akkor ő is a hagyaték részét képezi.
5. Ha a házban született rabszolgákat egy személyre hagyják, míg a futárokat egy másikra, és
a számból néhányan mindkét osztályba tartoznak, akkor a futárok közé soroljuk őket, mert a
faj alárendeltje a nemzetségnek. Ha két rabszolga ugyanahhoz a nemzetséghez vagy fajhoz
tartozik, akkor általában közösen tartják őket.
(100) Javolenus, Labeo utolsó műveiről, II. könyv.
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"Megbízom örökösömet, hogy adja át rabszolgámat, Stichust, Lucius Titiusnak", vagy "Adja
át neki rabszolgámat". Cascellius azt mondja, hogy egy ilyen záradék értelmében a rabszolgát
át kell adni; Labeo pedig helyesli a véleményét, mert ahol valakinek megparancsolják, hogy
valamit átadjon, ott egyúttal azt is megparancsolják, hogy átadja.
1. Két márványszobrot, valamint az örökhagyó birtokában lévő összes márványt kifejezetten
egy bizonyos személyre hagyta. Cascellius úgy véli, hogy a két említett szobron kívül más
márványszobor nem jár. Ofilius és Trebatius ezzel ellentétes véleményen van. Labeo
elfogadja Cascellius következtetését, amelyet helyesnek tartok, mert a két szobor
meghagyásával megállapítható, hogy az örökhagyónak nem állt szándékában többet hagyni,
amikor a márványt hagyta.
2. "Feleségemnek adom és hagyom ruháit, ékszereit, valamint minden arany- és ezüsttárgyat,
amelyet neki készítettem, vagy az ő használatára szántam." Trebatius úgy véli, hogy a
"melyeket neki csináltattam vagy az ő használatára szántam" szavak csak az arany- és
ezüstlemezekre vonatkoznak. Proculus úgy véli, hogy minden említett dologra vonatkoznak,
és ez a vélemény helyes.
3. Egy olyan esetben, amikor korinthoszi vázákat hagytak egy bizonyos személyre, Trebatius
azon a véleményen volt, hogy a hagyaték részeként járnak az alátámasztásukra készített
talapzatok. Labeo azonban nem fogadja el ezt a véleményt, ha az örökhagyó az említett
talapzatokat vázáknak tekintette. Proculus azonban nagyon helyesen azt mondja, hogy ha a
vázák nem korinthoszi rézből készültek, akkor a hagyatékos követelheti őket.
4. Ahol teknőspáncélból készült tárgyakat hagynak hátra, Labeo és Trebatius azon a
véleményen van, hogy a teknőspáncéllal berakott ágyak, amelyek lábát ezüsttel borítják,
járnak, ami helyes.
101. Scaevola, Digest, XVI. könyv.
Egy férfi, akinek a szülőföldjén voltak bizonyos saját földjei, valamint olyanok, amelyeket
adósságok fedezeteként zálogba adtak neki, a következő kodicillumot tette: "Azt kívánom,
hogy szeretett hazámnak adják részemre, és külön-külön adom neki minden földemet, amelyet
Szíriában birtoklok, a személyes tulajdonnal együtt, vagyis a nyájakkal, a rabszolgákkal, a
terményekkel, az élelemmel és minden eszközzel együtt, amely ott van." Felmerült a kérdés,
hogy az örökhagyó a zálogjoggal birtokolt földeket is az országára hagyta-e. A válasz az volt,
hogy a megállapított tények szerint ezeket nem kell úgy tekinteni, hogy hátrahagyta, feltéve,
hogy nem tartoznak a saját vagyonába, ami akkor fordulhat elő, ha az adós nem fizet.
(1) "Kérem, hogy a földterületemet, jelenlegi állapotában, adják át a nevelt gyermekemnek."
Felmerült a kérdés, hogy a bérlők, valamint a rabszolgák - ha voltak ilyenek az örökhagyó
halálakor - által fizetendő egyenleget a földhöz kell-e csatolni. A válasz az volt, hogy a bérlők
által fizetendő összeget nem hagyták örökül, de minden mást úgy tűnik, hogy a "jelenlegi
állapotában" szavakba foglaltak bele.
102. Ugyanez, Digest, XVII. könyv.
Az örökhagyó a következőképpen rendelkezett: "Feleségemre hagyom utazótáskáimat és
mindent, ami benne van, valamint a saját kezűleg írt kiskönyvben szereplő követeléseket,
amelyeket halálom időpontjában még nem szedtem be, bár a számláimon kifizetettként
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szerepeltek, és az értékpapírokat átadtam intézőmnek." A feleségemre hagyom a
követeléseket. Az említett örökhagyó, amikor Rómába készült utazni, az adósainak szóló
váltókat és a pénzét az említett utazótáskákba tette, és miután a váltókat összegyűjtötte,
valamint a pénzt elköltötte, két év elteltével hazatért, és az említett utazótáskákban letétbe
helyezte néhány ingatlanról szóló okiratot, amelyet később vásárolt, valamint egy bizonyos
pénzösszeget. Felmerült a kérdés, hogy úgy kell-e tekinteni, hogy csak azokat a bankjegyeket
hagyta az örökösre, amelyeket hazatérése után a táskáiban helyezett el. A válasz az volt, hogy
a megállapított tények szerint a halálakor a zsákokban lévő, és a saját kezével a
nyilvántartásában nem szereplő bankjegyek a hagyaték feltételei szerint nem voltak
esedékesek. Azt is megkérdezték, hogy amikor a táskáiba helyezte az említett ingatlanok
megvásárlásának bizonyítékait, ezek is a hagyaték részét képezték-e? A válasz az volt, hogy
nem derült ki egyértelműen, hogy mi volt a szándéka a földekkel kapcsolatban, de ha azzal a
szándékkal tette a zsákokba a róluk szóló okiratokat, hogy amikor azokat átadja az
örökhagyójának, azok tulajdonjoga átmenjen rá, akkor azt lehet állítani, hogy a földek is a
hagyaték részét képezték.
1. Egy családapa a következő végrendeletet tette: "Azt kívánom, hogy a két mázatlan edényt,
amelyet a téren vettem, ahol a képeket árulják, adják oda". Az örökhagyó valóban vásárolt
bizonyos edényeket azon a helyen, de azok nem voltak dísztelenek, és végrendeletét csak
három nappal a halála előtt tette. Felmerült a kérdés, hogy az említett edények, amelyeket
vásárolt, a hagyaték részét képezik-e, mivel nem hagyott más, ugyanezen a helyen vásárolt
edényeket. A válasz az volt, hogy a megállapított tények szerint azokat, amelyeket a képek
terén vásárolt, a hagyatékosnak kell átadni.
2. Az örökhagyó rendelkezett arról, hogy egy általa nevelt fiatalember számára hadseregbeli
megbízatást kell vásárolni, a következőképpen: "Semproniusra, akit én neveltem, ilyen és
ehhez hasonló tárgyakat hagyok, és amikor elérte a megfelelő kort, azt kívánom, hogy
hadseregbeli megbízatást vásároljanak neki, és hogy minden ebből eredő költséget és
költséget fizessenek meg neki.". Felmerült a kérdés, hogy ha Sempronius maga vásárolja meg
ezt a megbízatást, vajon a bizományi szerződés feltételei szerint visszakövetelheti-e az
örökösöktől annak árát, vagy azt, amit ilyen körülmények között szokás fizetni. A válasz az
volt, hogy a megállapított tények szerint megtehette.
3. Ugyanez az örökhagyó egy megbízást hagyott a felszabadított emberére, a
következőképpen: "Adok és hagyok Seiusnak, a felszabadított emberemnek, ilyen és ilyen
megbízást", amely megbízással az örökhagyó maga is rendelkezett. Felmerült a kérdés, hogy
a hadseregbe való felvételhez szükséges összes díjat és költséget az örökösnek kell-e fizetnie.
A válasz az volt, hogy azokat neki kell fizetnie.
(103) Ugyanazok, nyilvánosan megvitatott kérdések.
Ha egy apa egy idegen örököst helyettesített az örökségétől megfosztott fia helyett, és az
említett idegen örökös ezt követően a fiút nevezte ki örökösének, és ez utóbbi serdülőkor alatt
meghalt, úgy gondolom, hogy a hagyaték, amellyel a helyettesítő összeget terhelte, nem lesz
esedékes, azon oknál fogva, hogy az apa vagyona nem közvetlenül, hanem közvetett öröklés
útján került a fiú kezébe.
1. Megállapítottam továbbá, hogy egy olyan testvér esetében, aki apja örököse volt, és saját,
kitagadott testvérét jelölte ki örökösének, hogy a helyettest nem kötelezik a hagyaték
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kifizetésére, még akkor sem, ha testvére örököse lenne, amennyiben ez utóbbi végrendelettel
halt meg; mivel a vagyon nem közvetlenül az ő kezébe került, hanem testvére öröklése révén.
2. Amikor egy fiút apja hagyatékának egy tizenkettedrészének örökösévé neveztek ki, és
örökséggel terhelték, és helyette egy helyettest neveztek ki, majd később a másik testvére az
ediktum hatálya alá került, és a hagyaték felének praetoriális birtokába jutott; felmerült a
kérdés, hogy a helyettest a hagyatékot a tizenkettedrész vagy a hagyaték felének arányában
kell-e megfizetnie. A jobb vélemény szerint a fele arányában lenne köteles fizetni, de ha a
tizenkettedrész arányában fizet, akkor azt mindenkinek ki kell fizetnie, és a gyermekeknek és
más rokonoknak a fennmaradó rész arányában kell fizetni.
3. Másrészt, ha a fiút a birtok háromnegyedének örökösévé nevezték ki, és miután az ediktum
hatálya alá került, a birtok felének praetoriánus birtokába kerül, a helyettes csak arányosan
tartozna a hagyatékokkal; mert ahogyan azok növekednek, ahol a birtok praetoriánus
birtoklása nagyobb, úgy csökkennek is, ahol kisebb.
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XXXIII. könyv

1. Az éves hagyatékokra és a bizalmi vagyonkezelésekre vonatkozóan.
2. A hagyatékból vagy bizalmi vagyonkezelésből származó használat, haszonélvezet,
jövedelem, szállás és szolgáltatások tekintetében.
3. A szolgalmi jogok örökségét illetően.
4. A hozomány előnyben részesített örökségét illetően.
5. A hagyatékként hagyott tárgyak választási lehetőségét vagy kiválasztását illetően.
6. A búza, a bor és az olaj hagyatékáról.
7. A berendezések vagy eszközök hagyatékát illetően.
8. A peculium hagyatékáról.
9. A rendelkezések hagyatékát illetően.
10. A háztartási ingóságok hagyatékáról.

********************************************
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1. cím. Az éves hagyatékokról és a bizalmi vagyonkezelésről
2. Pomponius, Sabinusról, V. könyv.
Ha valami évente fizetendő dolgot hagyatékba adnak anélkül, hogy hozzáadnák, hogy hol kell
ezt megtenni, az örökösnek azt ott kell megfizetnie, ahol azt követelni lehet, ahogyan
követelni lehet egy kikötés vagy egy váltó esetében is.
(1) Ugyanő, A Sabinusról, VI. könyv.
Ha egy örökösnek meg kell engednie, hogy bizonyos földterületet évenként használhassak, és
az év elején, amikor nekem kellene megművelnem a földet, mulasztást követ el, akkor az
egész évre felelősséggel tartozik nekem, még akkor is, ha később engedélyezi, hogy
megműveljem, mert engem kizártak a termés betakarításából; ugyanúgy, mint ahogyan, ha
arra kötelezik, hogy nekem a Stichus napi munkáját biztosítsa, és nem reggel, hanem a nap
hatodik órájában küldi el hozzám, akkor a rabszolga egész napi munkájának értékéért fog
nekem felelni.
2. Ulpianus, Sabinusról, XXIV. könyv.
Ha például harminc aurei összegű hagyatékot hagynak rám, amely egy, két és három év
múlva fizetendő, akkor minden évben tíz aurei lesz esedékes, még akkor is, ha a "egyenlő
részletekben" szavakat nem tették hozzá.
4. Ezért, ha a "kifizetésekben" szavakat használták, bár az "egyenlő" szó nem került hozzá,
akkor azt kell mondani, hogy egyenlő kifizetéseket kell teljesíteni, ugyanúgy, mintha az
"egyenlő" szót írták volna, és a "kifizetések" szó nem került volna hozzá.
5. De ha a "nem egyenlő kifizetésekben" szavak hozzá vannak adva, akkor egyenlőtlen
kifizetéseket kell teljesíteni. De nézzük meg, hogy milyen módon kell ezeket teljesíteni. Úgy
vélem, hogy egy jó polgár megítélése szerint kell őket teljesíteni (kivéve, ha az örökhagyó
kifejezetten az örökös választására bízta), az elhunyt vagyonától és a helytől függően, ahol a
hagyaték található.
6. Ha azonban azt mondták, hogy a kifizetést a jó polgár ítélőképessége szerint kell teljesíteni,
akkor ebből arra következtetünk, hogy azt a hagyaték helyzetére való tekintettel kell
teljesíteni, és az örökös számára minden gond és bosszúság nélkül.
7. De ha az örökhagyó úgy rendelkezett, hogy a kifizetés az örökhagyó által választott módon
történjen; nézzük meg, hogy a teljes összeg egyszerre követelhető-e. Úgy gondolom, hogy ez
nem tehető meg, éppúgy, mint az örökös választása esetén; mert az örökhagyó úgy
rendelkezett, hogy több kifizetés történjék, és ezek összege az örökös vagy a hagyatéki
jogosult megítélésétől függjön.
8. Ha azonban egy hagyatékot a következőképpen hagytak hátra: "Az örökösöm három év
múlva fizessen Titiusnak tíz aurei-t", akkor az összeget három évi részletben kell-e kifizetni,
vagy három év elteltével? Úgy gondolom, hogy ezt úgy kell érteni, mintha az örökhagyó a
kifizetéseket egy, két és három év múlva kívánta volna teljesíteni.
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9. Ha egy bizonyos pénzösszeget bárkire hagynak, és kikötik, hogy annak kifizetéséig évente
valamit, például kamatot kell adni az örökhagyónak, a hagyaték érvényes; de ahhoz, hogy a
kamatfizetés érvényes legyen, az évente fizetendő összeg nem haladhatja meg a szokásos
kamatlábat.
(1) Paulus, Az ediktumról, LXII. könyv.
Ha valakinek valamit évente fizetendő összegre hagynak, Sabinus azt mondja (és véleménye
helyes), hogy többféle hagyaték van, és hogy az első évre szóló hagyaték abszolút, a többi
pedig feltételes; mert a "ha élne" feltétel, úgy tűnik, hallgatólagos, és ezért, ha az örökhagyó
meghal, a hagyaték nem száll át az örökösére.
4. Modestinus, Vélemények, X. könyv.
"A többi örökösömet is meghagyom, hogy minden évben fizessenek a feleségemnek tíz aureit, amíg él." A feleség öt évvel és négy hónappal élte túl férjét. Kérdezem, hogy örökösei
jogosultak-e a teljes hagyatékra a hatodik évben. Modestinus azt válaszolja, hogy jogosultak
lesznek rá.
5. Ugyanő, Vélemények, XI. könyv.
Az örökhagyó egy bizonyos összeget hagyott hátra, amelyet a város nyilvános játékainak
fenntartására kellett évente kifizetni, és amely felett azt kívánta, hogy az örökösök
elnököljenek. Az örökösök jogutódai tagadták, hogy felelősek lennének a hagyatékért, azt
állítva, hogy az örökhagyó csak addig akarta azt kifizetni, amíg az örökösei elnökölhetnek a
játékokon. Ezért, amikor az ő elnökségüket említette, azt kérdezem, hogy a kifizetést a
bizalmi vagyonkezelés időtartama alatt, vagy örökre kívánta-e teljesíteni. Modestinus azt
válaszolja, hogy a hagyatékot a városnak kell fizetni évente, örökké.
3. Pomponius, Quintus Muciusról, VIII. könyv.
Quintus Mucius szerint, ha valaki a következő rendelkezést teszi végrendeletében: "Fiaim és
lányaim éljenek ott, ahol az anyjuk kívánja, és az örökösöm fizessen minden évben minden
fiúnak és lánynak közülük tíz aurei-t a tartásukért". Ha a gyermekek felügyeletét ellátó
gyámok nem voltak hajlandók az említett összeget kifizetni, a végrendelet értelmében senki
sem indíthat pert; az örökhagyó rendelkezése ugyanis csak arra irányult, hogy a gyámokat
tájékoztassa arról, hogy mit kíván, hogy azok minden kockázat nélkül kifizethessék a pénzt.
Pomponius azt mondja, hogy ha a végrendeletben bármi olyasmi szerepel, ami csupán az
örökhagyó kívánságára utal, az nem keletkeztet semmiféle kötelezettséget. A következő példa
erre példa. Ha kinevezlek téged egyedüli örökösömnek, és utasítalak, hogy egy bizonyos
pénzösszeggel emlékművet állíts nekem, ez a kijelentés nem kötelez téged semmiféle
kötelezettségre, de emlékművet állíthatsz, hogy teljesítsd kívánságomat, ha erre vágysz. Más
lenne azonban a helyzet, ha ugyanezt a rendelkezést azután tenném, hogy társörököst adtam
neked, mert ha egyedül téged bíznám meg az emlékmű felállításával, akkor a társörököd
indíthatna ellened osztozkodási pert, hogy erre kényszerítselek, mivel ez az ő érdekét
szolgálja. Ha azonban mindkettőtöket erre köteleznék, akkor egymás ellen is jogosultak
lennétek perelni. A következőkben az örökhagyó kívánságára is utalunk, például ha valaki
elrendeli, hogy szobrokat állítsanak egy városban, mert ha ezt nem a város tiszteletére tette,
hanem saját emlékének megörökítése céljából, senki sem lesz jogosult erre hivatkozva
keresetet indítani. Ezért a Quintus Mucius által említett végintézkedés: "Gyermekeim ott
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lakjanak, ahol anyjuk kívánja", nem teremt kötelezettséget, hanem csupán az elhunyt
kívánságának teljesítésére utal; tehát a gyermekek ott lakjanak, ahol anyjuk kívánja. Az
örökhagyó akaratát vagy rendelkezését sem kell mindig betartani; például, ha a praetor úgy
döntene, hogy egy kiskorúnak nem célszerű ott laknia, ahol az apja elrendelte, azon
személyek rossz jelleme miatt, akikkel az apja utasította őket, hogy társuljanak, és amely
tényről az apa nem tudott. Ha azonban évente fizetendő tíz aurei-t hagynak hátra a tartásukra,
a hagyaték érvényes lesz, függetlenül attól, hogy ez a kikötés azokra a felekre vonatkozott-e,
akikkel az anya esetleg azt kívánta, hogy a gyermekek tartózkodjanak, vagy pedig azt kell
értenünk alatta, hogy maguk a gyermekek jogosultak a hagyatékra. A jobb vélemény szerint
úgy kell tekinteni, hogy az örökhagyó ezt a hagyatékot a gyermekei ellátása érdekében tette.
És minden olyan esetben, amikor csak az örökhagyó akaratáról van szó, azt nem szabad sem
mindig elutasítani, sem mindig betartani, hanem az ilyen kérdéseket a bírónak kell eldöntenie
és végrehajtania, ha azok nem vonatkoznak semmi becstelen dologra.
4. Gaius, A Lex Julia et Papia, V. könyv.
Amennyiben évente fizetendő hagyatékot hagynak hátra, az a haszonélvezeti joghoz hasonlít,
mivel az a haszonélvező halálával megszűnik. Nem szűnik meg azonban a polgári jogok
elvesztésével, mint a haszonélvezeti jog esetében, amelyet a következőképpen lehet
hagyatékba adni: "Titiusra hagyom az ilyen és ilyen földterület haszonélvezeti jogát, és
minden alkalommal, amikor elveszíti polgári jogait, ugyanezt a haszonélvezeti jogot hagyom
rá". A hagyaték e tekintetben minden bizonnyal előnyösebb, mert ha az örökhagyó valamelyik
év elején meghal, akkor az adott évre vonatkozó hagyatékot az örökösére hagyja. Ez nem
vonatkozik a haszonélvezeti jogra, mert ha a haszonélvező a termés beérésekor, de még a
betakarítás előtt meghal, nem hagyja azt az örökösére.
5. Papinianus, Vélemények, VII. könyv.
Egy olyan földterületet, amelyet az örökhagyó a felszabadított embereinek évente fizetendő
hagyaték biztosítása érdekében kívánt elzálogosítani, a földterület megőrzése céljából
jogszerűen követelhetnek a felszabadított emberek a bizalmi vagyonkezelői jogra hivatkozva.
Paulus szerint ez a szabály a hagyatékhoz tartozó egyéb vagyontárgyakra is vonatkozik, hogy
az örökhagyó birtokába kerülhessen.
6. Ugyanő, Vélemények, VIII. könyv.
"Azt kívánom, hogy hűséges barátom, Seius, kapjon évente hat aurei-t, és a házat, amelyben
lakik, ha hajlandó lesz gyermekeim üzleti ügyeit intézni, ahogyan az enyéimet is intézte." Úgy
ítélték meg, hogy az örökhagyó túlélő lánya nem kevésbé volt köteles az éves hagyatékot
Seiusnak fizetni, a hagyatékból való részesedésének arányában, mivel az örökhagyó három
gyermeke közül kettő meghalt, és más örökösök is kineveztek, mivel a munka és a pénz is
felosztható volt.
7. "Azt kívánom, hogy orvosom, Sempronius, ugyanazt kapja, amit életemben fizettem neki."
Az összegek, amelyekről úgy vélték, hogy "e hagyatékból maradtak, az örökhagyó által
évente fizetett bizonyos összegek voltak, így, ami a nagylelkűségét illeti, nem merülhetett fel
kétség a szándékát illetően.
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8. "Azt kívánom, hogy száz aurei-t fizessenek a feleségemnek azon felül, amit tőlem kapott
éves járandóságként még életemben." Magától értetődik, hogy az összeget évente kell
kifizetni, és hogy az örökhagyó szintén száz aurei-t hagyott rá.
9. "Azt kívánom, hogy a felszabadítottjaimnak adják meg mindazt, amit életemben nyújtottam
nekik." A szállásukról gondoskodni kell, de az örökös nem köteles az intézőnek megengedni a
teherállatok költségeit, amelyeket az úrnője a saját kényelme érdekében szokott megadni neki.
Ismét, ha a szabados orvos, nem követelhet jogszerűen pénzt, amelyet úrnőjétől szokott kapni
a patrónusának és családjának adandó gyógyszerek megvásárlására.
10. Paulus, Kérdések, XXI. könyv.
Megállapítást nyert, hogy amennyiben a hagyatékokat évente kell kifizetni, azok
többszörösek, és rendszeresen meg kell vizsgálni, hogy az egyes hagyatékokra jogosultaknak
milyen jogai vannak. Ha a hagyatékot rabszolgára hagyják, akkor azt is meg kell vizsgálni,
hogy gazdája képes-e azt elfogadni.
11. Ugyanő, Vélemények, XIII. könyv.
Gaius Seius Maeviusnak és Seiának bizonyos földterületeket adományozott különböző
helységekben, és a következőképpen rendelkezett: "Azt kívánom, hogy a Poticianus évente
háromszázezer nádat szállítson a Lutatien-birtokra, továbbá minden évben ezer font jól
megtisztított nádat is". Kérdezem, hogy ez a hagyaték az örökhagyó halálával megszűnik-e?
Paulus azt válaszolta, hogy sem személyi, sem dologi szolgalom, úgy tűnik, nem a törvény
szerint jött létre; de a bizalmi vagyonkezelői jog alapján indított per annak a félnek a javára
indul, akinek a Lutatien-birtokot adományozták. Ezért, mivel a hagyatékot évente kellett
kifizetni, úgy tekinthető, hogy az az örökhagyó halálával megszűnik.
12. Scaevola, Vélemények, IV. könyv.
Maevia a Maeviusnak született és a serdülőkorba lépett unokáját jelölte ki örökösének, és
Lucius Titiusnak a következő végrendelkezést tette: "Azt kívánom, hogy tíz aurei-t fizessenek
Lucius Titiusnak, egy jó embernek, akinek köszönhetem azokat a szívességeket, amelyeket
nekem tett, amíg csak él; ha ő veszi át unokám ügyeit, és vezeti minden ügyének intézését."
Ez a kérés a következő: "Tíz aurei-t fizessek Lucius Titiusnak, egy jó embernek, akinek
köszönhetem azokat a szívességeket, amelyeket nekem tett, amíg csak él." Kérdezem, ha
Lucius Titius valamikor vagy máskor Maevius ügyeit intézte volna, és ez utóbbi ellenezte
volna, hogy ezt tovább tegye, vajon köteles lenne-e a bizalmat teljesíteni. Azt válaszoltam,
hogy ha Lucius Titiust nem csalás miatt fosztották meg Maevius ügyeinek intézésétől, és más
méltányos ok nem állt fenn a szolgálatainak elutasítására, és ő továbbra is hajlandó volt ügyeit
intézni, akkor jogosult lenne a hagyatékra.
13. Egy férfi, aki a feleségét örökösének jelölte ki, végrendeletében a következőképpen
rendelkezett: "Azt kívánom, hogy örökösöm minden évben tizenkét dénárt fizessen minden
egyes felszabadított emberemnek a tartására, ha nem hagyják el a feleségemet". Mivel az
örökhagyó nagyon ritkán hagyta el a várost, felesége pedig gyakran, kérdezem, hogy a
szabadosok elkísérjék-e őt az útjaira. Azt felelem, hogy ebben a kérdésben nem lehet
határozott véleményt mondani, mivel sok minden felmerülhet, amit jó lenne figyelembe
venni; ezért egy ilyen esetet egy jó polgár ítéletére kell bízni. Azt is megkérdezték, hogy
mivel az asszony, amikor az útjaira indult, soha nem ajánlotta fel, hogy a felszabadított
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embereinek bármi pluszt fizetne, és emiatt azok nem kísérték el, vajon jogosultak-e a
hagyatékukra. A válasz az volt, hogy ezt az utazások hosszának vagy rövidségének és a
hagyaték összegének figyelembevételével kell megállapítani.
14. Ulpianus, Trusts, II. könyv.
A Mela szerint, ha egy évente fizetendő hagyatékot bárkire hagynának az összeg megjelölése
nélkül, a hagyaték érvénytelen. Nerva véleménye azonban jobb, nevezetesen, hogy az
örökhagyó úgy tekintendő, mint aki azt hagyta, amit életében szokott adni; de minden esetben
figyelembe kell venni a felek rangját.
15. Valens, Trusts, VII. könyv.
Javolenus egy olyan örökösre hivatkozva, akit tíz év elteltével egy bizonyos pénzösszeg
megfizetésére köteleztek, és azt az idő lejárta előtt kifizette, azt a véleményét adta, hogy ha
bizonyítható, hogy a vagyonkezelő az említett időre a jogosult javára hagyta, mert az nem
tudott a vagyonról gondoskodni, és az örökös az idő lejárta előtt kifizette neki a pénzt, tudva,
hogy el fogja azt pazarolni, akkor semmiképpen sem mentesül a felelősség alól. Ha azonban
az időt az örökös miatt szabták meg, hogy a késedelemből hasznot húzzon, akkor magától
értetődik, hogy mentesül; sőt, azt is lehet mondani, hogy többet fizetett, mint amennyit kellett
volna.
16. Paulus, Neratiusról, III. könyv.
A rabszolgát tíz év elteltével szabaddá nyilvánították, és egy olyan hagyatékot hagytak rá,
amelyet gazdája halálának napjától kezdve évente ki kellett fizetni. A hagyaték azokra az
évekre jár, amikor a rabszolga megkezdi a szabadságát, és addig az örökös köteles lesz őt
ellátni a megélhetéssel.
17. Labeo, Javolenus utolsó epitomáiról, II. könyv.
Hagyatékot hagyott a következőképpen: "Örökösöm adjon Attyának ötven aureit, amíg
férjhez nem megy". Azt nem közölték, hogy a pénzt évente kell kifizetni. Labeo és Trebatius
úgy véli, hogy a teljes összeg azonnal jár. Az azonban méltányosabb, ha úgy tartják, hogy a
hagyaték évente fizetendő.
18. "Az örökösöm adjon Attiusnak minden évben két mérő falerniai bort, amelyet a
birtokomról kell elvenni." Úgy tartották, hogy a két mérő bort még olyan évben is biztosítani
kell, amikor nem készült bor, feltéve, hogy azt a korábbi évek szüretjéből lehet szerezni.
19. Scaevola, Digest, XIV. könyv.
Az örökhagyó, miután végrendeletében megerősítette a kodicillumát, egy földterületet a
felszabadítottjaira hagyott, és megtiltotta, hogy azt elidegenítsék, de azt kívánta, hogy az a
felszabadítottjai gyermekei és unokáié legyen. Ezt követően a következő szavakkal egészítette
ki: "Azt kívánom, hogy halálom után harmincöt évig minden évben tíz aurei-t fizessenek az
örököseimnek az említett föld hasznából." Mivel a Titius által kijelölt örökös a harmincöt
éves időtartam lejárta előtt meghalt, felmerült a kérdés, hogy a fent idézett szavak alapján az
örökös örököse jogosult-e a fennmaradó időre a tröszt javára. Azt válaszoltam, hogy igen,
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kivéve, ha a felszabadítottak bizonyítani tudják, hogy az örökhagyó az örökös harmincötödik
évét tekintette a hagyaték megszűnésének időpontjának.
20. Egy végrendelkező Stichusra, akit felnevelt, száz aurei-t és ezen felül havonta fizetendő
tíz aurei-t hagyott, majd miután Semproniát a vagyona egyharmadának örökösévé nevezte ki,
a következőképpen bízta meg őt: "Arra kérlek téged, Sempronia, húgom, hogy a vagyonom
nagy részéből vedd el azokat a hagyatékokat, amelyeket nevelt gyermekeimre hagytam, és
tartsd meg őket, amíg nem lesznek jogosultak rá." Feltették a kérdést, hogy ha Sempronia,
akit a megbízással megbíztak, megtagadná a hagyaték átvételét, mielőtt a nevelt gyermekekre
hagyott pénzt az elhunyt végakaratának megfelelően birtokba venné, vajon felelősséggel
tartozik-e a hagyaték miatt indított perben, amelyet Stichus indított, mielőtt elérte volna a
huszonötödik életévét? A válasz az volt, hogy egy ilyen keresetnek helye van.
21. Ugyanez, Digest, XVII. könyv.
Titia, miután Seiát jelölte ki örökösének, egy bizonyos földterület haszonélvezeti jogát
Maeviusra hagyta, és a következőképpen bízta meg őt: "Arra kérlek téged, Maevius, hogy
halálom napjától kezdve, amíg élnek, évente hatszáz aurei-t fizess Arrius Pamphilusnak és
Arrius Stichusnak a speratiai birtok jövedelméből, amíg élnek." Felmerült a kérdés, hogy ha
Maevius fizeti a tartásukra szánt éves összeget, és halála után a föld a törvény erejénél fogva
Titia örökösére száll, vajon a tartásdíj a bizományi szerződés értelmében Pamphilusnak és
Stichusnak jár-e a tartásdíj. Azt válaszoltam, hogy az említett esetben semmi sem kötelezi
Titián örököseinek a fizetésre, mivel a haszonélvezőt csak a haszonélvezeti jog terheli. Azt a
kérdést is feltették, hogy a hagyatékot az örökhagyó, Maevius örököseinek kell-e kifizetniük.
A válasz az volt, hogy a haszonélvező örököseinek semmit sem kell fizetniük, kivéve, ha
egyértelműen bebizonyosodik, hogy az örökhagyó a haszonélvezet megszűnése után is fizetni
kívánt, feltéve, hogy a haszonélvezetből származó bevételek elegendőek a haszonélvezet
folytatásához.
22. Egy bizonyos személy, aki évente fizetett egy összeget egy Marcus nevű tanult embernek,
a következő rendelkezést tette a végrendeletébe: "Kedves feleségem, tudom, hogy
gondoskodni fogsz a barátaimról, és nem hagyod, hogy semmiben se szenvedjenek hiányt,
mégis azt kívánom, hogy nyolcvan aureit adjanak Marcusnak". Felmerült a kérdés, hogy
Marcus, miután megkapta a nyolcvan aurei örökséget, követelheti-e a fent említett éves
kifizetéseket is? A válasz az volt, hogy az említett ügyben semmi sem indokolta, hogy az éves
kifizetések, amelyekre vonatkozóan tanácsot kértek, ne történjenek meg.
23. "Lucius Titiusra hagyok három font aranyat, amelyet életemben szoktam neki adni."
Mivel az örökhagyó minden évben negyven aurei-t adott Titiusnak éves fizetésként, és ezen
felül bizonyos mennyiségű ezüstöt, mint ünnepi ajándékot, vagy annak értékét, kérdezem,
hogy a Titius javára szóló megbízást az örökösöknek kell-e végrehajtaniuk, vagy a pénzt
hagyatékként kell kifizetni. A válasz az volt, hogy az említett esetben semmi sem akadályozza
a pénz kifizetését.
24. Ugyanez, Digest, XVIII. könyv.
Egy örökhagyó éves nyugdíjat hagyott hátra a következő feltétellel : "Ha anyámmal laknak,
akit a hagyatékom egy részének örökösévé neveztem ki". Felmerült a kérdés, hogy az anya
halála után a kikötött feltétel nem tekinthető-e meghiúsultnak, és emiatt sem élelmet, sem
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ruhát nem kell-e adni az örökhagyóknak. A válasz az volt, hogy a megállapított tények szerint
ezeket meg kell adni.
25. Attius a következő tartalmú bizalmat hagyott hátra: "Megbízom azt, aki örökösöm lesz,
hogy halálom után a lakásom és raktáram jövedelméből tíz dénárt fizessen a papnak, a
sekrestyésnek és a templomhoz tartozó szabadoknak azon az ünnepnapon, amelyet én
állapítottam meg". Kérdezem, hogy ez a hagyaték csak azoknak jár-e, akik az öröklés idején
még éltek és hivatalban voltak, vagy azoknak is ki kell-e fizetni, akik az utódaik lesznek. A
válasz az volt, hogy a megállapított tényeknek megfelelően, bár a tisztségviselőket említették,
a hagyatékot a templomra hagyják. Azt is kérdezem, hogy a tíz aurei a bizományi szerződés
értelmében csak egy évre jár-e, vagy örökké kell-e fizetni. A válasz az volt, hogy örökké kell
fizetni őket.
26. Ugyanaz, Digest, XXII. könyv.
Egy bizonyos személy a következő végrendeletet hagyta szabad emberére: "Azt kívánom,
hogy a földjeim bérlőitől és a termés felvásárlóitól származó teljes jövedelmem ötvened
részét, házam szokása szerint, Filónak fizessem ki, amíg él." Ez a végrendelet a következő:
"A földjeim bérlőitől és a termés felvásárlóitól származó teljes jövedelmem ötvened részét,
házam szokása szerint, Filónak fizessem ki, amíg él." Az örökösök eladták a földet, amelyből
az említett jövedelem ötvened része származott. Felmerült a kérdés, hogy az ár kamatának
ötvened része, amelyet a tartomány szokása szerint rendesen beszedtek, jár-e? A válasz az
volt, hogy bár a földet eladták, csak a jövedelmének ötvened részét hagyatékolták.
27. Egy végrendelkező megbízta a felszabadított emberét, akire egy olyan földterületet
hagyott, amely évi hatvan aurei jövedelmet hozott, hogy a megbízás értelmében évente tíz
dénárt fizessen Pamphilának. Felmerült a kérdés, hogy ha a falkidián törvény csökkenti a
felszabadított ember hagyatékát, vajon a Pamphilának a tröszt alapján hagyott éves juttatás is
csökkentettnek tekintendő-e; mivel a Pamphilának adott hagyaték olyan jövedelmekből
származott, amelyeket akkor is ki kellett volna fizetni, ha a falkidián törvény a földterületet a
felére csökkentette volna. A válasz az volt, hogy a megállapított tények alapján a Pamphilára
vonatkozó hagyaték nem csökkent volna, kivéve, ha az örökhagyó eltérő szándékát
bizonyítják.
28. Egy bizonyos örökhagyó, miután fiát a hagyaték háromnegyed részének, feleségét pedig
egynegyed részének örökösévé nevezte ki, megbízta fiát, hogy a hagyatékot mostohaanyjának
adja át, és kérte, hogy "fiatal fiáról jól gondoskodjék, és fizessen neki tíz aurei-t, amíg eléri
huszonötödik életévét, és miután elérte ezt a kort, adja át neki a hagyaték felét". Miután a fiú
levonta a hagyaték negyedik részét, amelynek örökösévé nevezték ki, átadta a részét a
mostohaanyjának, és ezután elérte a huszonötödik életévét. Mivel a mostohaanyát a teljes
hagyaték háromnegyed része, egy huszonnegyed része és egy negyvennyolcad része illette
meg, felmerült a kérdés, hogy át kell-e adnia e rész felét mostohafiának? Azt válaszoltam,
hogy a megállapított tények szerint annyit kell átadnia neki, hogy a hagyaték felét kitöltse;
azon felül, amit a fia a falkai törvény alapján levont. Mivel úgy tűnt, hogy az apa a fia zsenge
korát tartotta szem előtt, azt is megkérdezték, hogy a mostohaanyának kell-e átadnia neki a
köztes időre járó hasznot. A válasz az volt, hogy a megállapított tényeknek megfelelően erre
kötelezhető.
29. Lucius Titius végrendeletében száz aurei-t hagyott szülőhelyére, Sebasta városára, hogy
ott minden második évben atlétikai versenyeket rendezzenek az ő nevében, az említett összeg
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kamatával együtt, és a következő szavakkal egészítette ki: "Ha Sebasta városa nem hajlandó
elfogadni azt a pénzt, amelyet a fent említett feltétellel hagytam rá, azt kívánom, hogy
örököseim semmilyen körülmények között ne legyenek felelősek érte, hanem tartsák meg
maguknak". A tartomány kormányzója ezután a hagyaték vagyonából kiválasztott bizonyos jó
bankjegyeket, és azokat a városnak adta át, mint hagyatékát, és a város az ő döntése után a
legtöbb követelésre járó pénzt beszedte. Felmerült a kérdés, hogy ha a város a későbbiekben
nem teljesíti a végrendeletben foglalt feltételeket, akkor a hagyaték az elhunyt örökös fiait
illeti-e meg. Azt válaszoltam, hogy a város kötelezhető az örökhagyó akaratának teljesítésére,
és ha ezt nem teszi meg, az örökösök követelhetik az adósok által készpénzben vagy
perújítással kiegyenlített összegeket, és ami azokat a követeléseket illeti, amelyeket nem
fizettek ki a városnak, és amelyeknek a korábbi kötelezettségét nem oldotta fel a perújítás, az
örökösök nem akadályoztatva vannak abban, hogy az adósoktól követeljék, amivel tartoznak.
30. Largius Euripianus véleményt nyilvánított, miután tanácsát kérték egy olyan ügyben,
amelyben egy pártfogó bizonyos összeget hagyott nevelt gyermekére, majd végrendeletében
erre vonatkozóan a következő rendelkezést tette: "Azt kívánom, hogy az a pénz, amelyet
Titius nevelt gyermekemre és szabad emberemre hagyok, Publius Maevius kezében maradjon,
amíg az el nem éri a huszonötödik életévét, és hogy annak felhasználására három százalékos
kamatot szedjenek. Ami pedig a neki fizetendő költségek összegét illeti, Publius Maevius meg
fogja becsülni azokat, mert apai szeretettel kell iránta viseltetnie". Felmerült a kérdés, hogy az
örökösök, amikor Publius Maeviusnak kifizetik a pénzt, követeljenek-e tőle biztosítékot. A
válasz az volt, hogy mivel a végrendeletben nem tettek említést a biztosíték megköveteléséről,
az örökösök kellő biztonságban lesznek, ha az elhunyt kívánságának megfelelően Publius
Maeviusnak fizetik ki a pénzt. Ezért sem Titius, a nevelt gyermek, sem az örökösei nem
kaphatnak meghallgatást, ha a pártfogó örökösei ellen keresetet indítanának azon az alapon,
hogy azok nem követeltek biztosítékot a pénz kifizetésével; és a fent említett örökösök
mentesülnek a felelősség alól Titiusszal, valamint az örököseivel szemben, kivéve, ha Publius
Maevius az örökhagyó életében megszűnik fizetőképesnek lenni, mert ebben az esetben tőle
biztosítékot kell követelni.
31. Egy apa két fiát, egy idősebbet és egy fiatalabbat, aki még nem töltötte be a serdülőkort,
egyenlő arányban rendelte örököséül, és az utóbbira hagyott bizonyos földeket, és egy
bizonyos pénzösszeget is hagyott rá, amelyet tizennégy éves kora után kell kifizetni, és
amelyet a következő szavakkal testvérének, mint vagyonkezelőnek a kezébe adott:
"Megbízlak téged, Seius, hogy évente adj anyádnak egy bizonyos pénzösszeget, hogy bátyád
tizenkettedik évétől tizennegyedik évéig folytathassa tanulmányait, és ezen felül fizess meg a
rá kivetett adókat, amíg át nem adod neki a birtokot; és kívánom, hogy az említett földek
jövedelmei téged illetnek, amíg bátyád el nem éri a tizennegyedik életévét." A bátyádat a
tizennégy éves korát. Mivel az idősebb testvér meghalt, és idegen örököst hagyott hátra,
felmerül a kérdés, hogy a feltétel, hogy minden évben megkapja a jövedelmet, valamint az
éves járadék fizetésének terhe, amelyet, ha Seius élne, kénytelen lett volna fizetni, átkerül-e az
örökösére; vagy pedig a hagyaték teljes összegét azonnal át kell-e adni a kiskorúnak és
gyámjának. A válasz az volt, hogy az előadott tények szerint az örökhagyó úgy értendő, hogy
mintegy a gyámhoz fordult, hogy a gyámság lejártával a juttatás, amelynek kifizetését
elrendelte, és a jövedelem, amelyet be kellett szedni, megszűnjön; de mivel az idősebb
testvért utolérte a halál, minden, amit az örökhagyó hagyott, a testvér halálakor azonnal a
kiskorúra és annak gyámjaira szálljon át.
32. Alfenus Verus, Epitoméi a Paulus-féle Digestumnak, II. könyv.

1489
"Az örökösöm fizessen évente száz aurei-t a lányomnak, valahányszor özveggyé válik."
Felmerült a kérdés, hogy ha a lány egy évnél rövidebb idő alatt özvegyülne meg, akkor
jogosult lenne-e száz aureinál kevesebbre. A válasz az volt, hogy bár az egész év még nem
telt el, a teljes összeg járna neki.
33. Marciamis, Institutes, VI. könyv.
Amikor egy bizonyos ember azt kívánta, hogy a születésnapján a vagyonát osszák szét a
tizedeseknek, az isteni Severus és Antoninus egy rescriptumban kijelentette, hogy nem
valószínű, hogy az örökhagyó csak egy év alatt gondolt a kifizetésre, hanem örökös
hagyatékot szándékozott hagyni.
34. Ugyanő, Institutió, VIII. könyv.
Amikor egy bizonyos pénzösszeget, például száz aurei-t, Szardisz városára hagytak abból a
célból, hogy négyévente játékokat rendezzenek Apollón tiszteletére, az isteni Severus és
Antoninus egy rescriptumban kijelentette, hogy az örökhagyó úgy tűnik, hogy örökös
jövedelmet hagyott hátra, amely négyévente esedékes, és nem csupán egy bruttó összeget,
amelyet az első négyéves időszak végén kell kifizetni.
35. Valens, Trösztök, II. könyv.
Tíz aureit lehet hagyni, hogy évente fizessék ki az apai felügyelet alatt álló fiúnak, amíg az
apja hatalmában van.

Tit. 2. A hagyatékból vagy bizalmi vagyonkezelésből származó használatról,
haszonélvezetről, jövedelemről, szállásról és szolgáltatásokról.
36. Paulus, A Sabinusról, III. könyv.
Sem a használat, sem a haszonélvezeti jog, amely egy ösvényen, egy kocsibejárón vagy egy
úton való áthaladásra, vagy egy vízvezetékkel történő vízszállításra vonatkozik, nem hagyható
meg végrendelettel, mert a szolgalmi jog nem állhat fenn. Az ilyen hagyatékot a szenátus
azon rendelete alapján sem lehet jogszerűvé tenni, amely előírja, hogy mindannak a
haszonélvezete, ami a tulajdonban szerepel, hagyható, mert ez nem tartozik a tulajdonhoz, és
nem is zárható ki abból, hanem határozatlan összegű kereset indul az örökös ellen, és az
örökhagyó javára, amíg az él, annak érdekében, hogy az előbbit arra kényszerítsék, hogy
engedélyezze neki, hogy az ingatlanon keresztül járjon, lovagoljon vagy vezessen, vagy a
szolgalom megadható, ha biztosítékot nyújtanak annak visszaszolgáltatására, ha az örökhagyó
meghal, vagy valamilyen súlyos bűncselekmény miatt elveszíti polgári jogait.
37. Papinianus, Kérdések, XVII. könyv.
Ha egy rabszolga szolgáltatásait öröklik, azok nem vesznek el a polgári jogok elvesztése vagy
a használat elmulasztása miatt; és mivel az örökhagyó hasznot húzhat a rabszolga
munkájából, bérbe is adhatja azt. Ha az örökös megakadályozza, hogy a rabszolga szolgálatait
igénybe vegye, felelősséggel tartozik. Ugyanez a szabály vonatkozik arra az esetre is, ha a
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rabszolga saját magát adja bérbe. És mivel az örökhagyó nem minősül haszonélvezőnek, a
rabszolga szolgáltatásaiból származó örökséget az örökösre ruházza át, de ahol a rabszolga
tulajdonjogát haszonélvezettel szerezte, a hagyaték megszűnik.
38. Paulus, A Sabinusról, III. könyv.
A szabad ember szolgálatait is lehet örökbe adni, mint ahogyan szerződéssel is fel lehet venni,
vagy kikötés tárgyává lehet tenni.
39. Ulpianus, Sabinusról, XVIII. könyv.
Ha a föld tulajdonjoga abszolút módon marad meg, akkor az a haszonélvezőre száll, még
akkor is, ha a haszonélvezőt örökösnek nevezik ki.
40. Paulus, Sabinusról, XVIII. könyv.
Ha egy haszonélvezeti jog élvezetét "halálom időpontjára" ígérem, akkor a rendelkezés
semmis; és ugyanez a szabály vonatkozik a hagyatékra is, mert amikor egy haszonélvezeti jog
keletkezik, az általában a halál beálltával megszűnik.
41. Pomponius, Sabinusról, XV. könyv.
Ha egy haszonélvezeti jog az örökhagyó halála után két évig élvezhető, és az örökös hibájából
nem tudom élvezni, akkor a két év elteltével is felelősséggel tartozik; ugyanúgy, ahogy bárki
felelősséggel tartozik, ha a hagyaték alapján járó vagyontárgy megsemmisül, és ő mulasztotta
el annak átadását. Ezért ezt a haszonélvezeti jogot nem lehet követelni, mert az különbözik
attól, amit hagyatékba adtak, hanem annak értékét két évre ki kell számítani, és ki kell fizetni
a haszonélvezőnek.
42. Ulpianus, Az ediktumról, XXVI. könyv.
Ha a szolgáltatásokat végrendeletben hagyták hátra, mikortól kell azokat igénybe venni, attól
a naptól kezdve, amikor az örökhagyó kéri azokat, vagy attól az időponttól kezdve, amikor a
hagyatékba lépnek? És kinek kell viselnie a veszteséget, amíg a rabszolga beteg ? Úgy
gondolom, hogy a szolgáltatások attól az időponttól kezdve járnak, amikor azokat követelik,
és ezért, ha a rabszolga e dátum után kezd beteg lenni, a veszteséget a hagyatéki örökösnek
kell viselnie.
43. Gaius, A praetornak a hagyatékokra vonatkozó rendeletéről, III. könyv.
Ha egy haszonélvezeti jogot az önkormányzatra hagynak, felmerül a kérdés, hogy meddig
jogosult rá, mert ha valaki azt mondaná, hogy örökké jogosult rá, akkor a puszta tulajdonjog,
ha a haszonélvezeti jog örökre elválik tőle, értéktelen lenne; ezért van megállapítva, hogy az
önkormányzat száz évig tarthatja azt, ami a leghosszabb élettartam.
44. Ulpianus, Disputációk, VIII. könyv.
Ha valaki, akire haszonélvezeti jogot hagytak, bizalmi vagyonkezeléssel van megbízva, és a
haszonélvezet nem kerül az örökhagyó kezébe, akkor az az örökös, akinél az említett
haszonélvezet marad, köteles a bizalmi vagyonkezelést végrehajtani. Ez a szabály a katonai
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végrendeletre is vonatkozik, ha a bizalmi vagyonkezeléssel terhelt örökhagyó visszautasítja a
hagyatékot, vagy az örökhagyó életében meghal.
45. Julianus, Digest, LXX. könyv.
Ha egy földterületet és annak haszonélvezeti jogát Titiusra hagyják, akkor joga van vagy a
földet, vagy a haszonélvezeti jogot követelni; ha pedig a földet választja, akkor
szükségszerűen jogosult lesz annak teljes tulajdonjogára, még akkor is, ha a haszonélvezeti
jogot elutasította. Ha azonban inkább a haszonélvezeti jogot választja, és a föld tulajdonjogát
elutasítja, akkor csak a haszonélvezeti jog illeti meg.
46. Ugyanő, A Miniciusról, I. könyv.
Megállapítást nyert, hogy az éves szállás hagyatéka minden év elejétől esedékes.
47. Alfenus Verus, Epitoméi a Paulus-féle Digestumnak, II. könyv.
Egy örökös vidéki házat épített egy földterületen, amelynek haszonélvezeti jogát ráhagyta. Az
épületet a haszonélvező beleegyezése nélkül nem bonthatja le, mint ahogyan egy általa ültetett
fát sem távolíthat el a földről; ha azonban a házat lebontja, mielőtt a haszonélvező megtiltaná
neki, büntetlenül megteheti.
48. Paulus, Plautiusról, XIII. könyv.
Ha a haszonélvezeti jog váltakozó évekre szól, nem csak egy, hanem több hagyatékot is
hagyatékba adnak. Más a helyzet azonban akkor, ha a vízvezetésre és az úthasználatra
vonatkozó szolgalmat hagynak hátra; mivel az úthasználati jog szolgalma különálló, mivel
természeténél fogva megszakítható.
49. Celsus, Digest, XVIII. könyv.
Amikor egy örökösnek az volt a feladata, hogy két személynek külön-külön engedélyezze egy
földrészlet haszonélvezetét, és ő megengedte, hogy azt közösen élvezzék, felmerült a kérdés,
hogy a végrendelet értelmében mindkettőjükkel szemben felelősséggel tartozik-e? Úgy
ítéltem meg, hogy felelősséggel tartozik, ha az örökhagyó szándéka az volt, hogy mindketten
külön-külön élvezzék a teljes haszonélvezeti jogot; ebben az esetben ugyanis köteles lett
volna a teljes hagyatékot mindkettőjüknek átadni. Ezért, ha az örökös az egyik örökhagyónak
megengedné, hogy a haszonélvezeti jog egy részét használja, nem engedhetné meg, hogy a
másik ugyanazt a részt használja. Ennélfogva kénytelen lenne mindegyiküknek odaadni annak
a felbecsült értékét, amelytől megfosztották.
50. Marcellus, Digest, XIII. könyv.
"Megbízzák az örökösömet, hogy engedje meg Titiusnak, hogy ilyen és ilyen házban lakjon,
amíg csak él." Ezt egyetlen hagyatéknak tekintik.
51. Ha az örökhagyó két földterülettel rendelkezett, és az egyiket ráhagyta, majd azt egy
személyre, a haszonélvezeti jogot pedig egy másikra ruházta, akkor kérdezem, hogy ha a
haszonélvezőnek az említett földterülethez nem volt más módon hozzáférése, mint a ráhagyott
földterületen keresztül, akkor jár-e neki a szolgalom. A válasz, hogy a szabály ugyanaz,
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mintha a földterület olyan birtokhoz tartozott volna, amelyen keresztül a haszonélvezőnek
útjogot lehetett volna biztosítani, és az elhunyt végrendelete szerint úgy tűnt, hogy ezt az
örököstől megkövetelték; ebben az esetben ugyanis az örökhagyó csak akkor tarthatott volna
igényt a földterületre, ha előbb a haszonélvezőnek átengedte volna az azon keresztül vezető
útjogot, hogy az örökhagyó életében elért állapotot megőrizhesse, akár addig, amíg a
haszonélvezet fennáll, akár addig, amíg az újra egyesül a földterülettel.
52. Modestinus, Vélemények, IX. könyv.
Egy városra hagyatékot hagytak, hogy annak bevételéből minden évben kiállítást rendezzenek
az elhunyt emlékének megőrzése céljából. Nem volt jogszerű, hogy a kiállítás ott legyen, és
kérdezem, hogy milyen véleményt kell adni a hagyatékra vonatkozóan. Modestinus azt
válaszolta, hogy mivel az örökhagyó szándéka szerint a látványosságot a városban akarták
kiállítani, de az olyan jellegű volt, hogy ezt nem lehetett megtenni, igazságtalan lenne, ha az
örökös egy olyan nagy összegű pénzből, amelyet az elhunyt erre a célra szánt, hasznot húzna.
Ezért az örökösöket, valamint a hely első polgárait össze kell hívni, hogy megállapítsák,
miként lehetne a bizalmat megváltoztatni, hogy az örökhagyó emlékét más és törvényes
módon ünnepelhessék meg.
53. Scaevola, Vélemények, III. könyv.
Egy férfi bizonyos földeket hagyott egy városra, és azt kívánta, hogy annak jövedelmét
minden évben nyilvános játékok megtartására fordítsák, és a következőket tette hozzá:
"Kérem a decuriót, és kívánom, hogy ne változtassák meg a hagyaték jellegét, és ne
használják azt más célra." A város négy éven át folyamatosan nem ünnepelte a játékokat.
Kérdezem, hogy az említett négy év alatt szerzett jövedelmet vissza kell-e téríteni az
örökösnek, vagy pedig az ugyanezen végrendelet által hagyott más jellegű hagyatékkal
szemben kell-e beszámítani. A válasz az volt, hogy ha a földet az örökösök akaratával
ellentétesen vették birtokba, akkor a megszerzett haszonról le kell mondani, és ami nem az
elhunyt akaratának megfelelően került elköltésre, azt az egyéb vagyon átadásával kell
megtéríteni, ami jár.
54. Modestinus, Vélemények, IX. könyv.
Egy végrendelkező, akinek több szabad embere volt, végrendeletében azt mondta, hogy
azoknak hagyott szállást, akiket egy kodicillumban megjelölt. Mivel utólag nem jelölt meg
senkit, kérdezem, hogy mindannyian részesülhetnek-e a hagyatékból? A válasz az volt, hogy
mivel a patrónus ígéretet tett arra, hogy bizonyos felszabadított embereit kijelöli, de később
nem jelölt meg senkit, a hagyaték a szállásra vonatkozóan hiányosnak minősült, mivel nem
volt senki, akinek a javára azt fel lehetett volna fogni.
55. Ugyanez, a találmányok tekintetében.
Ha az örökhagyó egy földterületet egy személyre hagy, és annak haszonélvezetét egy másikra;
és ezt szándékosan tette, hogy az előbbi csak a puszta tulajdonjogot kapja meg, hibát követett
el, mert a tulajdonjogot a haszonélvezet fenntartásával kellett volna meghagynia, a
következőképpen: "Titiusra hagyom ezt és ezt a földterületet, a haszonélvezet fenntartásával;"
vagy "Örökösöm adja az említett földterület haszonélvezeti jogát Seiusnak", mivel ha nem így
fejezte ki magát, a haszonélvezeti jog megoszlik közöttük, amiatt, hogy néha az, amit leírnak,
nagyobb hatású, mint amit szándékoznak.
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56. Pomponius, Quintus Muciusról, VIII. könyv.
Ha elrendelem, hogy egy rabszolga bizonyos feltételek mellett szabad legyen, és rád hagyom
az említett rabszolga haszonélvezeti jogát, a hagyaték érvényes lesz.
57. Paulus, A Lex Julia et Papia, VII. könyv.
"Titiusra hagyom Stichus haszonélvezeti jogát", vagy "ha Ázsiából hajó érkezik, tíz aurei
összeget hagyok rá". Az örökhagyó nem követelheti a haszonélvezeti jogot, amíg a tíz aureira
vonatkozó feltétel nem teljesült, vagy nem hiúsult meg, hogy az örökös ne fosszák meg attól a
jogától, hogy azt adja, amit akar.
58. Ulpianus, A Lex Julia et Papia, XV. könyv.
"Azt kívánom, hogy a hagyatékom jövedelmét minden évben a feleségemnek fizessék ki."
Aristo azt a véleményét adja elő, hogy ez a hagyaték nem száll át a feleség örökösére, mert
vagy haszonélvezeti jogra, vagy évente fizetendő hagyatékra hasonlít.
59. Julius Mauricianus, A Lex Julia et Papia, II. könyv.
Az örökhagyó megismételheti a haszonélvezeti jogból származó hagyatékot, hogy az a polgári
jogok elvesztése után is kifizethető legyen. Ezt Antoninus császár nemrégiben egy
rescriptumban állapította meg, mert ilyen körülmények között csak akkor van alapja e
határozat alkalmazásának, ha a hagyatékot évente fizetendőnek hagyják.
60. Papinianus, Vélemények, VII. könyv.
Ha a feleségre hagyják az ingatlan haszonélvezeti jogát, a tőkét és az elhunyt által
kölcsönadott kamatot is ki kell fizetni, miután a szenátusi rendelet feltételeinek megfelelően
biztosítékot nyújtottak. Ezért a hagyatéki vagyon részét képező és a biztosítéknyújtás előtt
esedékes váltók kamatát le kell vonni a kötvényből. Ugyanez a szabály azonban nem lesz
betartandó, ha a pénzt maga az örökös adta kölcsön a váltókra; ebben az esetben ugyanis csak
a tőkét kell kifizetni az örökhagyónak, illetve azt a kamatot, amelyről kiderül, hogy a fizetési
késedelem miatt esedékes, és amelyre vonatkozóan nem kell biztosítékot kérni.
61. "Azt kívánom, hogy rabszolgám, Scorpus, szolgálja ágyasomat, Semproniát." Ebben az
esetben nem a rabszolga tulajdonjogát, hanem a haszonélvezetét tekintik öröklésnek.
62. Ugyanő, Vélemények, VIII. könyv.
Az örökhagyó a feleségére hagyta bizonyos földek haszonélvezeti jogát, és azt kívánta, hogy
halála után az említett földek a jövedelmekkel együtt az örököseire szálljanak; ezzel tévedést
követett el. A tulajdonos nem hozott létre bizalmi jogot az örökösök javára, sem a tulajdonjog,
sem a haszonélvezet tekintetében, mivel úgy tűnik, hogy a jövőbeli bevételekre, és nem az
időközben eltelt bevételekre utalt.
63. Paulus, Kérdések, X. könyv.
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Sempronius Attilus tíz év elteltével megbízta örökösét, hogy az itáliai földbirtokát Gaiusnak
adja, a haszonélvezeti jog fenntartásával. Kérdezem, ha az örökös a tíz év letelte előtt meghal,
vajon ezután az egész földterület az örökhagyóé lesz-e? Meggyőződésem, hogy ennek a
hagyatéknak, illetve a bizalmi vagyonkezelésnek az ideje elérkezett, és emiatt az örököst illeti
meg. Mivel tehát a hagyaték az örökös halálakor már esedékes volt, a haszonélvezeti jog
megszűnt, és nem tartozhat az örökös utódjához. Azt a véleményemet adtam, hogy ha az
örököst bizonyos vagyon átadására kérik vagy kötelezik, akkor a bizomány teljesítésének
vagy a hagyaték átadásának időpontja az örökhagyó halála lesz, de a haszonélvezet nem
tartozik az örököshöz, amíg a haszonélvezet fenntartása után a tulajdonjogot át nem adja. A
haszonélvezeti jog tehát nem veszhet el a polgári jog elvesztésével vagy az örökös halálával,
amiatt, hogy még nem rendelkezik vele. Ugyanez történik akkor is, ha a haszonélvezeti jog
fenntartása után a tulajdonjogot bizonyos feltétel mellett hagyják rá, és az örökös meghal,
mielőtt a feltétel teljesülne; ekkor ugyanis a haszonélvezeti jog, amely az életével megszűnik,
az örökös örökösére száll. Ezekben az esetekben azonban meg kell vizsgálni az örökhagyó
szándékát, vagyis azt, hogy a haszonélvezeti jog fenntartásának időpontjában volt-e olyan
személy a fejében, aki az örökösével együtt az örököse lesz, úgyhogy az előbbi halálakor a
teljes tulajdonjogot az örökhagyóra akarta ruházni; mert a haszonélvezeti jogot még meg nem
szerzett utódjára nem szállhatott át több, mintha már elkezdte volna élvezni azt.
64. Ha egy földterületet két személyre ruháznak, és a haszonélvezetet egy másik személyre
hagyják, akkor mindhárman nem élvezik a közös haszonélvezetet, ha az két részre van osztva.
Másrészt ugyanez a szabály alkalmazandó, ha két haszonélvező van, és az ingatlan
tulajdonjogát egy harmadik személyre hagyják. A haszonélvezeti jog csak közöttük áll fenn.
65. Scaevola, Vélemények, I. könyv.
Egy férj a feleségére hagyta bizonyos földek és egyéb ingatlanok haszonélvezeti jogát és
hozományát. Az örökösök átadták neki a földek haszonélvezeti jogát. Két évvel később a
házasságot semmisnek nyilvánították. Felmerült a kérdés, hogy az asszony által ez idő alatt
összegyűjtött összeget vissza lehet-e követelni tőle. Azt válaszoltam, hogy amit haszonként
gyűjtött, az behajtható.
66. Paulus, Vélemények, XIII. könyv.
Kérdezem, hogy ha a föld haszonélvezete megmarad, és az említett földterület ideiglenes
adókötelessé válik, mi lesz a törvény ebben az esetben? Paulus azt válaszolta, hogy ebben az
esetben ugyanaz lesz, mint amikor rendes adókat vetnek ki; és ezért ezt a terhet a
haszonélvezőnek kell viselnie.
67. Gaius, Trusts, I. könyv.
Ha valakitől azt kérik, hogy a saját magára hagyott haszonélvezeti jogot másra ruházza át, és
ő azt a földdel egyesítette, hogy azt élvezze; bár a haszonélvezet a törvény erejénél fogva,
halálával vagy a polgári jogok elvesztésével megszűnhet az örökhagyó által, aki azt e
jogcímen szerezte, a praetornak mégis hatalmát kell gyakorolnia annak érdekében, hogy a jog
megmaradjon, ha azt bizalmi jogon hagyták rá, éppúgy, mintha azt hagyatékként hagyták
volna rá.
68. Javolenus, Labeo utolsó műveiről, II. könyv.
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Ha egy nőre haszonélvezeti jogot hagynak, amíg a hozományát teljesen ki nem fizetik, és az
egyik örökös biztosítékot ad neki a hagyatékból való részesedésére, a többiek azonban nem;
Labeo szerint a nő az említett részesedés mértékéig megszűnik a haszonélvezeti jogban
részesülni. Ugyanez történik akkor is, ha a nő a biztosíték elfogadásával késedelembe esik.
69. Egy tulajdonos a bérlőjére hagyta bizonyos földterület haszonélvezetét, amelyet ő művelt.
A bérlőnek joga lesz perelni az örököst, hogy a bíró kötelezze az utóbbit arra, hogy mentesítse
őt a szerződésből eredő felelőssége alól.
70. Labeo, Javolenas utolsó epitómáiról, II. könyv.
Ha valakinek közös földje van, és az említett föld haszonélvezetét a feleségére hagyja, és
halála után az örököse a bírósághoz fordul a föld felosztása iránt; Blaesus azt mondja, hogy
Trebatius úgy ítélte meg, hogy ha a bíró a földet különböző részekre osztja, a neked kiosztott
rész haszonélvezete semmilyen körülmények között nem illeti meg az asszonyt, hanem az
örökösnek kiosztott teljes rész haszonélvezetére jogosult. Úgy vélem, hogy ez a vélemény
helytelen, mert ha az ítélet meghozatala előtt a nőt az egész földrészlet osztatlan felének
haszonélvezete megillette, a bíró a felek közötti döntésével nem sérthette a harmadik fél
jogait. Ez utóbbi határozatot fogadták el.
71. Scaevola, Digest, XV. könyv.
Egy bizonyos ember, miután általános megfogalmazásban kinyilvánította szándékait, a
következőket fűzte hozzá végrendeletében: "Félixre, akit szabadnak rendeltem, hagyom a
Vestigian Estate haszonélvezetét, mivel úgy gondolom, hogy ő jogosult lesz a vagyonra, ha
nem bocsátkozik vitába az örökösömmel, hanem jó viszonyban marad vele. Arra kérem az
örökösömet, hogy úgy járjon el, hogy ő és Felix továbbra is barátok maradhassanak, mert ez
mindkettőjüknek előnyös lesz." Felmerült a kérdés, hogy Félix az örökös életében
követelheti-e a föld tulajdonjogát. A válasz az volt, hogy az előadott tényekből semmi nem
utalt arra, hogy a föld tulajdonjoga Félixre szállt volna.
72. Egy örökhagyó a Seiustól született gyermekeit és a másik férjétől született lányát egyenlő
arányban rendelte örökösnek, és az alábbi végrendeletet tette az édesanyjára: "Kívánom, hogy
vagyonom haszonélvezeti joga anyámnak, Dorcas aeliának járjon, amíg él, halála esetén pedig
gyermekeimre vagy azok túlélőjére szálljon." Seius gyermekei a birtokba lépést követően
meghaltak, és az anya halála után, akit az örökhagyó lánya élt túl, felmerült a kérdés, hogy a
haszonélvezeti jog teljes egészében a lányt illeti-e meg, vagy csak a hagyatékból való
részesedésének arányában. A válasz az volt, hogy a haszonélvezeti jog azokra száll vissza,
akiket a föld tulajdonjoga megilletett. Claudius: Scaevola úgy vélte, hogy a nagymama halála
után maga a haszonélvezeti jog a hagyatékból való részesedésük arányában a gyermekekre
szállna vissza, különösen azért, mert egyenlő arányú örökösökké nevezték ki őket.
73. Amikor egy férj a feleségére hagyta a házai és minden benne lévő dolog haszonélvezetét,
kivéve az ezüsttáblát, továbbá a földjeit és a sóbányáit; felmerült a kérdés, hogy a különböző
színű, kereskedelemre szánt gyapjú, valamint a házakban lévő bíbor haszonélvezete is a
feleséget illeti-e meg. A válasz az volt, hogy az ezüsttányér és a kereskedelmi cikkek
kivételével az örökhagyót megilleti az összes többi vagyontárgy haszonélvezete.
74. Azt is megkérdezték, hogy mivel jelentős mennyiségű sót találtak a sóbányában,
amelynek haszonélvezetét a hagyatékba adták, a vagyonkezelői szerződés értelmében ez is a
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feleséget illeti-e meg. A válasz az volt, hogy az örökhagyónak nem állt szándékában olyan
vagyontárgyat hagyni, amely értékesítésre szolgál.
75. Azt a kérdést is feltették, hogy az örökhagyó ugyanebben a végrendeletben a következő
rendelkezést tette-e, nevezetesen: "Kérlek, feleségem, hogy elégedj meg az évi négyszáz aurei
összeggel, amelyet tizenöt éven át a haszonélvezetből kívánok neked juttatni, és hogy fizess
meg az örököseimnek mindent, ami az említett összegen felül az említett haszonélvezeti
jogból származik", vajon nem kell-e úgy tekinteni, hogy az örökhagyó meggondolta magát a
korábbi hagyaték tekintetében, és ezért a feleséget nem illeti meg több mint évi négyszáz
aurei a haszonélvezeti jogból. A válasz az volt, hogy a vizsgálatot az idézett szavak
egyértelműen megmagyarázzák.
76. Lucius Titius végrendeletében Publius Maeviusra hagyta a toszkán birtokot, és megbízta,
hogy annak haszonélvezeti jogának felét Titiusnak adja. Publius Maevius újjáépíttetett egy
régi, az öregség miatt romlásnak indult vidéki házat, amelyre a termények összegyűjtéséhez
és megőrzéséhez volt szükség. Kérdezem, hogy Titiának hozzá kell-e járulnia ennek
költségeihez, a haszonélvezeti jogban való részesedése arányában. A válasz az volt, hogy ha
az örökhagyó újjáépítette a házat, mielőtt a haszonélvezeti jogot átadta volna Titiának, nem
kötelezhető annak átadására, amíg Titiának ki nem fizette a költségekből rá eső részt.
77. Egy férfi a két lányát és a nem épelméjű fiát jelölte ki örököseinek, és az egyik lányára
hagyta a gyengeelméjű fiának haszonélvezeti jogát a következő feltételekkel: "Ezen kívül
Publia Clementiana vegyen el, elsőbbségi hagyatékként, a vagyonom negyedik részének
haszonélvezeti jogát, amelyre fiamat, Julius Justust, örökösömmé neveztem ki; és arra kérlek
téged, Publia Clementiana, hogy a rád hagyott részének haszonélvezeti joga fejében támogasd
és gondoskodj róla, amíg épelméjűvé válik és meg nem gyógyul." Mivel a fiú haláláig
ugyanabban az állapotban maradt, felmerült a kérdés, hogy a haszonélvezeti jog megszűnik-e?
A válasz az volt, hogy az említett eset szerint a hagyaték továbbra is fennmarad, kivéve, ha
egyértelműen bebizonyosodik, hogy az örökhagyó másként kívánta.
78. Egy örökhagyó megbízta kijelölt örökösét, hogy fizessen évente tíz aurei-t a fiának, vagy
vásároljon olyan földet, amely évente tíz aurei bevételt hoz, és bízza rá annak
haszonélvezetét; a fiú pedig, miután megkapta a földet az örököstől, anyja végakaratának
megfelelően bérbe vette azt. Halála után felmerült a kérdés, hogy a bérlőktől fennmaradó
összeg a fiú örökösét illeti-e meg, aki a haszonélvezeti joggal rendelkezett, vagy Seia, az
örökhagyó örökösét? A válasz az volt, hogy az említett esetben semmi nem akadályozta meg,
hogy a bérleti díj fennmaradó része Seia örökösét illeti meg.
79. Egy bizonyos férfi a hagyatékának egyharmad részének haszonélvezeti jogát az egyik
örökösére hagyta, és felmerült a kérdés, hogy a haszonélvezőnek ki kell-e fizetni azt a
harmadrészt, amelyet a vagyon felosztása után az értékbecslés szerint az ingatlan összege tett
ki. A válasz az volt, hogy az örökös választhatott, hogy vagy magának az ingatlannak a
haszonélvezeti jogát, vagy pedig az értékbecslés szerinti haszonélvezetet adja át.
80. Azt is megkérdezték, hogy a földterület vagy a személyes vagyon után fizetendő és
fizetendő adókon felül le lehet-e vonni az összegből az adót, hogy csak a maradékot kelljen
kifizetni, ha az örökös ezt szeretné? A válasz az volt, hogy a fennmaradó összeg egyharmadát
ki lehet fizetni.
81. Ugyanez, Digest, XVII. könyv.
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"Azt kívánom, hogy Sempronius megkapja azt, amit életemben szoktam neki adni."
Sempronius az örökhagyó házában lakott, amelyet az egyik örökösre hagyott, mint előnyben
részesített hagyatékot. Felmerült a kérdés, hogy jogosult-e az ottani szállására is. A válasz az
volt, hogy a megállapított esetben semmi sem akadályozta meg, hogy erre jogosult legyen.
82. A kérdés egy végrendelet következő szavaira hivatkozva merült fel: "Azt kívánom, hogy
azok a felszabadított embereim, akikre semmit sem hagytam, megkapják azt, amit életemben
szoktam nekik adni." Felmerült a kérdés, hogy a szállást azoknak a felszabadítottaknak
szánták-e, akik a pártfogójukkal éltek annak haláláig? A válasz az volt, hogy úgy tűnt, hogy
nekik hagyták.
83. A kodicillumba beillesztett örökhagyó: "Kérlek, engedélyezd, hogy Nigidius, Titius és
Dion, öreg és gyengélkedő felszabadított embereim ott élhessék le életüket, ahol most
vannak". Kérdezem, hogy a fent említett felszabadítottak az alapítvány feltételei szerint
jogosultak lesznek-e a föld hasznára, amelyen laknak; mivel vitathatatlanul megkapták a rájuk
hagyott egyéb hagyatékokat. A válasz az volt, hogy az említett eset szerint a vád szerint az
örökösöknek meg kell engedniük, hogy ott maradjanak, ahol vannak, ugyanúgy, ahogyan ő
maga is megengedte nekik.
84. Ugyanez, Digest, XVIII. könyv.
Egy férfi a kodicillumában a következő szöveggel tett bizalmi vagyonkezelést: "Kívánom,
hogy a férfiak és nők, akiket a kodicillummal feljogosítottam, megkapják azt a földterületet,
ahol kívánságomnak adtam hangot, hogy eltemessenek; és hogy amikor egyikük meghal, az ő
része a maradékra szálljon; így végül az egész a túlélőé lesz, és kívánom, hogy a túlélő halála
után a vagyon Kos városára szálljon. Ezenkívül a házamban szállást hagyok a
felszabadítottjaimnak és felszabadított asszonyaimnak, amíg élnek. Pactia és Trophina
foglalja el az összes szobát, amelyet használni szoktam, és amikor meghalnak, azt kívánom,
hogy a ház az említett városé legyen." Felmerült a kérdés, hogy a felszabadítottak örököseire
hárul-e a város javára szóló megbízás? A válasz az volt, hogy a megállapított tények alapján a
szavak úgy tekinthetők, hogy az örökhagyók utolsó túlélőjét látszik terhelni a bizalmi
vagyonkezeléssel. Azt is megkérdezték, hogy miután a felszabadítottak közül, akikre szállást
hagytak, egyesek meghaltak, vajon a ház azon részei, amelyekben laktak, azonnal a város
tulajdonába kerülnek-e? A válasz az volt, hogy amíg a felszabadítottak közül bárki is él, a
vagyonkezelő nem illeti meg a várost.
85. Egy bizonyos fél, aki Semproniát a birtokának egy tizedére, Maeviát egy másik tizedére,
és egy nevelt gyermekét a fennmaradó részre örökösnek jelölte ki, ez utóbbi számára
gondnokot rendelt ki, mivel úgy vélte, hogy erre a törvény szerint joga van, és megbízta a
gondnokot, hogy ne engedje eladni a földet, és engedje, hogy a nevelt gyermeke
Semproniával és Maeviával, az ápolóival együtt élvezze a birtok jövedelmét; végrendeletének
végén pedig hozzátette: "Minden örökösömet megbízom e végrendeletem végrehajtásával."
Felmerült a kérdés, hogy az ápolók a bizalmi vagyonkezelői szerződés értelmében
követelhetik-e a föld haszonélvezetének harmadik részét, még akkor is, ha a gondnokot, akit
az örökhagyó jogilag nem jelölhetett ki nevelt gyermeke helyett, megbízta annak
végrehajtásával. A válasz az volt, hogy a megállapított tényeknek megfelelően az örökhagyó a
tröszt létrehozásával jogszerűen jelezte akaratát, és ezért az ápolók a nevelt gyermekével
együtt élvezhették a föld jövedelmét, annak megfelelően, amit mindkettőjüknek adott.
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86. Ugyanaz, Digest, XXII. könyv.
Egy férfi a feleségére hagyta vidéki házának haszonélvezeti jogát a halála utáni öt évre, majd
a következő szavakat fűzte hozzá: "Miután az említett öt év letelt és a haszonélvezet
megszűnik, azt kívánom, hogy az említett földterületet Szo és Szo és Szo és Szo, a
felszabadított embereim kapják meg." A haszonélvezeti jog a feleségére szállt. Mivel a
feleség az öt éven belül meghalt, felmerült a kérdés, hogy az említett felszabadítottak
jogosultak-e azonnal vagy az öt év lejárta után igényt tartani az ingatlan tulajdonjogára, mivel
az örökhagyó az idő leteltével hagyta azt. A válasz az volt, hogy a föld az öt év letelte után a
felszabadítottakat illeti meg.
87. Ugyanaz, Digest, XXV. könyv.
Egy földterület haszonélvezeti joga Stichusra szállt, akit a végrendelet szerint
felszabadítottak, és miután már nem élvezhette azt, az örökhagyó azt örököseire hagyta, akik
azt Lucius Titiusnak adták át. Stichus azonban végrendeletében az említett földterület
tulajdonjogát unokáira hagyta, és Stichus örökösei a végrendeletben foglaltaknak megfelelően
átruházták az említett földterületet unokáira, akik a hagyatékátadói voltak. Mivel az említett
unokák nem voltak tisztában azzal, hogy a földet milyen feltételekkel ruházta rájuk a korábbi
végrendelet, és mivel hosszabb ideig birtokolták azt, mint amennyit a törvény az elévüléssel
történő tulajdonjog megadásához előír, felmerült a kérdés, hogy megszerezték-e maguknak a
föld tulajdonjogát. A válasz az volt, hogy a megállapított tényeknek megfelelően az
örökhagyók megszerezték azt.
88. Azt is megkérdezték, hogy amennyiben a hagyatékátvevőket minden esetben
megfosztanák a földtől, vajon az unokák javára indítható-e kereset a Stichus örökösei ellen
annak visszaszerzésére. A válasz az volt, hogy a korábban kialakult vélemény szerint, amikor
a birtokot valamilyen okból nem szerezték meg, ha Stichus azok halála után végrendelkezett
volna, akikre a birtokot hagyta, akkor úgy kellett volna tekinteni, hogy inkább akart olyasmit
hagyni, amit úgy gondolt, hogy az őt illeti, minthogy az örököseit terhelte volna.
89. Ugyanez, Digest, XXXIII. könyv.
"Feleségemnek adom a birtokom haszonélvezetét, amíg a lányom el nem éri a tizennyolcadik
életévét." Felmerült a kérdés, hogy a feleséget megilleti-e mind a vidéki, mind a városi földek,
valamint a rabszolgák, a bútorok és a birtokhoz tartozó pénzeszközök haszonélvezete. A
válasz az volt, hogy a megállapított tényeknek megfelelően az asszonyt mindenre megilleti a
haszonélvezeti jog.
90. Ugyanaz, Vélemények, III. könyv.
"Azt kívánom, hogy az aebuti birtok jövedelmét a feleségemnek fizessék ki, amíg él."
Kérdezem, hogy az örökös gyámja eladhatja-e a földet, és felajánlhat-e az örökhagyónak
évente egy olyan összeget, amely megegyezik azzal az összeggel, amelyet az örökhagyó
életében a szóban forgó ingatlan bérletéből szokott kapni ? A válasz az volt, hogy megteheti.
Azt is kérdezem, hogy büntetlenül megakadályozható-e, hogy az örökhagyó az említett
földterületen éljen. A válasz az volt, hogy az örökös nem köteles neki szállást biztosítani.
Kérdezem továbbá, hogy az örökös kötelezhető-e arra, hogy javításokat végezzen a
földterületen. A válasz az volt, hogy ha az örökös cselekedetei miatt a jövedelem csökkent, az
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örökhagyó jogszerűen követelheti a csökkenés összegét. Azt is megkérdezem, hogy miben
különbözik az ilyen jellegű hagyaték a haszonélvezeti jogtól. A válasz az volt, hogy a
különbség megállapítható a korábban adott véleményekből.
91. Ugyanő, Vélemények, IX. könyv.
Egy bizonyos férfi a fiait jelölte ki örököseinek, és a feleségére hagyta ruháit, ékszereit,
gyapjúját, lenjét és egyéb tárgyait, és hozzátette: "Azt kívánom, hogy a fent említett tárgyak
tulajdonjoga a lányaimra vagy bármelyikükre, aki esetleg túléli őket." Az örökösöknek a fiait
jelölte ki. Felmerült a kérdés, hogy a haszonélvezeti jogot vagy az említett vagyontárgyak
tulajdonjogát hagyták-e örökül. A válasz az volt, hogy úgy tűnik, hogy a tulajdonjogot
hagyták örökül.
92. Alfenus Verus, Epitoméi Paulus Digestájának, VIII. könyv.
"Hagyom a szállást Szo és Szo és Szo számára Szo és Szo mellett." Ez ugyanolyan, mintha az
örökhagyó azt hagyta volna, hogy "Szo és Szo és Szo és Szo".
93. Javolenus, Labeo utolsó műveiről, II. könyv.
Amikor egy végrendelet a következőképpen hangzik: "Publius Maeviusnak adom és hagyom
a corneli birtok összes éves termését", Labeo szerint ezt úgy kell érteni, mintha a föld
haszonélvezetét hagyta volna meg, mert úgy tűnik, ez volt az örökhagyó szándéka.
94. Ugyanő, Labeo utolsó műveiről, V. könyv.
A föld terményei között minden olyan dolog értendő, amelyet az ember használhat. Ugyanis
ezen a helyen nem azt kell figyelembe venni, hogy mikor érnek be természetes módon, hanem
azt az időt, amikor a bérlő vagy a tulajdonos számára a legelőnyösebb, hogy begyűjtse őket.
Mivel tehát a még nem érett olajbogyó értékesebb, mint az érés után, nem lehet azt állítani,
hogy nem tartozott a termésbe, ahol érés előtt szedik.
95. Venuleius, Cselekedetek, X. könyv.
Nem számít, hogy az örökhagyó az ingatlan harmadik részének haszonélvezeti jogát, vagy
bizonyos ingatlanok harmadik részének haszonélvezeti jogát hagyja-e hátra, mert amennyiben
az ingatlan általános haszonélvezeti jogát hagyja hátra, a tartozások levonásra kerülnek belőle,
és az esetlegesen esedékes számlák jóváírásra kerülnek. Amennyiben bizonyos ingatlanok
haszonélvezete hagyatékba kerül, ugyanez a szabály nem érvényesül.

3. cím. A szolgalmi jogokra vonatkozó hagyatékról
96. Julianus, Miniciusról, I. könyv.
Egy örökhagyó, akinek két szomszédos üzlete volt, azokat különböző személyekre hagyta. Ha
az egyik épület a másik fölé nyúlik, felmerülhet a kérdés, hogy az alatta lévő köteles-e fizetni
a másik fenntartásának költségeit. Én azon a véleményen voltam, hogy a szolgalom úgy tűnt,
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hogy a szolgalmat kiszabták, és Julianus erre hivatkozva azt mondja: "Nézzük meg, hogy ez
csak ott igaz-e, ahol a szolgalmat kifejezetten kiszabták, vagy ott, ahol a hagyatékot a
következőképpen adták: "Üzletemet abban az állapotban adom és hagyom rá, amelyben
jelenleg van".
97. Marcellus, Digest, XIII. könyv.
A földterületet közösen birtokló személyekre hagyható útjog, ahogyan a közös tulajdonban
lévő rabszolga is jogszerűen rendelkezhet útjogról, és a rendelkezés nem semmisül meg, ha
két örököst hagy hátra az, aki az útjogot kikötötte.
98. Ugyanaz, Digest, XXIX. könyv.
Ha valaki egy földterületet Maeviusnak adományozna, és egy útjogot, hogy más
földterületeken keresztül megközelíthesse azt, majd ugyanazt a földterületet útjog nélkül
Titiusnak hagyná, és mindketten igényt tartanának a földre; az utóbbit az útjog nélkül kellene
átadni, mert egy szolgalmat nem lehet részlegesen megszerezni. Ha azonban Maevius igényli
először a földet, míg a másik mérlegeli, hogy elfogadja-e vagy sem, ha Titius utóbb
visszautasítja a birtokot, kétséges lehet, hogy az örökbe adott útjog továbbra is fennmarad. Ezt
tartották a jobb véleménynek. Ha azonban valaki egy földterületet valamilyen feltétel mellett,
és az útjogot abszolút módon; vagy a földterület egy részét abszolút módon, és ugyanannak
egy részét feltétel mellett, és az útjogot abszolút módon; és az öröklés esedékessé válik,
mielőtt a feltétel teljesült volna, az útjogra vonatkozó hagyatékot megsemmisítik. Ugyanez a
szabály érvényes akkor is, ha az örökhagyó két szomszédja közös földterület tulajdonosa, és
az egyikükre feltételesen, a másikra pedig feltétlenül útjogot hagyott, és a feltétel teljesülése
előtt meghalt; és ez az eset azért áll fenn, mert az egyik örökhagyó megakadályozza a másikat
abban, hogy az egész területet az útjoggal együtt követelje.
99. Javolenus, Episztolák, IX. könyv.
Ha egy ember, akinek két háza volt, az egyiket rám, a másikat pedig rád hagyta, és az
épületeket egy fal választotta el egymástól, úgy gondolom, hogy az említett fal közös
tulajdonunk lesz, mintha mindkettőnk közös tulajdonában lett volna, és ezért sem neked, sem
nekem nem lesz jogunk megakadályozni a másikat abban, hogy gerendát illesszen a falba;
mert megállapították, hogy amikor a közös tulajdonos birtokolja a tulajdont, akkor jogosult az
azzal járó összes jogra. Ezért egy ilyen esetben ki kell jelölni egy döntőbírót a közös tulajdon
felosztása céljából, ha ez szükségessé válik.
100. Papinianus, Kérdések, XVI. könyv.
Bár a mások rabszolgái javára szóló végrendelet végrehajtása érvényessége különösen a
rabszolgák urának végrendelkezési képességétől függ, a rabszolgákra tett hagyatékok
ugyanolyan érvényesek, mint a szabad személyekre hagyott végrendeletek. Ezért egy
rabszolgára nem lehet jogszerűen ráhagyni egy olyan jogot, amely a gazdája földjéhez való
hozzáférésre szolgál.
101. Ugyanő, Vélemények, VII. könyv.
Egy apa a lányára hagyott egy házat, és a lánya a birtokhoz tartozó más épületeken keresztül
jutott hozzá. Ha a lány a házban lakik, a hozzáférési jog a férjét is megilleti ; ellenkező
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esetben nem tekintendő a férjnek megadottnak. Ha azonban valaki azt állítja, hogy ez a jog
nem pusztán személyes kiváltság, hanem teljes egészében szolgalmi joggal járó hagyaték,
akkor a jog csak az örökösre szállhat át. Ebben az esetben azonban egy ilyen következtetés
semmiképpen sem fogadható el, nehogy úgy tűnjön, hogy amit a lánya iránti szeretetből
adományozott, az idegen örökösökre száll át.
102. Paulus, Kérdések, XXI. könyv.
Ha több kijelölt örököst terhel egy útjog, mindegyikük perelhető a teljes jogért, mert a
szolgalom nem osztható meg, mert mindegyikük követelheti a hagyatékát, még akkor is, ha
csak az egyik örökös lép be a hagyatékba.

4. cím. A hozomány előnyben részesített örökségéről
103. Ulpianus, Sabinusról, XIX. könyv.
Ha hozományt hagynak hátra, biztos, hogy minden benne van, ami a hozományi
cselekményben szerepel.
104. Ezért, ha a férj és a feleség között olyan megállapodás született, hogy ha a házasság a
férj halálával felbomlik, és fiú születik, a hozomány a férj örökösének kezében marad, és ez
utóbbi halálakor a hozományt örökli, a megállapodás nem áll fenn, mert a hozományt örökbe
adták. Ha azonban a hozományt nem hagyatékolták, akkor is végre kell hajtani; ugyanis az a
bevett szabály, hogy a hozomány állapota nem romolhat a gyermekek közreműködésével,
akkor válik alkalmazhatóvá, ha a nő a házasság alatt meghal, vagy válásra kerül sor.
105. Való igaz, hogy a kifizetés előnye akkor áll fenn, ha hozományt hagynak hátra, mivel
egyébként csak évente kellene fizetni.
106. További előnye, hogy a szenátusi rendelet szerint nem lehet követelni az ajándékozott
vagyontárgyakat, feltéve, hogy az örökhagyó nem gondolta meg magát.
107. A felmerült költségek ráadásul a törvény erejénél fogva ilyen mértékben csökkentik a
hozományt, és amit erről mondtunk, az nem különálló tételekre, hanem a teljes hozományra
vonatkozik.
108. A hozomány hagyatéka magában foglalja a dotalcselekményt is, így ha a férj, amíg élt,
visszaadta azt a feleségének, amint az bizonyos esetekben megengedett, a hagyatékot
megsemmisítik.
109. Ha azonban a hozományba olyan rabszolgák is beletartoznak, akiknek az értékét nem
becsülték fel, és azok meghaltak, akkor a hozomány hagyatéka, ami őket illeti, érvénytelen
lesz.
110. Ha a feleség hozományt ígért, de nem adta meg, és a férj halála esetén a feleségére
hagyja azt, mint elsőbbségi hagyatékot; a feleséget nem illeti meg más, mint a felelősség alóli
felmentés. Ha ugyanis valaki a következőképpen hagyatékozna: "Hagyok száz aurei-t, amely
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a ládámban van", vagy "Amit Így és így letétbe helyezett nálam"; és nem lenne ilyen összeg,
akkor megállapítható, hogy nem jár semmi, mert a kérdéses vagyon nem volt meg.
111. Ha valaki a feleségére hagyná a tizenkét birtokot, a következőképpen: "Mivel az említett
föld az ő révén került a kezembe"; a föld kétségtelenül jár; mert ahol bármit hozzáadnak, hogy
rámutassanak valamire, ami már meg van jelölve, az felesleges.
112. Celsus a Digestus huszadik könyvében azt mondja, hogy ha egy após a menyére hagyja a
hozományát, és a hozományra való hivatkozással keresetjogot akar hagyni, akkor a
hagyatéknak nem lesz ereje és hatása, mivel a lány már férjhez ment; de ha azt akarta, hogy a
lány megkapja a pénzt, amit hozományként hozott, akkor azt mondja, hogy a hagyaték
érvényes lesz. Ha azonban a nő megkapta a hozományt, a férjnek mindazonáltal joga lesz
arra, hogy azt praetoriánus per útján követelje, függetlenül attól, hogy a felosztási perben
kijelöltek-e örököst vagy sem. Úgy vélem, hogy mivel az após nem akarta, hogy örököse
kétszer fizesse ki a hozományt, ha az asszony a végrendelet alapján keresetet indít,
biztosítékot kell nyújtania az örökös védelmére a férjjel szemben. Ezért a férjnek is
biztosítékot kell nyújtania, hogy megvédje őt a feleségével szemben, ha ő indítana először
pert.
113. Másrészt Julianus a Harminchetedik könyvben azt állítja, hogy ha az após a menye
hozományát a menyére hagyja, míg az asszony nem indíthat dótapert a meg nem örökösödött
férje ellen, ő maga követelheti a hozományt, örökség címén; de nem kaphatja meg, hacsak
nem nyújt biztosítékot az örökös védelmére az asszonnyal szemben. Ezt a különbséget teszi
aközött, akire a hozományt hagyják, és a végrendelet által felszabadított szabados között,
akire a peculiumát hagyták; mert azt mondja, hogy az örökös nem perelhető a peculium miatt,
mert az már nem az ő birtokában van, de a dotal per mégis indítható ellene, még akkor is, ha
már nem rendelkezik a hozomány felett.
114. Julianus azt is megkérdezi, hogy ha az após a férjre hagyta a hozományt, és azt a
feleségnek fizették ki, akkor a férj hagyatéka megszűnik-e? Azt mondja, hogy megszűnik,
mert nincs több, amit az örökös a férjnek fizethetne.
115. Azt is megkérdezi, hogy abban az esetben, ha a hozományt valaki másra hagyják, akinek
vissza kell adnia azt a nőnek, vajon a falkidi törvény vonatkozik-e a hagyatékra. Azt mondja,
hogy alkalmazni fogja, de a nő a dotal kereset útján behajthatja az esetleges hiányt, amelyet a
tröszt emiatt elszenvedett. Kérdezem, hogy a kifizetésből származó hasznot figyelembe kell-e
venni ebben a hagyatékban, mintha a hozományt közvetlenül magának a feleségnek fizették
volna ki. Úgy gondolom, hogy ezt kell tenni.
116. Julianus azt is megkérdezi, hogy ha a hozományt egy feleségre hagyják, és arra kérik,
hogy fizesse ki másnak, akkor a falkidiánus törvényt kell-e alkalmazni, és azt mondja, hogy
nem, mivel a bizalom érvénytelen. Úgy gondolja azonban, hogy ha a feleségnek ezen felül
bármit is hagynak, akkor a bizalmi vagyon maradékát ki kell váltani, és ezért amit neki
fizetnek, az a falkidi törvény hatálya alá tartozik. Ha azonban a férjet az após vagyonának egy
részének örökösévé nevezik ki, és a hozományt az após elsőbbségi hagyatékként hagyja rá,
akkor a hozomány hagyatéka a falkidi törvény hatálya alá tartozik, azon oknál fogva, hogy
mivel a házasság még fennáll, a hozományt nem tekintik a nőt megilletőnek. A Falcidiai
törvény alapján levont összeget azonban a férj a felosztási perben visszakövetelheti,
ugyanúgy, ahogyan a teljes hozományt is visszakövetelhetné, ha azt nem a feleségére hagyta
volna.
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117. A Mela azt mondja, hogy ha a hozomány részét képező földterületet kifejezetten örökbe
adták, és miután a hozományt általánosan örökbe adták, a föld nem kétszer, hanem csak
egyszer jár.
118. Mela ugyanezen a helyen hozzáteszi, hogy ha a hozomány részét képező földet a férj egy
bizonyos időre bérbe adta, a feleség nem kaphatja meg azt a hagyaték alapján, kivéve, ha
biztosítékot nyújt, hogy a bérlő élvezhesse azt, feltéve, hogy ő maga kapja a bérleti díjat.
119. Ulpianus, Disputációk, V. könyv.
Ha a férj hozományt hagy a feleségére, és a feleséget bizalmi vagyonkezeléssel terheli, a
bizalmi vagyonkezelést a hozomány azonnali kifizetéséből a nőnek járó haszon arányában
kell megbecsülni. Celsus is ugyanezt mondja a Digest huszadik könyvében. Ha azonban
bizonyos szükséges kiadások merültek fel, amelyek a törvény erejénél fogva csökkentették a
hozományt, és mindazt, amit a férj kapott, a nőre hagyják, akkor azt kell mondani, hogy a
törvény erejénél fogva a hozományt csökkentő kiadások teljes összegét le kell vonni a
trösztből, mert senki sem vonhatja kétségbe, hogy a nő az örökös. Ha azonban nem a
hozományt, hanem valamit annak helyettesítésére a feleségre hagyatékolták, ez ugyanúgy
értelmezendő, mintha a hozomány lett volna a hagyaték tárgya. Julianus még ennél is tovább
megy, mert azt mondja, hogy még ha nem is szerepel, hogy a vagyontárgyat a hozomány
helyett hagyatékolták, akkor is úgy kell tekinteni, hogy azt ezzel a szándékkal hagyták hátra.
Ha tehát a feleséget arra kérték, hogy mondjon le akár a hozományról, akár valamiről, amit
helyette hagytak rá, nem lesz erre kötelezve, kivéve az általunk megállapított mértékben. Ha
tehát őt nevezték ki örökösnek, és a hagyaték egy bizonyos részének átadásával bízták meg,
csak arra kötelezték volna, hogy átadja azt, ami a hozományán felül volt, és annak a
haszonértéknek az értékét, amelyet a férfi az azonnali kifizetésből kapott. Ha ugyanis valaki,
aki hozományt kapott a menyétől, a fiát nevezné ki örökösének, és megkérné, hogy adja át
valakinek az egész birtokot, amely a kezébe kerülhet, és a fiú utóbb a hozomány hasznát a
felesége halála révén kapná meg, nem lesz kénytelen lemondani a kapott hozományról, azon
oknál fogva, hogy a házassága miatt, és nem az apja akaratából részesült belőle.
120. Egy asszony négyszáz aurei hozományt ígért, és ebből kétszázért két földterületet adott,
a másik kétszázat pedig adóslevelekbe adta. Férje, aki ezután meghalt, hozománya helyett két
földbirtokot hagyott rá, amelyek nem voltak azonosak azokkal, amelyeket hozománya
részeként kapott; és ezeken kívül még két dotal földbirtokot, amelyeknek értékét felbecsülték;
és megbízással meghagyta neki, hogy halála idején Seiusnak adja át minden vagyonát, amely
a kezébe kerül. Felmerült a kérdés, hogy az asszony halála után mekkora lesz a bizalmi
vagyonkezelői jog összege? Azt mondtam, hogy az asszony, akit arra köteleztek, hogy
mindent átadjon, ami a végrendelet alapján a kezébe kerül, abban a helyzetben van, hogy csak
azt kell átadnia, amit a hozománya összegének levonása után kapott; mivel a hozományra
inkább azért volt jogosult, mert az neki járt, minthogy azt örökségként kapta volna, kivéve
azt, amit a bizalmi vagyonkezelői szerződés alapján követelni lehetett, mint az azonnali
kifizetésből származó hasznot. Ennélfogva nem kötelezhető arra, hogy átadja azt a földet,
amelyet a férje a hozománya helyett hagyott rá, kivéve, ha az nagyobb értékű vagy kiterjedésű
volt, mint az, amit mint olyat hozott. Köteles lesz azonban átadni minden többletet, a
haszonnal együtt, amely meghaladja a ráhagyott földet. Ezért jogosult lesz a hozományra
annak hasznával együtt, és mindenről, ami ezen kívül maradt neki, le kell mondania, az abból
származó haszonnal együtt.
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121. Julianus, Digest, XXXIV. könyv.
Ha valaki a feleségére hagyja a hagyatékot, az alábbiak szerint: "Örököm adjon annyi aurei-t
Titiának a hozományán felül", egyértelmű, hogy a hozományt is rá akarta hagyni.
122. Africanus, Questions, V. könyv.
Ahol bizonyos időpontokat állapítanak meg a hagyatékok kifizetésére, ahogyan az szokás,
Africanus azt mondja, hogy ez nem vonatkozik a hozomány hagyatékára, mert annak is
megvan a maga kifizetési ideje.
123. Marcianus, Szabályok, III. könyv.
Ha hozományt hagytak hátra, az örököst nem szabad meghallgatni, ha a férj által neki tett
adományok miatt, vagy más költségek miatt, mint amelyek a törvény erejénél fogva a
hozományt csökkentik, el akarja halasztani annak kifizetését a nőnek, mert más dolog, ha a
hozományt a szükséges költségek miatt csökkentik, és más, ha zálogjog miatt tartják vissza;
hiszen csak az a jogos, hogy a nő hozzájáruljon a tartozásból, amelynek biztosítékául adták.
124. Labeo, Javolenus utolsó epitomáiról, II. könyv.
Ahol egy végrendeletbe a következőket illesztették be: "Örököm adjon feleségemnek ötven
aurei összeget, amely általa került a kezembe, és még annyit a hozománya helyett", Alfenus
Verus szerint Servius azon a véleményen volt, hogy bár a hozomány csak negyven aureiből
állt, mégis ötven jár, mert még egy ötvenes összeget adtak hozzá.
125. Hasonlóképpen, ha egy férj a következő módon hagyatékozott a feleségének, aki nem
hozott neki hozományt, a következőképpen: "Örököm adjon ötven aurei összeget a pénz
helyett, amelyet feleségemtől kaptam hozományként", Ofilius, Cascellius és Servius
tanítványai azt állítják, hogy a hagyaték őt illeti meg; és ezért hasonlónak kell tekinteni azt az
esetet, amikor egy halott rabszolgát hagyatékoltak valakire, vagy száz aureit hagytak helyette.
Ez helyes, mert e szavakkal nem magát a hozományt, hanem az azt helyettesítő pénzt tekintik
hagyatékoltnak.
126. Papinianus, Kérdések, XVIII. könyv.
Egy apa a menyétől kapott hozományt az örökségtől megfosztott fiára hagyta. Ha az apa
örököse rosszhiszeműségre hivatkozva kivételt tesz, nem kötelezhető a hagyaték kifizetésére,
kivéve, ha biztosítékot kap arra, hogy a házasság felbontása esetén kártalanítják.
127. Ha azonban a nő, mielőtt a hagyatékot a fiúnak kifizetnék, visszaszerzi a hozományát, a
fiú hiába indít keresetet a hagyaték visszaszerzésére.
128. Ha azonban a falkidi törvényt kell alkalmazni a hozomány hagyatékára a kitagadott fiú
ellen, és a nőnek kellett volna megerősítenie a kifizetést, akkor a nőnek a hagyaték azon
összege alapján, amelyet az örökös visszatartott, dotal méltányossági kereset illeti meg. Ha
azonban a nő nem erősíti meg, az örököst a férjnek kell megvédenie vele szemben, aki
megígérte, hogy ezt megteszi, de ha egyedül az utóbbi kénytelen vállalni a védekezést, akkor
a Falcidiai Törvény alapján követelt összegre vonatkozó ítélet alapján az örökös ellen
biztosíték hiányában pert indítanak.
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129. Ha azonban a feleség a hagyaték kifizetése előtt elválik a fiútól, bár hozományát még
nem tudja biztosítani, a fiú keresetét mindazonáltal emiatt nem halasztják el; mert amikor úgy
határoztak, hogy a hozományt akkor kell neki kifizetni, azt is kimondták, hogy ez csak akkor
történhet meg, ha apja vagyonának egy részének örökösévé válik, és a házasság felbontása
után, miután a hagyatékot elfogadta, a hozományt a felosztás előtt megkaphatta volna.
130. Ha az örökös védelmét szolgáló biztosítékot tévedésből elmulasztották volna, és a fiú a
hozományt bizalmi vagyonkezelői jog alapján kapná meg, a bizalmi vagyonkezelői jog nem
követelhető vissza, mintha az nem lett volna esedékes; mivel a biztosíték nyújtásának
szükségessége késedelmet okoz, és nem teszi esedékessé azt, ami valójában esedékes volt.
Ennélfogva nem lesz méltánytalan az örökösnek nyújtott mentesség.
131. De mi van akkor, ha az apa örököse nem volt fizetőképes ? Nem lehetne-e törvényesen
praetorian dotal pert indítani a nőnek a férje ellen; mert a hozománya nem veszhet el pusztán
azért, mert az örökös tévedésből nem adott biztosítékot?
132. Ugyanő, Vélemények, VII. könyv.
Egy férfi a hozománya helyett egy pénzösszeget hagyott a feleségére, aki a hozományát
rabszolgákban hozta neki. Mivel a rabszolgák a férj életében meghaltak, a felesége a férj után
halt meg. A hagyaték visszaszerzésére irányuló kereset joga a törvény szerint az asszony
örökösére száll át, mivel a férj végrendeletét végre kell hajtani.
133. Ugyanő, Vélemények, VIII. könyv.
"Azt kívánom, hogy a corneli birtokot és minden vagyont, amit a feleségem a
házasságkötéskor hozott, és amit felbecsültek, természetben adják vissza neki." Úgy ítéltem
meg, hogy az említett földterület, amely a hozomány részét képezte, de nem volt felbecsülve,
úgy tűnik, hogy nem volt kivétel, hanem a teljes hozományt hagyatékolták, és nem a
felbecsült ingatlan értékét, hanem magát az ingatlant hagyták meg abban az állapotban,
amelyben az fellelhető volt.
134. Scaevola, Kérdések, VIII. könyv.
Ha egy száz aurei értékű földterületet hagynak Seiára a hozománya helyett, és azt Maeviusra
hagyományozzák, az asszony ezen felül még azt az összeget is visszakövetelheti, amelyet a
falkidi törvények szerint Maeviusnak kell fizetnie, mert úgyszólván nem közös örökösök,
mivel az asszony hozománya többet tartalmaz, mint a föld maradék része.
135. Paulus, Vélemények, VII. könyv.
Seia, amikor Lucius Titiushoz ment feleségül, száz aurei-t adott neki hozományul, és Quintus
Mucius-t hívta segítségül, aki nem fizetett semmit, de kikötötte, hogy a hozományt
visszakapja, ha a házasság a feleség halála miatt felbomlik. Seia halálakor végrendeletében a
következőképpen rendelkezett: "Azt kívánom, hogy ennyi aurei összegét férjemnek, Lucius
Titiusnak adjam, akivel szemben számos kötelezettségem van, azon felül, amit hozományként
adtam neki." Kérdezem, hogy amikor Quintus Mucius a kikötésre alapított keresettel eljárást
indított Lucius Titius ellen, a férj legyőzheti-e őt a végrendeletben foglaltak ismertetésével? A
válasz az volt, hogy ha Quintus Mucius a kikötést Seia utasítására, és nem adományozás
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céljából tette, akkor az asszony örököseivel szemben felelősséggel tartozik, és ezért Quintus
Mucius kivételesen el lesz zárva. Ha azonban Seia megengedte neki, hogy a kikötést
adományozás céljából tegye meg, akkor ugyanolyan helyzetben lesz, mint az, aki mortis causa
kikötést tett, és ezért azt kell mondani, hogy ebben az esetben a bizalom teljesítésével is
felróható lett volna.
136. Scaevola, Vélemények, III. könyv.
Ahol egy férj, aki a feleségétől pénzben és egyéb, felbecsült vagyontárgyakban kapott
hozományt, a következőképpen rendelkezett a feleségéről: "Ha feleségem, Seia, képes lesz
arra, hogy örökösömnek megmutassa az összes vagyontárgyat, amelyet a
hozományszerződésében foglalt, és kifizesse neki azt az összeget, amelyet apja adott nekem
érte hozományként, kívánom, hogy ezen az összegen felül tíz dénárt fizessenek neki". Mivel a
hozományhoz jelentős vagyon tartozott, amely a használat során elhasználódott, és amely a
férj halálakor még nem volt meg, felmerült a kérdés, hogy a hagyatékot egy látszólag
lehetetlen feltétel mellett kell-e kifizetni. Azt válaszoltam, hogy a feltétel látszólag teljesült
volna, ha a hozományként adott vagyonból megmaradt vagyon az örökös kezébe került volna.
137. Labeo, Paulus valószínűségek rövidítése, I. könyv.
Paulus: Ha egy apai felügyelet alatt álló fiú, akinek volt egy felesége, akitől hozományt
kapott, később családfő lesz, és a szokás szerint a hozományt ráhagyja, a hagyaték akkor is
jár, ha nem lett apja örököse.
138. Scaevola, Digest, XV. könyv.
Theopompus, miután végrendelkezett, két lányát és fiát egyenlő örökösökké nevezte ki, és
egy kodicillumban a következő rendelkezést illesztette be: "Azt kívánom, hogy lányom,
Crispina, olyasvalakihez menjen férjhez, akit barátaim és rokonaim helyeselnek; Pollianus
pedig, aki ismeri szándékaimat, gondoskodik a hozományáról, a vagyonomból rá és a húgára
hagyott egyenlő részek arányában." Pollianus, miután a lány férje esküt tett, kijelentette, hogy
apja szándéka szerint a fiatal lány ugyanannyit kapott volna hozományként, mint az idősebb.
Kérdezem, hogy a társörökösök kötelesek lesznek-e ugyanezt az összeget a fiatalabb lánynak
adni, a hagyatékból való részesedésén felül. A válasz az volt, hogy az ügyben illetékes
bírónak úgy kell döntenie, hogy a hagyaték nagy részéből való kivonás után ugyanazt az
összeget kell a fiatalabbik lánynak adni hozományként.
139. Gaius, A praetoriánus ediktum szerinti hagyatékról, II. könyv.
Bár az a megállapítás, hogy az örökös által átadásra kötelezett, elzálogosított vagy
nyilvánosan zálogjoggal terhelt vagyontárgyakat el kell engedni, mégis, ha a férj ilyen jellegű
vagyontárgyat kapott hozományként, és azt hagyatékba adja, az örökös nem köteles azt
kiadni, kivéve, ha az örökhagyó ezt kifejezetten kívánta.
140. Paulus, Vitelliusról, II. könyv.
Egy bizonyos férfi hozományt kapott a felesége édesanyjától, és miután megállapodott vele,
végrendeletében a hozományt a feleségére hagyta. Miután felmerült a kérdés, hogy a feleség
visszakövetelheti-e a hozomány összegét, Scaevola azon a véleményen volt, hogy nem tűnik
szükségesnek, hogy az anyának visszaadják azt, amit a feleségnek adtak; vagy más szóval úgy
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vélte, hogy hacsak a feleség nem tudja egyértelműen bizonyítani, hogy ez volt az örökhagyó
akarata, nem látszik, hogy az örökösöket a hozomány kétszeres kifizetésével akarta volna
terhelni.
141. Scaevola, Vélemények, III. könyv.
Egy férfi a következőképpen rendelkezett a felesége javára: "A feleségem vegye el a
vagyonom nagy részéből mindazt, amit a használatára szereztem, és amit nekem adott".
Kérdezem, hogy úgy kell-e tekinteni, hogy a hozományából egy előnyben részesített
hagyatékot hagyott hátra. A válasz az volt, hogy az előadott tényeknek megfelelően a
hozomány hagyatékát is úgy kell érteni, hogy az a hozományra vonatkozik, hacsak nem
bizonyítják, hogy az örökhagyó szándéka más volt.
142. "Feleségemnek, Titiának adom azt a pénzt, amely hozományként került a kezembe, vagy
ilyenként lett kikötve, és amelyet két, megfelelően lepecsételt dotal okirat tanúsít, és amely
száz aurei összeget tesz ki." Felmerült a kérdés, hogy az asszony mindkét összeget
visszakövetelheti-e. A válasz az volt, hogy úgy tűnik, nincs oka annak, hogy ezt ne tehesse
meg.

5. cím. A hagyatékként hagyott tárgyak választási lehetőségéről vagy
kiválasztásáról
143. Ulpianus, Sabinusról, II. könyv.
Az isteni Pius egy Caecilius Proculushoz intézett rezcriptumában kijelentette, hogy
amennyiben rabszolgák közül választhatott, az örökhagyó három rabszolgát választhatott.
144. Ugyanő, A Sabinusról, XX. könyv.
Amikor egy rabszolga kiválasztására vonatkozó választási jogot hagynak hátra, az örökhagyó
bárkit választhat, akit csak akar.
145. Ha egy rabszolgát általános jelleggel hagynak örökül, a kiválasztás joga is az örökhagyót
illeti meg.
146. Ezért, ha választási lehetőséget adnak, és az örökhagyó egy másik személyhez tartozó
rabszolgát vagy egy szabad embert választ, meg kell vizsgálni, hogy elvesztette-e a választási
jogát. Úgy vélem, hogy nem tette ezt meg.
147. Ha az örökhagyó, akire száz mérő bor közül választhat, az ecetet választja, nem
tekinthető úgy, hogy ezzel elvesztette volna a választás jogát, ha az örökhagyó nem sorolta az
ecetet a borok közé.
148. Ugyanő, A Sabinusról, XXIII. könyv.
Ez természetesen akkor lesz így, ha az ecetet még azelőtt választja ki, mielőtt a bort
megmutatták volna neki, és mielőtt megkóstolta volna.
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149. Paulus, A Sabinusról, III. könyv.
Ha egy pohár kiválasztása hagyatékként marad, és az örökhagyó azelőtt választ, hogy az
összes poharat megmutatták volna neki, akkor úgy ítélik meg, hogy a jogát megtartja; kivéve,
ha az örökhagyó azok közül akart választani, amelyeket már látott, amikor tudta, hogy vannak
mások is.
150. Africanus, Questions, V. könyv.
A fent említett szabály nemcsak akkor érvényes, ha ez az örökös csalása miatt történik, hanem
akkor is, ha ez bármilyen más okból történik.
151. Pomponius, Sabinusról, VI. könyv.
Több rabszolga közül választhat. Annak érdekében, hogy a hagyatékhoz tartozó rabszolgák
eladását ne akadályozzák meg, amíg az örökhagyó a választást végzi, a prétornak kötelessége
elrendelni, hogy ha az örökhagyó nem él a jogával az általa meghatározott időn belül, nem
jogosult a hagyaték visszaszerzésére irányuló keresetre. De mi van akkor, ha az idő letelte
után, és mielőtt az örökös eladta volna a rabszolgákat, a hagyatékos választani kíván? A
praetor szokott határidőt szabni, hogy az örököst ne érje veszteség. Mi a teendő, ha a praetor
által előírt idő leteltével az örökösnek a rabszolgák egy részét vagy mindegyikét el kell
bocsátania? Nem lenne-e köteles a prétor fenntartani a szabadságukat? A keresetet nem
szabad megtagadni, ha minden sértetlen marad. Ugyanez a szabály vonatkozik arra az esetre
is, ha az örökös az előírt idő letelte után a rabszolgák egy részét elajándékozta vagy eladta.
152. Paulus, Kérdések, X. könyv.
Továbbá, ha az örökös a rabszolgák egy részét eladta, másokat pedig megtartott, az
örökhagyót nem kell meghallgatni, ha az örökös által megtartott rabszolgák közül kíván
választani, mivel az örökös már rendelkezett a hagyatékhoz tartozó rabszolgákkal.
153. Pomponius, Sabinusról, VI. könyv.
Ha egy rabszolga kiválasztása rád marad, a többit pedig rám hagyják, akkor a prétornak úgy
kell tartania, hogy ha nem választasz egy bizonyos időn belül, akkor a kereset jogát
elveszíted.
154. Ha a négy karkötőből azt a kettőt hagyják rám, amelyiket választhatom, vagy csak kettő
marad; vagy ha először is csak kettő volt, a hagyaték érvényes.
155. Ha egyetlen rabszolga kiválasztása rád és rám van bízva, és én választok, és nem
gondolom meg magam, te pedig ugyanazt a rabszolgát választod, akkor az mindkettőnk közös
tulajdona lesz. Ha azonban meghalok vagy megőrülök, mielőtt te választanál, a rabszolga nem
lesz közös tulajdonunk, mert mivel elvesztettem az eszemet, nem tekinthető úgy, hogy
beleegyezésemet adtam volna. A méltányosabb szabály ebben az esetben az lesz, hogy mivel
én egyszer már döntöttem, a rabszolga közös tulajdonosként fog minket illetni.
156. Ha a valaki másnál letétbe helyezett tárgyak közül a választékot rám hagyják, perelhetek
annak a személynek a bemutatására, akinél letétbe helyezték; vagy az örököst kötelezhetem
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arra, hogy indítson letéti pert a vagyontárgyat birtokló fél ellen, hogy kötelezze őt arra, hogy
adjon nekem lehetőséget a választásomra.
157. Julianus, Digest, XXXII. könyv.
Ha a hagyaték a következőképpen szól: "Stichust Titiusnak adom és hagyom, ha nem
választja Pamphilust", ez ugyanaz, mintha a hagyaték így szólt volna: "Titiusnak adom és
hagyom Stichust vagy Stichust vagy Pamphilust, bármelyiket is választja közülük".
158. Ha Stichusnak feltételes szabadságot rendeltek el, nekem pedig meghagyják a
rabszolgaválasztást, vagy általánosságban rám hagynak egyet, felmerült a kérdés, hogy mi
lenne a törvény? Azt mondtam, hogy célszerűbb lenne úgy dönteni, hogy aki Stichusnak
bizonyos feltételekkel szabadságot ad, és aztán rabszolgák választását hagyja rá, az akkor nem
Stichust tartotta szem előtt; mint ahogy az is megállapítható, hogy nem azt tartotta szem előtt,
akinek haladéktalanul szabadságot adományozott. Ennek megfelelően, ha Stichust
választanám vagy kiválasztanám, akkor cselekedetem érvénytelen lenne, és még mindig
jogosult lennék arra, hogy a többiek közül válasszak.
159. Ugyanebben az esetben, amikor rabszolgák közül választhatok, és mielőtt választanék,
nem áll fenn az a feltétel, amelytől a rabszolga szabadsága függött, felmerül a kérdés, hogy
választhatom-e Stichust ? Úgy gondolom, hogy Mucianus véleményét kell elfogadni, amely
szerint maga a szabadság, és nem pusztán annak elhatározott megadása semmisíti meg a
hagyatékot. Ezért, ha a feltétel, amelytől a szabadság megadása függött, akár az örökhagyó
életében, akár halála után, de még a hagyaték bejegyzése előtt meghiúsul, a hagyaték
érvényes lesz; mert a feltétlenül megadott szabadság, valamint a feltételhez kötött szabadság
akkor lép hatályba, amikor a hagyaték bejegyzése megtörténik, és ezért választhatom Stichust.
160. Ugyanez, Digest, XXXIV. könyv.
Ha egy rabszolgát általános jelleggel Pamphilusra, Lucius Titius rabszolgájára hagynak, majd
Pamphilus gazdája a hagyaték esedékessé válása után manumifikálja őt, és Titius igényt tart a
rabszolgára, akkor Pamphilus hagyatéka megszűnik, mert nincs a hagyatékhoz tartozó
rabszolga, akit ki lehetne választani. Ha azonban Titius visszautasítja a hagyatékot, akkor
megállapítást nyer, hogy Pamphilus választhat a rá hagyott rabszolga közül; mert bár
Pamphilus manumifikálásával két személy, Titius és Pamphilus, válik hagyatéki
birtokosokká, mégis egy és ugyanazon dolog hagyatékát hagyják rájuk, és ha Titius igényt tart
rá, Pamphilus választása megszűnik, ha pedig visszautasítja, Pamphilus választhat.
161. Ugyanaz, Digest, XXXVI. könyv.
Ha Erószt Seiusra hagyják, és egy földterületet Erószra, majd Maeviusra hagyják a rabszolga
választását, és ő Erószt választja, akkor a földterület egyedül Seiusé lesz, mivel a birtokba
lépéskor ő volt az egyetlen, akit a hagyaték illethetett. Ha ugyanis egy rabszolga két
társtulajdonosa közül az egyik hagyatékot hagy rá, akkor a teljes hagyaték a másik
társtulajdonost illeti meg, mivel ő az egyetlen, aki a rabszolgán keresztül megszerezheti a
hagyatékot abban az időpontban, amikor az esedékessé válik.
162. Ugyanő, A Miniciusról, I. könyv.
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Ha egy rabszolgát általánosságban hagynak örökül, a jobb vélemény az, hogy minden
örökösnek, ha a választás jogát rájuk hagyják, ugyanazt a rabszolgát kell adnia, és ha nem
értenek egyet, akkor a végrendelet feltételei szerint felelősek lesznek.
163. Paulus, Plautiusról, VIII. könyv.
Ha egy rabszolga kiválasztása rám marad, és az örökhagyó valamit Stichusra hagy, anélkül,
hogy szabadságát meghagyná, a második hagyaték csak akkor áll fenn, ha a rabszolgák egész
testülete egyetlen egyénre, azaz Stichusra redukálódik; és a hagyaték érvényes lesz, mintha
feltétel nélkül hagyatékoznának. Cato véleményét ezzel szemben nem lehet idézni, ha
önkéntes örököst jelöltek ki, azon oknál fogva, hogy a rabszolgák testülete még a hagyaték
bejegyzése előtt csökkenhet, még akkor is, ha az örökhagyó azonnal meghal. Ha azonban
szükségszerű örököst neveztek ki, a második hagyaték Cato szabálya szerint semmis.
164. Pomponius azt mondja, hogy ha egy hagyaték vevője azt kéri, hogy az, akire a
rabszolgák kiválasztását hagyományozták, tegye meg a választást, meg kell fontolni, hogy a
praetornak köteleznie kell-e az örököst erre, éppúgy, mintha a kijelölt örökös tenné ezt a
kérést, mert a vevő ezt az örököshöz fordulva is elérheti. Nem látom, miért ne lehetne ezt
megtenni.
165. Javolenus, Cassiusról, II. könyv.
Ha a hagyaték részét képező rabszolgák összessége közül egy rabszolga kiválasztásának jogát
öröklik, és az örökös a választás előtt manumáltatja az egyiket, akkor időközben nem
ruházhatja rá a szabadságát, hanem elveszíti azt a rabszolgát, akit manumált, mert ha az
örökhagyó kiválasztja, akkor az az övé lesz, ha viszont visszautasítja, akkor szabaddá válik.
166. Ugyanaz, Episztolák, II. könyv.
Egy rabszolgát úgy hagytam örökül, hogy nem adtam meg neki a szabadságát, majd
Maeviusra hagytam, hogy ő válasszon a rabszolgáim közül. Ő ugyanazt a rabszolgát
választotta, és kérdezem, hogy amit az utóbbira hagytam, az őt is megilleti-e? A válasz az
volt, hogy nem hiszem, hogy az említett rabszolgára hagyott örökség a gazdáját illeti meg.
167. Terentius Clemens, A Lex Julia et Papia, XV. könyv.
Megállapítást nyert, hogy amennyiben bizonyos tárgyak kiválasztása végrendelkezésre kerül,
azt nem lehet a hagyatékba vétel előtt megtenni, és ha mégis megtörténik, az semmis.
168. Ugyanő, A Lex Julia et Papia, XVII. könyv.
Ha két rabszolga kiválasztását Titiusra hagyják, a többit pedig Maeviusra hagyják; ha az első
örökhagyó nem választ, akkor az összes rabszolga Maeviusé lesz, a "maradék" kifejezés alatt.
169. Scaevola, Kérdések, XIII. könyv.
Ha rabszolgát hagynak örökül, Neratius azt mondja, hogy ha Pamphilus visszautasítja, akkor
az aktus semmis, és ezért az örökhagyónak továbbra is megmarad a kiválasztás joga.
170. Paulus, Vélemények, III. könyv.
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"Az örökhagyó választhat ilyen és ilyen tárgyat, vagy ilyen és ilyen tárgyat". Amennyiben az
örökhagyó nem választott, és a hagyaték esedékességének időpontja után halt meg, úgy
döntöttek, hogy a választás joga az örökösre szállt át.
171. Labeo, Javolenus utolsó műveinek epitómái, II. könyv.
Aufidius első könyvében az áll, hogy amikor egy hagyaték a következőképpen szólt: "Vegyen
és vegyen magának bármilyen asztali tálalóhuzatot, amit csak akar", ha a hagyatékos
megemlítette azokat, amelyeket akart, majd mielőtt elvenné őket, azt mondta, hogy másokat
akar, nem gondolhatja meg magát, és nem veheti el a többit; mert a hagyaték szerinti teljes
választási jogáról már az első nyilatkozatával, amelyben megjelölte azokat, amelyeket el akar
venni, rendelkezett, mivel a tárgyak azonnal az övéi lesznek, mintha azt mondta volna, hogy
el akarja venni őket.
172. Scaevola, Digest, XXII. könyv.
Egy örökhagyó a fiát és annak feleségét jelölte ki örököseinek, a lányát pedig kitagadta az
örökségből, de száz aurei örökséget hagyott rá, amelyet akkor kell kifizetni, ha a lány az ő
családjába házasodik, és a következő rendelkezést tette végrendeletében: "Ezen felül tíz
rabszolgát hagyok rá, akiket anyja, Sempronia válasszon ki, és akiket az említett Sempronia, a
feleségem válasszon ki, közvetlenül a hagyatékom bejegyzése után. Kívánom, hogy az
említett rabszolgákat a lányomnak adják, amikor a családban férjhez megy, és ha valamelyik
rabszolga meghalna, mielőtt férjhez menne, akkor kívánom, hogy mások, akiket szintén az
anyja, Sempronia válasszon ki, adjanak helyettük, amíg az említett rabszolgák teljes száma a
kezébe nem kerül, de ha az anyja, Sempronia nem választja ki őket, akkor ő maga választhatja
ki azokat, akiket kíván.". Miután az anya elvégezte a kiválasztást, felmerült a kérdés, hogy a
házassága előtt született rabszolgák utódai az eredeti tízen kívül a lányt is megilletik-e? A
válasz az volt, hogy mivel az örökhagyó a rabszolgák hagyatékát a házasságkötés időpontjára
halasztotta, az időközben született rabszolganők bármelyik utóda nem a lányt illeti meg. Azt
is megkérdezték, hogy a lány anyja, Sempronia jogosult-e az említett rabszolgák használatára
és élvezetére a lány házassága előtt. A válasz az volt, hogy az említett esetben semmi nem
indokolta, hogy azok ne tartozzanak teljes egészében az anyát illetőleg az anyát.
173. Ugyanez, Digest, XVII. könyv.
Egy férj egy kodicillumban a feleségére hagyott bizonyos földterületeket, valamint négy
ezüsttálat, amelyeket a feleség választhatott. Felmerült a kérdés, hogy az asszony
választhatott-e az örökhagyó halálakor fellelhető összes edény közül. A válasz az volt, hogy
igen.

6. cím. A búza, a bor és az olaj hagyatékáról
174. Ulpianus, Sabinusról, XX. könyv.
Amennyiben bort hagynak hátra, a háztartásfő által a borral együtt tartott ecet is beletartozik.
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175. Pomponius, Sabinusról, VI. könyv.
Ha egy személyre élelmiszereket, egy másikra pedig bort hagynak, a bor kivételével az összes
élelmiszer az első örökösé lesz.
176. Ha száz korsó bort hagynak önre, hogy tetszése szerint válogassa ki, a végrendelet
alapján eljárást indíthat annak érdekében, hogy lehetőséget kapjon a bor megkóstolására; vagy
pert indíthat a bor előállításának kikényszerítésére, illetve az esetlegesen elszenvedett károk
megtérítésére, mert nem kóstolhatta meg a bort.
177. Ulpianus, Sabinusról, XXIII. könyv.
Ha valakire száz mérő bort hagynak, és a hagyatékból nem marad semmi, az örökös
megvásárolhatja és átadhatja a bort, de nem adhatja át az ecetet, amelyet az örökhagyó bora
között találtak.
178. Ha bort hagynak hátra, nézzük meg, hogy az örökhagyó jogosult-e az edényekre is,
amelyekben a bor található. Celsus azt mondja, hogy ahol bort hagynak hátra, még ha az
edények nem is szerepelnek a hagyatékban, akkor is úgy tekintik, hogy azok a hagyaték részét
képezik; nem azért, mert a bor részét képezik, ugyanolyan mértékben, mint ahogyan a hajítás
a pohár vagy a tükör részét képezi, hanem mert valószínű, hogy az örökhagyó szándéka az
volt, hogy az edényeket a bor tartozékának akarta tekinteni; és ezért mondja, hogy a bor
mennyiségére utalva azt szoktuk mondani, hogy ezer korsó van. Nem hiszem, hogy ez a
vélemény a hordókra vonatkozólag helytálló, úgyhogy ahol bort hagynak hátra, ott a hordók is
járnak; különösen, ha azok a borospincében vannak rögzítve, vagy méretük miatt nehezen
mozdíthatóak. Ami azonban a hordókat vagy kisebb edényeket illeti, úgy vélem, hogy azok is
ide tartoznak, és esedékesek, kivéve, ha azok szintén mozdíthatatlanul a földben vannak
rögzítve, és ott vannak, mint a földhöz tartozó használati tárgyak. Ha bort hagynak hátra, úgy
vélem, hogy sem a bőrzsákok, sem a palackok nem tartoznak ide.
179. Paulus, A Sabinusról, IV. könyv.
Ha egy bizonyos mennyiségű olajat hagynak hátrahagyva, a minőség említése nélkül, nem
szokás megkérdezni, hogy az örökhagyó milyen olajat szokott használni, vagy hogy az
emberek általában milyen olajat használnak az adott környéken. Ezért az örökösnek
szabadságában áll, hogy bármilyen fajta olajat adjon az örökhagyónak, amilyet csak akar.
180. Julianus, Digest, XV. könyv.
Amikor a szemproni birtokról származó borból bizonyos mennyiségű mérő bort
hagyatékoltak, és egy kisebb mennyiséget kaptak, úgy döntöttek, hogy több nem jár, és hogy
a következő szavak: "A kapott", a hagyaték egyfajta korlátozásaként működtek.
181. Proculus, Episztolák, V. könyv.
Ha egy örököst borkiszállítással bíznak meg, akkor köteles lesz kiszolgáltatni mindazt, ami
vázákban vagy korsókban van, még akkor is, ha az edényekről nem esett szó. Sőt, bár a bort a
vázákkal és korsókkal együtt hagyhatták, mégis, azt, ami hordókban van, szintén hagyottnak
tekintik; mint ahogyan ott, ahol az örökhagyó minden rabszolgáját az egyes rabszolgák
peculiumával együtt hagyja, azokat, akiknek nincs peculiumuk, szintén hagyottnak tekintik.
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182. Javolenus, Labeo utolsó műveiről, II. könyv.
Egy bizonyos személy megbízta az örökösét, hogy adjon a feleségének bort, olajat, gabonát,
ecetet, mézet és sós halat. Trebatius azt mondta, hogy az örökös nem volt köteles az egyes
cikkekből többet adni az asszonynak, mint amennyit ő kívánt, mivel nem volt meghatározva,
hogy az egyes cikkekből mennyit kell adni. Ofilius, Cascellius és Tubero úgy vélik, hogy az
említett cikkek teljes mennyisége, amelyet az örökhagyó hátrahagyott, a hagyatékba
beletartozott. Labeo helyesli ezt, és ez a helyes.
183. "Örökösöm adjon át Lucius Titiusnak száz mérő búzát, amelynek mindegyike száz fontot
nyom." Ofilius úgy véli, hogy semmit sem hagyatékoz, és Labeo egyetért vele, mivel ilyen
fajta búza nem létezik; ezt a véleményt én igaznak tartom.
8. Pomponius, Episztolák, VI. könyv.
Ha egy örököst bíznak meg a hordókban lévő bor átadásával, és az örökhagyó hibájából nem
vette át azt, az örökös vállalja a felelősséget, ha kiönti a bort; és ha az örökhagyó pert indít a
bor visszaszerzése érdekében az örököstől, úgy ítélték meg, hogy a rosszhiszeműségre
alapított kivétel kizárja őt, ha nem fizeti meg az örökösnek a késedelme miatt elszenvedett kár
összegét.
184. Ulpianus, Sabinusról, XXIII. könyv.
Ahol valaki bort hagy, ott minden benne van, ami a szőlőből származik, és megőrzi a bor
jellegét. Ha azonban mézsört készítenek, az nem tartozik helyesen a bor fogalmába, kivéve,
ha a családfőnek ez volt a szándéka. És valójában, ahogyan a zythum nevű ital, amelyet egyes
tartományokban búzából, árpából vagy kenyérből készítenek, nem tartozik ide, úgy a sör és a
hidromeli sem. De mi lenne a helyzet a más anyagokkal kevert borral? Nem hiszem, hogy az
is beletartozik, hacsak az örökhagyó szándéka nem az volt, hogy beletartozzon. Világos, hogy
a mézzel kevert bor, vagyis a nagyon édes bor, beletartozik; és a mazsolából készült ital is,
hacsak a szándék nem volt más. A forralt és fűszerezett újbor nem tartozik bele, mert inkább
hasonlít egy vegyülethez. A vízből és szőlőből készült bor nyilvánvalóan ide tartozik. A
birsalmából készült ital és minden más, nem szőlőből származó ital nem tartozik a bor
fogalmába, ugyanígy az ecet sem tartozik ebbe a kategóriába. Ezek közül egyik sem tartozik a
bor fogalmába, ha az örökhagyó nem sorolta őket a bor fogalmába. Sabinus azonban azt
állította, hogy a bor elnevezés alá minden beletartozik, amit az örökhagyó annak tekintett.
Ezért az ecet, amelyet az örökhagyó bornak tekintett, valamint a zythum, a sör és minden más
ital, amelyet az ember ízlése és használata szerint a borhoz sorolnak, bele fog tartozni. Ha az
örökhagyó birtokában lévő összes bor savanyúvá vált, a hagyaték nem szűnik meg.
185. Ha valaki ecetet hagyna hátra, az az ecet, amelyet az örökhagyó bornak tartott, nem
tartozik bele. Az ecetben tartósított gyümölcsök is beletartoznak, mert azok az ecet fogalma
alá tartoznak.
186. Hasonlóképpen, ha valaki a birtokában lévő bort hagyja örökül, és az később savanyúvá
válik, még akkor is, ha az örökhagyó azt később az ecethez tette, akkor is az öröklött borhoz
tartozik, mert az volt kijelölve, ami a végrendelet elkészítésekor bor volt. Ez is igaz, hacsak
nem áll ellentétben az örökhagyó szándékával.
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187. Ha az örökhagyó apjának hagyatékából származó bort hagynak hátra, akkor csak azt
tekintik hagyatéknak, amit az örökhagyó bornak tartott, és nem azt, amit az apja annak
tekintett. Továbbá, ha egy peculiumhoz tartozó bort hagyatékoznak, csak az számít bele, amit
a rabszolgák bornak tekintettek. Mi az oka ennek a megkülönböztetésnek? Azért, mert az
örökhagyó apjának bora már kezdett az övé lenni, de a peculium részét képező bor a
rabszolgák használatában maradt.
188. Ugyanez a szabály vonatkozik a régi borok öröklésére is.
189. Hermogenianus, Epitoméi a jogról, II. könyv.
A bor korát a hagyatékozáskor az örökhagyó szokása szerint állapítják meg, vagyis azt, hogy
hány évet tartott szükségesnek ahhoz, hogy a bor öreg legyen, vagyis ha ez nem volt ismert.
190. Ulpianus, Sabinusról, XXIII. könyv.
"Régi bor" alatt olyan bor értendő, amely nem új, vagyis az előző évi bor is a "régi" kifejezés
alá tartozik.
191. Paulus, A Sabinusról, IV. könyv.
Mert ahol az emberek nem értenek egyet ebben a véleményben, ott bármelyik véget vagy
bármelyik kezdetet fel lehet venni a bor korának megjelölésére.
192. Ulpianus, Sabinusról, XXIII. könyv.
"Az örökösöm adjon minden évben tíz mérő bort az ilyen és ilyen birtokról származó borból a
Szo és Szo részére." Sabinus úgy véli, hogy ha egy évben nem készült bor, az örökösnek az
előző év terméséből kell az összeget az örökhagyónak juttatnia. Ezt a véleményt én is
elfogadom, ha nem ellentétes az örökhagyó szándékával.
193. Pomponius, Sabinusról, VI. könyv.
A bor hagyatéka esetén az edényekre is vonatkozik, amennyiben azok nem olyanok,
amelyeket állandó használatra tartanak fenn, például a korsók és a mérőedények.
194. Proculus, Episztolák, II. könyv.
Egy férfi a borát és az azt tartalmazó edényeket örökül hagyta. Trebatius tagadja, hogy a
hordókban lévő bor beletartozna; és úgy véli, hogy az örökhagyó szándéka más volt, mint
amit a szavai kifejeznek, továbbá a hordók nem tartoznak a boros edények közé. Bár a hordók
nem tartoznak a "boros edények" fogalmába, mégsem értek egyet Trebatius véleményével
abban, hogy a hordókban lévő bor, vagyis ami nincs az edényekben, nem hagyatékozható.
Úgy gondolom azonban, hogy ott, ahol a bort az edényekkel együtt hagyják valakire, igaz,
hogy a mértékek és korsók, amelyekbe a bort töltik, szintén az örökhagyóra szállnak; mert a
bort azért töltjük ki a korsókba és mértékekbe, hogy bennük maradjon, amíg szükségünk van
rá a használatra; és viszont, az említett korsókkal és mértékekkel együtt adjuk el. Más
szándékkal tesszük azonban hordókba, vagyis azért, hogy azokból korsókba és
mérőedényekbe merítsük, vagy hogy a hordók nélkül adjuk el.
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195. Ugyanő, Labeo utolsó műveiről, III. könyv.
Egy bizonyos örökhagyó földi urnákban tartotta a surrentumi bort, és korsókban hagyta rád.
Labeo és Trebatius úgy nyilatkozott, hogy az urnákban lévő összes bort hagyatékba adták.
196. Ha édesített borokat hagynak hátra, és a végrendelet nem tartalmaz más megjelölést, a
hagyatékba beletartoznak a következők: mézzel kevert bor, mazsolából készült bor, forralt és
fűszerezett újbor és hasonló italok, beleértve a szőlőből, fügéből, datolyából és aszalt
gyümölcsökből készült italokat is.
197. Ha egy hagyatékot a következőképpen hagynak hátra: "Adom és hagyom a korsóimban
lévő bort, az aminéziai és görög boromat, valamint minden édes italomat", Labeo úgy véli,
hogy az utóbbi kifejezés alá semmi sem tartozik, kivéve azokat az italokat, amelyeket az
örökhagyó korsóiban lévő borhoz más anyagok keverésével készítettek. Ezt a véleményt nem
utasítom el.

7. cím. A berendezések vagy eszközök hagyatékáról
198. Paulus, A Sabinusról, IV. könyv.
Ha egy földterületet mindennel felszerelve vagy felszereléssel együtt hagynak, akkor két
különálló és különálló hagyatékot kell érteni.
199. Ha a földterületet a hozzá tartozó felszereléssel együtt adományozzák, és azt
elidegenítették, a felszerelés az elhunyt végakarata alapján nem követelhető vissza.
200. Papinianus, Vélemények, VII. könyv.
Amikor egy apa, miután több gyermekét is örökösévé nevezte ki, két gyermekére elsőbbségi
hagyatékként a nagyanyjuk vagyonát hagyta, a saját vagyonából való részesedésükön felül;
úgy ítélték meg, hogy a hagyatékok a társörökösökkel arányosan egyenlő arányban
jogosultak.
201. Az ajándékba adott földet, ha a megműveléséhez szükséges eszközöket, amelyeket
görögül envykai-nak neveznek, nem hagyják vele együtt, nem adják át az örökösnek.
202. Ugyanő, Vélemények, VIII. könyv.
Egy mecénás végrendeletében egy földterületet hagyott felszereléssel együtt a felszabadított
embereire, és később egy kodicillumban azt kérte, hogy az örökhagyók haláluk után a földből
való részesedésüket a túlélőkre ruházzák; de a felszerelésről nem tett említést. Úgy ítélték
meg, hogy az átruházott földet úgy kell tekinteni, mintha azt bizalmi vagyonkezelésben
hagyta volna; de az állatok és rabszolgák időközben bekövetkezett szaporodását, valamint a
haláleset okozta veszteségeket is bele kell számítani a bizalmi vagyonkezelésbe.
203. Egy húszéves kiskorú egy földbirtokot akart a teljes felszerelésével együtt női
unokatestvérének adni, és még életében manumált bizonyos rabszolgákat, akik az említett
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földhöz tartoztak. A manumált rabszolgákat nem kell átadni az örökhagyónak, bár ilyen
körülmények között nem nyerhetik el szabadságukat. Ugyanez a jogi szabály vonatkozik arra
az esetre is, ha a szabadságot semmilyen más okból nem nyerik el.
204. Javolenus, Labeo utolsó műveiről, II. könyv.
Egy bizonyos örökhagyó két szomszédos földterülettel rendelkezett, és az egyik földterületen
használt ökröket az ott végzett munka után átvitték a másikra. Mindkét földterületet a teljes
felszereléssel együtt hagyta rá. Labeo és Trebatius úgy gondolja, hogy az ökröknek ahhoz a
földhöz kellett volna tartozniuk, ahol dolgoztak, és nem ahhoz, ahol szoktak maradni.
Cascellius ezzel ellentétes véleményen van. Én Labeo véleményét fogadom el.
205. Labeo, Paulus valószínűségek rövidítése, I. könyv.
Ha valaki egy földterületet a felszereléssel együtt kíván bárkinek átruházni, nem számít, hogy
milyen formát használ, akár a földet a felszereléssel együtt, akár a földet és a felszerelést, akár
a felszereléssel ellátott földet. Paulus: Én valóban ellenkező véleményen vagyok, mert van ez
a különbség a hagyatékok között, nevezetesen, ha az örökhagyó, aki az örökhagyást tette, a
következő formát alkalmazza: "A földet felszerelésével együtt hagyom", és a földet
elidegenítik, az örökhagyás nem lesz érvényes és nem lesz hatályos; de ha a többi forma
valamelyikét használta, akkor érvényes lesz.
206. Scaevola, Digest, XVI. könyv.
Egy örökhagyó az unokájára hagyta a birtokában lévő földeket egy bizonyos körzetben, ahogy
azok felszerelve voltak, a borral, gabonával és egy számadáskönyvvel együtt; és a következő
szavakat tette hozzá: "Mindent, ami abban a kerületben található, amikor meghalok, és
mindenfajta vagyontárgyat, ami ott van, vagy ami hozzám tartozhat". Mivel az egyik adósával
szemben még az örökhagyó életében ítéletet hoztak, ő nem tett eleget annak. Felmerült a
kérdés, hogy ami a bíróság döntése alapján járna, az az unokát illeti-e meg. A válasz az volt,
hogy a megállapított ügyben semmi nem akadályozta meg, hogy az őt megillesse.
207. Ugyanaz, Digest, XXII. könyv.
Egy bizonyos személy Pardulára hagyott, akit végrendelete szerint megszabadított egy boltot
és egy lakást, a benne lévő kereskedelmi eszközökkel és bútorokkal együtt, valamint egy
borraktárat, a borral, edényekkel, eszközökkel és az ezeket felügyelő rabszolgákkal együtt,
amelyeket szokott magával tartani. Felmerült a kérdés, hogy Pardula követelheti-e az egész
hagyatékot, mivel a ház, amelyben az átadott lakás volt, az örökhagyó életében leégett, és két
év elteltével ugyanazon a helyen újjáépítették, és a raktárat, amelyet ugyanarra a félre hagyott,
az örökhagyó elidegenítette, de a bor eladását elhalasztotta, hogy magasabb árat érjen el. A
válasz az volt, hogy az a rész, amelyre vonatkozóan az örökhagyó meggondolta magát, nem
volt esedékes.
208. Ulpianus, Sabinusról, XX. könyv.
Sabinus a Vitelliusról szóló műveiben világosan kimondja, hogy a föld felszerelésébe minden
beletartozik, amit a termények beszerzésére, begyűjtésére és megőrzésére használnak. Ez
utóbbiak beszerzése érdekében például egyes rabszolgákat alkalmaznak a föld
megművelésére, mások pedig azért, hogy munkára kényszerítsék őket, az utóbbiak közé
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tartoznak az intézők és felügyelők, továbbá a föld trágyázására biztosított, munkára törött
ökrök és nyájak, valamint a műveléshez szükséges eszközök és használati tárgyak, mint az
eke, kapa, gyomlálókampó, metszőkés, villa és más ilyen jellegű szerszámok. A termények
begyűjtésére szolgáló eszközök, mint például a prések, kosarak, sarlók a gabona vágásához,
kaszák a széna kaszálásához, kosarak, amelyekben a szőlőt szedik és szállítják, ide tartoznak.
A termés tartósítására például hordókat használnak, még akkor is, ha azokat nem lehet a
földbe temetni, és kádakat.
209. Egyes vidékeken például, ha egy parasztház jobb osztályba tartozik, akkor a tartozékok
közé tartoznak a rabszolgák, akik portások és padlótakarítók; ha pedig vannak pihenőkertek,
akkor kertészek is. Ha a földön erdő és legelő van, akkor a szarvasmarhacsordák és
pásztoraik, valamint az erdészek is ide tartoznak.
210. Paulus, A Sabinusról, IV. könyv.
A juhnyájakkal kapcsolatban a következő megkülönböztetést kell megfigyelni, nevezetesen,
hogy ha azokat azért tartották, hogy a belőlük származó hasznot megszerezzék, akkor azok
nem esedékesek a hagyaték alapján; ez azonban nem áll fenn, ha az erdőterület haszna
másképp nem szerezhető meg, mivel e hasznot a juhnyájak révén szerzik meg belőle.
211. Ulpianus, Sabinusról, XX. könyv.
Ha a földterület jövedelme mézből is áll, akkor a méhek és kaptárjaik is beleszámítanak.
212. Javolenus, Cassiusról, II. könyv.
Ugyanez a szabály vonatkozik a tenger közelében lévő házakban tartott madarakra is.
213. Ulpianus, Sabinusról, XX. könyv.
Felmerült a kérdés, hogy a földet művelő rabszolgák ellátására szánt gabona az utóbbiak
felszerelésének részét képezi-e. A legtöbb hatóság szerint nem, mert azt el kell fogyasztani;
mivel a felszerelésbe általában minden olyan dolog beletartozik, amely arra szolgál, hogy
hosszabb ideig a földön maradjon, és amely nélkül a föld birtoklása nem tartható fenn. A
rabszolgák eltartására készített élelmiszereket inkább járulékosnak tekintik, mint
olyasvalaminek, ami a művelés elősegítésére szolgál. Úgy vélem azonban, hogy az
élelmezésre szánt gabonát és bort is a felszereléshez kell sorolni, és Servius tanítványai azt
állítják, hogy ez volt az ő véleménye is. Hasonlóképpen, egyes hatóságok szerint a
vetőmagnak fenntartott gabona is a felszereléshez tartozik, és ezt helyesnek tartom, mert a
talaj megművelésére utal, és úgy fogyasztják, hogy mindig pótolják. A vetőmagnak
fenntartott gabona semmiben sem különbözik a rabszolgák élelmezésére szánt gabonától.
214. Azért említettük a magtárakat, mert a terményt ott tartják, valamint a földedényeket és a
tárolóedényeket, amelyekben a terményt tárolják, mint a termények tárolására használt dolgok
osztályába tartozó dolgokat. Ami a termények szállítására szolgál, az szintén a föld
felszereléséhez tartozik, például a teherállatok, járművek, hajók, hordók és zsákok.
215. Alfenus azonban azt mondja, hogy ha az örökhagyó bizonyos rabszolgákat
hagyatékozna, akik nem voltak a földhöz kötve, akkor azok, akik a földhöz voltak kötve, nem
számítanak bele annak felszerelésébe, mert szerinte egyetlen állat sem számít eszköznek. Ez
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nem helytálló, mert jól meghatározott, hogy azok a rabszolgák, akik a föld megművelése
céljából vannak a földön, beletartoznak annak felszerelésébe.
216. Felmerült a kérdés, hogy a földet bérlő rabszolga mint eszköz beletartozik-e a
hagyatékba. A Labeo és a Pegasus nagyon helyesen állapította meg, hogy nem, mivel nem
tartózkodik a telken, mint annak tartozéka, még akkor sem, ha az ott foglalkoztatottak felett
felügyeletet szokott gyakorolni.
217. Labeo úgy véli, hogy az erdész, akit a termés megőrzésével bíztak meg, beletartozik a
hagyatékba, de az, akit a határok fenntartásával bíztak meg, nem. Neratius azonban úgy véli,
hogy igen. Jelenleg az utóbbi vélemény érvényesül, így minden erdész beletartozik a
hagyatékba.
218. Trebatius még tovább megy, és úgy véli, hogy a pék és a borbély, akiket a paraszti
birtokok rabszolgáinak javára alkalmaznak, ide tartoznak a pék és a borbély is, valamint a
kőműves, akinek az épületek javítása a feladata, és a rabszolganők, akik kenyeret sütnek és a
házról gondoskodnak, továbbá a birtokon alkalmazott molnárok, a szakács és a stewardess,
amennyiben szolgálatukkal bármelyik férfi rabszolgát segítik; továbbá a fonók és szövők,
akik a rabszolgák ruháit készítik és az ételüket készítik.
219. Felmerül azonban a kérdés, hogy a felszereléshez tartozó tartozékok beletartoznak-e az
utóbbi örökségébe; ugyanis a gazdák javára alkalmazott rabszolgák, mint például a fonók,
szövők, borbélyok, borbélyok és szakácsok nem tartoznak a föld felszereléséhez, hanem
annak tartozékai? Úgy gondolom, hogy a szakácsok éppúgy ide tartoznak, mint a fonók és
szövők, a fent felsoroltakkal együtt, és Servius tanítványai azt állítják, hogy ez volt az ő
véleménye is.
220. Meg kell állapítani, hogy az örökhagyó szándéka az volt, hogy a fent említettek feleségei
és gyermekei, akik ugyanazon háztartás tagjai voltak, a hagyatékba beletartozzanak; mert
hihetetlen, hogy ilyen kegyetlen szétválasztást rendelt volna el.
221. Ha a nyájakat az év egy részében a földön legeltetik, és a fennmaradó időben élelmet
vásárolnak számukra; vagy ha a földet az év egy részében a rabszolgák művelik, és a
fennmaradó időben bérbe adják őket, akkor is a felszerelés részét képezik.
222. Jól ismert, hogy az intéző is (vagyis az a rabszolga, akinek az a feladata, hogy
gondoskodjon az elszámolás megfelelő elvégzéséről), valamint a hordár és a szamárvezető is
a felszereléshez tartozik.
223. A malomkövek, a gépek, a széna, a szalma, a kerék forgatására használt szamár és a
malom összes berendezése is ide tartozik; a felszerelés részét képezik a bronz üstök,
amelyben a szőlő levét főzik és fűszerezik, valamint a rabszolgák ivásra és mosásra szánt
vizét tartalmazó üstök, továbbá a trágyaszállításra használt kézi kocsik és szekerek.
224. Cassius azt mondja, hogy bármi, ami a talajhoz kapcsolódik, nem képezi a föld
berendezésének részét, mint a nád és a nádszálak, mielőtt levágják őket, mert a föld nem lehet
önmaga berendezése. Ha azonban le kellene vágni őket, úgy gondolom, hogy beletartoznak,
mert a termés megtermelését szolgálják. Ugyanez a szabály vonatkozik a karókra is.
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225. Ha van vad a földön, úgy gondolom, hogy a vadász- és nyomkereső rabszolgák, valamint
a kutyák és minden más, ami a vadászathoz szükséges, a felszereléshez tartozik, különösen,
ha a föld ebből a forrásból származik.
226. Hasonlóképpen, ha a jövedelem madárfogásból származik, a madarász rabszolgák és
hálóik, valamint az e célra használt egyéb eszközök a felszereléshez tartoznak. Ez nem
rendkívüli, hiszen Sabinus és Cassius szerint maguk a madarak is a felszereléshez tartoznak,
például azok, amelyeket háziasítottak.
227. Ha egy ember ugyanazokat az eszközöket használja különböző földterületeken, felmerül
a kérdés, hogy melyikhez tartoznak majd felszerelésként? Úgy gondolom, hogy ha az
örökhagyó szándéka egyértelmű, hogy melyik földrészlethez kívánta azokat hozzátartozni,
akkor ahhoz tartoznak, mivel a többi földrészlet mintegy kölcsönvette az említett eszközöket
ettől a földrészlettől. Ha a szándéka nem egyértelmű, akkor egyikhez sem tartoznak, mivel
nem oszthatjuk fel arányosan az eszközöket.
228. A földterületen talált bútorok vagy egyéb tárgyak, amelyeket a tulajdonos jobb rendbe
kíván helyezni, nem számítanak bele a földterület felszerelésébe.
229. Meg kell vizsgálni, hogy mi tartozik a háztartási felszerelések közé, amennyiben ez
utóbbiak hagyatékba kerülnek. A Pegazus szerint a ház felszereléséhez tartozik minden, amit
az időjárás elleni védelemre vagy a tűz megelőzésére használnak, de nem tartozik ide az, amit
élvezeti célokra használnak; ezért nem tartoznak ide sem az üvegfalak, sem a napellenzők,
amelyeket a hideg ellen vagy az árnyék biztosítására tartanak a házban. Ez volt Cassius
véleménye, aki azt szokta mondani, hogy nagy különbség van a használati tárgyak és a díszek
között, mivel a használati tárgyak azok a tárgyak, amelyeket a ház védelmére használnak, a
díszek pedig azok a dolgok, amelyek hozzájárulnak a tulajdonos öröméhez, mint például a
festmények.
230. Cassius úgy véli, hogy a ház berendezéséhez tartoznak azok a hajszálvékony függönyök,
amelyeket arra használnak, hogy az épületeket ne érje szél vagy eső.
231. A Pegazus és számos más hatóság szerint a tűzoltás céljára tartott ecet, a rongyokból
készült felmosórongyok, szifonok, rudak, létrák, szőnyegek, szivacsok, vödrök és seprűk is
ide tartoznak.
232. Ha a tulajdonos a háza számára cserepeket vagy gerendákat szerzett be, akkor azok a ház
felszereléséhez tartoznak, ha erre a célra szánták őket, és nem használták másra. Ennélfogva,
ha rendelkezett egy e célra szükséges állványzattal, az is az épület felszereléséhez tartozik.
233. Celsus azt mondja a küszöbök és ablakpárkányok fölé nyúló függönyökről, valamint az
oszlopokra függesztett függönyökről, hogy azokat inkább a bútorok közé kell sorolni; és
Sabinus és Cassius ugyanezen a véleményen van.
234. A csövek és a csáklyák szintén a felszerelés fogalmába tartoznak.
235. Hasonlóképpen, a pókhálók eltávolítására használt hosszú rudak, a szivacsok,
amelyekkel az oszlopokat, a padlót és a bútorok lábát tisztítják, valamint a mennyezetek
mosására használt létrák is használati tárgyak, mert tisztábbá teszik a házat.
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236. Papinianus a Vélemények hetedik könyvében azt mondja, hogy a díszes gipszmunkák és
a falakra erősített szobrok nem tartoznak a ház berendezéséhez, hanem magának a háznak a
részei; sőt, ahol nincsenek hozzáerősítve, ott nem is tartoznak hozzá, mert a bútorok közé
tartoznak; kivéve a rézórákat, amelyek nincsenek a falhoz erősítve; mert szerinte ezek, mint a
ház előtt függő szövetfüggönyök, a ház berendezésének részét képezik.
237. A csövek, ereszcsatornák és medencék, valamint a szökőkutakhoz szükséges egyéb
dolgok, a zárakkal és kulcsokkal együtt inkább magának a háznak a részét képezik, mint
tartozékát.
238. Hajlok arra, hogy a házhoz rögzített üvegtáblák a házhoz tartoznak, mivel amikor egy
házat megvesznek, az üvegek és a polcok is a vételár részét képezik; akár az épületben
vannak, akár ideiglenesen eltávolították őket. Ha azonban nem cserélték ki őket, de mégis
megtartották, hogy eredeti helyükre visszaállítsák őket, akkor a berendezés részét képezik.
239. Úgy gondolom, hogy a rácsokat a felszerelések közé kellene sorolni.
240. Ha egy földterületet nem a felszerelésével együtt, hanem azért adományoznak, hogy
felszereljék, felmerült a kérdés, hogy több jár-e hozzá, mintha a földterületet pusztán a
felszerelésével együtt hagynák. Sabinus a Vitelliusról szóló munkáiban kijelentette, hogy be
kell ismerni, hogy több marad ott, ahol a földet úgy adják, hogy a műveléshez szükséges
eszközökkel látják el, mint ahol azokkal felszerelve adják, és ez a vélemény, mint látjuk,
napról napra nagyobb jelentőségű és érvényű. Ezért vizsgáljuk meg, hogy e hagyaték milyen
tekintetben előnyösebb, mint a másik. Sabinus állapítja meg a szabályt, Cassius pedig
Vitelliusról szóló jegyzetében azt mondja, hogy minden, amit azért hoztak a földre, hogy
annak tulajdonosa jobban felkészüljön annak megművelésére, ide tartozik, vagyis minden,
ami ott van, hogy bőségesebb ellátásban részesüljön. Így az ilyen hagyatékkal nem a földhöz
tartozó eszközöket, hanem a saját magántulajdonát képező eszközöket hagyta hátra.
241. Ezért, ha a szükséges eszközökkel már ellátott földterületet és az ott lévő, az örökhagyó
saját használatára szolgáló bútorokat, valamint a ruházatot, nemcsak a külső ruhákat, hanem
azokat is, amelyeket az örökhagyó ott tartózkodása alatt szokott viselni, továbbá az
elefántcsontból vagy más anyagból készült asztalokat, üveg-, arany- és ezüstedényeket,
valamint a borokat, ha voltak saját használatra szántak, és minden más használati tárgyat is
beleértve, ezek is beletartoznak.
242. Ha azonban az örökhagyó bizonyos tárgyakat nem saját használatra, hanem megőrzésre
gyűjtött össze, ezek nem tartoznak ide. A raktárakban tárolt borok szintén nem tartoznak ide.
Ezt a szabályt úgy fogadtuk el, hogy amit a családfő ott gyűjtött össze, például egy
magtárban, az nem tartozhat a hagyatékba.
243. Celsus a Digestum tizenkilencedik könyvében azt is megállapítja, hogy ha a
gyümölcsöket az ingatlanon eladás céljából gyűjtik, vagy más célból, mint magának a földnek
a használatára vagy hasznára, akkor azok nem tartoznak az ingatlan felszerelései közé.
244. Celsus ugyanebben a könyvben azt is mondja, hogy ide tartoznak azok a rabszolgák, akik
a bútorokra vigyáznak, és más ilyen jellegű rabszolgák; vagyis a házi rabszolgák, akik a
földön dolgoznak, kivéve azokat, akik szabadságot kaptak, és akik a vidéken szoktak lakni.
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245. Ha az örökhagyó olyan földet hagyatékoz, amely már rendelkezik a műveléshez
szükséges eszközökkel, a hagyatékba beletartoznak azok a fiatal rabszolgák, akiket az asztal
szolgálatára tanítanak, és akiket az örökhagyó szokott ott tartani, amikor csak eljött.
246. A rabszolgák családtagjai, azaz feleségeik és gyermekeik kétségtelenül beletartoznak a
földdel és annak felszerelésével együtt történő adományozásba.
247. Ha a földterületet a berendezéssel együtt öröklik, akkor a könyvtár és a helyiségben
található minden olyan könyv, amelyet a háztartás vezetője bármikor használhatott, amikor
csak jött, beletartozik. Ha azonban a könyvek tárolására raktárat használnak, akkor az
ellenkező véleményt kell képviselni.
248. Neratius is, Rufinusnak válaszolva, az Episztolák negyedik könyvében kijelentette, hogy
egy földterület és annak felszerelésének átruházása magában foglalja a bútorokat, a borokat és
a rabszolgákat, nemcsak azokat, akik a föld megművelésében és gondozásában dolgoznak,
hanem azokat is, akik a családfő személyes szolgálatában állnak.
249. Csak olyan képeket tekintünk hagyatéknak, amelyeket a vidéki ház díszítésére
használtak.
250. Papinianus úgy véli, hogy amennyiben a földterületet a felszerelésével együtt öröklik,
nem tartoznak ide azok a rabszolgák, akik csak ideiglenesen tartózkodtak ott, és akiket az
örökhagyó nem azért hozott magával, hogy a földterületen dolgozzanak, vagy saját
szolgálatára.
251. Ugyanez a hatóság azon a véleményen volt, hogy ha a földet a felszerelésével együtt
adományozták, és az azt felügyelő gondnokot visszaküldték a tartományba, hogy korábbi
feladatai folytatására, miután elvégezte azt az ügyet, amiért jött, akkor ő is beletartozik az
adományozásba, még akkor is, ha még nem tért vissza.
252. Azt is mondja, hogy ahol az örökhagyó a kertjeit és azok berendezését tervezte, ott még a
borok is beletartoznak, amelyek azért voltak ott, hogy a tulajdonos asztalát jobban ellássák.
Más a helyzet azonban, ha a borokat raktárakban tartotta, ahonnan vagy a városba, vagy más
birtokokra szállította őket.
253. Azt is állítja, hogy amikor egy házat Umbrius Primus megbízás alapján, annak
bútorzatával együtt Claudius Hieronianusnak, egy igen előkelő embernek adományozott,
akkor az asztalokat és a többi bútort, amelyeket a házfőnök, aki éppen útnak készült indulni,
hogy átvegye egy tartomány prokonzulátusát, raktárakban tárolt, hogy biztonságosabb helyen
legyenek, beleértette.
254. Azt is elmondta, hogy véleménye szerint egy bizonyos méreg elleni ellenszer és más
gyógyszerek, valamint minden olyan ruhadarab, amelyet távozása miatt ott hagyott, a
földterület és annak felszerelései között szerepelnek.
255. Azt is kimondta, hogy amennyiben egy házat a berendezésével és a hozzá kapcsolódó
összes joggal együtt örökösödik, a városi rabszolgák, valamint azok, akik szakmunkások
voltak, és akiknek a szolgálatait más földterületeken is alkalmazták, nem tartoznak a
hagyatékba; de azt mondja, hogy a portás, a kertészek, a szobákért felelősök, a vízhordók és a
rabszolgák, akik csak a házban dolgoztak, beletartoznak. Amit azonban a szakmunkásokról
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állít, az nem igaz, ha azok a ház szolgálatára voltak szánva, még akkor sem, ha más
birtokoknak adták kölcsön őket, hogy ott dolgozzanak.
256. Véleménye szerint, ha egy házat berendezéseivel együtt terveznek, az elefántcsont
asztalok és könyvek nem tartoznak bele. Ez azonban téves, mert minden, ami a házban van,
amivel a tulajdonos jobban el van látva és kényelmesebbé tehető, benne van. Senki sem
kételkedik abban, hogy a bútorok olyan dolgok, amelyek hozzájárulnak a háztartás
vezetőjének kényelméhez. Végül Neratius az Epistolák negyedik könyvében arról tájékoztatja
Marcellus testvérét, hogy a ruházat is beletartozik a háznak a berendezéssel együtt történő
öröklésébe; és azt mondja, hogy ez különösen igaz az említett esetben, mivel azt állították,
hogy az örökhagyó, aki a birtokot örökbe adta, kivette az ezüsttáblát és a számlákat, mert aki
ezeket a dolgokat kivette, annak nem lehetett a fejében más tárgy, ami ott volt. Maga
Papinianus azonban ugyanebben a Vélemények könyvében azt mondja, hogy ha egy apa, aki
kereskedő és pénzkereskedő volt, és két fia és ugyanannyi lánya volt, őket a következőképpen
rendelte örököséül: "Fiaimnak adom és hagyom a házamat, úgy, ahogy van, berendezve, és
elrendelem, hogy adják át nekik", akkor feltehető a kérdés, hogy az árut és a zálogtárgyakat
tartalmazza-e ez a hagyaték. A bíró számára könnyű lenne az örökhagyó szándékát
megállapítani az egyéb vagyonának vizsgálatával.
257. Celsus azt mondja, hogy ha valaki a földön lakó rabszolgákat hagyja örökül, akkor az
alárendelt rabszolgák nem tartoznak bele, kivéve, ha nyilvánvaló, hogy az örökhagyó őket is
szem előtt tartotta.
258. Papinianus a Vélemények hetedik könyvében azt is kimondta, hogy a feleség, akire férje
mindent hagyott, ami a házában volt, nem követelheti lányától, aki az örököse volt, hogy adja
át az adósok kötelezettségeit és a rabszolgák eladási váltóit, amelyekről nem látszik, hogy
örökségül kapták volna, kivéve (mondja), ha egyértelmű, hogy az örökhagyónak a rabszolgák
a fejében voltak, így úgy tűnik, hogy a feleségére hagyta az említett rabszolgák átruházásának
bizonyítékait, akiket ő maga, úgy gondolta, hogy az ő tulajdonába kerülnek.
259. Ha valaki egy földterületet "felszerelésével együtt, úgy, ahogy van", és később
hozzáteszi: "bútorokkal, rabszolgákkal és minden mással együtt, ami nem volt kifejezetten
megemlítve", felmerül a kérdés, hogy e záradék hozzáadásával csökkenti-e a hagyatékot, vagy
sem. Papinianus azt válaszolja, hogy azt nem úgy fogják tekinteni, hogy csökkent, hanem
inkább úgy, hogy szükségtelenül növelte azt ez a felesleges kiegészítés.
260. Papinianus hasonlóképpen a Vélemények hetedik könyvében azt mondja, hogy ha
bizonyos kerteket minden felszerelésükkel együtt egy anya a fiára hagyományoz, és a lányára
hagyja a nők használatára szánt ezüstkészletét is, akkor véleménye szerint, ha az említett
ezüstkészlet, amelyet a kertjében tartott, a saját személyes kényelmére volt ott, akkor az a
lányáé lesz.
261. Paulus, A Sabinusról, IV. könyv.
Neratius úgy gondolja, hogy ahol egy kocsmát a felszerelésével együtt kitalálnak, ott még az
azt vezető rabszolgák is benne vannak. Meg kell azonban vizsgálni, hogy nincs-e különbség
az ivásra használt ház és a bor tárolására szolgáló raktár felszerelései között, mivel az
utóbbinak csak a következők a használati tárgyai, nevezetesen a hordók, kádak, nagy korsók,
üstök, kancsók a bor kiöntésére, és amelyeket általában a vacsoránál szoktak átadni; bronz
urnák, nagy és kis mérőedények a folyadékok számára, és egyéb ilyen jellegű dolgok; de a
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"kocsma" szóba, mivel ez egy kereskedelmi kifejezés, az üzletet lebonyolító rabszolgák is
beletartoznak.
262. Neratius úgy véli, hogy ahol a fürdőt felszereltként határozzák meg, az magában foglalja
az azt felügyelő rabszolgát is.
263. Ugyanő, Vitelliusról, II. könyv.
A páncéltermekben a tűz fenntartására alkalmazott rabszolga is szerepel.
264. Pomponius, Sabinusról, VI. könyv.
Amikor egy végrendeletbe a következő záradékot illesztették be: "Adok és hagyok minden
használati tárgyat, amely üzleteim üzletének folytatására és berendezésére, valamint malmom
és raktáram berendezésére szolgál", Servius úgy ítélte meg, hogy a malmokban lévő lovak és
a molnárszolgák, valamint az üzletekben foglalkoztatottak, a főző asszony és az üzletben
található áruk mind öröklésnek minősülnek.
265. Ha egy teljesen berendezett házat adományoznak, úgy döntöttek, hogy a bútorokat is
tartalmazzák, de a bort nem; mert ha egy házat készen berendezve adományoznak, a borokat
nem lehet úgy értelmezni, hogy azok e célból vannak ott.
266. Egy rabszolganő, akit állandóan egy vidéki ház gondozására hagytak, és akit úgy
hagynak örökül, mint aki ugyanahhoz a házhoz tartozik, ugyanúgy és ugyanezen okból
szerepel az öröklésben, mint egy erdész; mivel a házaknak ugyanúgy szükségük van őrzőkre,
mint a földeknek, egyrészt azért, hogy a szomszédokat megakadályozzák a birtokháborításban
vagy a gyümölcsök eltulajdonításában, másrészt pedig azért, hogy megakadályozzák, hogy
bárki elvigye a házban lévő vagyontárgyakat. Az épület azonban kétségtelenül a telek
részének tekinthető.
267. Alfenus, Epitoméi a Paulus-féle Digestumnak, II. könyv.
Ha egy vidéki ház használati tárgyait hagyják örökül, a jobb vélemény szerint a bútorok nem
tartoznak bele.
268. Servius azt a véleményét adta elő, hogy ahol egy szőlőskert és minden hozzá tartozó
dolog megmaradt, ott nem voltak olyan dolgok, mint a szőlőműveléshez használt eszközök.
Cornelius, amikor megkérdezték a véleményét erről a kérdésről, azt válaszolta, hogy a karók,
karók és kapák olyan eszközök, amelyek a szőlőskerthez tartoznak; ami helyes.
269. Egy bizonyos férfi a feleségére hagyott egy földterületet, ahol ő maga is lakott, úgy,
ahogy volt, művelésre berendezve. Amikor tanácsot kértek, hogy a női rabszolgák, akik fonók
és szövők voltak, beletartoznak-e a hagyatékba, azt a választ kapták, hogy ezek
tulajdonképpen nem képezik a földterület felszerelésének részét; de mivel az örökhagyó, aki a
birtokot adományozta, ott élt, nem lehetett kétséges, hogy a női rabszolgákat és más, a házfő
használatára szolgáló, a birtokon lévő vagyontárgyakat a hagyatékba kell foglalni.
270. Marcianus, Institutes, VII. könyv.
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Amikor egy festő műtermét felszereléssel együtt hagyják örökül, a viasz, a színek és minden
ilyesmi a hagyaték része, csakúgy, mint az ecsetek, az enkausztikus csempék befejezéséhez
szükséges eszközök és az olajos lombikok.
271. Amikor egy halász felszerelését hagyják örökül, Aristo szerint ez magában foglalja a
halfogáshoz használt csónakokat is. A jobb vélemény szerint ez magukat a halászokat is
magában foglalja.
272. Ahol a fürdő eszközeit hagyják örökül, ott a fürdőért felelős rabszolga is beletartozik;
ahogyan az erdő esetében az erdész, a borászat esetében pedig az azt felügyelő rabszolga is
beletartozik; mert a fürdőt nem lehet használni a fürdőzők nélkül.
273. Paulus, Vitelliusról, II. könyv.
Amikor a hentes eszközeinek hagyatéka esetében bármilyen kérdés felmerül, a hús kizárása
után meghagyjuk az asztalokat, a súlyokat, a bárdokat, a mérlegeket, a késeket és a fejszéket,
mint felszerelést.
274. Ha valaminek a felszerelését hagyják örökül, néha figyelembe kell venni a hagyatékot
hagyók személyét; mint például, ha egy malom felszerelését hagyják örökül, mivel a
rabszolgák, akik a molnárok, csak akkor tartoznak ide, ha a családfő maga vezette a malom
üzletét; mert nem mindegy, hogy az eszközöket a molnárok vagy a malom használatára
szánták.
275. Neratius azt mondja, hogy a malomkereket és a malomkövet forgató szamár nem tartozik
a föld átadásával együtt járó felszereléshez.
276. Hasonlóképpen azt mondjuk, hogy a fazekak és serpenyők egy földterület
felszereléséhez tartoznak, mert nélkülük nem lehet főzni, és nincs nagy különbség a fazekak
és a tűz fölé függesztett üstök között, mivel az utóbbiakban ivóvizet melegítenek, az
előbbiekben pedig ételt főznek. Ha azonban az üstöket is a felszereléshez soroljuk, akkor a
kancsók is, amelyekkel a vizet az üstökbe öntik, ugyanabba a körbe tartoznak; és így egyik
edény szabályos egymásutánban követi a másikat. Ezért Pedius azt mondja, hogy a legjobb,
ha nem ragaszkodunk túlságosan a szavak szó szerinti jelentéséhez, hanem mindenekelőtt azt
kell kideríteni, hogy az örökhagyó mit akart megjelölni, és azután meg kell győződni a
tartomány különböző vidékein lakók véleményéről.
277. Amikor egy rabszolga földműves kapcsán felmerül a kérdés, hogy a föld berendezésének
részeként beleszámít-e, és kétség merül fel a kérdésben; Scaevola, miután konzultáltak vele,
úgy ítélte meg, hogy a rabszolga beleszámít, ha ő gazdája bizalmas megbízottja volt, és nem
művelte a földet az abból származó jövedelem egy bizonyos összegéért.
278. Ugyanez a hatóság, amikor egy malom alsó malomkövével kapcsolatban kérdezték, azt
válaszolta, hogy az is ide tartozik, ha a gazdaságban dolgozó rabszolgák javára üzemeltetik. A
malomkő alsó részét meta, a felső részét catillusnak nevezik.
279. Amikor egy szántóvetőre vonatkozóan kérdeztek, a válasz az volt, hogy függetlenül
attól, hogy a földet ténylegesen művelő vagy a föld megműveléséhez használt ökröket etető
személyt értették-e, ő is beletartozik a hagyatékba.
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280. Azt is válaszolta, hogy a fák metszése is beletartozik, ha azokat kifejezetten a
földterülethez tartozónak tekintik.
281. A pásztorok és a kotrógépek is a hagyatékosoké.
282. Hasonlóképpen, amikor egy földterületet a következőképpen öröklik: "Maeviusnak adom
a Seian birtokot a legjobb állapotban, amiben csak fellelhető, minden eszközzel, paraszti és
városi eszközökkel és az ott lévő rabszolgákkal együtt", akkor feltették a kérdést, hogy a
vetőmagnak szánt gabona is beletartozik-e a birtokba. A válasz az volt, hogy természetesen
igen, hacsak az örökös nem tudja bizonyítani, hogy az örökhagyó szándéka más volt.
Ugyanez a hatóság hasonló véleményt fogalmazott meg a rabszolgák eltartására fenntartott
gabonával kapcsolatban.
283. Cassius szerint a rabszolgaorvos felszereléséhez tartoznak a szemmosók, a tapaszok és
más ilyen jellegű dolgok.
284. Az örökhagyó egyes rabszolgáit, akiket név szerint említett, egy olyan személyre hagyta,
akire egy földterületet és annak berendezését hagyta. Felmerült a kérdés, hogy a többi
rabszolgája, akiket nem sorolt fel, beletartoznak-e a felszerelésbe. Cassius szerint úgy
döntöttek, hogy bár a rabszolgák a föld felszerelésének részét képezték, csak azokat
tekintették öröklésnek, akiket név szerint megnevezett, mivel nyilvánvaló, hogy a családfő
nem akarta, hogy a többieket is ide sorolják.
285. Sabinus azt mondja, hogy ha egy földterületet minden benne lévő dologgal együtt
hagyatékba adnak, akkor magát a földet és mindazt, amit ott szokásosan tartanak, és ami az év
nagyobb részében ott marad, valamint azokat a rabszolgákat, akik a földön való tartózkodás
céljából szoktak oda vonulni, úgy kell tekinteni, hogy hagyatékba adták, de mindaz, amit
szándékosan a hagyaték összegének növelése céljából adtak oda, nem tekinthető hagyatékba
adottnak.
286. Amikor egy örökhagyó a következőképpen rendelkezett: "Vidéki házamat ugyanolyan
állapotban hagyom, mint ahogyan én magam birtokoltam, a bútorokkal, asztalokkal, az oda
küldendő városi és falusi szolgákkal, valamint a halálom idején az említett házban lévő
borokkal és ezen felül tíz aurei-tel együtt", mivel az örökhagyó halála napján a házban
könyvek, üvegáruk és egy kis ruhaprés volt, felmerült a kérdés, hogy ezeket a tárgyakat a
hagyatékban felsoroltak közé kell-e sorolni. Scaevola azt válaszolta, hogy csak azok a tárgyak
képezik a hagyaték részét, amelyeket konkrétan megemlítettek.
287. Az örökhagyó berendezett házat hagyott hátra, mindennel együtt, ami hozzá tartozik.
Felmerült a kérdés, hogy az örökhagyó jogosult-e az adósok kötelezettségeire. A válasz az
volt, hogy a megállapított tények alapján nem volt jogosult rájuk.
288. Paulus, Vélemények, XIII. könyv.
Azt a véleményemet adtam, hogy ha a végrendelet végrehajtása után az örökhagyó
rabszolgákat helyezett el a Seiának adományozott földön, annak megművelése céljából, akkor
azok az említett földhöz tartoztak, és annak felszerelésébe is beletartoztak; még akkor is, ha
az örökhagyó felsorolta azokat a rabszolgákat, akik az adományozáskor ott voltak, mivel nem
a hagyaték csökkentése, hanem annak növelése céljából említette őket. Ezen túlmenően nem
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kétséges, hogy a földterületre a föld megművelése céljából hozott rabszolgák is beletartoznak
annak felszerelésébe.
289. Paulus úgy ítélte meg, hogy sem a tárolt termény, sem a lovak ménese nem tartozik a
vidéki ház és annak felszerelései közé, hanem a bútorzat képezi annak részét. Az
építőmesterségben jártas rabszolga, aki évente bizonyos összeget fizet a gazdájának, nem
tartozik a ház berendezéséhez.
290. Scaevola, Vélemények, III. könyv.
Egy örökhagyó Seia-ra, akit hagyatéka egy részének örökösévé nevezett ki, elsőbbségi
hagyatékként bizonyos földeket hagyott, az azokat művelő gazdákkal és a bérlők által még
meg nem fizetett bérleti díjjal együtt, ha a nő az örököse lesz; majd egy kodicillumban a
következő rendelkezést tette: "Utólag jutott eszembe megemlíteni, hogy azt kívánom, hogy
Seia, akire a földjeimet hagyományoztam, megkapja az összes mezőgazdasági eszközt, bútort,
szarvasmarhát, gazdákat, a bérlőktől járó bérleti díjat és ellátmányt is". Felmerült a kérdés,
hogy azok a tárgyak, amelyek a földön voltak, és a háztartásfő mindennapi használatára
szolgáltak, beletartoztak-e a hagyatékba. A válasz az volt, hogy a megállapított tényeknek
megfelelően a földterületen felüli vagyontárgyakat Seiára hagyta; de nem járt neki több, mint
amit az örökhagyó kifejezetten megemlített a kodicillumban, amelyet azután készített, hogy
elfelejtette ezt egyértelműen megjelölni a végrendeletében, és amelyről kimutatta, hogy a
felszerelés fogalmába akarta belevenni.
291. Az örökhagyó a következőképpen rendelkezett bizonyos földterületeket a felszabadított
emberének: "Szabad emberemnek, Seiusnak adom és hagyom az ilyen és ilyen és ilyen
földrészleteket, felszerelve eszközökkel, ahogy vannak, minden hozadékkal és a bérlők által
fizetendő egyenlegekkel együtt, valamint az erdészekkel és azok feleségeivel és gyermekeivel
együtt.". Felmerült a kérdés, hogy a rabszolga, Stichus, aki az említett földterületek egyikét
művelte, és jelentős pénzösszeggel tartozott, a tröszt feltételei szerint tartozott-e Seiusnak. A
válasz az volt, hogy ha a földet nem gazdája megbízottjaként, hanem bérleti díj fizetése
céljából művelte, ahogyan azt az idegen bérlők szokták, akkor Seiusnak nem lenne joga
hozzá.
292. "Azt kívánom, hogy ilyen és ehhez hasonló földterületeket, minden eszközzel ellátva, és
a felső házzal együtt, adják oda nevelt gyermekemnek, Gaius Seiusnak." Felmerült a kérdés,
hogy az örökhagyó azt akarta-e, hogy a házat teljesen berendezve adják oda. A válasz az volt,
hogy a megállapított tények alapján úgy tűnik, hogy azt így akarta odaadni, hacsak az a fél,
akitől azt követelték, nem tudja egyértelműen bizonyítani, hogy a szándéka más volt. Ha
azonban a szállás berendezését, azaz az épületet hagyta volna rá, akkor a más célra szánt
rabszolgák, akiknek a szolgálatait máshol alkalmazták, nem tartoztak volna a hagyatékba.
293. Egy férfi bizonyos földeket hagyott hátra, amelyeket eszközökkel láttak el, a bérlők és
gazdák összes vagyonával és tartozásával együtt, a rabszolgákkal és a jószággal együtt,
beleértve a peculiát és az intézőt is. Felmerült a kérdés, hogy a fent említett szavak értelmében
a bérlők által fizetendő egyenlegek, akik a bérleti szerződésük lejárta után, miután biztosítékot
adtak, elhagyták a gazdaságukat, beletartoznak-e az örökségbe. A válasz az volt, hogy úgy
tűnik, az örökhagyó nem gondolt ezekre a követelésekre.
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294. A hagyatékban szereplő intézőre hivatkozva azt a kérdést is feltették, hogy a felesége és
a lánya is beletartozik-e a hagyatékba, mivel az intéző nem a földön, hanem a városban lakott.
A válasz az volt, hogy az említett ügyben semmi nem utal arra, hogy ők is beletartoztak volna.
295. Azt is megkérdezték, hogy ha az örökhagyó, miután végrendelkezett, elutazik egy
tartományba, vajon azok a rabszolgák, akik távozása vagy halála után önként és senki
felhatalmazása nélkül rokonaikhoz és ismerőseikhez költöztek a hagyatékban szereplő
földekre, beletartoznak-e a hagyatékba. A válasz az volt, hogy azok, akik úgyszólván ide-oda
vándoroltak, nem tartoztak a hagyatékba.
296. "Azt kívánom, hogy a Tizián-birtokot, felszerelésével együtt, minden mással együtt, ami
ott van, halálom után Pamphila, a felszabadított asszonyom kapja meg." Felmerült a kérdés,
hogy a rabszolga, Stichus, akit egy évvel az örökhagyó halála előtt elvittek a birtokról, hogy
nevelésben részesüljön, és azután nem tért vissza, beletartozik-e a hagyatékba. A válasz az
volt, hogy ha az örökhagyó pusztán oktatás céljából küldte el, és nem helyezte át az említett
földterületről egy másikra, akkor beletartozik.
297. "A nővéremre, Tyrannára hagyom a görögországi birtokomat, a pajtával és az összes
mezőgazdasági eszközzel együtt." Felmerült a kérdés, hogy a legelők, amelyeket az
örökhagyó az említett földdel egyidejűleg szerzett, és amelyeket mindig is annak használatára
tartott fenn, a "görögországi birtok" elnevezés alá tartoznak-e, és az öröklésbe beletartoznake? A válasz az volt, hogy ha egyesítette volna őket a görögországi birtokkal, hogy azok egy
megnevezés alatt szerepeljenek, akkor azok az öröklés részét képezték volna.
298. Ahol egy házat teljesen berendezve hagytak, ott egy ezüstözött ágykeretet, amelyet
ideiglenesen egy raktárban tároltak, nem találtak meg az örökhagyó, Titia halálakor.
Kérdezem, hogy azt is át kell-e adni az örökhagyónak. A válasz az volt, hogy ha azt rendes
körülmények között a lakásban tartották, és időközben a raktárba vitték, hogy biztonságosabb
helyen legyen, akkor mégis át kell adni az örökhagyónak.
299. Ahol az örökhagyó hozzátette a következő mondatot: "Ahogyan birtokoltam", ez arra
vonatkozik, ahogyan a földet halála idején berendezték, azaz rabszolgákkal, szarvasmarhákkal
és mezőgazdasági eszközökkel? A válasz az volt, hogy ez nem utal az örökhagyó törvényes
jogaira.
300. Pomponius, Trusts, I. könyv.
Ha egy földterületet annak felszerelése nélkül adományoznak, a hordók, olajmalmok,
olajsajtolók és minden más, a földhöz rögzített vagy arra épített dolog az adományozás részét
képezi; de ezek közül a mozgatható dolgok közül - nagyon kevés kivételtől eltekintve - egyik
sem tartozik az ingatlantulajdon fogalmába. Amennyiben a földhöz rögzített vagy arra épített
malmokkal kapcsolatban merül fel kérdés, azokat az épületek részének kell tekinteni.
301. Paulus, Vélemények, III. könyv.
Ha a földterületet "a legjobb állapotban, ahogyan az fellelhető", a hálók és minden egyéb, a
felszerelésre utaló vadászati eszköz az öröklés részét képezik, ha a földterület bevételei
elsősorban a vadászatból származnak.
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302. Ha egy ingatlanterületet örökbe adtak, "a rabszolgákkal és a szarvasmarhákkal, valamint
annak minden falusi és városi felszerelésével együtt az intéző által az elhunyt halála előtt
megszerzett peculiumot, ha az ugyanabból a földből származik, a hatóságok nagyobb része
szerint az örökhagyóé".
303. Neratius, Vélemények, II. könyv.
Amikor azt a kérdést teszik fel, hogy mi egy üzlet felszereltsége, általában azt szokták
megállapítani, hogy milyen üzletet folytatnak benne.
304. Paulus, Neratiusról, III. könyv.
Egy bérelt földterületet a felszereléssel együtt adományoztak. A bérlőnek a gazdaságban lévő
eszközei a hagyaték részét képezik. Paulus: Ez arra vonatkozik, ami a bérlő tulajdonában volt,
vagy csak arra, ami az örökhagyóé volt? Azt kell mondani, hogy a jobb vélemény szerint ez a
helyzet, kivéve, ha egyik eszköz sem tartozott a tulajdonoshoz.
305. Javolenus, Labeo utolsó műveiről, II. könyv.
Amikor egy földterület felszerelését átruházzák, Tubero úgy véli, hogy az átruházás magában
foglalja az összes olyan szarvasmarhát, amelyet a föld eltarthat. Labeo ezzel ellentétes
véleményen van, mert azt mondja, hogy ha a földterület ezer juhot képes eltartani, és kétezer
juhot tartanak ott, akkor hányat kell az öröklésbe bevonni? Nem azt kell vizsgálni, hogy az
örökhagyónak hány juhot kellett volna ott tartania, hogy az öröklésbe beleszámíthasson,
hanem azt, hogy ténylegesen hányat tartott a földön; mert a becslést nem a számból vagy a
meghagyott összegből kell elvégezni. Egyetértek Labeo véleményével.
306. Egy bizonyos magánszemély, akinek fazekasműhelyei voltak a földjén, az év nagyobb
részében fazekasainak szolgálatait mezőgazdasági munkára vette igénybe, majd a földet
felszerelésével együtt elidegenítette. Labeo és Trebatius úgy gondolja, hogy a fazekasokat
nem szabad a föld felszerelésébe beleszámítani.
307. Ha egy földterület teljes felszerelését a szarvasmarha kivételével meghagyják, Ofilius
helytelenül úgy véli, hogy a pásztorok és a juhok is a hagyaték részét képezik.
308. Ugyanő, Labeo utolsó műveiről, V. könyv.
Az agyagedények és az ólomedények, amelyekbe földet tesznek, valamint a cserepekbe
ültetett virágok Labeo és Trebatius szerint a ház részét képezik. Szerintem ez helyes, ha úgy
vannak a házhoz rögzítve, hogy mindig ott maradjanak.
309. Ofilius szerint a kézi malmokat a háztartási javak közé kell sorolni, de az állati erővel
mozgatott malmok a földhöz tartoznak. Labeo, Cascellius és Trebatius úgy gondolja, hogy
egyiket sem a háztartási javak közé kell sorolni, hanem inkább a tartozékok közé. Én úgy
gondolom, hogy ez igaz.
310. Scaevola, Digest, VI. könyv.
Egy örökhagyó az őt felnevelő férfira hagyta a tenger melletti földjét, az ott lévő
rabszolgákkal, valamint a hozzá tartozó összes eszközzel és terménnyel együtt, továbbá a
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bérlőitől járó tartozással együtt. Felmerült a kérdés, hogy a rabszolgákat, akik halászok
voltak, akik az örökhagyó személyes szolgálatában álltak, és akik mindenhová követni
szokták őt, és akiknek a nevét a város számláin szerepeltették, és akik az örökhagyó halálakor
nem voltak az öröklött földön, úgy kell-e tekinteni, mintha örökösök lettek volna. A válasz az
volt, hogy a megállapított tényeknek megfelelően nem hagyatékolták őket.
311. Egy örökhagyó a következő végrendeletet tette egyik rokonára: "Azt kívánom, hogy a
corneli birtokot, azzal a feltétellel, hogy minden, úgy, ahogy van, az összes személyes
vagyonnal és rabszolgákkal együtt, valamint a bérlőktől járó összegekkel együtt Titiusnak
adják." Ez az örökhagyó, miután egy peres ügy miatt Afrikából Rómába érkezett, magával
hozott néhány, a fent említett birtokhoz tartozó rabszolgát, hogy a tél folyamán igénybe
vehesse szolgálataikat. Felmerült a kérdés, hogy az említett rabszolgák beletartoznak-e a
trösztbe, mivel némelyikük az utazás idején a gazdaságban végzett munkájából kivált, és
otthagyta feleségét és gyermekeit, mások pedig apjukat és anyjukat hagyták maguk mögött. A
válasz az volt, hogy a megállapított tényeknek megfelelően a vizsgálat tárgyát képező
rabszolgákat a tröszt feltételei szerint át kell adni.
312. Azt is megkérdezték, hogy ugyanezen a földterületen az örökhagyó halálakor már
begyűjtött és ott maradt termés is a trösztbe tartozik-e; mivel nyilvánvalóan az volt a
szándéka, hogy rokona felé a legnagyobb nagylelkűséget tanúsítsa, amit az a kívánsága is
bizonyít, hogy a bérlők által fizetendő egyenleg is őt illeti meg. A válasz az volt, hogy az
ilyen jellegű rendelkezés megtételekor csak azt kell megvizsgálni, hogy teljesen egyértelmű
volt-e, hogy az elhunyt szándéka az volt-e, hogy a vizsgálat tárgyát képező vagyontárgyat
hagyatékba adja.
313. Az örökhagyó egy földterületet elsőbbségi hagyatékként felszabadított emberére hagyott,
akit a hagyaték egy részének örökösévé nevezett ki, az alábbiak szerint: "Pamphilus,
felszabadított emberem, azt kívánom, hogy elsőbbségi hagyatékként te kapd meg a titiusi
birtokomat, a kis szemproni birtokommal együtt, azok minden tartozékával és a személyes
vagyonnal együtt, amely halálomkor ott lesz, a rabszolgákkal együtt, akik az említett földeken
laknak, kivéve azokat, akiket a későbbiekben manumitálni fogok.". Mivel az örökhagyónak az
említett birtokon bizonyos mennyiségű bor volt hordókban, amelyek mindegyikét még
életében eladta, és amelyek árának harmadrészét megkapta, felmerült a kérdés, hogy a
hordókban maradt bor a felszabadított embert illeti-e meg az előnyben részesített hagyaték
feltételei szerint. A válasz az volt, hogy a megállapított tényeknek megfelelően ez a bor az
örökség részét képezi, hacsak a társörökösök nem tudják bizonyítani, hogy az örökhagyó
szándéka más volt. Az örökhagyó a számlakönyvében szereplő követeléseket és az említett
földön lévő pénzt is meghagyta. A pénzzel kapcsolatban a vélemény ugyanaz volt, mint a
fentiekben kifejtett.
314. A következő rendelkezést hozták: "Kívánom, hogy a Seian-birtok felét, amely apámtól
került hozzám, nővéremnek, Septitiának adjam, úgy, ahogy jelenleg van, a másik felét pedig
abban az állapotban, ahogyan halálom idején találom.". Felmerült a kérdés, hogy a fent idézett
szavak értelmében a már helyükön lévő és az épületbe való beillesztésre előkészített gerendák
és gerendák, valamint a városi és falusi felszerelés, továbbá a földön foglalkoztatott
rabszolgák az örökhagyót illetik-e meg. A válasz az volt, hogy a következő szavak: "Pontosan
úgy, ahogy van", a föld berendezésére vonatkozhatnak.
315. Az örökhagyó bizonyos földterületeket a következőképpen hagyott: "Testvéremre,
Semproniusra hagyom továbbá a kassai és noviai birtokaimat, úgy, ahogy vannak, fűzfákkal
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és erdőkkel együtt." Mivel az erdők és fűzligetek nem képezték a fent említett földek részét,
hanem azokkal szomszédos kis területeken voltak, amelyeket az örökhagyó egyidejűleg
vásárolt, és amelyek nélkül az előbbi földek nem voltak megművelhetőek, felmerült a kérdés,
hogy ezek a hagyaték részét képezik-e? A válasz az volt, hogy csak az az ingatlan képezte a
hagyaték részét, amelyet az örökhagyó kifejezetten megjelölt.
316. Ugyanez, Digest, XXIII. könyv.
Lucius Titius egy földterületet szentelt a teljes felszereléssel együtt. Felmerült a kérdés,
hogyan kell átadni, úgy, ahogyan az örökhagyó halálakor volt felszerelve, hogy az időközben
született vagy a földre vitt rabszolgák az örökösé legyenek; vagy úgy, ahogyan a végrendelet
végrehajtásakor volt felszerelve; vagy abban az állapotban kell-e átadni, ahogyan a földet
igényelték, hogy az akkor ott talált felszerelés az örökhagyó javára legyen. A válasz az volt,
hogy a hagyaték feltételeinek megfelelően a földterületen az a vagyontárgy, amely az öröklés
időpontjában található, és amely a végrendelet megnyitásakor ugyanabban az állapotban volt,
a felszerelés részét képezi.
317. Labeo, Valószínűségek, I. könyv.
Ha megvásárol egy hajót a felszerelésével együtt, akkor a hozzá tartozó hajót kell átadni
Önnek. Paulus: Semmiképpen sem; mert a hajó hajója nem tartozik a felszereléséhez, mivel a
hajó méreteiben különbözik tőle, de nem fajtájában. Szükséges, hogy bárminek a felszerelése
más jellegű legyen, bármi legyen is az. Ezt a véleményt fogadja el Pomponius az Episztolák
hetedik könyvében.

8. cím. A peculium hagyatékáról
318. Paulus, A Sabinusról, IV. könyv.
Ha egy rabszolgát a peculiummal együtt hagynak örökül, és azt vagy elidegenítik, vagy
manumitálják, vagy meghal, a peculium öröksége is megszűnik.
319. Gaius, A tartományi ediktumról, XVIII. könyv.
Ugyanis azok a dolgok, amelyek a tartozékok helyét foglalják el, kialszanak, amikor a fő
tulajdon megsemmisül.
320. Paulus, A Sabinusról, IV. könyv.
Ha azonban egy rabszolganőt a gyermekeivel együtt hagynak örökül, és vagy meghal, vagy
elidegenítik, vagy manumitálják, akkor a gyermekei az örökhagyóé lesznek, mert két
különböző hagyatékról van szó.
321. Gaius, A tartományi ediktumról, XVIII. könyv.
Ha azonban egy rabszolga az alrabszolgáival együtt hagyatékozik, az alrabszolgák öröksége
akkor is fennmarad, ha a rabszolga meghal, elidegenítik vagy manumitálják.
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5. Paulus, A Sabinusról, IV. könyv.
Ha a peculiumot hagyatékba adják, akkor jól meghatározott, hogy az örökös behajthatja a
peculiummal szemben fennálló tartozását, és kötelezhető arra, hogy azt az örökhagyónak
fizesse meg, mindazon felül, amivel ő maga tartozik a rabszolgának.
322. Ulpianus, Sabinusról, XXV. könyv.
Ha olyan peculiumot hagynak hátra, amely tárgyi javakból áll (mint például föld vagy ház), az
teljes egészében követelhető, ha a rabszolga nem tartozik urának, rabszolgatársainak vagy
urának gyermekeinek. Ha azonban ez utóbbinak vagy a fent említett más személyeknek
tartozik valamivel, a vagyont arányosan kell csökkenteni. Julianus és Celsus ugyanezen a
véleményen van.
323. Ha egy peculiumot a rabszolga adósságának levonása nélkül hagynak hátra, akkor a
hagyaték semmis, mivel a hozzáadás ellentétes a hagyaték természetével. Úgy vélem
azonban, hogy igaz, hogy a hagyaték érvényességét ez a kiegészítés nem sérti, de az
örökhagyó semmit sem tett hozzá az összegből, mivel a peculiumra vonatkozó követelés ily
módon nem növelhető. Nyilvánvaló, hogy ha feltételezzük, hogy az örökhagyó birtokába
jutott a vagyonnak, akkor rosszhiszeműségre hivatkozva kivétellel élhet az örökössel
szemben, ha pert indít ellene; hiszen őt védi az örökhagyó végrendelete, aki úgy rendelkezett,
hogy a tartozás ne kerüljön levonásra. Ha azonban a gazda kijelentette, hogy amit a rabszolga
tartozik, azt neki kell adni, vagy jelezte, hogy az utóbbi nem tartozik neki semmivel, a fent
említett kiegészítés érvényes lesz; mert a gazda pusztán akaratának kifejezésével is adhatja a
rabszolgának azt, amivel az tartozik neki.
324. Ha azonban az alszolgámat rám hagyják, felmerül a kérdés, hogy az említett alszolga
peculiuma az enyém lesz-e? Úgy gondoljuk, hogy az ő peculiumát az alszolga hagyatéka
tartalmazza, kivéve, ha ez ellentétes az örökhagyó szándékával.
325. Ha egy rabszolga és az alrabszolgája végrendeletben a szabadságra van utasítva, és a
saját vagyonukat rájuk hagyják, a végrendelet szavait az örökhagyó szándékának megfelelően
kell értelmezni, mintha ez utóbbi különálló és különálló vagyonra vonatkozna. Ennek
megfelelően egy alszolga nem lesz közös tulajdonban, ha két felszabadított ember van,
kivéve, ha ez volt az örökhagyó szándéka.
326. Ahogy egyrészt a rabszolga adóssága, vagyis az, ami a gazdájának jár, csökkenti a
peculium örökségét, úgy másrészt az, amivel a gazda tartozik a rabszolgának, növeli azt.
Császárunk és atyjának egy rescriptuma, amely a következő, azonban ellenkezik ezzel a
véleménnyel: "Ha egy peculiumot egy rabszolgára hagynak, nem illeti meg az utóbbit az a
jog, hogy az örököstől visszaköveteljen minden pénzt, amiről azt mondhatja, hogy gazdája
számlájára költötte". De mi van akkor, ha ez volt az örökhagyó szándéka, akkor nem
követelhette vissza? Amit erre a célra költött, azt bizonyosan be kell számítani azzal, ami az
urának járt. Vajon az, amit a gazdája írásban kijelentett, hogy az tőle a rabszolgának jár,
beleszámít-e a peculium hagyatékába? Pegazus és Nerva is azt mondja, hogy nem. Amikor
Gneus Domitius a lányára hagyta a peculiumát, de az két éven át nem fizette ki neki azt a
juttatást, amelyet szokott neki adni, hanem megtartotta azt saját céljaira, és kijelentette, hogy
ötven aurei tartozott a lányának, Atilicinus úgy ítélte meg, hogy ez nem tartozik a hagyatékba.
Ez a vélemény helyes, mert megegyezik a rescriptummal.

1532

327. A hagyatékból nem csak az urat megillető összeget vonják le, hanem azt is, ami az
örököst illeti.
328. Pomponius, Sabinusról, VII. könyv.
Ha valaki a hitelezőjének adná magát, hogy az arrogáljon, és a peculium alapján eljárás indul
az arrogátor ellen, úgy gondolom, hogy ugyanez a szabály vonatkozik az örökösre is.
329. Ulpianus, Sabinusról, XXV. könyv.
Végül Pegazus azt a véleményét adja elő, hogy ha egy örökös pénzt ad kölcsön egy
rabszolgának, akinek bizonyos feltétel mellett szabaddá kell válnia, mielőtt a feltétel
teljesülne, az összeget a törvény erejénél fogva levonják, és a peculium minden egyes része
csökken ezzel a tartozással.
330. Ha tehát egy rabszolga feltétel nélkül kapja meg a szabadságát, és az örökös pénzt ad
neki kölcsön, akár a gazda életében, akár a hagyaték bejegyzése előtt, Julianus véleménye
szerint a peculium öröksége csökken, bár az örökös talán soha nem lett a rabszolga ura.
331. Amikor az örökhagyó tulajdonában voltak a rabszolgák, Stichus és Pamphilus, és miután
végrendeletében manumáltatta őket, mindegyikükre hagyta a saját peculiumát, úgy döntöttek,
hogy amit az egyik rabszolga tartozott a társának, azt a peculiumából kell levenni, és hozzá
kell adni a másik örökségéhez.
332. Amikor egy rabszolgának szabadságot adtak, ha tíz aurei-t fizet az örökösnek, és a
peculiumát ráhagyják, azt is megkérdezték, hogy a tíz aurei-t, amelyet az örökösnek fizetett,
le kell-e vonni a peculiumból. Sabinus úgy véli, és ez helyes, hogy a peculium örökségét
ennyiben csökkentik.
333. Sabinus még ennél is tovább megy, és azt mondja, hogy ha egy feltételesen szabaddá
váló rabszolga eladja az örökösnek valamelyik saját rabszolgáját, akkor az utóbbit ugyanúgy
le kell vonni a peculiumból, mintha idegeneknek adták volna el.
334. Következésképpen felvetődik a kérdés, hogy ha egy rabszolga a gazdájával a szabadsága
árára vonatkozó megállapodást kötött, és a pénz egy részét kifizeti, és mielőtt a maradékot
kifizeti, a gazdája meghal, és ez utóbbi végrendeletében elrendeli, hogy az említett rabszolga
szabad legyen, és megkapja a peculium örökségét, akkor azt, amit a gazdájának fizetett, bele
kell-e számítani a peculiumába? Labeo azt mondja, hogy azt le kell vonni belőle.
Nyilvánvaló, hogy ha még nem fizette ki, hanem letétként a kezében tartotta, amíg a teljes
összeget ki nem tudja fizetni, akkor azt bele kell számítani a peculiumába.
335. Hasonlóképpen, ha a peculiumát egy rabszolgára hagyják, és az örökösnek megtiltották,
hogy az említett peculium adóstól behajtsa az esedékes követelést; tény, hogy ezt le kell vonni
az örökölt peculiumból, vagyis amit az említett adósnak hagytak, azt a peculiumból kell
elvenni.
336. Néha, amikor a peculiumot nem hagyják örökül, ezt úgy értelmezik, hogy ez megtörtént,
amint az a következő példából kiderül. Egy bizonyos ember szabadságot adott egy
rabszolgának, ha az elszámol, és száz aurei-t fizet az örököseinek. Erre vonatkozólag
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császárunk a latorával együtt egy rescriptumban kijelentette, hogy bár a peculium nem jár,
hacsak nem hagyják örökül, mégis, mondta, ha a rabszolga teljesíti az előírt feltételeket, arra a
következtetésre jutott, hogy az örökhagyó szándéka az volt, hogy a peculiumot megtartsa,
különösen mivel arra utasította, hogy a peculiumból száz aurei-t fizessen az örököseinek.
337. Ezenfelül a peculiumot úgy kell-e értelmeznünk, hogy az a halál időpontjában fennálló
összeg, vagy hozzá kell adnunk hozzá minden későbbi hozzáadást, vagy le kell vonnunk
belőle minden későbbi csökkenést? Julianus azt mondja, hogy ahol a peculiumot hagyatékba
adják, különbséget kell tenni akkor, ha azt magára a rabszolgára hagyják, és akkor, ha másra
hagyják. Ha saját magára hagyták, akkor a hagyaték átruházásának időpontját kell figyelembe
venni, ha viszont idegenre hagyták, akkor a halál időpontját kell figyelembe venni; de oly
módon, hogy a peculiumot alkotó vagyon gyarapodása a hagyatéki jogosult kezébe kerülhet;
mint például a rabszolganő utódai, vagy a szarvasmarha gyarapodása. Bármilyen, a
rabszolgák munkájából vagy bármilyen más forrásból származó gyarapodás azonban senki
mást nem illet meg, mint azt a rabszolgát, akire a peculiumot hagyatékolták. Julianus azt
mondja, hogy mindkét esetben az örökhagyó szándéka szerint kell dönteni; ugyanis amikor a
saját peculiumát a rabszolgára hagyják, valószínű, hogy az örökhagyó szándéka szerint annak
teljes gyarapodása őt illeti meg, akire a felszabadítás után a vagyona száll. Nem ez a helyzet,
ha a peculiumot másra hagyják; mégis azt mondhatjuk, hogy a szabály akkor alkalmazandó,
ha nyilvánvaló, hogy az örökhagyónak a másik féllel szemben is ez volt a szándéka.
338. Paulus, A Sabinusról, IV. könyv.
Minden, ami egy rabszolgától egy másiknak jár, akire az előbbi a saját peculiumával együtt
hagyatékozik, amelynek az örökhagyó részét képezi, nem vonható le a hagyatékból, még
akkor sem, ha az örökhagyó a rabszolgatársa.
339. Ha egy rabszolga megsebesíti valamelyik rabszolgatársát, és ezzel csökkenti annak
értékét, Marcellus szerint nem kétséges, hogy a gazdának kártérítésként járó összeget le kell
vonni a rabszolga peculiumából. Hiszen mi a különbség, ha egy rabszolga megsebesíti
rabszolgatársát, vagy feldarabolja, összetöri, vagy ellopja más tulajdonát? Ebben az esetben a
peculium kétségtelenül csökken, de nem nagyobb mértékben, mint a kár tényleges összege.
340. Ha azonban a rabszolga megsebesíti magát, vagy akár öngyilkosságot követ el, akkor
semmit sem kell levonni a peculiumból emiatt. Más véleményen lennénk, ha menekülne, mert
az értékcsökkenés összegét ennek következtében le kellene vonni a peculiumból.
341. Pomponius, Sabinusról, VII. könyv.
Ha a peculiumát a rabszolgájára vagy a fiára kívánja hagyni, mint előnyben részesített
örökséget, a peculiumban foglalt vagyont külön kell hagyni, hogy ne vonják le belőle azt,
amivel tartozik Önnek.
342. Ulpianus, Az ediktumról, XXIX. könyv.
A peculiumot olyasvalakinek is lehet hagyni, akinek nincs, mivel ilyen hagyatékot nemcsak a
jelenleg birtokolt peculiumra lehet hagyni, hanem a később megszerzettekre is.
343. Julianus, Digest, XXXVII. könyv.
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A peculiumra vonatkozó hagyaték érvénytelen, ha a rabszolga az örökhagyó életében hal
meg, de ha a rabszolga a halála idején még él, a peculiumot a hagyatékba kell foglalni.
344. Celsus, Digest, XIX. könyv.
Más a szabály, ha a rabszolgát a ruházatával együtt hagyják örökül.
345. Alfenus Verus, Digest, V. könyv.
Egy bizonyos személy a következő rendelkezést tette bele a végrendeletébe: "Ha meghalok,
rabszolgám, Pamphilus kapja meg magának a saját peculiumát, és legyen szabad".
Megkérdezték, hogy a peculiumot törvényesen Pamphilusra hagyottnak kell-e tekinteni, vagy
sem, azon oknál fogva, hogy a peculium felvételére utasították, mielőtt szabaddá válna. A
válasz az volt, hogy a két rendelkezés között, amelyek ebben az esetben összekapcsolódtak,
nem volt betartandó sorrend, és nem volt különbség, hogy a kettő közül melyiket említették
vagy írták előbb; és ezért a peculiumot jogszerűen hagyatékoltnak tekintették, mintha a
rabszolgát arra utasították volna, hogy előbb legyen szabad, és csak azután vegye át a
peculiumot.
346. Ugyanez, Paulus által írt Digestum Epitomái, II. könyv.
Saját peculiumát egy manumált rabszolgára hagyta. A végrendelet egy másik záradékával az
örökhagyó az összes női rabszolgáját a feleségére hagyta. Ezek közül az egyik a manumitált
rabszolga peculiumának részét képezte, és úgy döntöttek, hogy a nő az említett rabszolgához
tartozik, és hogy nincs jelentősége annak, hogy melyik végrendelkezés történt előbb.
347. Africanus, Questions, V. könyv.
Stichus a peculiumában tartotta Pamphilust, a mester pedig védte őt egy noxalperben, és
miután elvesztette a pert, kifizette a megállapított kártérítés összegét. Ezután végrendelettel
felmentette Stichust, és ráhagyta peculiumát. Felmerült a kérdés, hogy a Pamphilus miatt
kártérítésként kifizetett összeget magának Pamphilusnak a peculiumából vagy Stichuséból
kell-e levonni. A válasz az volt, hogy a levonást Pamphilus peculiumából kell levonni,
függetlenül attól, hogy mekkora összegről van szó; vagyis még akkor is, ha célszerű lenne őt
az elkövetett kár megtérítéseként átadni, mert minden, amit a gazda a rabszolga számlájára
kifizet, őt a gazdája adósaivá teszi. Ha Pamphilus peculiuma nem volt elegendő, akkor a
Stichus peculiumából le kellett vonni egy, a Pamphilus értékét meg nem haladó összeget.
348. Felmerült a kérdés, hogy ha Pamphilus valamilyen más oknál fogva tartozott egy
pénzösszeggel az urának, és ezt nem lehetett a peculiumából megszerezni, vajon az értékének
megfelelő összeg levonható-e Stichus peculiumából. Ezt tagadták, mert az eset nem hasonlít
az előbbihez. Azért kell levonni az alszolga árát, mert Stichus maga is adósa lett az urának az
alszolgának az utóbbi általi védelme miatt. A javasolt esetben azonban az ő peculiumából
semmit sem lehet levonni, mert Stichus nem tartozik semmivel, hanem a levonást csak
Pamphilus peculiumáért kell megtenni, aki bizonyosan nem értelmezhető úgy, hogy maga is a
saját peculiumának részét képezze.
349. Javolenus, Cassiusról, II. könyv.
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Egy bizonyos személy, aki a rabszolgája peculiumát hagyta rá, vállalta, hogy megvédi őt a
bíróságon, majd meghalt. Úgy döntöttek, hogy az örökös nem köteles a hagyaték miatt átadni
a peculiumot, hacsak nem nyújtanak biztosítékot a rabszolga védelméből eredő veszteségek
megtérítésére.
350. Marcianus, Institutes, VI. könyv.
Ha a saját peculiumát egy manumált rabszolgára hagyja, kétségtelen, hogy a peculium
hitelezői javára nem indítható ellene kereset, de az örökös nem köteles azt átadni, hacsak nem
nyújt biztosítékot az említett hitelezőkkel szembeni védelmére.
351. Papinianus, Vélemények, VII. könyv.
Ha egy gazda manumitálni kívánja rabszolgáját, és utasítja őt, hogy adjon neki egy listát
azokról a javakról, amelyekből a peculium áll, és miután ezt megtette, a rabszolga megkapja a
szabadságát, nyilvánvaló, hogy a peculiumhoz tartozó minden olyan vagyontárgy, amelyet a
rabszolga visszatartott a nyilatkozatától, nem került hallgatólagosan a kezébe, amikor
manumitálták.
352. Ha a szabadságot végrendelettel adják meg, és az örökhagyó a peculiumot is ráhagyja,
majd a rabszolgát manumifikálja, a felszabadított ember a végrendelet értelmében követelheti,
hogy a peculiumhoz tartozó követelésekkel kapcsolatos kereseti jogokat rá ruházzák át.
353. Az apai felügyelet alatt álló fiú, akire apja a peculiumát hagyta, még apja életében
manumált egy rabszolgát, aki annak részét képezte. Ez a rabszolga az összes örökös közös
tulajdonává vált, és a fiú szándéka miatt kikerült a peculiumból, mert a peculiumnak csak az a
része illeti meg az örökhagyót, amelyről kiderül, hogy az apa halálakor benne volt.
354. Marcianus, Institutes, VII. könyv.
Egy ilyen esetben nincs jelentősége annak, hogy először a peculiumot hagyományozták-e, és
a jogellenes manumíciót csak ezután adták meg, vagy fordítva.
355. Scaevola, Kérdések, VIII. könyv.
Ha Stichus manumitálása után a peculiumát ráhagyják, és az említett peculiumhoz tartozó
rabszolgát Titiusra hagyják, Julianus azt mondja, hogy a peculiumból a gazdának járó tartozás
miatt levont összeget hozzáadják ahhoz, amit az kap, akire az al-rabszolgát hagyta.
356. Labeo, Javolenus utolsó epitómái, II. könyv.
Egy gazda végakaratával felszabadította rabszolgáját, és ráhagyta a peculiumát. A rabszolga
ezer szeszterciával tartozott urának, és azt az örökösnek fizette ki. Azt a véleményt alkottam,
hogy a peculiumot alkotó összes vagyon a felszabadított rabszolgát illeti meg, ha kifizette a
pénzt, amellyel tartozott.
357. Egy gazda manumitálta rabszolgáját, aki vele közösen tartott egy alszolgát, az előbbire
hagyta a peculiumát, majd kifejezetten magát az alszolgát, akit közösen tartottak, rá és a
felszabadítottjára hagyta. Úgy véltem, hogy a rabszolga egynegyede a felszabadított nőt illeti
meg, a fennmaradó háromnegyed pedig a felszabadítottat; ez Trebatius véleménye is.
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358. Scaevola, Digest, XV. könyv.
Egy gazda végrendeletében szabadságot hagyott rabszolgájára, Stichusra, aki az egyik
felszabadított embere üzletét bonyolította le, akinek a vagyon felének a gazda volt a
végrendeleti örököse; a vagyontárgyak között szerepelt a követelések listája is. A szabadság
hagyatékát azzal a feltétellel kötötte ki, hogy a férfi számot adjon; a peculiumát pedig bizalmi
vagyonkezelésben hagyta rá. Stichus elszámolt a követelésekből, valamint a más forrásokból
szerzett összegekről, az adósok, akiknek nevében ő maga fizette ki pártfogója örököseit,
továbbra is felelősek maradtak kötelezettségeikért; és miután megkapta szabadságát, meghalt.
Felmerült a kérdés, hogy a megbízás alapján a patrónus örökösei kötelezhetők-e arra, hogy
Stichus örököseire ruházzák át a Stichus örököseivel szemben fennálló követeléseiket azokkal
az adósokkal szemben, akikért Stichus fizetett, amikor Stichusnak már semmi más tartozása
nem volt a patrónus felé. A válasz az volt, hogy erre kötelezhetők.
359. Egy bizonyos örökhagyó végrendeletével és egy kodicillummal manumifikálta
rabszolgáit, rájuk hagyta peculiumukat, és Stichusra vonatkozóan a következő rendelkezést
tette: "Azt kívánom, hogy rabszolgám, Stichus szabad legyen, és hogy tíz aurei adassék neki,
azzal a pénzzel együtt, ami az erszényemben van, és kívánom, hogy számot adjon
örököseimnek. Azt is kívánom, hogy az összes rabszolga peculiumát, akit manumifikáltam,
adják oda nekik." Felmerült a kérdés, hogy Stichus kapja-e meg az örökösöktől az ura
erszényének tartalmán felüli többletet, amelyet a halála idején a javára költött, mivel a házi
szokás szerint, ha az ura az erszény tartalmánál többet költött, azt az ura megtéríti neki. A
válasz az volt, hogy a háztartás szokására hivatkozva megállapított tények szerint ez is benne
volt a hagyatékban lévő peculiumban, ami az urától járt neki, és amit az utóbbi vissza szokott
neki adni.
360. Az örökhagyó szabadságot adott rabszolgáinak, bizonyos hagyatékokat hagyott rájuk,
majd a következő feltételt írta elő: "Kívánom, hogy a rabszolgáktól, akiket felszabadítottam,
és akikre hagyatékot hagytam, ne követeljenek számlát." Felmerült a kérdés, hogy a
peculiumukat úgy kell-e tekinteni, mintha e záradékkal rájuk hagyták volna. A válasz az volt,
hogy a megállapított tények szerint a peculiumot nem tekintették hagyatékba adottnak.
361. Azt is megkérdezték, hogy e rendelkezés értelmében a rabszolgák a hagyatékuk
részeként megtarthatják-e mindazt, ami a gazdájuktól még jár nekik, akár ha a kezükben volt
a tulajdonából, akár ha bérlői voltak, és bérleti díjjal tartoztak neki. A válasz az volt, hogy a
választ már megadták.
362. Ulpianus, Sabinusról, XLIII. könyv.
Ha egy rabszolgát hagynak örökül, nem szükséges kivenni a peculiumát, mert hacsak nem
határozzák meg kifejezetten, az nem része a hagyatéknak.
363. Celsus, Digest, XIX. könyv.
Amikor egy rabszolgát az örökhagyó szabaddá rendel, és a peculiumát ráhagyja, az alárendelt
rabszolgáit három hagyatékba foglalják.
364. Scaevola, Vélemények, III. könyv.
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"Titius fiam vegyen el a vagyonomból, mint elsőbbségi hagyatékot, ilyen és ilyen házat és
száz aurei-t." Ezután egy másik cikkely szerint az örökhagyó a gyermekeire hagyta a peculiát,
mint elsőbbségi hagyatékot. Felmerült a kérdés, hogy a száz aurei és annak kamatai
beletartoznak-e a peculium elsőbbségi hagyatékába, a többi hitelezőnek járó összegeket tőkét és kamatokat - tartalmazó számlakönyvekkel együtt. A válasz az volt, hogy ha az apa
pénzt adott kölcsön a fia nevében, és annak kamatát az utóbbinak írta jóvá, ahogyan azt
felvetették, akkor ez is a peculium hagyatékába tartozik.

9. cím. A rendelkezésekre vonatkozó hagyatékokról
365. Ulpianus, Sabinusról, XXIV. könyv.
Az örökhagyó egy örököst arra kötelezett, hogy minden évben bizonyos mennyiségű
élelmiszerrel lássa el a feleségét, és ha ezt nem teszi meg, akkor egy pénzösszeg
megfizetésére kötelezte. Felmerült a kérdés, hogy az asszony indíthat-e keresetet az örökölt
élelmezés visszaszerzése iránt, vagy az átadás pusztán önkéntes volt, és ha az élelmiszert nem
szolgáltatták ki, követelhető-e az élelem. És valóban, ha egy ilyen hagyatékot csak egyszer
hagytak hátra, és nem évente kellett fizetni, akkor kétségtelen (ahogy Marcellus megjegyzi a
Julianusról szóló Digest harminckilencedik könyvében), hogy maguknak a tárgyaknak a
leszállítása nem szükséges, de a pénzösszeg behajtására per indítható. Ezért az örökösnek joga
van a készleteket vagy a készpénzt átadni, amíg a kérdéshez nem csatlakozik a pénzben
kifejezett értékük visszaszerzésére irányuló per; kivéve, ha az örökhagyó akár
hallgatólagosan, akár kifejezetten más időpontot jelölt meg a kifizetésre. Ha azonban a
hagyatékot évente kellett volna kifizetni, akkor azt továbbra is minden évben természetben
kell teljesíteni, vagy ha ez nem történik meg, akkor az esedékes összegre vonatkozó per
évente indítható. De mi van akkor, ha egyetlen pénzösszeget hagyatékoltak, és az ellátmányt
nem szolgáltatták ki az első év végén? Kétséges-e, hogy a teljes összeg fizetendő lenne,
éppúgy, mintha a hagyaték teljes összege a készletekből esedékes lenne; vagy csupán az első
évben biztosítandó készletek becsült értékét kell figyelembe venni? Úgy gondolom, hogy az
örökhagyó szándékát kell követni, és a teljes összeget azonnal ki kell fizetni, miután az
örökös elmulasztotta a feleség ellátását, és meg kell büntetni a gyermeki jámborság hiánya
miatt.
366. Marcianus, Szabályok, III. könyv.
Ha egy bizonyos fajta élelmiszert a benne lévő edényekkel együtt hagynak hátra, és azok
elfogytak, az edények nem tartoznak a hagyatékba, mint a peculium esetében.
367. Ulpianus, Sabinusról, XXII. könyv.
Ha valaki rendelkezést hagy hátra, lássuk, mit foglal magában a hagyaték. Quintus Mucius a
Polgári törvénykönyv második könyvében azt mondja, hogy minden, amit meg lehet enni
vagy meg lehet inni, a hagyaték részét képezi. Sabinus is azt mondja a Vitelliusról szóló
könyveiben, hogy minden beletartozik az ilyen hagyatékba, amit a családfő, a felesége, a
gyermekei vagy a rabszolgái szoktak elfogyasztani, és hogy ez vonatkozik azokra a
teherállatokra is, amelyeket az örökhagyó használatára szánnak.
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368. Arisztosz azonban megjegyzi, hogy néhány olyan dolog, amit nem eszünk vagy iszunk,
beletartozik a hagyatékba; például azok, amelyeket együtt szoktunk használni velük, mint az
olaj, a halból készült mártás, a sóoldat, a méz és más ilyen jellegű cikkek.
369. Ha az étellel együtt használt tárgyakat hagynak hátra, világos (ahogyan Labeo mondja
Utolsó műveinek kilencedik könyvében), hogy egyiket sem szabad a hagyatékba foglalni,
mert ezeket a dolgokat nem esszük, hanem általuk szoktunk másokat enni. Trebatius más
véleményen van, ami a mézet illeti, és jó okkal, mert a méz fogyasztásához szoktunk.
Proculus azonban nagyon helyesen úgy véli, hogy minden ilyen jellegű tárgyat bele kell
foglalni a hagyatékba, hacsak nem nyilvánvaló, hogy az örökhagyónak nem ez volt a
szándéka.
370. Ha a hagyaték az élelmezésre vonatkozik, akkor ez magában foglalja-e azokat a
tárgyakat, amelyeket mi szoktunk fogyasztani, vagy azokat, amelyekkel másokat
fogyasztunk? Úgy kell tekinteni, hogy ez utóbbiak is a hagyaték részét képezik, kivéve, ha az
örökhagyó szándéka bizonyíthatóan más volt. Az bizonyos, hogy a mézet mindig a készletek
közé sorolják. Maga Labeo sem tagadja, hogy a halak, a sós lével együtt, amelyben pácolták
őket, szintén ide tartoznak.
371. Minden olyan ital, amelyet a háztartás vezetője bornak tekintett, a készletek közé
tartozik, de a fent említettek közül egyik sem.
372. Senki sem kételkedik abban, hogy az ecet is beletartozik az "élelmiszer" fogalmába,
kivéve, ha tűzoltási céllal tartották, mert akkor nem lehet megenni vagy meginni. Ezt Ofilius
állapította meg a Tizenhatodik Cselekvéskönyvben.
373. Amit az "az örökhagyó használatára szánt" záradékkal kapcsolatban mondtunk, úgy kell
érteni, hogy az vonatkozik a barátaira, ügyfeleire és mindazokra a személyekre, akik körülötte
vannak, de nem vonatkozik a rabszolgáira, vagy azokra, akik nem kísérik őt vagy az embereit;
például a rabszolgákra, akik a birtokain dolgoznak; Quintus Mucius pedig úgy véli, hogy csak
azok tartoznak a hagyatékba, akik nem végeznek semmilyen munkát. Ez alkalmat ad
Serviusnak arra, hogy megjegyezze, hogy a férfi és női szövőmesterek eltartására szolgáló
élelem is beletartozik az ilyen hagyatékba. Mucius azonban csak azokat akarta megjelölni,
akik az örökhagyó gondozásában vannak.
374. Hasonlóképpen a teherállatok eltartására szánt élelmiszer is a hagyaték részét képezi; ez
azonban nem vonatkozik azokra a teherállatokra, amelyeket maga az örökhagyó és barátai
használnak. A mezőgazdasági munkában foglalkoztatott vagy bérbe adott állatok élelmezése
nem tartozik e hagyatékba.
375. Az örökhagyó által raktárban tartott gabona vagy zöldség is beletartozik az élelmezési
hagyatékba, csakúgy, mint a rabszolgái vagy a teherállatai megélhetésére szolgáló árpa; ahogy
Ofilius a perrendtartásról szóló tizenhatodik könyvben megállapította.
376. Felmerül a kérdés, hogy a tűzifa, a faszén és más éghető anyagok, amelyekkel az ételt
elkészítik, beletartoznak-e az ellátmány hagyatékába. Quintus Mucius és Ofilius tagadják,
hogy ez így lenne, és azt mondják, hogy ezek éppúgy nem tartoznak bele, mint a
malomkövek. Azt is tagadják, hogy a füstölő vagy a viasz is ide tartozna. Tutilius azonban
úgy véli, hogy mind a tűzifa, mind a faszén, ha nem eladási céllal tartják, ide tartozik. Sextus
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és Caecilius is azt állítja, hogy a füstölő és a viaszgyertyák, amelyeket háztartási használatra
tartanak, ide tartoznak.
377. Servius, On Mela, azt mondja, hogy az illatszereket és a levelekhez használt papiruszt is
az ellátmányok közé kell sorolni. A jobb vélemény az, hogy mindezeket a cikkeket, beleértve
az illatszereket is, ide kell sorolni, és hogy az örökhagyó napi könyvelésére szánt
papiruszlapok ugyanebbe a kategóriába tartoznak.
378. Kétségtelen, hogy az asztali kiszolgálásra szolgáló edények is ide tartoznak. Aristo
azonban azt mondja, hogy a hordók nem tartoznak ide, és ez helyes, összhangban azzal a
megkülönböztetéssel, amelyet korábban a borral kapcsolatban tettünk. Nem tartoznak ide a
gabona vagy zöldség tárolására szolgáló edények, ládák, kosarak vagy bármi más ilyen
jellegű dolog sem, amit a raktárakban vagy pincékben, ahol az élelmiszereket tárolják,
használatra tartanak, hanem csak azok a tárgyak, amelyek nélkül az élelmiszereket nem lehet
megfelelően felhasználni.
379. Paulus, A Sabinusról, IV. könyv.
Mivel a folyadékok nem tarthatók tárolóedények nélkül, kiegészítőként magukkal visznek
minden olyan tárgyat, amely nélkül nem lehet őket tartósítani. Az edényeket azonban,
amelyek a készletek hagyatékának tartozékai, nem hagyják örökül. Végül, miután a készletek
elfogytak, az azokat tartalmazó edények már nem járnak. De még ha a készleteket kifejezetten
az edényekkel együtt hagyják is, az utóbbiak nem esedékesek, miután a készletek elfogytak,
vagy az örökhagyó megfosztották tőlük.
380. Ha a raktárban lévő rendelkezéseket bárkire hagyják, az örökhagyó összes rendelkezése
nem képezi a hagyaték tárgyát.
381. Hasonlóképpen, ha valaki, aki szokta eladni a terményeit, ellátmányt hagy hátra, akkor
nem úgy tekintik, hogy mindent, ami a kezében volt, mint árut hagyott volna hátra, hanem
csak azt, amit saját maga számára tartalékként elkülönített. Ha azonban azt, amije volt,
válogatás nélkül szokta felhasználni, akkor csak az a mennyiség tartozik a hagyatékba, amely
elegendő volt a saját maga, a rabszolgái és a többi személy éves fogyasztására, akik körülötte
voltak. Sabinus azt mondja, hogy ez általában kereskedők esetében fordul elő, vagy amikor
egy raktár, amely olajat vagy bort tartalmazott, és amelyet eladni szoktak, a hagyaték részét
képezi.
382. Úgy értesültem, hogy az "élelmiszerellátás" kifejezés mindenféle élelmiszerre
alkalmazható.
383. Ha Rómában lévő javakról van szó, akkor azokat hagyják-e örökül, amelyek a
külvárosokban vannak, vagy csak azokat, amelyek a falakon belül vannak ? Míg ugyanis
szinte minden várost falak vesznek körül, Rómát a külvárosai veszik körül, és Róma városát a
külvárosai határolják.
384. Ha egy városban hagynak hátrahagyott élelmiszert, Labeo szerint minden olyan tárgyat,
amely bárhol megtalálható, hagyatéknak kell tekinteni, még azokat a tárgyakat is, amelyek
egy vidéki székhelyen vannak, de városi fogyasztásra szánták őket; ahogyan "városiaknak"
nevezzük azokat a rabszolgákat, akiknek a szolgáltatásait a városon kívül szoktuk igénybe
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venni. Ha azonban az ellátmány a városon kívül található, akkor is úgy tekintjük, hogy
Rómában van, és ha a városhoz tartozó kertekben van, akkor ugyanez a szabály érvényes.
385. Amennyiben a bor kivételével bárkire hagyatékot hagynak, a bor kivételével az összes
tartalékot a hagyatékba tartozónak kell tekinteni. Ha azonban a végrendeletben kifejezetten
úgy rendelkeztek, hogy a Rómában lévő bor kivételével minden ellátmányt hagyatékba adnak,
akkor csak a Rómában lévő ellátmányt tekintették a hagyatékba tartozónak. Ezt Pomponius a
Sabinusról szóló hatodik könyvében állapította meg.
386. Ugyanő, A Sabinusról, IV. könyv.
Minden, amit meg lehet inni, nem tartozik a "rendelkezések" fogalmába, különben minden
olyan gyógyszert, amely folyadék, be kellene vonni a hagyatékba. Ezért csak azok tartoznak
bele, amelyeket táplálkozás céljából isznak, és az ellenszerek nem tartoznak ebbe a
kategóriába; ahogy Cassius nagyon helyesen megjegyzi.
387. Egyes hatóságok tagadják, hogy a bors, a zsálya, a köménymag, az assaf?dita és más
ilyen jellegű cikkek a rendelkezések közé tartoznának, de ezt a véleményt nem fogadják el.
388. Ugyanő, A Sabinusról, X. könyv.
A pékség eszközei és a főzéshez használt edények nem tartoznak az élelmiszerekre vonatkozó
hagyatékba.
389. Scaevola, Vélemények, III. könyv.
"Azt kívánom, hogy minden ellátmányom az anyámhoz vagy a vele lévő gyermekeimhez
kerüljön." Kérdezem, hogy ha egy gyámolt gyámjai azt mondják, hogy csak a lakóhelyén
található élelmiszert hagyta örökül, és a raktáraiban találtak bizonyos korsó bort, vajon ezek is
beletartoznak-e a hagyatékba. A válasz az volt, hogy minden olyan készlet, amelyet valahol a
saját használatára tartott, benne van.

10. cím. A háztartási ingóságok hagyatékáról
390. Pomponius, Sabinusról, VI. könyv.
A családfő bútorai vagy háztartási eszközei, de nem tartoznak ide az ezüst- vagy
aranytárgyak, illetve a ruházat,
391. Florentinus, Institutes, XI. könyv.
Vagyis az ingóságok, de nem az állatok tartoznak ide.
392. Paulus, A Sabinusról, IV. könyv.
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A háztartási javak hagyatéka a következőket foglalja magában: szekrények, padok,
ágyneműtartók, ágyak, még az ezüsttel berakott ágyak is, matracok, takarók, párnák, vizes
vázák, medencék, kandeláberek, lámpák és merőkanalak.
393. Rendszerint ide tartoznak például a bronz edények, például azok, amelyeket nem
rögzítenek egy bizonyos helyre.
394. Ezek mellett erős dobozok és koporsók is vannak. Egyes hatóságok nagyon helyesen úgy
vélik, hogy a ruhák vagy könyvek tárolására szolgáló szekrények és komódok nem sorolhatók
a háztartási cikkek közé, mivel az árucikkek, amelyek tárolására szolgálnak, nem tartoznak
ebbe a kategóriába.
395. Az étkezésre és ivásra egyaránt használt üvegedények a háztartási cikkek közé tartoznak,
valamint az agyagedények, nemcsak a közönséges, hanem a nagy értékűek is. Mert
kétségtelen, hogy az ezüst medencék és tálak, az arannyal vagy ezüsttel berakott és
drágakövekkel kirakott asztalok és ágyneműtartók a háztartási cikkek fogalmába tartoznak,
mégpedig olyan mértékben, hogy ugyanez a szabály érvényesül, ha teljes egészében ezekből a
nemesfémekből készültek.
396. Az irizáló üvegből és kristályból készült vázák esetében kétséges, hogy ritkaságuk és
értékük miatt a háztartási cikkek közé tartoznak-e, de ugyanez a szabály vonatkozik rájuk is.
397. Az sem számít, hogy a háztartási eszközök milyen anyagból készültek, de sem
ezüstpoharak, sem ezüstvázák nem tartoznak ide, a kor szigorúsága miatt, amely nem engedi
meg az ezüst bútorokat. Jelenleg azonban, ha egy ezüst gyertyatartót a tudatlanok téves
felfogása miatt az ezüstneműek közé sorolnak, azt úgy tekintik, hogy az a tárgy részét képezi,
és a tévedés megalapozza a jogot.
398. Ugyanez, a felszerelés jelentését illetően.
A négykerekű szekér és a hozzá tartozó párnák a háztartási eszközök fogalmába tartoznak.
399. Ugyanő, A Sabinusról, IV. könyv.
A kárpitok, valamint az ülések és székek egyéb huzatai tekintetében felmerülhet a kérdés,
hogy ezek a ruházati cikkek közé tartoznak-e, mint takarók, vagy a háztartási cikkek közé,
mint párnák, amelyek - helyesen szólva - nem takarók. Úgy gondolom, hogy a jobb vélemény
az, hogy ezeket a háztartási cikkek közé kell sorolni. Ami a járművek fölé helyezett ruhákat
vagy vászonhuzatokat illeti, kétséges, hogy a háztartási cikkek közé kell-e sorolni őket? Azt
kell mondani, hogy ezeket inkább az utazásra szánt poggyászok közé kellene sorolni, éppúgy,
mint a bőröket, amelyekbe a ruhákat csomagolják, és a pántokat, amelyekkel az említett
bőröket általában rögzítik.
400. Alfenus, Epitoméi a Paulus-féle Digestumnak, III. könyv.
Úgy vélem, hogy a családfő szokásos használatára szánt dolgokat a háztartási cikkek közé
kell sorolni, ha nincs rájuk jellemző külön elnevezés. Ezért azok a tárgyak, amelyeket
valamilyen kereskedelemben használnak, és nem a családfő szokásos használatára
alkalmasak, nem tartoznak a háztartási cikkek fogalmába.
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401. A kis írótáblák és jegyzetfüzetek nem minősülnek háztartási cikknek. 7. Celsus, Digest,
XIX. könyv.
Labeo szerint a "supellex" kifejezés azon személyek szokásából származik, akik, amikor
útnak indultak, bőrbe szokták csomagolni a számukra hasznos tárgyakat.
402. Tubero a háztartási javak fogalmát úgy próbálja magyarázni, mint a családfő mindennapi
használatára szánt használati tárgyak, amelyek nem tartoznak más megnevezés alá, mint
például az élelmiszer, az ezüsttányér, a ruházat, a díszek, a gazdálkodáshoz vagy a házhoz
szánt eszközök. Nem furcsa, hogy az elnevezés a polgárok szokásaival és a különböző tárgyak
használatával együtt változott; ugyanis a háztartási eszközök régebben agyagból, fából,
üvegből vagy rézből készültek, később elefántcsontból, teknőspáncélból és ezüstből, jelenleg
pedig aranyat, sőt ékszereket is használnak ilyen tárgyak anyagaként. Ezért inkább a tárgyak
természetét kell figyelembe venni, mint azt, hogy milyen anyagból készültek, hogy eldöntsük,
hogy háztartási cikknek, ezüsttálnak vagy ruházatnak kell-e őket minősíteni.
403. Servius elismeri, hogy meg kell állapítani a hagyatékot szerző személy szándékát, és azt,
hogy milyen kategóriába szokta helyezni a hagyaték tárgyait. Ha azonban valaki olyan
dolgokat szokott háztartási javaknak nevezni, amelyeket kétségtelenül máshová kellene
sorolni (mint például az asztali ezüsttányérokat, köpenyeket és tógákat), akkor emiatt nem
szabad azt állítani, hogy az általa hagyott tárgyak is a háztartási javak közé tartoznak; mert az
elnevezéseket nem egyes személyek véleményéből, hanem az emberek általános szokásából
kell levezetni. Tubero azt mondja, hogy ez számára nem tűnik világosnak, mert azt kérdezi,
hogy milyen értékűek a nevek, hacsak nem az azokat használó személy szándékát mutatják.
És valóban, nem hiszem, hogy bárki olyasmit mondana, amit nem szándékosan mondott,
különösen, ha azt a kifejezést használta, amellyel a cikket általában nevezik; hiszen a beszédet
használjuk, és senkiről sem feltételezhető, hogy olyasmit mondott volna, ami nem volt a
fejében. Bár azonban Tubero ítélete és tekintélye nagy súllyal esik latba nálam, mégsem térek
el Servius véleményétől, miszerint nem szabad úgy tekinteni, hogy valaki azért mondott
valamit, mert nem használta azt a nevet, amellyel azt jelölik. Mert bár a beszélő szándéka
előnyösebb és fontosabb, mint a szavai, mégis, senki sem tekinthető úgy, hogy beszéd nélkül
mondott volna valamit, hacsak valóban nem azok, akik nem tudnak beszélni, és gesztusaik és
bizonyos hangok kiadása, vagyis artikulálatlan kifejezések révén úgy tekintik, hogy beszéltek.
404. Modestinus, Vélemények, IX. könyv.
Miután egy férj a feleségére hagyott egy házat annak minden tartozékával, eszközével és
bútorával együtt, feltették a kérdést, hogy az evésre és ivásra szolgáló ezüst étkészlet is a
hagyaték részét képezi-e? A válasz az volt, hogy ha a bútorok között bármi ezüstből készült
tárgyat találnak, akkor az beletartozik, de az asztali ezüst nem, kivéve, ha az örökhagyó
bizonyítani tudja, hogy az örökhagyónak az volt a szándéka, hogy azt is hagyatékba adja.
405. Papinianus, Vélemények, VII. könyv.
Ha háztartási ingóságokat hagynak hátra, és a tárgyak leírását tudatlanságból szükségtelenül
aprólékosan határozzák meg, ez nem érinti az általános hagyatékot. Ha azonban a megjelölt
tárgyak számát adják meg, az összeget úgy kell érteni, hogy az említett háztartási cikkek
fajtájára tekintettel csökkentették. Ugyanezt a szabályt kell betartani akkor is, ha földterületet
minden felszerelésével együtt hagyatékoznak, és bizonyos számú, különböző típusú
munkaeszközt említenek.
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406. Jól ismert, hogy mindenféle anyagból készült asztal (például ezüstből vagy ezüsttel
berakott) a háztartási cikkek közé tartozik. A mai kor szokása az ezüst ágyékokat és az ezüst
kandelábereket a háztartási cikkek közé sorolja; hiszen, mint Homérosz mondja, Odüsszeusz
egy zöld fa törzséből készült ágyékot díszített fel arannyal és ezüsttel, amelyről Pénelopé
felismerte a férjét.
407. Amikor az örökhagyó a teljes háztartási vagyonát hagyta, bizonyos zálogul kapott
ezüsttányért nem tekintettek annak, mivel csak a saját vagyonát hagyta, különösen mivel az
említett ezüsttányért a hitelező nem használta fel az adós beleegyezésével, hanem a
kötelezettség megfizetésének biztosítékaként tette félre, hogy azt a kötelezettség teljesítése
után visszaadja.
408. Javolenus, Labeo utolsó műveiről, III. könyv.
Egy bizonyos férfi, aki szokása volt, hogy minden ruházatát, valamint különböző tárgyait
"bútorokként" tüntette fel a költségszámláján, a háztartási ingóságait a feleségére hagyta.
Labeo, Ofilius és Cascellius nagyon helyesen tagadják, hogy a ruházatot a hagyatékba
foglalták volna, mert nem lehet azt mondani, hogy a ruházatot a bútorok közé sorolják.
409. Ugyanő, Labeo utolsó műveiről, X. könyv.
Labeo és Trebatus úgy gondolja, hogy a vízsugár alá helyezett sárgaréz vázák, valamint más,
inkább szórakozásra, mint használatra szánt tárgyak nem tartoznak a háztartási cikkek közé.
Az irizáló üvegből és kristályból készült edényeket, amelyek ivásra szolgálnak, szerintük a
háztartási cikkek közé kell sorolni.
410. Labeo, Paulus valószínűségek epitómái, IV. könyv.
Ahogyan a városi és a falusi rabszolgákat nem a hely szerint különböztetik meg, ahol vannak,
hanem a foglalkoztatásuk jellege szerint, ugyanígy a városi készleteket és a háztartási javakat
is aszerint kell osztályozni, hogy a városban használják-e őket, és nem pusztán aszerint, hogy
ott vagy máshol vannak-e; és nagyon nagy különbség, hogy a városban lévő készleteket és
háztartási javakat a városban hagyják-e, vagy ott, ahol a városhoz tartozónak hagyják őket.
411. Modestinus, Vélemények, IX. könyv.
Véleménye szerint, ha a férj végrendeletében a háztartási ingóságait a feleségére hagyja,
akkor soha nem lehet úgy tekinteni, hogy a férj a lakást, amelyben az említett háztartási
ingóságok voltak, a feleségére ruházta volna; és ezért kétségtelen, hogy ha a nő a lakást
magának követelné, az ellentétes lenne az elhunyt szándékával.
412. Callistratus, A bírósági vizsgálatokról, III. könyv.
Ha egy földterületet adományoznak, annak felszerelése nem tartozik a hagyatékba, kivéve, ha
ezt kifejezetten megemlítették; ha egy házat adományoznak, sem a használati tárgyak, sem a
bútorok nem tartoznak bele, kivéve, ha ezt az örökhagyó kifejezetten megemlítette.
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XXXIV. könyv

1. A megélhetési vagy élelmezési hagyatékokra vonatkozóan.
2. Az arany, ezüst, díszek, ékszerek, illatszerek, ruhák, gobelinek és szobrok hagyatékáról.
3. A felelősség alóli felmentésről szóló hagyatékátadással kapcsolatban.
4. A hagyatékok és a bizalmi vagyonkezelések törléséről vagy átruházásáról.
5. Kétséges ügyekben.
6. A büntetés címén tett hagyatékokra vonatkozóan.
7. Cato uralmáról.
8. A nem írásba foglaltnak tekintett végrendeletek figyelembevétele.
9. Azokra vonatkozóan, akiket megfosztanak örökségüktől, mint arra érdemteleneket.

*******************************************
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1. cím. A megélhetési vagy élelmezési célú hagyatékokra vonatkozóan
Ulpianus, Minden törvényszékről, V. könyv.
Amennyiben tartást hagynak hátra, akkor azt lehet mondani, hogy a víz is a hagyaték részét
képezi, ha a hagyatékot abban a régióban teszik, ahol a vizet szokásosan értékesítik.
1. Marcianus, Institutes, VIII. könyv.
Ha valaki olyan rabszolgáknak, akiket feljogosított, tartást hagy, még akkor is, ha maguk a
rabszolgák hagyatékoltak, és a hagyatékosokat arra kérték, hogy manumitálják őket, akkor is
részesülhetnek a vagyonkezelés előnyeiből; amint azt az isteni Severus és Antoninus egy
rescriptumban kimondta.
2. És még ha a tartás alapjául szolgáló vagyontárgyat el is veszítené az államkincstár, a tartást
akkor is biztosítani kell, mintha az bármelyik jogutódra szállt volna át.
3. Ulpianus, A konzul kötelességeiről, II. könyv.
Amikor a szabadosoknak tartás céljából hagyatékot adnak, a bírák szoktak osztozni az
utóbbiakkal az örökösök számának arányában, hogy ne legyenek kénytelenek minden egyes
örököstől kis mennyiségben beszerezni tartási eszközeiket; és ezt a felosztást ugyanúgy fenn
kell tartani, mintha maga a családfő osztotta volna fel a szabadosokat. Elfogadták azt a
gyakorlatot, hogy vagy az elhunyt kívánságának megfelelően, vagy saját belátásuk szerint
választanak ki egy örököst, akinek a tartási eszközöket biztosítani kell, amint azt a következő
Rescripta mutatja: "Elküldöm önnek a Favilla felszabadítottjai által hozzám benyújtott
kérvény másolatát, azon oknál fogva, hogy sokan végrendeleteikben elrendelik, hogy a
felszabadítottjaik számára a szükséges ellátást biztosítsák, amely, mivel kis összegű, szinte a
semmire csökken, ha egy birtoknak több örököse van. Ezért úgy gondolom, hogy helyesen
cselekszik, ha Favilla örököseinek vagy képviselőiknek összehívása után eldönti, hogy
melyiküknek adjon egy pénzösszeget, amelynek kamataiból az említett felszabadított ember
eltartása fizethető. Aki ezt a pénzt kapja, köteles biztosítékot nyújtani azoknak, akik azt
adományozzák, hogy amennyiben az említett felszabadítottak közül valamelyik meghal, vagy
más módon megszűnik állampolgár lenni, a tőke annyi részét visszafizeti, amennyit a
számítás arányosan tesz ki.". Az isteni Pius egy bizonyos Rubrius Telesphorushoz intézett
rescriptumában a következőképpen nyilatkozott: "A konzulok, miután összehívták
mindazokat, akiket a bizományi szerződés értelmében a tartásdíjjal való ellátással bíztak meg,
határozzák meg, hogy az örökösök közül valamelyik örököstől kapja-e meg az összes örökös,
ami jár neki, vagy pedig a felosztás arányosan történjék, és hogy kiket értesítsenek erről, és ki
által történjék ez. Ha az örökhagyótól ezen az alapon bármi járna önöknek, a kincstár is
ugyanezt az utat kövesse; és már most tudják, hogy a fizetésképtelenek részesedése nem fogja
a többi örökösök terheinek növekedését okozni." Az örökösöknek nem kell a
fizetésképtelenségük miatt az örökösökre háruló terheket megnövelni.
4. Modestinus, Vélemények, X. könyv.
"Azt kívánom, hogy a földjeimet, amelyekkel Kíosz szigetén rendelkezem, adják át
felszabadítottjaimnak és felszabadított asszonyaimnak, akiket még életemben
végrendeletemmel vagy kodicillummal manumifikáltam, vagy akiket a későbbiekben
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manumifikálhatok, hogy élelmüket és ruházatukat tőlük kapják, ahogyan azt tették, amíg én
éltem."" Kérdezem, hogy mit jelentenek ezek a szavak; azt jelentik-e, hogy a felszabadítottak
maguk is az említett földekből kapják meg tartásukat, vagy azt, hogy az örököstől kapják meg
élelmüket és ruházatukat, azon felül, amit a földekből kapnak? És a földek tulajdonjoga vagy
haszonélvezete megmaradt-e? Ha a tulajdonjog megmaradt, és a földek jövedelméből az
élelmezéshez és ruházkodáshoz szükségesnél nagyobb összegre tesznek szert, akkor a többlet
a patrónus örökösét illeti meg ? És ha az említett felszabadítottak közül néhányan meghalnak,
akkor az ő részük a tröszt túlélő kedvezményezettjeire száll-e; és ha a tröszt hatálybalépésére
kijelölt idő után halnak meg, akkor az ő részük az ő örököseikre száll, vagy az örökhagyó
örököseire száll vissza? Modestinus válaszolt: "Nekem úgy tűnik, hogy ezeket a földeket, és
nem csupán a haszonélvezeti jogot hagyták a felszabadítottakra, hogy teljes mértékben ők
rendelkezhessenek felettük; és ezért, ha az említett földek jövedelméből a fenntartásukhoz
szükségesnél többet kapnak, az a felszabadítottakat illeti meg. Még ha a tröszt egyik
kedvezményezettje meg is halna, mielőtt a tröszt hatályba lépne, az ő részesedése a többi
kedvezményezetté lesz, és azok, akik a tröszt hatályba lépése után halnak meg, a részüket az
örököseikre fogják átruházni.".
5. Lucius Titius végrendeletében, anélkül, hogy bármilyen feltételt szabott volna, elrendelte,
hogy az örökösei közé tartozó gyermekei élelemmel és ruházattal lássák el a
felszabadítottakat. Kérdezem, hogy ha az említett szabadok eljárást indítanak anélkül, hogy a
patrónusuk gyermekeivel kommunikálnának, megkaphatják-e az élelmet és a ruhát.
Modestinus azt válaszolta, hogy a jelzett esetben semmi sem akadályozza meg, hogy ők
indítsanak pert, amennyiben a hagyatékot végrendeletileg feltétel nélkül rájuk hagyják.
6. Ugyanő, Vélemények, XI. könyv.
A következő szavakat illesztették be egy végrendeletbe: "Minden felszabadított emberünket a
saját belátása szerint fogja ellátni élelemmel, mivel tisztában van vele, hogy milyen szeretettel
tekintek rájuk". Egy másik helyen az örökhagyó azt is mondta: "Prothymust, Polychroniust és
Hypatiust a te gondjaidra bízom, hogy veled élhessenek, és arra kérlek, hogy lássad el őket
élelemmel". Kérdezem, hogy mindnyájuknak kell-e élelmet adni, vagy csak azoknak, akiket
az örökösöknek ajánlott, és elrendelte, hogy velük lakjanak. Modestinus azt válaszolta, hogy
az elmondott esetnek megfelelően a megélhetést valamennyi felszabadítottnak meghagyják,
amelynek mértékét a jó polgár ítélőképessége szerint kell meghatározni.
7. Javolenus, Cassiusról, II. könyv.
Ahol tartást hagynak hátra, ott az élelem, a ruházat és a szállás is beletartozik, mert ezek
nélkül a test nem tartható fenn; de a tanításra vonatkozó dolgok nem tartoznak a hagyatékba,
8. Paulus, Vélemények, XIV. könyv.
Kivéve, ha bizonyított, hogy az örökhagyó másként kívánta.
9. Papinianus, Vélemények, VII. könyv.
Úgy határoztak, hogy ha egy, a felszabadítottak támogatására szánt pénzösszeg főösszegét az
elhunyt végakaratának megfelelően több örökös közül az egyikre hagyják elsőbbségi
hagyatékként, akkor nem kötelezhető arra, hogy biztosítékot nyújtson arra, hogy a
társörökösöknek átadja a felszabadítottak bármelyikének a részesedését, aki esetleg meghal.
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Ezért ebben az esetben a nem járó pénz miatt nem lehet keresetet indítani, és a praetoriánus
keresetnek sem lehet helyt adni, még az összes felszabadított ember halála után sem. Más a
helyzet azonban akkor, ha az örököst a hagyaték felosztására utasították; ez az ügy ugyanis
csak pillanatnyi figyelmet igényel, a támogatás biztosításának szükségessége azonban
hónapokra és évekre terjed ki, és a felelősnek is gondot okoz.
10. Ugyanő, Vélemények, VIII. könyv.
Egy örökhagyó, aki két örököst jelölt ki, a következő rendelkezést illesztette végrendeletébe:
"Arra kérlek téged, Gaius Seius, hogy abból, amit a vagyonomból szerezni fogsz, adj az ilyen
és olyan nevelt gyermekeimnek fejenként tíz aurei-t, és azt kívánom, hogy ugyanekkora
összeget tarts meg a kezedben, hogy annak kamataiból eltartsd őket; a maradékot pedig fizesd
ki Numeriusnak, a mi közös szabadosunknak". A meghozott vélemény az volt, hogy bár
Gaius Seius nem adhatta el a hagyatéki vagyont, mert más örököst jelöltek ki, mégis joga van
követelni a nevelt gyermekekre hagyott pénzt, hogy azt megtarthassa és kifizethesse nekik, a
falkidi törvény rendelkezései szerint; ez azonban nem vonatkozik a hagyatékban hagyott
összeg fölötti részre.
11. Úgy gondoltam, hogy ha egy mecénásnő egy bizonyos szabadosra hagyott húsz, évente
fizetendő aurei-t, valamint egy bizonyos mennyiségű búzát és bort, amelyet minden hónapban
le kell szállítani, akkor jogosan lehetett volna igényt tartani egy olyan vagyonkezelői
szerződés előnyére, amelynek értelmében ugyanannyi élelmet és ruhát hagyott másokra, mint
amennyit életében szokott nekik adni.
12. Ugyanő, Vélemények, IX. könyv.
Amikor több örökös közül az egyiket arra utasították, hogy egy bizonyos pénzösszeget
vegyen fel elsőbbségi hagyatékként, amelyet az örökhagyó felszabadított embereinek
támogatására kell fordítani, úgy döntöttek, hogy az örökös örökösének is engedélyezni kell,
hogy az említett elsőbbségi hagyatékot megkapja. Ha azonban az említett örökösnek magának
is több örököse van, akkor első látásra úgy tűnik, hogy az örökhagyó akaratát figyelmen kívül
hagyták, de nem szabad más utat választani. Mert mi van akkor, ha az örökhagyó nem kívánta
a többi örököst terhelni, és mivel a felszabadítottjai jólétét tartotta szem előtt, és azt kívánta,
hogy a felosztást nyugodtan és tisztességesen egy fizetőképes fél végezze el, inkább a
háztartás egyetlen tagját választotta. Ezért a tartást az említett örökös valamennyi örökösének
kell biztosítania.
13. Ha egy rabszolgát feltétel nélkül manumifikálnak egy tröszt feltételei alapján, akkor az
eltelt időre támogatást kell nyújtani, még akkor is, ha a rabszolga a többiek után kapta meg
szabadságát, és az örökös nem volt késedelmes a támogatás megadásával; mivel a késedelem
okát akkor kell megállapítani, ha a tröszt alapján járó kamatra vonatkozó kérdés merül fel, de
nem akkor, ha maga a tröszt érintett.
14. Amennyiben egy lánynak tartásdíjat hagytak, amelynek összegét egy megbízható polgár
megítélése szerint kell meghatározni, véleményem szerint a hagyaték, amellyel a fiút, aki az
örökös volt, terhelte, a lány házasságkötéskor fizetendő hozománynak kell megfelelnie,
amelyet az apa az említett lányára hagyott, akit kitagadott, annak életkorának növekedése
szerint, és nem a vagyon értékének arányában.
15. Paulus, Kérdések, X. könyv.
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Egy bizonyos személyt, akinek évente fizetendő támogatást hagyott hátrahagyott, és akit
bányára ítéltek, a császár kegyelméből később visszaszerezte jogait. Úgy ítéltem meg, hogy az
előző évekre jogosan kapta a támogatást, és az azt követő évekre is jogosult volt rá.
16. Ugyanő, Vélemények, XIV. könyv.
Lucius Titius élelmet és ruházatot hagyott a felszabadított emberei eltartására, évente egy
bizonyos pénzösszeget szánt erre a célra, és végrendeletének utolsó részében a következő
rendelkezést tette: "Ilyen és ehhez hasonló és ilyen és ehhez hasonló földterületeket hagyok
vagyonkezelésbe az említett felszabadítottjaim javára, hogy azok jövedelméből a fent említett
eltartásban részesüljenek." Felmerült a kérdés, hogy ha az említett földek jövedelme bármikor
kevesebb lenne, mint amennyi a felszabadítottak élelmezéséhez és ruházkodásához szükséges,
vajon nem terheli-e az örökösöket a hiány pótlása; vagy ha valamelyik évben többlet
maradna, jogosultak lennének-e erre, hogy pótolják azt, amit az előző évben elvesztettek?
Paulus azt válaszolta, hogy az élelmet és a ruházatot teljes egészében az elhunyt felszabadított
embereinek kell biztosítani, és hogy az örökhagyónak nem állt szándékában, hogy a rájuk
hagyott örökséget akár növeljék, akár csökkentsék, mert később azt kívánta, hogy az említett
földeket zálogba adják, hogy a felszabadítottak a jövedelmükből kapják meg a támogatásukat.
17. Scaevola, Vélemények, IV. könyv.
Egy férfi háromszáz aurei-t hagyott Gaius Seiusra, hogy az említett összeg kamataiból a
felszabadított embereit élelemmel és ruházattal lássa el, ahogyan azt meghatározta; de később
egy kodicillummal megtiltotta, hogy az említett összeget Gaius Seiusnak adják, hanem azt
kívánta, hogy azt Publius Maeviusnak fizessék ki. Kérdezem, hogy Maeviusnak kellett-e
teljesítenie a felszabadítottak javára szóló megbízást. Azt válaszoltam, hogy Maeviust az
örökhagyó szándéka szerint, úgy tűnik, azok a feladatok terhelték, amelyekért az említett
pénzösszeget meghagyta, és amelyeket a kodicillum átruházott rá; hacsak nem tudja
bizonyítani, hogy az örökhagyó más kötelezettségeket rótt rá, amelyekről most nem esik szó.
18. Antoninus Pius császár a Sextia Basilia szabadosának, üdvözlet: "Bár a végrendelet
feltételei szerint élelemmel és ruházattal kell ellátni téged, amíg Claudius Justusnál laksz,
mégis úgy gondolom, hogy az elhunyt szándéka az volt, hogy ezt Justus halála után kapd
meg." Az a vélemény született, hogy ezt a záradékot úgy kell érteni, hogy a tartás
biztosítására vonatkozó kötelezettség örökre szól.
19. Magam is konzultáltam egy végrendelet alábbi záradékával kapcsolatban: "És azt
kívánom, hogy mindig veled maradjanak." Megkérdezem, hogy amennyiben a
felszabadítottakat az örökös manumáltatta, és hosszú ideig vele maradtak, de végül távoztak,
mert túl szigorúak voltak a tőlük megkövetelt szolgáltatások; vajon jogosultak-e a
támogatásra, amellyel nem volt hajlandó ellátni őket, hacsak nem részesült a
szolgáltatásaikból. A válasz az, hogy az előadott tények szerint köteles lenne támogatást
nyújtani nekik.
20. Ulpianus, Trusts, II. könyv.
A Mela azt mondja, hogy ha egy fiú vagy egy lány eltartást kap, akkor azt addig kell
biztosítani, amíg el nem éri a serdülőkort. Ez azonban nem helyes, mert csak addig kell őket
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ellátni, amíg az örökhagyó akarta, és ha a szándéka nem volt nyilvánvaló, akkor élethosszig
tartó tartást kell biztosítani nekik.
21. Ha azonban a tartás a serdülőkor eléréséig van meghagyva, és valaki a korábbi szokást
kívánja követni a fiúk és a lányok tekintetében, ezúton tájékoztatjuk, hogy Hadrianus úgy
döntött, hogy a fiúkat tizennyolcadik életévükig, a lányokat pedig tizennegyedik életévükig
kell eltartani. Császárunk egy rezcriptumban kijelentette, hogy ezt a Hadrianus által
kihirdetett szabályt be kell tartani. De bár a serdülőkort általában nem szokták így
megállapítani, mégsem törvénytelen, hogy a támogatás ügyében, ahol természetes
ragaszkodásról van szó, egyedi esetben így állapítsák meg.
22. Ha az örökhagyó ugyanolyan mértékben hagyja hátra a tartást, mint amilyen mértékben
azt életében biztosította, akkor csak olyan rendelkezést kell tenni, amilyet a halála
időpontjában szokott tenni. Ha tehát különböző időpontokban különböző összegeket
nyújtottak, akkor azt az összeget kell figyelembe venni, amelyet közvetlenül az örökhagyó
halála előtt nyújtottak. De mi lenne a helyzet akkor, ha az örökhagyó a végrendelete
megtételekor kevesebbet, halálakor pedig többet adott volna, vagy fordítva? Ebben az esetben
azt kell megállapítani, hogy az összeget az alapján kell meghatározni, amiről utoljára
rendelkezett.
23. Egy bizonyos ember élelmet és vizet hagyott a felszabadítottjaira. Tanácsot kértek a
bizalmi vagyonkezeléssel kapcsolatban, mivel a kérdés Afrika vagy Egyiptom azon részén
merült fel, ahol a vizet eladták. Ezért kijelentettem, hogy a trösztből származó haszon attól
függ, hogy az örökhagyó rendelkezett-e ciszternával vagy sem, és hogy a trösztben szerepel-e
az, hogy a kedvezményezettnek esetleg fizetnie kelljen a vízért magának, és hogy a tröszt nem
tűnik-e semmisnek, mivel nem egy földterületre vonatkozó szolgalmi jog hagyatékozása volt
egy olyan személy javára, aki nem volt birtokosa a földterülettel szomszédos földterületnek;
mert bár a vízhúzás és a marhák vízre hajtásának joga személyes szolgalom, mégis semmis,
ha olyan személyre hagyják, aki nem a szomszédos ingatlan tulajdonosa. Ugyanebbe a
kategóriába sorolják a teherhordás, a szőlő préselésének vagy a búza és más gabonafélék
cséplésének jogát valaki másnak a telkén; de ebben az esetben a vízszerzés jogát az illető
személy saját javára hagyják örökül.
24. Scaevola, Digest, XVII. könyv.
Egy örökhagyó, miután fiát jelölte ki örökösének, egy záradékkal megbízta őt tíz aurei
kifizetésével Seia számára, és a következőképpen rendelkezett egy nevelt gyermekről:
"Negyven aurei-t kívánok nevelt gyermekemnek, Maeviusnak adni, mely összeget kérem
Seiától, hogy vegye gondjaiba, és fizesse meg Maeviusnak annak évi öt százalékos kamatát,
amíg el nem éri húszéves korát; és arra is kérem, hogy vegye gondjaiba és nevelje fel őt."
Felmerült a kérdés, hogy ha Seia, miután megkapta a hagyatékát, megtagadja vagy
elmulasztja a nevelt gyermek javára hagyott pénz gondozását, vajon kénytelen lesz-e vállalni
azt a kötelezettséget, hogy az örökhagyó halálától kezdve eltartja őt. A válasz az volt, hogy a
megállapított tények szerint köteles lenne a támogatásról gondoskodni, mivel őt bízták meg a
vagyonkezelői szerződés végrehajtásával. Azt is megkérdezték, hogy Seia örököse köteles
lenne-e Maevius tartását biztosítani a huszadik életévének betöltéséig? A válasz az volt, hogy
köteles lenne erre.
25. Egy örökhagyó az ágyasára hagyott nyolc rabszolgát, amelyek a vidéki székhelyéhez
tartoztak, és utasította, hogy a következőképpen lássa el őket élelemmel: "Azt kívánom, hogy
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az említett rabszolgákat, akiket a fentiek szerint hagyatékba adtam, örököseim ugyanúgy
lássák el élelemmel, mint ahogyan életemben is tették." Mivel az örökhagyó életében a
rabszolgák az aratás és a gabona cséplés idején mindig a gazdaságban dolgoztak, és a földet
ekkor felügyelő intéző kivételével soha nem kaptak a gazdájuk által biztosított élelmet;
felmerült a kérdés, hogy az örökös köteles-e az ágyast ekkor is, vagyis az aratás és cséplés
idején ellátni a gazdasághoz tartozó említett rabszolgák élelmezésével. A válasz az volt, hogy
ezt az ügyben illetékes bíróságra kell bízni. Claudius: Ez ésszerű, mert ha a rabszolgákat
ugyanúgy egy ágyas foglalkoztatná, mint az örökhagyó, akkor nem lenne szükség arra, hogy a
kérdéses időszakban élelemmel lássák el őket. Ha azonban a városban való szolgálatra
hagyták őket, akkor élelemmel kell őket ellátni.
26. Tícia halálakor végrendeletében a következőképpen rendelkezett: "Azt kívánom, hogy az
élelmet és a ruházatot, amellyel életemben szoktam őket ellátni, minden felszabadított
emberem és felszabadított nőm kapja meg." Mivel élete során csak háromnak adott élelmet és
ruhát közülük, ami a könyveléséből kiderült, felmerült a kérdés, hogy az örököse perelhető-e
a többi felszabadított emberrel szemben, vagy csak annak a háromnak tartozik felelősséggel,
akikről az örökhagyó könyvelése szerint korábban is kaptak élelmet és ruhát. A válasz az volt,
hogy mindannyiukkal szemben felelősséggel tartozik.
27. Ugyanez, Digest, XVIII. könyv.
Egy bizonyos örökhagyó élelmet és ruhát hagyott a felszabadított embereinek. Felmerült a
kérdés, hogy mivel az örökhagyó úgy rendelkezett, hogy a megbízást Moderatusnak, az egyik
örökösének kell teljesítenie, akit név szerint említett, vajon Moderatus egyedül felelős-e, hogy
halála után az örökösök ne legyenek felelősek. A válasz az volt, hogy az örökösei felelnének.
28. Egy örökhagyónő a felszabadított férfiakat és nőket, akiket végrendeletében és kiegészítő
záradékában emancipált is, olyan megfelelő tartásra hagyta, amilyet életében biztosított, és
bizonyos földeket is rendelt, hogy mindannyiuknak adjanak. Felmerült a kérdés, hogy az
örökhagyónő apjának egyik felszabadított embere, akit a következőképpen szokott
megszólítani: "Rufinus fiának, a mi szabadosunknak", részesüljön a hagyatékból.
Szülővárosának elöljáróihoz is küldött egy levelet, amelyben kérte, hogy a közpénzekből
fizessenek neki fizetést, mivel orvos, és kijelentette, hogy ő az ő felszabadított embere. A
válasz az volt, hogy ezt a kérdést az ügyben illetékes bíróságnak kell eldöntenie; és hogy a
szabad ember akkor részesülhet a vagyonkezelői juttatásból, ha az örökhagyó még életében
gondoskodott a támogatásáról; ellenkező esetben nem részesülhet.
29. Egy végrendelkező tíz aurei-t hagyott szabadjára engedett nőjére, Bazilikára, amelyet a
szabadjai, Epiktétosz és Kallistosz kezében kívánt hagyni, hogy azt Bazilikának fizessék ki öt
százalékos kamatokkal együtt, amíg el nem éri a huszonöt éves kort, hogy a pénz kamataiból
életkorának megfelelően eltartható legyen. Felmerült a kérdés, hogy Basilica jogosult-e
támogatásra ugyanezen végrendelet egy másik záradéka alapján, amelyben az örökhagyó
általános megfogalmazásban élelmet, ruházatot és szállást hagyott a felszabadítottjainak és
felszabadított asszonyainak. A válasz az volt, hogy a megállapított tények alapján nem lenne
jogosult erre, kivéve, ha bizonyítható, hogy azt a többiekkel együtt adták neki. Claudius: Mert
az örökhagyó egy pénzösszeg kamatát, amelyet kifejezetten neki hagyott, mint elsőbbségi
hagyatékot, az ő eltartására kívánta fordítani.
30. Egy bizonyos magánszemély, aki több mint negyven éven keresztül feleségével közösen
birtokolta teljes vagyonát, a feleségét és egy fiától született unokáját hagyta örökösökre, akik
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egyenlő arányban örökölték a hagyatékát, és a következőképpen rendelkezett: "A
felszabadított embereimre is hagyom, akiket még életemben manumetáltam, azt, amivel
szoktam őket ellátni". Felmerült a kérdés, hogy azok a rabszolgák, akiket mindkét fél a
társulás fennállása alatt manumitált, és akik a társtulajdonosok felszabadított embereivé
váltak, a vagyonkezelői szerződés értelmében követelhetik-e a teljes összeget, amelyet a férj
életében szoktak kapni. A válasz az volt, hogy nem jogosultak többre, mint amennyit a férj a
saját részeként szokott nyújtani.
31. Ugyanaz, Digest, XIX. könyv.
Az örökhagyó bizonyos rabszolgákat hagyott egy templom gyámságára, és örököseire a
következőképpen rendelkezett a javukra szóló hagyatékkal: "Kérlek, és megbízlak téged,
hogy emlékezetemre adj és adj a gyalogosaimnak, akiket a templom gondozására hagytam,
minden hónapban ilyen és ilyen mennyiségű élelmet, és minden évben ilyen és ilyen
mennyiségű ruhát.". Mivel a templomot még nem építették fel, felmerült a kérdés, hogy a
rabszolgák az örökhagyó halálának napjától vagy a templom elkészültétől kezdve jogosultake a hagyatékra. A válasz az volt, hogy a bírónak kötelessége lenne kötelezni az örököst, hogy
a rabszolgákat a templom felépüléséig ellássa a rájuk hagyott javakkal.
32. Ugyanaz, Digest, XX. könyv.
Egy férfi a végakaratával felszabadított embereire tíz aurei-t hagyott, havonta fizetendő tíz
aurei-t, hogy eltartsák őket; majd egy kodicillummal általános jelleggel hét aurei-t hagyott
minden felszabadított emberére, havonta fizetendő hét aurei-t élelemre, és tíz aurei-t, évente
fizetendő tíz aurei-t, hogy ruházattal lássák el őket. Felmerült a kérdés, hogy az örökösöket a
végrendelet értelmében egy bizalmi vagyonkezelői feladat terheli-e, míg a kiegészítés
értelmében egy másik a felszabadítottak javára. A válasz az volt, hogy az említett esetben
indokolt volt, hogy az örökös ne szolgáltassa azt, amit a kodicilum hagyott hátra, mivel az
utóbbiban foglalt végrendeletekkel az örökhagyó, úgy tűnik, visszavonta az élelmezésre
vonatkozó, a végrendeletében hagyott végrendelkezéseket.
33. Az örökhagyó, miután végrendeletében felszabadította rabszolgáit, rájuk hagyta az éves
eltartásukhoz szükséges élelmet, ha azok az édesanyjánál laknak. Az anya három évvel élte
túl a fiát, de sem élelmet, sem ruhát nem adott a felszabadítottaknak, mert azok nem
követelték a hagyaték teljesítését; a lányt pedig, aki később az anyja örököse lett, tizennégy
éven át, amíg élt, a rabszolgák nem kérték a hagyaték kifizetésére. Felmerült a kérdés, hogy a
lány halála után a felszabadítottak követelhetik-e az utolsó örököstől a múltra és a jövőre
nézve is a hagyatékot, amelyet azért hagytak rájuk, hogy élelemmel és ruházattal lássák el
őket. A válasz az volt, hogy amennyiben a feltételnek eleget tettek, a megállapított esetben
semmi sem akadályozta meg őket abban, hogy a követelést előterjesszék.
34. Az örökhagyó azt kívánta, hogy Stichust az örökösei adják ki, és elrendelte, hogy Seius
adjon neki élelmet és ruhát, ha nála lakik, majd a következő szavakat fűzte hozzá: "Arra is
megkérlek, Seius, hogy ha eléri a huszonötödik életévét, vásárolj neki egy megbízatást a
hadseregben, ha addig nem hagy el téged." Mivel Stichus azonnal elnyerte szabadságát, Seius
pedig meghalt, mielőtt betöltötte volna huszonötödik életévét, felmerült a kérdés, hogy a
hadseregben való megbízatást megvásárolják-e Stichus számára azok, akik megszerzik Seius
birtokát; és ha úgy döntenek, hogy ezt kell tenni, akkor azt haladéktalanul meg kell-e
vásárolni, vagy akkor, amikor Seius betöltötte volna huszonötödik életévét, ha életben marad.
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A válasz az volt, hogy mivel úgy határoztak, hogy a jutalékot meg kell vásárolni, nem
szükséges, hogy ez az örökhagyó által meghatározott idő lejárta előtt megtörténjen.
35. Ahol az örökhagyó apjával és anyjával együtt posztumusz gyermekei lettek az örökösei,
majd a végrendelkező, miután pótlást eszközölt, manumulálta a rabszolgákat, akik az intézői
voltak, és rájuk hagyta a peculiumukat, valamint egy éves összeget a megélhetésükre, továbbá
hagyatékot hagyott bizonyos felszabadított embereinek és idegeneknek; végül pedig, miután a
végrendeletének végrehajtása után született egy lánya, a következő rendelkezést illesztette be
egy kodicillumba: "Azt kívánom, hogy minden vagyon, amelyet korábban bárkire is hagytam,
az illetőre szálljon; és kérem, hogy annak harmadrészét leányomnak, Petinának adja át."
Miután a pupilláris helyettesítés megtörtént, azt kívánta, hogy a felszabadítottak, akik még
nem érték el a serdülőkort, és akiknek felszabadítására az örökhagyó a szüleit bízta meg, az
élelem és ruházat hagyatékán kívül ismét annyit kapjanak, amennyit pénzben hagyott rájuk.
Mivel a lánya túlélte a végrendelet és a kodicillum megnyitását, de később meghalt, és
örököseire ruházta át azt a bizalmi vagyonkezelői jogot, amellyel a hagyaték harmadik
részének átadására volt megbízva, felmerült a kérdés, hogy az élelmiszer és ruházat harmadik
része is követelhető-e a bizalmi vagyonkezelői jog alapján. A válasz az volt, hogy nem.
Ugyanígy felmerült, hogy a kodicillummal bizalmi vagyonkezelésbe adott vagyon harmadik
része a lányt illeti-e meg. A válasz az volt, hogy nem. Azt is megkérdezték, hogy a
helyettesítésben szereplő rendelkezés, amely szerint a még nem serdülőkorú
felszabadítottaknak ismét annyi járna, amennyit pénzben hagytak rájuk, és a végrendeletileg
hagyott hagyaték harmadik részét levonva, a számítást úgy kell-e elvégezni, hogy a
kodicillumban hagyott összeg kétharmada a hagyatékon felül fizetendő legyen; amely
hagyaték harmadik része az örökhagyó kívánsága szerint a lányát illeti meg. A válasz az volt,
hogy a teljes, a helyettesítésben említett összeget kell kifizetni.
36. Egy bizonyos örökhagyó élelmet és ruhát hagyott rábízottan a felszabadítottjaira, és
hozzátette: "Azt kívánom, hogy ők, a felszabadítottjaim ott lakjanak, ahol a testem eltemetve
van, hogy minden évben megünnepelhessék halálom évfordulóját, a sírboltomnál, a lányaim
távollétében." Ez a kívánságom a következő. Felmerült a kérdés, hogy kell-e támogatást
nyújtani az egyik felszabadítottnak, aki az örökhagyó halála után nem jelentkezett az
örökösöknél, és nem volt hajlandó a sír közelében lakni. A válasz az volt, hogy nem kell neki
támogatást nyújtani.
37. Ugyanaz, Digest, XXII. könyv.
Egy végrendeletbe a következő rendelkezést illesztették be: "Kívánom, hogy az élelmet és
minden mást, amit a felszabadított embereimnek szoktam adni, az örököseim biztosítsák
számukra." Az egyik említett felszabadított ember, pártfogója beleegyezésével, az örökhagyó
halála előtt négy évig távol volt, hogy magánügyeit intézze, és emiatt az örökhagyó halálakor
nem kapta meg azt az ételt, amelyet korábban kapott. Mindazonáltal a patrónus ugyanezen
végrendeletében öt aurei értékű hagyatékot hagyott rá, ugyanúgy, mint a többiekre, akiket
még életében manumált. Felmerült a kérdés, hogy ez a felszabadított ember is jogosult-e az
élelmiszerre és más tárgyakra, amelyeket a többi felszabadított emberre hagyott. A válasz az
volt, hogy miért ne?
38. Ugyanaz, Vélemények, III. könyv.
"Stichus, a dajkám unokája legyen szabad, és azt is kívánom, hogy minden évben tíz aurei-t
fizessenek neki." Ezután az örökhagyó, miután bizonyos hiteleket tett félre a javára, az
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említett Stichusra hagyta feleségét és gyermekeit, és ez utóbbiakra azt, amit életében nekik
juttatott; azután pedig egy másik címszó alatt elrendelte, hogy minden szabadjára engedett
emberének adják meg azt, amit ő, amíg élt, szokott nekik juttatni. Kérdezem, hogy Stichus a
hagyatékán felül jogosult lesz-e tartásra. A válasz az volt, hogy a közölt tények szerint nem
fog.
39. Miután ugyanez az örökhagyó megbízta egy város önkormányzatát, hogy gondoskodjon
mindkét nemű felszabadított emberei eltartásáról, amelyet bizonyos földekből kell fizetni,
amelyeket ráhagyott; kérdezem, hogy a napidíjat és a ruházatot, amelyet az örökhagyó, amíg
élt, Stichusnak, feleségének és gyermekeinek adott, a kijelölt örökösnek vagy az
önkormányzatnak kell-e nekik adni. A válasz az, hogy a végrendelet legszabadabb
értelmezése szerint azt kell mondani, hogy azokat a városnak kell biztosítania.
40. Titia egy földterület haszonélvezeti jogát Maeviusra hagyta, és megbízta, hogy az említett
föld jövedelméből évente száz szesztercét fizessen Pamphilának és Stichusnak, amíg élnek;
kérdezem, hogy Maevius halála után Titia örököse köteles lesz-e tartásdíjat fizetni. A válasz
az, hogy az említett esetben nem volt semmi olyan, ami azt Titia örökösétől vagy az
örökhagyó örökösétől is megkövetelné; kivéve, ha egyértelműen bebizonyosodik, hogy az
örökhagyó azt a haszonélvezeti jog megszűnése után is biztosítani akarta, feltéve, hogy a
haszonélvezetből kapott összeg elegendő lesz.
41. Egy anya, aki fiát jelölte ki örökösének, a rabszolgájának, Pamphilusnak bizalmi jogon
szabadságot adott, és öt aurei-t hagyott rá, hogy élelemmel lássa el, és ötven aurei-t, évente
fizetendő, ruházatára, azzal a feltétellel, hogy a fiával éljen. Kérdezem, hogy a fiú halála után
kell-e a támogatást nyújtani. A válasz az, hogy ha a feltételnek eleget tettek, akkor a halála
után kell azt biztosítani.
42. Ulpianus, Trusts, II. könyv.
Ha napidíjat vagy élelmiszert hagynak hátra, egyértelmű, hogy sem szállást, sem ruhát, sem
cipőt nem kell biztosítani, mivel az örökhagyó csak az élelemről való gondoskodást tartotta
szem előtt.
43. Valens, Trösztök, I. könyv.
Ha a tartást a bizalmi vagyonkezelői szerződés feltételei szerint hagyják hátra, és az összeget
nem határozzák meg, akkor minden további intézkedés előtt meg kell tudni, hogy az elhunyt
mit szokott az örökhagyónak nyújtani, és ezután meg kell állapítani, hogy mit hagyott más,
azonos rangú személyekre. Ha egyiket sem lehet kideríteni, akkor az összeget az elhunyt
vagyonának és annak a szeretetnek a függvényében kell meghatározni, amelyet az elhunyt az
iránt tanúsított, akinek a javára a vagyonkezelői jog létrejött.
44. Egy örökhagyó, akinek már korábban is kötelessége volt testvére felszabadított embereit
eltartani, végrendeletében bizonyos szőlőültetvényeket hagyott rájuk, a következő
kiegészítéssel: "Azért, hogy rendelkezzenek velük, hogy élelemmel lássák el magukat". Ha
ezeket a szőlőültetvényeket hagyta rájuk a tartásdíj helyett, amelyről köteles volt
gondoskodni, akkor azokat nem lehet átruházni a végrendelet értelmében, kivéve, ha az
örökösök mentesülnek a végrendelet által előírt kötelezettségek alól; ha ugyanis ez nem
történik meg, és a végrendelet alapján utóbb pert indít, az örökös csalásra hivatkozva
kivétellel védekezhet, vagyis ha a szőlőültetvények nem érnek kevesebbet, mint a
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tartásdíjként biztosított összeg. A "hogy a birtokukban legyenek, hogy élelemmel lássák el
magukat" kiegészítés inkább a hagyatékozás okát mutatja, mint a haszonélvezeti jog
alapításának szándékát.
45. Paulus, Neratiusról, IV. könyv.
Ha valakit arra kérnek, hogy neveljen, akkor arra is kötelezhetik, hogy biztosítsa számára az
élethez szükséges dolgokat. Paulus: Miért tágabb a tartást biztosító hagyaték hatálya, ha azt
írják, hogy a ruházat és a szállás is beletartozik? Ez nem így van, mert mindkettő egyenlő.

2. cím. Az arany, ezüst, díszek, ékszerek, illatszerek, ruhák, gobelinek és
szobrok hagyatékáról
46. Pomponius, Sabinusról, VI. könyv.
Ha a ruházatot általában egy személyre hagyják, a női ruhákat pedig külön egy másikra, a női
ruhákat kiveszik és annak adják, akire kifejezetten hagyatékba kerültek, a többi pedig a másik
félé lesz. Ugyanez a szabály vonatkozik a dísztárgyak közé tartozó ezüsttárgyakra is, ha a
nőknek való díszeket az egyik személyre hagyják, az összes ezüsttárgyat pedig a másikra.
Hasonlóképpen, ha két márványszobrot hagynak önre, és ezt követően az örökhagyó összes
márványa egy másik örökhagyóra száll, akkor e kettő kivételével egyetlen márványszobor
sem marad önre. Ugyanez a szabály vonatkozik arra az esetre is, ha az örökhagyó városi
rabszolgáit rád hagyják, és az örökhagyó intézőjét rám hagyják.
47. Ha egy örököst arra utasítanak, hogy egy bizonyos súlyú ezüstöt adjon át valakinek, a
törvény erejénél fogva mentesül a felelősség alól, ha pénzt fizet neki, feltéve, hogy a pénz
értéke megegyezik az ezüstével; ez a vélemény helyes, ha nem egy bizonyos fajta ezüstöt
hagyatékoltak.
48. Africanus, Kérdések, II. könyv.
Ha valaki arra utasítja Önt, hogy vásároljon bizonyos dísztárgyakat a felesége használatára, és
azután, ahogyan az szokás, a feleségére hagyta mindazt, amit a használatára szánt; és Ön az
örökhagyó halála után, miközben nem tudta, hogy meghalt, elvégzi a vásárlást, az asszony
nem lesz jogosult a dísztárgyakra, mivel az alkalmazott szavak az örökhagyó halálának
időpontjára vonatkoznak. Ha azonban Ön a vásárlást az örökhagyó életében, de a felesége
halála után hajtja végre, akkor nem helytelenül állapítható meg, hogy a hagyaték semmis lesz,
mivel nem lehet valóban azt állítani, hogy a dísztárgyakat egy olyan személy használatára
szánták, aki már meghalt. Ugyanezt kell mondani egy még élő, de már elvált nő esetében is,
amikor felmerül a kérdés, hogy jogosult-e arra, amit a válása után vásároltak, mivel nem úgy
tűnik, hogy azt az ő mint feleség használatára biztosították.
49. Celsus, Digest, XIX. könyv.
Egy bizonyos férfi a feleségére hagyta mindazt, amiről gondoskodott, és a halála előtt elvált
tőle. Proculus azt mondja, hogy az asszony nem lesz jogosult a vagyonra, mert úgy tűnik,
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hogy azt elvették tőle. Ez azonban ténykérdés, mert még ha meg is tagadta őt, nem lehetett
szándéka, hogy megfossza a hagyatéktól.
50. Paulus, Az ediktumról, LIV. könyv.
Egy bizonyos személy elküldte felszabadított embereit Ázsiába, hogy bíborszínt vásároljanak,
és végrendeletében a feleségére hagyta a bíborszínű gyapjút. Servius úgy nyilatkozott, hogy
az áruk, amelyeket a felszabadított ember az örökhagyó életében vásárolt, az asszonyt illetik.
51. Africanus, Kérdések, II. könyv.
Az alábbiakat Phuphidius második kérdéseskönyve tartalmazza: "Ha egy asszony utasítana
téged, hogy vásárolj gyöngyöket a használatára, és te ezt halála után tennéd, de amíg azt
hitted, hogy még él", Atilicinus tagadja, hogy a gyöngyöket olyan személyre hagyta volna,
akire az asszony a következő végrendeletet tette: "Hagyom az összes ékszert, amelyet a
használatomra szereztek vagy fognak szerezni", mivel nem tekinthető úgy, hogy azokat az ő
használatára szerezték, mivel a vásárlás időpontjában már halott volt.
52. Marcellus, vélemények.
Seia az örökösét, Publius Maevius-t a következő hagyatékkal bízta meg: "Antonia Tertylla-ra
adom és hagyom ezt és ezt a súlyt aranyat, valamint jácintokkal díszített nagy gyöngyeimet."
A gyöngyöket később eladta, és halálakor nem hagyott egyet sem ékszerei között. Kérdezem,
hogy az örökös a vagyonkezelői szerződés értelmében köteles lesz-e a hagyaték részét nem
képező vagyontárgyak értékét megadni. Marcellus azt válaszolja, hogy erre nem lesz köteles.
53. Kérdezem továbbá, hogy ha bizonyítható, hogy Seia a gyöngyökből és jácintokból álló
nyakláncát másfajta díszítésre alakította át, amely azután más ékszerek és apró gyöngyök
hozzáadásával értékesebbé vált, követelheti-e az örökhagyó az említett gyöngyöket és
jácintokat; és kötelezhető-e az örökös arra, hogy azokat a többi ékszertől elvegye és átadja.
Marcellus azt válaszolja, hogy a követelést nem lehet érvényesíteni. Hiszen hogyan lehet egy
örökséget vagy egy bizalmi vagyonkezelői jogviszonyt fennállni, ha az, amit végrendelettel
adnak, nem őrzi meg eredeti jellegét? Hiszen a hagyaték mintegy kialszik, úgyhogy
időközben szem elől tévesztik, és így ezzel a feldarabolással és változással az örökhagyó
szándéka is megváltozottnak tűnik.
54. Lucius Titius a következő rendelkezést tette végrendeletében: "Megbízom örökösömet,
hogy szülővárosomban állítson fel egy nyilvános oszlopcsarnokot, amelyben ezüst- és
márványszobraimat kívánom elhelyezni." A végrendeletben a következő rendelkezést tette.
Kérdezem, hogy a hagyaték érvényes-e? Marcellus azt válaszolja, hogy igen, és hogy a
munkálatokra és a többi dologra vonatkozó hagyaték, amelyeket az örökhagyó ott elhelyezni
kívánt, a város önkormányzatát illeti meg, mivel úgy értette, hogy a város ebből némi díszben
részesül.
55. Paulus, Plautiusról, VIII. könyv.
Amikor egy végrendelet a következőképpen hangzik: "Örököm legyen megbízva, hogy
ruháimat és ezüsttányéromat adja", akkor mindazt, ami az örökhagyó tulajdonában volt,
amikor végrendeletét végrehajtotta, úgy kell tekinteni, hogy az örökhagyó hagyta; azon oknál
fogva, hogy mindig a jelen időt értik úgy, hogy a jelenre gondoltak, ahol valami más nem
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szerepel; mert amikor azt mondja: "ruháimat és ezüsttányéromat", az "én" névmással a jelenre
és nem a jövőre utal. Ugyanez a szabály érvényesül, amikor valaki a "rabszolgáimról" tesz
végrendeletet.
56. Ugyanő, Plautiusról, IX. könyv.
Plautius: Egy nő a következőképpen rendelkezett: "Megbízom az örökösömet, bárki legyen is
az, hogy ruháimat, tisztálkodási tárgyaimat és női díszeimet Titiának adja." Cassius szerint, ha
nem állapítható meg, hogy mi volt az örökhagyó szándéka, akkor a végrendeletben foglaltak
szerint az összes ruhadarabját úgy kell tekinteni, mintha azt hagyta volna. Paulus: Javolenus
ugyanezt mondja, mert - mint megjegyzi - valószínű, hogy a végrendelkező a hagyatékát az
ékszerekre kívánta korlátozni, amelyeknek a "női díszek" megjelölést adta. Ezenfelül azt is
mondhatjuk, hogy a "női" kifejezés a helyes beszédmódnak megfelelően nem alkalmazható
sem ruházati, sem tisztálkodási cikkekre.
57. Modestinus, Szabályok, IX. könyv.
Ha egy bizonyos súlyú aranyat vagy ezüstöt hagynak hátra, és a fajtát nem jelölik meg, nem
magát az anyagot, hanem annak jelenlegi értékét kell átadni.
58. Pomponius, Quintus Muciusról, V. könyv.
Quintus Mucius azt mondja, hogy ha a családfő a feleségére hagyja a vázákat, ruhákat vagy
bármi mást, a következőképpen: "Amit az ő használatára vásárolt és biztosított", akkor úgy
tekintik, hogy azt hagyta, amit az ő számára szerzett, és nem a közös használatra. Pomponius:
Ez nemcsak akkor igaz, ha a tárgyakat a férj és a feleség használatára szerezték be, hanem
akkor is, ha ez a gyermekeik vagy bárki más használatára történt; mivel egy ilyen rendelkezés
arra utalna, hogy a vagyontárgyat magának a feleségnek a magánhasználatára szerezték be.
Amikor azonban Quintus Mucius kijelentette, hogy vázák, ruhák vagy bármi más is
beletartozik, az általunk elmondottak hamissága megalapozottnak látszik; mivel általában
nagy különbség van abban, hogy az ilyen jellegű tárgyakat általában vagy speciálisan
hagyják-e. Ha ugyanis általánosságban hagyják őket (például: "Amelyeket a feleségem
használatára szereztek be"), akkor magyarázata helyes. Ha azonban a hagyaték tárgyát a
következőképpen kell leírni: "Ilyen és ehhez hasonló bíborszínű ruhadarabot", amivel egy
bizonyos ruhadarabot jelöltek meg, még akkor is, ha a "Amit az ő használatára vásároltam
vagy szántam" szavakkal egészítették ki; mert azt nem vásárolták, nem szánták neki, és nem
is adták neki használatra, a hagyaték kétségtelenül érvényes lesz, mert ha egy bizonyos
tárgyat hagynak hátra, annak hamis leírása nem semmisíti meg a hagyatékot; éppúgy, mintha
a következőket írták volna: "Stichus, akit Titius eladásakor vásároltam"; mert ha az
örökhagyó egyáltalán nem is vásárolta meg, vagy más eladáskor vette meg, a hagyaték mégis
érvényes lesz. Nyilvánvaló, hogy ha a hagyatékot a következőképpen hagyták hátra: "A
feleségem használatára szánt vázák, vagy ruhák, vagy tárgyak", akkor Quintus Mucius
véleménye ebben az esetben is helytálló lesz. Meg kell jegyezni, hogy még akkor is, ha az
említett tárgyak másé voltak, de az örökhagyó abban a tudatban volt, hogy azok az övéi, az
örökös köteles lesz azokat beszolgáltatni.
59. Proculus, Episztolák, V. könyv.
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Ha valaki aranyat, ezüstöt és aranyba foglalt gyöngyöket hagyatékoz, akkor az olyan aranyat,
amelybe sem ékszereket, sem gyöngyöket nem foglaltak, úgy kell tekinteni, mintha azt hagyta
volna.
60. Papinianus, Kérdések, XVII. könyv.
Ha az örökös megrongál egy hagyatékba adott festményt, és átadja a táblát, amelyre a
festményt festették, akkor azt lehet mondani, hogy a végrendelet alapján még mindig van
helye keresetnek, mivel a hagyaték egy festményből és nem egy táblából állt.
61. Scaevola, Digest, XV. könyv.
Egy bizonyos férfi a következőképpen rendelkezett a feleségének: "Azt kívánom, hogy az
összes toalett-tárgyat és ékszert, valamint minden mást, amit életem során a feleségemnek
adtam vagy adományoztam, vagy szereztem, vagy az ő használatára készítettem, neki adják.".
Felmerült a kérdés, hogy egy négykerekű, alvás céljára szolgáló hintó a hozzá tartozó
öszvérekkel együtt, amelyet a feleség mindig is használt, beletartozik-e a hagyatékba. A
válasz az volt, hogy amennyiben azt az ő használatára szerezte, akkor jogosult rá. Azt is
megkérdezték, hogy ugyanezen záradék értelmében az örökhagyó által a feleségének
rabszolganői vagy alomhordozói számára vásárolt ruhadarabokat is neki kell-e adni. A válasz
az volt, hogy ezeket oda kell adni.
62. Pomponius, Sabinusról, V. könyv.
Ha egy szobrot hagyok örökül, és utána hozzáadok egy másiktól elvett kart, akkor az egész
szoborra igényt tarthat az örökhagyó.
63. Scaevola, Digest, XV. könyv.
Egy örökhagyó egy bizonyos fajta aranyat és ezüstöt hagyott Seiára, és a következő kérést
intézte hozzá: "Arra kérlek, Seia, hogy halálom idején minden aranyat és ezüstöt, amit
kifejezetten rád hagytam, add át Szo és Szo rabszolgáimnak, és az említett vagyon
haszonélvezete elegendő lesz számodra, amíg élsz." A halálom után a halálom után a
rabszolgáknak is meg kell adniuk a vagyont. Felmerült a kérdés, hogy kizárólag az arany és
ezüst haszonélvezetét kell-e az örökhagyónak adni. A válasz az volt, hogy a megállapított
tényeknek megfelelően a tárgyak tulajdonjoga is a bizalmi vagyonkezelői szerződés
értelmében öröklődik.
64. Ugyanez, Digest, XVIII. könyv.
Egy anya még apai felügyelet alatt álló lányát jelölte ki örökösének, apját, Maevius-t
helyettesítette, és végrendeletében a következő rendelkezést tette: "Bárki legyen is az
örökösöm, meghagyom neki, hogy ne adjon el semmit ékszereimből, sem arany- és
ezüstedényeimből, sem ruháimból, amelyeket használok; hanem azokat tartsa meg a
lányomnak." A lányomnak. Mivel a lány megtagadta a hagyaték elfogadását, és az apa, aki a
helyettesítés szerinti örökös volt, végrendeleti örökösként halt meg, felmerült a kérdés, hogy
követelheti-e még a bizalom teljesítését. A válasz az volt, hogy a megállapított tények alapján
úgy tűnt, hogy a tröszt végrehajtása jogilag az apa jogutódjára szállt. Claudius: Mert a
"megtartani" kifejezéssel, amelyet az örökhagyó használt, úgy tűnik, hogy a trustot addig
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halasztották, amíg az a fél, akinek javára azt létrehozták, fel nem szabadul az apai ellenőrzés
alól.
65. Ulpianus, Sabinusról, XXI. könyv
Ha egy gyűrűbe foglalt ékszert, vagy bármilyen más dísztárgyat, vagy más, egymással
összekapcsolt tárgyat hagynak hátra, ez a törvénynek megfelelően történik, és ezeket külön
kell választani és át kell adni az örökhagyónak.
66. Scaevola, Digest, XXII. könyv.
Egy örökhagyó a hagyatékának tizedét, a rabszolgáit és bizonyos, általa meghatározott
ezüsttárgyakat a feleségére hagyta, és az örököseit megbízta, hogy a gyűrűit és a ruháit neki
adják, mintha azok a saját magántulajdonát képeznék. Ha ezek a dolgok valójában nem az
asszony tulajdonát képezték, felmerült a kérdés, hogy a hagyaték alapján jogosult-e rájuk. A
válasz az volt, hogy úgy tűnik, hogy az örökhagyó szándéka az volt, hogy ezeket rá hagyja,
kivéve, ha az örökös az ellenkezőjét bizonyítja.
67. Ugyanez az örökhagyó egy bizalmi vagyonkezelői szerződés értelmében megbízta
feleségét, hogy a közös nevelt gyermekükre ruházza át mindazt, ami a végrendelet alapján a
kezébe kerül. Felmerült a kérdés, hogy az örökös köteles-e átadni az említett nevelt
gyermeknek olyan vagyontárgyakat, amelyekről az örökhagyó tudta, hogy a feleségét illetik,
és amelyeket a feleségének szánt. A válasz az volt, hogy ha a tárgyak a nő saját tulajdonát
képezik, az örökös nem köteles azokat átadni, de ha a hagyaték alapján szerezte azokat, akkor
köteles lesz azokat átadni.
68. Egy bizonyos nő a végrendeletébe foglalt bizalmi vagyonkezelői jog alapján, majd később
egy kiegészítéssel kifejezetten többféle ruhadarabot és ezüst étkészletet hagyott hátra,
amelyekről azt állította, hogy saját maga készítette, vagy amelyek a birtokában voltak.
Felmerült a kérdés, hogy a hagyatéki vagyonban nem található egyéb tárgyak az
örökhagyókat illetik-e meg. A válasz az volt, hogy csak azok, amelyeket ott találtak, őket
illetik.
69. Ulpianus, Sabinusról, XX. könyv.
Ha aranyat vagy ezüstöt hagynak hátra, akkor a hagyatékba beletartozik minden otthagyott
arany vagy ezüst, függetlenül attól, hogy gyártották-e vagy sem. Az azonban jól ismert, hogy
a pénz, amelyet érmével verik, nem tartozik a hagyatékba.
70. Ezért ha egy bizonyos súlyú aranyat vagy ezüstöt hagynak hátra, akkor úgy tekintik, hogy
az adott mennyiséget ömlesztve hagyták hátra, és a hagyaték nem vonatkozik a vázákra.
71. Ha azonban száz mázsányi ezüstöt hagynak hátra, akkor a hagyatékot ezüstben kell
fizetni. Ezért kérdezte Celsus, hogy a kis edényeket ki kell-e zárni. Ő azon a véleményen volt,
hogy ezeket nem lehet kizárni, még akkor sem, ha a választásukat az örökösre hagyták.
72. Celsus a Kérdések tizenkilencedik könyvében azt is megkérdezi, hogy ahol száz font
ezüstöt hagynak hátra, ki kell-e forrasztani az ólomkötéseket, hogy az ezüstöt meg lehessen
mérni. Proculus és Celsus egyaránt azt mondja, hogy az ólom eltávolítása után kell megmérni,
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mert az ezüstöt forrasztatlanul adják át a vásárlóknak, és annak súlyát veszik figyelembe; ez a
vélemény ésszerű.
73. Nyilvánvaló, hogy ahol kis ezüstedényeket, például négyzet alakú tányérokat hagynak
ránk, az ólom, amellyel forrasztották őket, velük együtt távozik.
74. Hasonlóképpen, ha ezüst étkészletet hagynak hátra, felmerül a kérdés, hogy a hozzá
tartozó aranydíszek is beletartoznak-e. Pomponius a Sabinusról szóló ötödik könyvében azt
mondja, hogy nem mindegy, hogy egy bizonyos súlyú, feldolgozott ezüstöt hagynak-e rá,
vagy csupán feldolgozott ezüstöt. Ha egy bizonyos súlyú ezüstöt hagyatékoznak, az nem
tartozik bele; ha viszont gyártott ezüstöt hagyatékoznak, akkor bele tartozik, mivel minden,
ami bármilyen ezüsttel egyesül, mintegy tartozéka annak, ahogyan az aranyfonat és a bíbor is
a ruházat részét képezi. Pomponius az Episztolák könyveiben azt mondja, hogy a fonat akkor
is beletartozik a ruházati hagyatékba, ha nincs rávarrva.
75. Celsus a Digest tizenkilencedik könyvében és a Kommentárok hetedik könyvében azt is
állítja, hogy ahol aranyat hagynak hátra, ott sem az aranyozott tárgyak, sem az ezüstlemezen
lévő arany díszítés nem jár.
76. Az aranygyűrűk az "arany" fogalma alá tartoznak-e?" - kérdezik. Quintus Saturninus azt
mondja az Ediktusról szóló tizedik könyvben, hogy ezek is beletartoznak.
77. Nyilvánvaló, hogy az ezüst ágy nem tartozik az ezüstneműk fogalma alá, sem más
ezüstbútor, ha az örökhagyó nem tekintette annak. Tudom, hogy egy ezüstkapocsra való
hivatkozással így döntöttem, mert a családfő nem tekintette azt az ezüstkészletének részének.
És, sem a kandeláberek, sem az ezüst lámpák, sem a házban tartott kis képek, sem az
ezüstszobrok nem tartozhatnak az "ezüstedények" fogalma alá. Nem tartoznak ide a falakra
erősített tükrök sem, amelyeket a nők a mosdójukhoz használnak, feltéve, hogy nem tekintik
az ezüst étkészletük részének.
78. Quintus Mucius azt mondja, hogy az ezüst edények is beletartoznak a hagyatékba, mint
például a sütőedények, olajkannák, tálak, medencék és más ilyen jellegű eszközök, amelyek
azonban nem tartoznak a bútorok közé.
79. Ha valakire vázákat hagynak, akkor nemcsak az evésre és ivásra szánt vázák tartoznak
ide, hanem azok is, amelyek valaminek a tartására szolgálnak, mint például a csészealjak és a
tálcák. A vázák közé tartoznak azok a szekrénykék is, amelyekben ezeket tartják, mivel a
"vázák" kifejezés általános, amellyel a bor tárolására szolgáló edényeket és a hűtési célokra
használt edényeket is jelöljük.
80. A "feldolgozatlan ezüst" kifejezés magában foglalja a nyersanyagot, azaz a
megmunkálatlan ezüstöt is. De mi van akkor, ha az ezüstön már végeztek némi munkát, de
még nem fejezték be? Ebben az esetben lehet némi kétség, hogy ez a "feldolgozatlan ezüst"
kifejezés alá tartozik-e vagy sem, de úgy gondolom, hogy a "gyártott ezüst" kifejezés jobban
alkalmazható. Minden bizonnyal gyártottnak minősülne, és e megnevezés alá tartozna, ha az
aranyműves kezében lenne, hogy arannyal díszítsék. Ha az arany díszítést már elkezdték,
akkor az arannyal díszített kifejezés alá kellene-e sorolni? Szerintem igen, ha az ezüst
étkészletet örökölték, és az aranydíszítés még nem volt befejezve.
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81. Ha a hagyaték az asztalra szánt ezüst evőeszközökre vonatkozik, akkor csak az jár az
örökhagyónak, amit az örökhagyó a saját asztali terítékébe foglalt, azaz amit evésre és ivásra
használt. Ezért van némi kétség a kézmosómedencével kapcsolatban; mégis úgy gondolom,
hogy az is beletartozik, mivel az asztali szolgálatra vonatkozik. Az biztos, hogy ha az
örökhagyónak voltak ezüst edényei vagy üstjei, konyhai eszközei, vagy bármilyen más,
főzéshez használt tárgyai, kétséges lehet, hogy ezek beletartoznak-e a hagyatékba.
Véleményem szerint az ilyen dolgok inkább a konyha felszereléséhez tartoznak.
82. Most beszéljünk az aranyba és ezüstbe foglalt ékszerekről. Sabinus azt mondja, hogy ezek
az arany és ezüst tartozékai, ahogyan a kisebb dolgok a nagyobbak tartozékai. Ezt helyesen
állapítja meg, mert mivel néha nem tudjuk eldönteni, hogy két tárgy közül melyik a
kiegészítő, azt kell megvizsgálnunk, hogy melyikük szolgál a másik díszítésére, mivel a
kiegészítő követi a fő tárgyat. Ezért az ivópoharakba, illetve az arany- vagy ezüsttányérokba
illesztett ékszerek ugyanannak a tartozékai.
83. Ami az asztalkoronákat illeti, ékszereik a koronák tartozékai, az utóbbiak pedig az
asztalok tartozékai.
84. Ugyanez a szabály vonatkozik az aranyba foglalt gyöngyökre is, mert ha a gyöngyök az
aranyba díszítés céljából vannak behelyezve, akkor az arany tartozékai lesznek; ha éppen
ellenkezőleg, akkor az arany a gyöngyök tartozéka lesz.
85. Ugyanez a szabály vonatkozik a gyűrűbe foglalt ékszerekre is.
86. Az ékszerek átlátszó anyagból készültek. Servius megkülönböztette őket a drágakövektől,
ahogy Sabinus is állítja a Vitelliusról szóló könyveiben, azon oknál fogva, hogy az ékkövek
átlátszóak; mint például a smaragd, a krizolit és az ametiszt, míg a drágakövek más
természetűek, mint például az obszidián és a Veii közelében találhatóak.
87. Sabinus azt is mondja, hogy a gyöngyöket nem szabad sem az ékszerek, sem a
drágakövek közé sorolni, amit gyakran megállapítottak, mert a kagyló, amelyen
megtalálhatók, a Vörös-tenger közelében keletkezik és nő.
88. Cassius továbbá azt mondja, hogy az irizáló üvegből készült edények nem tartoznak az
ékszerek közé.
89. Ha aranyat hagynak hátra, az ebből a fémből készült vázák is beletartoznak, ha pedig
ékszereket hagynak hátra, a drágakövekkel kirakott vázák is a hagyaték részét képezik. Ezzel
összhangban, ahol arany vagy ezüst vázák ékkövekkel vannak berakva, azok az arany vagy
ezüst tartozékai; mivel azt kell figyelembe vennünk, hogy a tárgyak közül melyiket szánták a
másik díszítésére, és nem azt, hogy melyikük az értékesebb.
90. Paulus, A Sabinusról, III. könyv.
Ha az ékszereket aranyba foglalják, hogy könnyebben megmaradjanak, akkor azt mondjuk,
hogy az arany az ékszerek tartozéka.
91. Pomponius, Sabinusról, VII. könyv.
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Az ivásra használt ezüst edényekkel kapcsolatban kétség merülhet fel, hogy a kizárólag
tényleges ivásra használt edények, vagy az italok elkészítéséhez használt edények, például a
szűrők és a kis korsók tartoznak-e ide. A jobb vélemény az, hogy ezek is ide tartoznak.
92. Ahol parfümöket hagynak hátra, nemcsak azokat, amelyeket örömszerzésre használnak,
hanem olyanokat is, amelyeket betegségben használunk, mint a comagena, a liliomból,
rózsából és mirhából desztillált esszenciák, valamint a tiszta nard, amelyet a nők azért
használnak, hogy elegánsabbnak és tisztábbnak tűnjenek.
93. Cassius a kézmosásra használt mosdótálakkal kapcsolatban azt mondja, hogy amikor
tanácsot kértek tőle, azt a véleményét adta, hogy ha két legátus volt, akik közül az egyiknek
az evésre, a másiknak pedig az ivásra szolgáló edényeket hagyott, akkor ezeket az étkezéshez
tartozó kiegészítőnek kell tekinteni.
94. Ulpianus, Sabinusról, XXII. könyv.
A ruházat fogalma alá tartozik minden olyan szövet, amelyet szőttek, még akkor is, ha nem
vágták le, azaz konfekcionálták. Ruhának minősül az az anyag, amely még nincs teljesen
megszőve, vagy készre szőve. Ezért, ha valaki ruhadarabot hagyatékoz, akkor sem a
láncfonal, sem a szövedék nem tartozik ide.
95. Ugyanő, A Sabinusról, XLIV. könyv.
Nem számít, hogy ruhaneműt vagy ruházatot hagynak-e hátra.
96. A "ruházat" kifejezés alá tartozik minden olyan gyapjúból, lenből, selyemből vagy
pamutból készült áru, amelyet ruhaként, fűzőként, köpenyként, köpenyként, kendőként,
szőnyegként vagy takaróként való viselésre vagy használatra szánnak, és az ilyen cikkekre
varrt minták, csíkok vagy hímzések az ilyen cikkek tartozékainak minősülnek.
97. A ruházatot vagy férfiak, nők vagy gyermekek használatára szánják, vagy mindkét nem
számára közös, vagy rabszolgák használják. A férfiakra jellemzőek azok, amelyeket a
családfő használatára terveztek, például a tógák, tunikák, kis köpenyek, köpenyek, katonai
köpenyek és más ilyen jellegű dolgok. A gyermekekre jellemző ruhadarabok olyanok,
amelyeket nem használnak más célra, mint például a toga praetexta, a rövid tunikák, a görög
köpenyek és az olyan köpenyek, amelyeket utódaink számára vásárolunk. A női ruházat az,
amelyet a családanya használatára szántak, és amelyet egy férfi nem viselhet könnyen és
kifogás nélkül; ilyenek például a köntösök, köpenyek, tunikák, köpenyek, övek és csuklyák,
amelyek inkább a fej védelmére, mint díszítésre szolgálnak, a fátylak és az utazóköpenyek.
Mindkét nem számára közösek azok a ruhadarabok, amelyeket a nők és a férfiak egyaránt
megkülönböztetés nélkül használnak, mint például a köpenyek, köpenyek és más ilyen jellegű
ruhadarabok, amelyeket akár a férfi, akár a felesége viselhet anélkül, hogy kedvezőtlen
megjegyzéseket tennének magukra. A rabszolgák ruhadarabjai olyanok, amelyek arra
szolgálnak, hogy felöltöztessék őket, például köpenyek, tunikák, vászonruhák, köpenyek,
köpenyek, köpenyek, köpenyruhák és más ilyen jellegű cikkek.
98. Ha ruházatot hagynak hátra, az szőrmékből is állhat;
99. Paulus, A Sabinusról, XI. könyv.
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Mint ahogy egyesek tunikája és köntöse is szőrméből készült.
100. Ulpianus, Sabinusról, XLIV. könyv.
Ezt bizonyítja az a tény, hogy bizonyos népek, például a szarmaták, bőrbe öltöznek.
101. Arisztosz szerint a ruhák tárolására szolgáló edények és az ülések borítása is beletartozik
az ilyen jellegű örökségbe.
102. A gyöngyökkel díszített filéket, valamint a csatok inkább dísznek, mint ruházatnak
tekinthetők.
103. A ruházati hagyatékba beletartozik az a gobelin is, amelyet vagy fekhelyként, vagy
takaróként használnak. Nem hiszem, hogy a lovakra használt ruhákat és házikókat ruházatnak
kellene tekinteni.
104. A combok vagy lábak körbetekerésére szolgáló ruhák és a nemezsapkák a ruházat
fogalmába tartoznak, mivel ezek segítségével a test egy részét öltöztetik. A nemezzokni is ide
tartozik, mivel a lábak védelmére szolgál.
105. A párnák is a ruházat fogalmába tartoznak.
106. Ahol valaki az "ő ruhája" kifejezést használja, nyilvánvaló, hogy arra gondol, amit ő
maga használ.
107. A matracok is ruházati cikkek.
108. A kecskék és bárányok bőre ruházat.
109. Pomponius a Sabinusról szóló huszonkettedik könyvében nagyon helyesen mondja, hogy
ahol egy nő ruhatárát hagyják örökül, ott a női csecsemők és kislányok ruhái is benne
foglaltatnak, mivel a "nő" kifejezés minden női nembeli személyt jelent.
110. A nőkre jellemző díszek azok, amelyekkel önmagukat díszítik, mint például a
fülbevalók, karkötők, nyakláncok, gyűrűk (kivéve a pecsétekhez használtakat), és minden
olyan tárgy, amely nem szolgál másra, mint a test díszítésére; ebbe az osztályba tartoznak az
aranyból, ékszerekből és drágakövekből készült csecsebecsék is, mivel ezeknek önmagukban
nincs más céljuk. A tisztálkodási cikkek közé tartoznak azok a dolgok, amelyek használatával
a nő tisztábbá és tisztábbá válik. Ezek közé tartoznak a tükrök, a vizelettartók, a kenőcsök, az
ez utóbbiak tárolására szolgáló edények és más hasonló tárgyak, a fürdőeszközök és a ládák.
A díszek közé sorolják a következőket, nevezetesen a filéket, fürtöket, kis csuklyákat,
fejdíszeket, a gyöngyökkel díszített tűket, amelyeket a nők szoktak viselni, és a kis hajhálót.
Egy nő lehet tiszta és mégsem díszített, mint ahogyan az is előfordul, aki a fürdőben tisztára
mosakodott, de még nem tette fel a díszét; másrészt egy nő felkelhet álmából díszeivel
feldíszítve, de mégsem lesz tiszta.
111. A gyöngyök, ha nincsenek felhúzva, vagy bármely más drágakő, ha könnyen
leválaszthatók foglalatukról, a díszek közé sorolhatók. Ha azonban a drágakövek, gyöngyök
vagy ékszerek még nyersek, nem tekinthetők dísztárgyaknak, kivéve, ha az örökhagyó
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szándéka más volt, amikor azt kívánta, hogy az ilyen jellegű, díszítésre szánt tárgyak a
dísztárgyak osztályába és a dísztárgyak elnevezés alá tartozzanak.
112. A betegségben használt kenőcsök nem tartoznak a toalettcikkek közé.
113. Paulus, A Sabinusról, XI. könyv.
Bár vannak olyan ruhadarabok, amelyek inkább díszítésre, mint a test eltakarására szolgálnak,
mégis, mivel a ruházat elnevezéssel jelölik őket, úgy kell tekinteni, hogy a ruházati cikkek
kategóriájába tartoznak, nem pedig a díszekébe. Hasonlóképpen, jól meg van állapítva, hogy
azokat a tárgyakat, amelyeket a nők szépségük fokozására és önmaguk díszítésére használnak,
a díszek közé kell sorolni; és nincs különbség, ha ezek közül néhányat más célokra
használnak (mint a csuklyák és más fejdíszek), mert bár a testet védik, mégis inkább dísznek,
mint ruházatnak tekintendők.
114. Ulpianus, Sabinusról, XLIV. könyv.
Quintus Mucius a Polgári jogról szóló második könyvében azt mondja, hogy az ezüstlemez a
feldolgozott ezüsthöz tartozik.
115. Felmerül a kérdés, hogy az örökhagyó teljes ezüstvagyonának hagyatékba adása esetén
az ezüstérmét is a hagyatékba tartozónak kell-e tekinteni. Úgy vélem, hogy ezt nem szabad
megtenni, mivel a pénzét általában senki sem sorolja ezüstpénznek. Hasonlóképpen, ha
feldolgozott ezüstöt hagynak hátra, nem hiszem, hogy az érmék is beletartoznak, hacsak nem
derül ki egyértelműen, hogy az örökhagyó szándéka más volt.
116. Ha az örökhagyó teljes ezüstjét hagyta, kétségtelen, hogy az, amit esetleg nála helyeztek
el megőrzésre, nem illeti meg az örökhagyót, mert amit nem tud sajátjaként követelni, az nem
tekinthető az örököst megilletőnek.
117. Ha valakire manufakturális aranyból vagy ezüstből készült hagyatékot hagynak, és az
törött vagy sérült, akkor az nem tartozik a hagyatékba; mert Servius azon a véleményen van,
hogy manufakturális aranynak vagy ezüstnek kell tekinteni azokat, amelyeket kényelmesen
használhatunk, de a törött vagy sérült ezüstedények nem tartoznak ebbe a körbe, és
manufakturális ezüstnek kell őket minősíteni.
118. Ha bárkinek az örökhagyó halálakor az örökhagyó tulajdonában lévő összes aranyat
hagyják, az örökhagyó követelheti az összes olyan aranyat, amellyel az örökhagyó akkor
rendelkezett. Ha azonban az örökhagyó az aranytárgyainak felosztását rendelte el, akkor
fontos kérdéssé válik annak megállapítása, hogy a hagyatékot milyen formában fejezte ki. Ha
gyártott aranyat hagyatékoltak, ahol az aranyból bármit készítettek, az mind azé lesz, akire a
hagyatékot hagyták, függetlenül attól, hogy az örökhagyó vagy valaki más használatára
szánták-e; mint például az aranyvázák, díszek, pecsétek, női ékszerek és minden más ilyen
jellegű tárgy. Ha azonban olyan feldolgozatlan aranyat hagynak hátra, amely olyan jellegű,
hogy megmunkálás nélkül nem lehet felhasználni, és amelyet az örökhagyó feldolgozatlan
aranynak tekintett, akkor azt úgy kell tekinteni, mintha azt hagyatékba adták volna. Ha
azonban gravírozott aranyat vagy ezüstöt hagynak hátra, akkor úgy kell tekinteni, hogy az
örökhagyó végrendeletében azt hagyta hátra, amelyen bármilyen minta van, mint például a
Fülöp-szigeteken készült tárgyakat, valamint az érmeket és más ilyen jellegű dolgokat.
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119. Ha ezüstöt hagynak hátra, nem hiszem, hogy a belek ürítésére szolgáló edények közé
tartoznak, mivel ezek nem tartoznak az ezüstneműek közé.
120. A feldolgozott ezüstöt bárki megfelelően definiálhatja úgy, hogy az nem ömlesztett vagy
lemezes, vagy nem intarziás darabokból, illetve nem bútorokból, tisztálkodási cikkekből vagy
személyes díszekből áll.
121. Alfenus Verus, Digest, VII. könyv.
Amikor az örökhagyó használatára szánt ezüstöt hagyják végrendeletileg bárkire, a
ruhatárával és a bútorokkal együtt, felmerül a kérdés, hogy ezeket a tárgyakat milyen
használatra szánták; vajon a háztartás vezetőjének mindennapi étkeztetésére szánt ezüstöt
értették-e, vagy pedig az ezüst asztalokat és más hasonló tárgyakat, amelyeket az örökhagyó
nem használt folyamatosan, de játékokra és más fontos alkalmakra szokott kölcsönadni. A
jobb vélemény az, hogy csak az ezüstöt foglalja magában egy olyan hagyaték, amely az
örökhagyó szokásos asztali szolgáltatására irányult.
122. Florentinus, Institutes, XI. könyv.
Ha az aranyba vagy ezüstbe másfajta anyagot helyeznek, és a hagyaték feldolgozott aranyból
vagy ezüstből áll, akkor bármi is kerül bele, az örökhagyót illeti meg.
123. Annak meghatározásához, hogy a két anyag közül melyik a járulékos, meg kell állapítani
az örökhagyó szándékát és szokását, valamint azt, hogy a kérdéses tárgyat milyen célra
használta.
124. Paulus, A szabadok kiosztásáról.
Ha valaki a következőképpen hagyja örökül a hagyatékot: "Feleségemnek adom és hagyom a
tisztálkodási tárgyait, a díszeit, illetve mindent, amit a használatára szereztem", akkor jól
meghatározott, hogy minden jár. Hasonlóképpen, amikor a hagyaték a következőképpen szól:
"Titiusnak adom és hagyom a városban vagy a kikötőben lévő borokat, amelyekkel
rendelkezem", akkor mindenre jogosult lesz; mert a "vagy" szó azért van bevezetve, hogy a
hagyaték hatályát kiterjessze.
125. Labeo, Javolenus utolsó műveinek epitómái, II. könyv.
Egy bizonyos ember egy nagy tálat, egy közepes méretű tálat és egy még kisebbet hagyott
hátra, a következőképpen: "A kisebbik tányéromat Szo és Szóra hagyom." Úgy ítélték meg,
hogy a közepes méretű edényt hagyta, ha nem derült ki, hogy az örökhagyó melyik edényt
akarta megjelölni.
126. Paulus, Vitelliusról, II. könyv.
Ha ezüstöt hagynak hátra, a hagyatékba beletartoznak az ezüstedények lábához hozzáadott
bronzdíszek és minden más, ugyanebbe a kategóriába sorolható tárgy.
127. A "feldolgozott arany" kifejezés alá tartoznak a gyűrűkbe foglalt ékszerek, még akkor is,
ha azok a gyűrűkhöz tartoznak. Az arannyal berakott kis csészék és a gyöngyök, amelyeket a
nők ékszereibe helyeznek el, hogy az arany fényét fokozzák, szintén a feldolgozott arany
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fogalma alá tartoznak. A drágakövekbe és ezüstlemezekbe illesztett aranydíszek, amelyeket ki
lehet forrasztani, Gaius szerint a hagyatékba tartoznak; de Labeo nem fogadja el a
véleményét. Tubero viszont azt mondja, hogy a hagyatékba minden beletartozik, amit az
örökhagyó aranynak minősített, különben az aranyba zárt ezüstözött tárgyak és bármilyen más
anyagból készült vázák nem minősülhetnek aranynak.
128. Ha étkezésre vagy ivásra használt ezüst edényeket hagynak hátra, és kétség merül fel,
hogy melyik osztályba tartoznak, az örökhagyó szokását kell figyelembe venni; ez nem így
van azonban abban az esetben, ha bizonyos, hogy a tárgy nem tartozik egyik osztályba sem.
129. Egy bizonyos triarii tiszt a feleségére hagyott néhány ezüsttárgyat, amelyeket étkezéshez
használt, és mivel az örökhagyó az evéshez és iváshoz egyaránt használt ezüstedények közé
sorolta az ezüsttárgyakat, felmerült a kérdés, hogy ezek is beletartoznak-e a hagyatékba.
Scaevola azt a véleményét adta, hogy igen.
130. Hasonlóképpen, amikor a következő hagyatékkal kapcsolatban merült fel a kérdés:
"Kedves lányom ezen felül vegyen a hagyatékom nagy részéből, és hagyja, hogy saját
használatára az egész ruhatáram, az arannyal és minden más, nők használatára szánt dologgal
együtt", mivel az örökhagyó üzleti tevékenységet folytatott, azt kérdezték, hogy nem csak a
saját használatára szolgáló, a házában vagy a raktárában lévő ezüst marad-e, hanem az is,
hogy az, ami az üzlethelyiségében volt, nők használatára szolgáló ezüstnek tekinthető-e, és a
hagyatékba beletartozik-e. A válasz az volt, hogy ha az örökhagyónak saját használatra szánt
ezüsttányérja volt, akkor az, amit eladási céllal tartott, nem tekinthető hagyatéknak, kivéve, ha
az azt követelő fél bizonyítani tudja, hogy a hagyatékoláskor ezt is szem előtt tartotta.
131. Neratius elmondja, hogy Proculus azon a véleményen volt, hogy amennyiben
elektrumvázákat hagyatékoltak, nem számít, hogy a szóban forgó vázák mennyi ezüstöt vagy
elektrumot tartalmaznak. De hogyan lehetett eldönteni, hogy az ezüst az ezüsthöz, vagy az
ezüst az elektrumhoz tartozik-e? Ezt könnyen meg lehetett állapítani a vázák megjelenése
alapján. Ha a kérdés továbbra is kétséges maradna, meg kellene állapítani, hogy a
végrendelkező fél milyen osztályba szokta sorolni az említett vázákat.
132. Labeo végrendeletében a ruhatárát feleségére, Neratiára hagyta, a következőképpen:
"Minden tisztálkodási cikkét és minden női használatra szánt díszét, minden gyapjú-, vászonés bíborszínűre festett, különböző színű, kész és befejezetlen stb. szövetet". A kifejezéseknek
ez a szükségtelen megsokszorozása nem változtatja meg a vagyon jellegét, mert Labeo a
gyapjút említette, és utána sok különböző színű gyapjúárut, mintha a gyapjú a festés után
megszűnt volna az lenni, mert még ha a "különböző színű" kifejezés el is maradt volna, a
különböző színű gyapjú akkor is járna, ha nem lenne egyértelmű, hogy az elhunyt szándéka
más volt.
133. Titia a nők használatára szánt tisztálkodási cikkeit Septiciára hagyta. Ez utóbbi úgy
értelmezte, hogy a drágakövekkel és gyöngyökkel kirakott ékszereket és nyakláncokat,
valamint a gyűrűket, az egyszínű és a különböző színű ruhadarabokkal együtt ráhagyta.
Felmerült a kérdés, hogy mindezek a dolgok a tisztálkodási cikkek közé tartoznak-e. Scaevola
azt válaszolta, hogy a megállapított tények alapján csak a fürdőben használt ezüst edények
tartoznak a nők használatára szolgáló toalettcikkek közé.
134. Ismét, amikor az örökhagyó két nagy gyöngyöt és két smaragdot tartalmazó fülbevalót
hagyott hátra, és később eltávolította a gyöngyöket, felmerült a kérdés, hogy a fülbevaló a
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gyöngyök eltávolítása után jár-e. A válasz az volt, hogy a fülbevalók akkor is járnak, ha a
fülbevalók megmaradnak, még akkor is, ha a gyöngyöket eltávolították belőlük.
135. Hasonló véleményt nyilvánított egy másik ügyben is, amikor egy férfi egy harmincnégy
hengeres kőből és ugyanennyi kör alakú gyöngyből álló nyakláncot hagyott örökségül, majd a
hengerek közül négyet, a gyöngyök közül pedig hatot eltávolított.
136. Pomponius, Quintus Muciusról, IV. könyv.
Nincs különbség a férfiaknak való ruházat és a férfiaknak való öltözet kifejezések között, de
az örökhagyó szándéka néha nehézséget okoz, ha ő maga szokott olyan ruhadarabot
használni, amely nők számára is alkalmas volt. Ezért mindenképpen meg kell győződni arról,
hogy a hagyatékba adott ruhadarab az volt-e, amelyet az örökhagyó a fejében tartott, és nem
az, amelyet ténylegesen nők vagy férfiak használatára szánt. Quintus Mucius ugyanis azt
mondja, hogy ismert egy bizonyos szenátort, aki az asztalnál női ruhát szokott viselni, és aki,
ha nők által használt ruhadarabot hagyott volna örökül, nem úgy tekintették volna, hogy olyan
ruhadarabot gondolt, amelyet ő maga szokott használni, mintha az az ő nemének megfelelő
lenne.
137. Ugyanő, Quintus Muciusról, IX. könyv.
Quintus Mucius azt mondta, hogy ha a családfő az összes aranyát a feleségére hagyja, akkor a
feleségének nem jár az, amit az aranyművesnek adott, hogy az készítse el, vagy ami neki jár,
és az aranyműves nem adta vissza. Pomponius: Ez a vélemény részben igaz, részben hamis.
Ugyanis a neki járó arannyal kapcsolatban nem lehet kérdés; ha például szerződött volna egy
bizonyos számú font aranyra, akkor az az arany, amelyre a szerződés alapján jogosult volt,
nem tartozna a feleségének, mivel az még nem vált a férje tulajdonává ; hiszen azt hagyta rá,
ami az övé volt, és nem azt, amit peres úton jogosult volt behajtani. Ami az aranyművest
illeti, a vélemény helytelen, amennyiben a fél azért adta neki a fémet, hogy az készítsen belőle
valamit a számára; mivel, bár az arany az aranyműves kezében volt, ez nem változtatja meg a
tulajdonjogát, mivel az továbbra is annak a tulajdonában marad, aki adta, és ő csak arra
köteles, hogy az aranyműves munkáját megtérítse, ami miatt arra a következtetésre jutunk,
hogy a feleséget továbbra is megilleti. Ha azonban nem azért adta a fémet az aranyművesnek,
hogy abból valamilyen tárgyat készítsen, hanem más aranyból, akkor, mivel a fém
tulajdonjoga az aranyművesre száll át, mert úgy tekintjük, hogy csere történt, ez az arany nem
száll át a feleségre.
138. Quintus Mucius azt is mondja, hogy ha egy férj, akinek öt font súlyú aranya van, a
következőképpen végrendelkezik: "Örökösöm adjon át feleségemnek minden aranyat,
amelyet a használatára szereztem", még ha a férj el is adott egy font aranyat, és halálakor
négy fontnál többet nem talál, az örökös köteles lesz az egész öt fontot szolgáltatni, mivel a
használt kifejezések a jelen időre utalnak. Ez a vélemény, amennyiben a jogi kötelezettségre
alkalmazható, helyes; vagyis az örökös a törvény erejénél fogva felelős. Nem szabad azonban
elfelejteni, hogy ha az örökhagyó azért idegenítette el a fent említett egy font aranyat, mert a
feleségének szánt örökséget csökkenteni kívánta, akkor az elhunyt megváltozott szándéka
lehetővé teszi a rosszhiszeműségre alapított kivételre való hivatkozást, így ha az asszony
ragaszkodna az öt font arany visszaszerzése iránti perhez, akkor az erre alapított kivétel
kizárhatja. Ha azonban az örökhagyó úgy rendelkezett az arannyal, hogy erre kényszerűségből
kényszerült, és nem azért, mert csökkenteni kívánta a hagyatékot, akkor az öt font arany a
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törvény erejénél fogva megilleti a nőt, és a rosszhiszeműségre alapított kivétel nem használ az
örökösnek a felperessel szemben.
139. Amikor az örökhagyó a következőképpen rendelkezik a feleségéről: "Feleségemre
hagyok minden aranyat, amelyet a használatára szereztem", Quintus Mucius nagyon helyesen
mondja, hogy ez a záradék önmagában tartalmazza a hagyaték megjelölését és bizonyítását.
Ha tehát az örökhagyó egy font aranyat elidegenített, akkor a törvény erejénél fogva nem
marad több, mint négy font súlyú arany, és nem kell vizsgálni, hogy az örökhagyó milyen
okból rendelkezett vele.
140. Paulus, Vélemények, XIV. könyv.
"Azt kívánom, hogy öt font súlyú aranyat adjanak Titiának, akivel mindig is minden
nézeteltérés nélkül éltem együtt." Kérdezem, hogy az örökösök kötelesek-e az aranyat teljes
egészében természetben szolgáltatni, vagy pedig annak értékét megfizetni; és hogy mekkora
összeget kell fizetniük. Paulus azt válaszolja, hogy vagy a szóban forgó aranyat kell
szolgáltatniuk, vagy annak árát, bármennyiért is lehet megvásárolni.
141. Azt is kérdezem, hogy miután a fent említett ügyben a kérdést egyesítették, és a prétor
úgy döntött, hogy magát az aranyat kell szolgáltatni, vajon a kiskorú gyámjait, aki az az
örökös, aki ellen a végzést hozták, és aki a prétor utódjához fordult a gyámjuk teljes
visszaszolgáltatására vonatkozó végzésért, meg kell-e hallgatni az említett végzéssel
kapcsolatban. Paulus azt válaszolta, hogy a praetor megfelelő határozatot hozott, aki,
amennyiben aranyat hagytak hátra, elrendelte annak összegének átadását.
142. Scaevola, Vélemények, III. könyv.
"Megbízom örököseimet, hogy adják át drága Seiámnak azt az aranypoharat, amelyet ő
választ." Mivel a hagyatékban a tálakon, serlegeken, kis mérőeszközökön és ivóedényeken
kívül semmi más nem szerepel, megkérdezem, hogy Seia ezekből a tárgyakból állíthatja-e
össze a gyűjteményét. A válasz az volt, hogy mivel a "csésze" szó mindenre vonatkozik, ami
ivásra szolgál, ezekből válogathat.
143. Paulus, Vélemények, XXI. könyv
Véleményem szerint a női ruházat nem tartozik a "díszek" fogalmába, és az örökös tévedése
nem változtatja meg a törvényt.
144. Scaevola, Vélemények, V. könyv.
Titia végrendeletében és egy kiegészítésben kifejezetten egy bizalmi vagyonkezelői szerződés
keretében több ezüsttárgyat és ruhaneműt hagyott hátra. Kérdezem, hogy a hagyatékba
beletartozik-e más vagyontárgy is, mint ami a hagyatéki javak között található. A válasz az,
hogy ami megtalálható, az benne lesz, és hogy biztosítékot kell nyújtani a fennmaradó összeg
átadására, amennyiben az megtalálható.
145. "Azt kívánom, hogy a tabián köpenyeimet és három tunikát a köpenyükkel együtt szintén
Sempronia-Pia kapja meg, hogy ő maga válassza ki." Megkérdezem, hogy Semproniának joga
lesz-e a különböző tunikákat és köpenyeket az elhunyt összes ruházatából, vagyis a teljes
ruhatárából kiválasztani. A válasz az, hogy ha a tunikák a köpenyekkel együtt külön-külön

1568
maradtak, akkor csak az azonos fajtájúak közül választhat; de ha ez nem így van, akkor az
örökösnek joga van a teljes ruhatárból berendezni őket, vagy pedig megfizetni neki azok
felbecsült értékét.
146. Seia a következő rendelkezést tette végrendeletében: "Ha én magam az emberi dolgok
bizonytalansága miatt ebben megakadályoznék, akkor azt kívánom, és rendelkezem, hogy az
ilyen és ilyen isten száz font súlyú mellszobrát az örököseim helyezzék el ilyen és ilyen szent
templomban, egy felirattal, amely tartalmazza a nevemet, és kimondja, hogy szülőfalumban
állíttattam fel." Az örököseimnek a mellszobrot az én nevemmel kell felállítani. Mivel ebben
a templomban nem volt más ajándék, csak néhány bronzból vagy ezüstből készült, felmerült a
kérdés, hogy Szeia örököseinek ezüst, arany vagy bronz mellszobrot kell-e biztosítaniuk. A
válasz az volt, hogy az elmondottaknak megfelelően egy ezüstből készültet kell elhelyezni.
147. Javolenus, Labeo utolsó műveiről, II. könyv.
Ha a nőknek szánt toalettcikkeket a feleségre hagyják, Ofilius és Labeo úgy vélekedett, hogy
a feleség csak olyan tárgyakra jogosult, amelyeket a férje saját használatra adott neki. Ha ezt
másképp értelmeznék, nagy kár származna abból, ha egy aranyműves vagy ezüstműves ilyen
hagyatékot adna a feleségének.
148. Ha egy hagyatékot a következőképpen hagytak hátra: "Így és így hagyom az ezüstöt,
amely halálomkor a házamban található", Ofilius úgy véli, hogy az örökhagyónál letétbe
helyezett vagy neki kölcsönadott ezüstöt nem kell beleszámítani. Cascellius ugyanezen a
véleményen van a kölcsönadott ezüsttel kapcsolatban. Labeo úgy véli, hogy ami nála volt
letétbe helyezve, az akkor illeti meg az örökhagyót, ha azt örökre nála hagyta kincsként, és
nem csupán ideiglenes megőrzésre; mert a szavakat: "Amit halálomkor a házamban találnak",
úgy kell érteni, hogy az a szokásos módon ott lévőre vonatkozik. Én helyeslem ezt a
véleményt.
149. Attius szerint Servius úgy ítélte meg, hogy ha az örökhagyó egy bizonyos személyre
hagyta azt az ezüstöt, "amelyet halálakor a toszkánai birtokán birtokolhatott"; az is a hagyaték
részét képezte, amelyet az örökhagyó halála előtt, az ő utasítására, a városból a toszkánai
birtokra vittek. Más lenne azonban az eset, ha azt az ő utasítása nélkül vitték volna el.
150. Scaevola, Digest, XVII. könyv.
Egy örökhagyó a vele együtt lakó és minden utazására elkísérő orvosára hagyta többek között
a következőket: "Azt kívánom, hogy az utazásaim során használt ezüstöt neki adjam." A
végrendelkező a következőket hagyta rá. Mivel az örökhagyó különböző alkalmakkor
közügyek miatt távol volt, felmerült a kérdés, hogy milyen ezüstöt kell e hagyatékba
tartozónak tekinteni. A válasz az volt, hogy az számít bele, ami az örökhagyó birtokában volt
a végrendelete megtételekor.
151. Egy férj a következőképpen hagyta a feleségének: "Feleségemre, Semproniára hagyom,
ezen felül a fürdőben használt ezüst étkészletet". Felmerült a kérdés, hogy a hagyatékba
beletartozik-e az az ezüst, amelyet az örökhagyó ünnepnapokon a fürdőben szokott használni.
A válasz az volt, hogy az egészet úgy tekintették, hogy az örökség részét képezi.
152. Egy asszony halálakor a következő hagyatékot hagyta a díszei közül: "Szeretném, ha
minden ékszeremet a barátomnak, Seia-nak adnám." Ugyanebben a végrendeletben azt is
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hozzátette: "Kívánom, hogy temetésemet férjem kívánságának megfelelően vezessék le, és
bármi legyen is a temetési szertartásom, azt kívánom, hogy ékszereim közül két gyöngysor és
smaragd karkötőim velem együtt legyenek eltemetve.". Amikor az elhunyt testét a földbe
helyezték, sem az örökösei, sem a férje nem temették el az ékszerekkel együtt, amelyeket az
asszony utasítása szerint a testére kellett helyezni. Felmerült a kérdés, hogy a fent említett
tárgyak a nőt illetik-e meg, akire az összes ékszerét hagyta, vagy az örököseit. A válasz az
volt, hogy nem az örökösöké, hanem az örökhagyóé.

3. cím. A felelősség alóli mentesítésre vonatkozó hagyatékról
153. Ulpianus, Sabinusról, I. könyv.
A mindenféle adósoktól esedékes kötelezettségek jogszerűen hagyhatók rájuk, még akkor is,
ha ők az említett kötelezettségek tulajdonosai.
154. Julianus kijelentette, hogy ha egy hitelező zálogjoggal terhelt vagyontárgyat hagyatékoz
az adósára, a hagyaték érvényes, és az adósnak joga van a zálogjog visszaszerzésére irányuló
keresetre, mielőtt az esedékes pénzt kifizeti. Úgy tűnik, Julianus ebben az esetben olyan esetre
gondolt, amikor az adósnak nem származik haszna az ügyletből. Ha azonban az örökhagyó
szándéka más volt, akkor ugyanúgy mentesülhet a kötelezettség alól, mintha kifizette volna a
tartozást.
155. Pomponius, Sabinusról, VI. könyv.
Ha az örököst arra kötelezték, hogy ne követeljen semmit a biztosítéktól, akkor a tartozást a
főadóson behajthatja; de ha megtiltották neki, hogy az utóbbitól behajtsa, és a biztosítéktól
követeli, akkor Celsus szerint a végrendelet értelmében a főadósnak tartozik.
156. Celsus azt is mondja, hogy nincs kétsége afelől, hogy ahol az örökösnek megtiltották,
hogy behajtsa az adóstól a tartozást, ott a saját örököse sem hajthatja be azt.
157. Ulpianus, Sabinusról, XXIII. könyv.
Az biztos, hogy jelenleg a felmentés az adósra hagyható.
158. De még ha az örökhagyó a halála időpontjában az adósnak adná is a váltót, úgy
gondolom, hogy ez utóbbi jogosult lesz a kivételre, mivel a váltó átadása bizalmi
vagyonkezelőként érvényes.
159. Julianus a Digestus negyvenedik könyvében azt mondja, hogy ha valaki halála előtt
Seius váltóját Titiusnak adja, és utasítja, hogy halála után adja át Seiusnak, vagy ha
meggyógyul, adja vissza neki; és akkor Titius a hitelező halála után adja át a váltót Seiusnak,
és az utóbbi örököse megpróbálja behajtani a tartozást, Seiusnak joga lesz a csalás miatt
kivételt tenni.
160. Lássuk most, milyen hatása lesz ennek az örökségnek. És valóban, ha a tartozás
elengedését rám, az egyetlen adósra hagyják, és megkísérlik rajtam behajtani, akkor élhetek
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egy kivétellel; vagy ha ilyen kísérletet nem tesznek, akkor perelhetek, hogy átvételi
elismervénnyel mentesüljek a felelősség alól. Még akkor is, ha egy másik féllel együtt
adóstárs vagyok, például ha mindketten főadósok vagyunk, és az örökhagyó egyedül nekem
kívánt kedvezni, akkor is indíthatok pert, de nem azért, hogy átvétellel mentesüljek a
felelősség alól, és nem is azért, hogy adóstársam az örökhagyó szándéka ellenére mentesüljön,
hanem azért, hogy megállapodással mentesüljek. De mi lenne, ha társak lennénk? Nézzük
meg, hogy én mentesülnék-e nyugta által; különben nem lennék-e bosszúságnak kitéve, ha az
adóstársam ellen pert indítanának? Julianus a Digestum harminckettedik könyvében azt állítja,
hogy ha nem vagyunk élettársak, akkor engem megállapodással kell felmenteni, de ha
élettársak vagyunk, akkor ezt elismervénnyel kell megtenni.
161. Ezért felmerül a kérdés, hogy az a partner, akinek a neve nem szerepel a végrendeletben,
örökösnek tekintendő-e, bár mindkét fél számára előnyös, ha partnerek. Igaz, hogy nem csak
azt kell örökösnek tekinteni, akinek a neve szerepel a végrendeletben, hanem azt is, akit nem
említenek benne, ha az örökhagyó őt is szem előtt tartotta a felmentéskor.
162. Ebben az esetben azonban mindkét fél örökösnek minősül. Ha ugyanis tartozom
valamivel Titiusnak, és a hagyatékot, hogy nekem kedvezzenek, neki adják azzal a feltétellel,
hogy engem felmentenek, senki sem fogja tagadni, hogy örökös vagyok, amint Julianus
ugyanabban a könyvben állítja; Marcellus pedig egy megjegyzésben azt mondja, hogy a
hagyaték mindkét félre, éppúgy, mint a hitelezőmre száll, még ha fizetőképes is vagyok, mert
a hitelezőnek mindig érdekében áll, hogy két adós feleljen ugyanazért a kötelezettségért.
163. Pomponius, Plautiusról, VII. könyv.
Mit kell tehát tenni, mivel a hitelező a végrendelet alapján keresetet indíthat? Az örökös ellen
nem hozható ítélet, hacsak nem nyújtanak biztosítékot az adós elleni védekezésre.
Hasonlóképpen, ha az adós eljárást indít, az örökösnek nem kell mást tennie, mint hogy
megvédje őt a hitelezővel szemben.
164. Ulpianus, Sabinusról, XXIII. könyv.
Ha az örökhagyónak van egy főkötelezettje és egy kezese, akik tartoznak neki, és a
főkötelezettnek felmentést hagy hátra, Julianus ugyanezen a helyen azt mondja, hogy a
főkötelezettet elismervény útján kell felmenteni; különben, ha az örökös perelné a kezest, a
főkötelezettet más módon vonják be az ügybe. De mi van akkor, ha a kezes az adományozás
céljából lép közbe, és nem tud a főadós ellen fellépni? Vagy milyen utat kell követni, ha a
pénz a kezes kezébe került, és ő maga adományozott helyette egy főkötelezettet, akinek ő
maga nyújtott kezességet? Ebben az esetben a főkötelezettet megállapodással kell felmenteni.
Szokásunk azonban az, hogy a szerződés alapján ugyanazt a kivételt, amelyre a főadós
jogosult, a kezesnek is meg kell adni. Azt mondjuk, hogy ez semmiképpen sem alkalmazható
erre az esetre; mivel amikor az örökhagyó hagyatékot hagy hátra, egy dolog az ő szándéka, és
más dolog az örökös szándéka, amikor megállapodást köt.
165. Ha azonban a felmentés egy kezesre szállna, nem kétséges, mivel Julianus szerint a
kezest az örökös beleegyezésével kell felmenteni. Mégis úgy gondolom, hogy ilyen esetben
néha elismervénnyel kell őt felmenteni, ha a fél maga volt a tényleges adós, vagy ha a
főkötelezett társult az ügyletben.
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166. Julianus ugyanebben a könyvben azt is kimondja, hogy ha egy apai felügyelet alatt álló
fiú adós lesz, és a felmentését az apjára hagyják, akkor az utóbbit megállapodással kell
mentesíteni a felelősség alól, hogy a fiú ne mentesüljön. És hozzáteszi, hogy nem sokat
számít, hogy a fiú peculiumában a hagyaték megszűnésének napján van-e vagy sem, mert az
apát a hagyaték révén mindig biztosítani fogják; és úgy véli, hogy ez különösen akkor van
így, ha a peculium összegét az ítélet meghozatalának időpontjára való tekintettel vizsgálják.
Julianus a férjet az apához hasonlítja, amikor a felesége a válás után felmentést hagyott rá a
hozományért való felelősség alól; mert ő is, bár lehet, hogy nem volt fizetőképes a hagyaték
keletkezésének időpontjában, mégis örökös lesz, és azt mondja, hogy mindkét fél nem
követelheti vissza azt, amit már kifizettek. A jobb vélemény azonban, ahogy Marcellus
megjegyzi, az, hogy az apa perelhet, mivel a fizetéskor még nem volt adós, ahogy a férj sem
teheti ezt meg, ha már kifizette a tartozást. Mert még ha valaki úgy gondolná is, hogy az apa
adós volt, akkor is csak a feltételes adós helyét foglalja el, és kétségtelen, hogy
visszakövetelheti, amit fizetett.
167. Ahol azonban az örökösnek a fiú felmentésével kell megbízni a fiút, Julianus nem teszi
hozzá, hogy az előbbit akár átvétellel, akár megállapodással kell felmenteni, de úgy tűnik, úgy
gondolja, hogy a fiút úgyszólván átvétellel kell felmenteni a felelősség alól; ez az ügylet az
apa számára is előnyös lenne. Ennek a szabálynak kell érvényesülnie, hacsak nem
bizonyítható egyértelműen, hogy az örökhagyó másként akarta, vagyis hogy sem a fiút, sem
az apát nem kell bosszantani; mert ebben az esetben nem nyugta, hanem megállapodás útján
kellene mentesülnie.
168. Julianus azt is mondja, hogy ha egy apa kezessé válik a fiáért, és a felmentést ráhagyják,
akkor megállapodással, mint kezes, és nem mint apa, mentesülnie kell a felelősség alól, és
ezért a peculiumra való hivatkozással lehet ellene pert indítani. Végül úgy véli, hogy ez a
szabály csak akkor alkalmazandó, ha az örökhagyó azt akarta, hogy kezesként mentesüljön,
de ha azt akarta, hogy apaként is mentesüljön, akkor őt is mentesíteni kell a peculiumért való
felelősség alól.
169. Javolenus, Episztolák, VI. könyv.
A fiú felszabadulása után azonban az apa csak annyiban lesz jogosult a keresetre, amennyiben
az a fia peculiumának részét képezi, vagy ha ez utóbbi esetleg valamit az apja javára fizetett
ki; mivel az a vagyon, amelynek birtoklása az apának érdekében áll, a hagyaték alapján őt
illeti meg.
170. Feltehető a kérdés, hogy az apa a végrendelet alapján indíthat-e e célból pert, aminek
következtében a fiú is mentesül a perbeli felelősség alól. Egyes hatóságok úgy vélik, hogy az
eljárásnak ez a hatása, mert úgy vélik, hogy az apa érdeke, hogy jogai sértetlenül
megmaradjanak, ha a fiának emancipáció után átadja a peculiumát. Én azonban ellenkező
véleményen vagyok, és úgy vélem, hogy a végrendelet értelmében az apának semmi többet
nem szabadna biztosítani, mint hogy csak annyit kelljen fizetnie, amennyit az örökös
beszedhet.
171. Ulpianus, Sabinusról, XXIII. könyv.
Sőt, nemcsak az esedékes összeg, hanem annak egy része is elengedhető, vagyis a
kötelezettség egy része, ahogyan azt Julianus a Digest harmincharmadik könyvében állítja.
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172. Ha az, aki a Stichus vagy tíz aurei átadásáról rendelkezett, meghagyja az örökösének,
hogy ne követelje a Stichust, akkor megállapítható, hogy a hagyaték érvényes; de nézzük
meg, mit tartalmaz. Julianus szerint úgy tűnik, hogy a végrendelet alapján perelhető az adós
felmentése az átvételi elismervénnyel, amely a tíz aurei tekintetében is felmenti őt, mert az
átvételi elismervény egyenértékű a fizetéssel; és ahogyan az adósnak fel kellene szabadulnia,
ha átadta volna a Stichust, úgy a Stichus átvételével is mentesül a felelősség alól.
173. Ha azonban az örökösnek az a feladata, hogy az adóst húsz aurei megfizetése alól
mentesítse, Julianus a Harmincharmadik könyvben azt is kimondja, hogy az adós mégis
mentesüljön a tíz aurei megfizetése alól, mivel ha húszról kap nyugtát, akkor az előbbi
összegre vonatkozóan mentesül a felelősség alól.
174. Ha az adós két örököst jelölt ki, és az egyiket megbízza, hogy fizesse ki a hitelezőjét,
akkor a hagyaték a társörökös tekintetében érvényes, és ez utóbbi jogosult pert indítani a
hitelezőnek történő fizetés kikényszerítése érdekében.
175. Az adósra hagyott felmentés csak akkor válik hatályossá, ha az örökhagyó életében nem
követelték tőle a fizetést; ha azonban követelték, a hagyaték megszűnik.
176. Ezért Julianus azt kérdezi, hogy ha egy feloldást hagynak hátra, és egy kiskorú gyermek
helyettesét terhelik vele, és a kiskorú utólag követeli az esedékes összeg kifizetését, akkor
vajon a hagyaték megszűnik-e. És mivel megállapítást nyert, hogy a kiskorú, amennyiben
olyan hagyatékról van szó, amellyel a helyettesét terhelik, ugyanolyan helyzetben van, mint a
feltételes hagyatékkal terhelt örökös, ebből az következik, hogy a helyettes a végrendelet
alapján perelhető lesz, ha a kiskorú a követelés megfizetését követeli az adóstól.
177. Ugyanez a szabály vonatkozik arra az esetre is, ha a kiskorú nem követeli a fizetést,
hanem csak eljárást indít a bíróságon, mert a helyettesítő kénytelen lesz a keresetet elutasítani.
178. Ha ugyanis a felmentést feltételesen hagyták volna az adósra, és a feltétel teljesülése
előtt vagy a kiadásra került volna sor, vagy a fizetést követelték volna, az adós még mindig
jogosult lenne a végrendelet alapján a rá hagyott felmentés megszerzésére irányuló keresetére.
179. Pomponius, Sabinusról, VI. könyv.
Nemcsak az adósunkat felmentő végrendeletet tehetünk, hanem az örökösünket és bárki mást
is felmentő végrendeletet.
180. Az örököst meg lehet bízni azzal, hogy bizonyos időn belül ne követelje az adós
fizetését, de kétségtelen, hogy a köztes idő alatt nem szabad őt elengednie; és ha az adós
meghal, a tartozást az említett határidőn belül nem lehet behajtani az örököstől.
181. Meg kell vizsgálni, hogy az örökös beszedhet-e büntetőkamatot arra az időre, amely alatt
nem követelheti a tartozást. Priscus Neratius úgy ítélte meg, hogy az ilyen követelés a
végrendeletbe ütközne, ami helyes.
182. Egy olyan végrendelet, mint a következő: "Örökösöm nem szedheti be az adósságot
egyedül Lucius Titiustól", nem száll át Lucius Titius örökösére, ha az utóbbi életében az
örökös nem tett semmit a végrendelet ellenében, hogy megpróbálja behajtani rajta az
adósságot; mert ha a hagyatékozott vagyon az örökhagyó személyéhez kötődik, az személyes
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szolgalom jellegű, és nem száll át az örökösére; de ha nem kötődik a személyéhez, akkor az
örökösére száll.
183. Ha a felmentést engedélyező szavak dologi ügyekre vonatkoznak, a hatás ugyanaz,
mintha az örökösnek kifejezetten megtiltották volna, hogy a követelést akár az adóstól, akár
az örökösétől behajtsa, mivel az örökös hozzáadásának nincs ereje vagy hatása; ugyanez lenne
a helyzet, ha maga az adós személye nem szerepelne.
184. Az, akit elszámolásra utasítottak, nem tekinthető úgy, hogy eleget tett az örökhagyó
akaratának, ha nem nyújtja be az elszámolást, hanem csak a kezében maradt egyenleget fizeti
ki.
185. Ha az örökösnek megtiltják, hogy pert indítson az elhunyt ügyeit intéző ügynök ellen,
akkor ez nem tekinthető az örökhagyó javára szólónak, ha a kötelezettséget annak
rosszhiszeműsége vagy csalárdsága folytán kötötték, aki az ügyletet intézte, és az
örökhagyónak ezt a véleményét kell elfogadni. Ezért, ha az örökös az ügynök ellen a
lebonyolított üzlet miatt indítana eljárást, és ez utóbbi a végrendelet alapján meghatározatlan
összegre vonatkozóan pert indít, a csalásra alapított kivétellel el lehet zárni.
186. A felmentés jogszerűen meghagyható annak is, akinél letétet hagyok, vagy akinek
használatra kölcsönt adok, vagy zálogba adok vagyontárgyat, vagy annak, aki köteles a
lopásból származó bevételt megtéríteni nekem.
187. Ulpianus, Sabinusról, XXIV. könyv.
Amikor az örökösnek megtiltják, hogy számlaadást követeljen, a perújrafelvételek során
nagyon gyakran megállapították, hogy nem akadályozzák meg abban, hogy az esedékes
egyenlegeket követelje, ha a felek birtokában vannak, vagy ha az ügyletet lebonyolító ügynök
csalárd módon járt el. Ha valaki ezen a jogcímen is fel akarna menteni egy másikat a
felelősség alól, a következőképpen kell végrendelkeznie: "Megbízzák az örökösömet, hogy
adja vissza Szo-nak és Szo-nak mindazt, amit az ilyen és ilyen és ilyen perben tőle beszedett,
vagy mentesítse őt a felelősség alól az említett perekben".
188. Julianus, Digest, XXXIII. könyv.
Ha az örököst arra kötelezik, hogy ne szedjen be semmit a kezestől, és fizesse ki a Titiusnak
azt, amivel a főkötelezett tartozik; bele kell egyeznie, hogy nem követeli a kezestől, és az
örökösre ruházza át a főkötelezett elleni keresetjogát; mint ahogyan ha az örököst arra
kötelezik, hogy ne szedjen be semmit a főkötelezettől, és fizesse ki harmadik személynek azt
az összeget, amivel a kezes tartozik, akkor a főkötelezettnek elismervényt kell adnia, és
kénytelen lesz a bíróság által a kezestől járónak megállapított összeget a hagyatékosnak
kifizetni.
189. Ugyanaz, Digest, XXXVI. könyv.
Ha az adós elrendeli, hogy az örököse engedje el a kezesét, akkor el kell-e engedni? A válasz
az, hogy igen. Mivel az örökösök megbízás alapján perelhetőek, azt is megvizsgálták, hogy a
hagyaték nem semmis-e, mivel az adós a hitelezőjének hagyatékot tett. A válasz az volt, hogy
valahányszor az adós a hitelezőjének hagyatékot tesz, a hagyaték semmis, ha nem áll inkább a
hitelező érdekében, hogy a végrendelet alapján pert indítson, mint hogy az eredeti
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kötelezettségen alapuló pert indítson; mert ha Titius arra utasította Maeviust, hogy ígérje meg
egy bizonyos pénzösszeg megfizetését, és azután arra utasította, hogy a kikötés alapján
mentesüljön, nyilvánvaló, hogy az ígéretet tevő félnek inkább áll érdekében, hogy
mentesüljön, mint hogy a kikötésnek megfelelően fizesse meg az összeget, és azután
megbízási pert indítson.
190. Ugyanaz, Digest, XXXIX. könyv.
Lucius Titius, aki Eroszt alkalmazta ügynökeként, a következő rendelkezést tette
kodicillumában: "Azt kívánom, hogy Erosz szabad legyen, és azt kívánom, hogy számot
adjon mindenről, amit az utolsó aláírásom utáni időszakban tett." A kodicillumban a
következő rendelkezést tette: "Erosz szabad legyen, és azt kívánom, hogy számot adjon
mindenről, amit az utolsó aláírásom utáni időszakban tett." Ezt követően, még életében,
felszabadította Eróst, és ezzel egyidejűleg a rabszolga elszámolt, és az örökhagyó aláírta
azokat az említett időpontig, azaz csak néhány nappal a halála előtt. Lucius Titius örökösei azt
állították, hogy Eros bizonyos pénzösszegeket kapott, mind akkor, amikor még rabszolga volt,
mind pedig azután, hogy szabaddá vált, és ezeket nem vették fel a Lucius Titius által aláírt
számlákba. Kérdezem, hogy az örökösök behajthatnak-e valamit Eros-tól a Lucius Titius
utolsó aláírását megelőző időszakra vonatkozóan. Azt válaszoltam, hogy a közölt tények
alapján Eros nem követelheti a szabadságát, hacsak az említett összegeket nem utalták át
kifejezetten neki.
191. Ugyanaz, Digest, LXXXI. könyv.
Ha a hitelező az adósnak hagyatékot ad az adós tartozásából, és az előbbi örökös kivétellel
védekezhet, a hagyatéknak nem lesz ereje vagy hatása. Ha azonban ugyanez az adós a
hitelezőjére hagyja azt, amivel tartozik neki, úgy kell értelmezni, hogy azt akarta, hogy a
hitelezője mentesüljön a fent említett kivétel hatálya alól.
192. Ulpianus, Trösztök, I. könyv.
Ugyanez a szabály alkalmazandó, ha az adósnak meghatározott időn belül vagy bizonyos
feltételek mellett kellett fizetnie.
193. Ugyanő, Az ediktumról, LXIV. könyv.
Ha valakit végrendeletben arra köteleznek, hogy ne szedjen be tartozást Titiustól, nem
perelheti sem őt, sem az örökösét; az örökös örököse sem indíthat pert; az adós örökösétől
sem követelhető a kötelezettség megfizetése. Az örökhagyó örökösének örököse is
felszólítható, hogy ne hajtsa be a követelést az adóstól.
194. Paulus, Plautiusról, IX. könyv.
Ha egy földterületet öt évre bérbe adnék valakinek, és utána hagyatékba adnám mindazt, amit
a bérlő köteles volt nekem tenni vagy nekem fizetni, vagy amit a jövőben köteles lenne nekem
fizetni vagy adni, és az örökösnek meg kell engednie, hogy a bérlő maga rendelkezzen erről;
mind Nerva, mind Atilicinus azt mondja, hogy ha az örökös megakadályozza, hogy a
hagyatékot élvezze, akkor a bérleti szerződés alapján perelhető, ha pedig a bérleti
szerződésből eredő valamit visszatart, akkor a végrendelet alapján perelhető; azon oknál
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fogva, hogy mindegy, hogy követel-e valamit a bérlőtől, vagy megtartja a birtokot, mivel a
teljes bérleti jogot öröklésnek tekintik.
195. Javolenus, Labeo utolsó műveiről, II. könyv.
A lízinggel kapcsolatos esetleges egyenleg szintén a hagyaték részét képezi.
196. Paulus, Plautiusról, IX. könyv.
Cassius: Ráadásul úgy döntöttek, hogy a bérlő a végrendelet alapján keresetet indíthat az
örökös ellen, hogy mentesüljön a bérleti jogviszonyából eredő felelősség alól; ez a vélemény
teljesen helyes.
197. Modestinus, Szabályok, IX. könyv.
Ha a következőképpen teszünk végrendelkezést: "Az örökösöm legyen megbízva, hogy
mentesítse a felelősség alól Szo és Szo-t, aki az én ügyeimet intézte, és ne követeljen tőle
semmit, amit esetleg köteles lenne fizetni vagy nekem tenni", akkor az örökös lesz megbízva,
hogy ne szedjen be semmilyen pénzt az örökhagyótól, amit kölcsönadtak neki. Aligha hihető
azonban, hogy az örökhagyó egy ilyen jellegű hagyatékkal azt akarta volna elérni, hogy az
örökhagyóra hagyják azt is, ami tőle a rabszolgáinak peculiumként jár.
198. Ugyanaz, Vélemények, X. könyv.
"Aurelius Sempronius testvéremnek. Nem kívánom, hogy adósaim közül bárkit is
bosszantsanak kötelezettségei miatt, és semmit, sem tőkét, sem kamatot ne szedjenek be
tőlük, amíg élnek; a házat és a kárpáti földet pedig szabadon és zálogjogtól mentesen
visszaadom az érdekeltnek." Modestinus azt a véleményét adja elő, hogy ha magát az adóst
perbe fogják perelni, akkor kivételes védelemben részesül, de az örökösét illetően ez nem lesz
így.
199. Amikor Gaius Seius felnőtt, Publius Maevius és Lucius Sempronius kapta gyámjául.
Míg még nagykorú volt, az említett Gaius Seius, mivel halála előtt állt, végrendeletében a
következő rendelkezést tette gondozóira vonatkozóan: "Senki ne tegyen fel kérdéseket a
gondnokaimmal kapcsolatban, mert én magam intéztem az ügyeimet." Kérdezem, hogy a
kiskorú örökösei követelhetnek-e elszámolást a kurátoroktól a kurátori tevékenységgel
kapcsolatban, mivel az elhunyt, amint az végrendeletében foglaltakból kitűnik, elismerte,
hogy minden ügyét maga intézte. Modestinus azon a véleményen volt, hogy ha a kurátorok
bármilyen csalárd cselekedetet követtek el, vagy ha az örökhagyó vagyonából bármi az ő
kezükben volt, akkor ezen az alapon perelhetőek ellenük.
200. Terentius Clemens, A Lex Julia et Papia, XI. könyv.
Ha bármi olyasmit hagyok rád, amivel tartozol nekem, akár magadnak, akár harmadik
személynek, és te kifizeted nekem, vagy bármilyen más okból felmentelek, a hagyaték
megszűnik.
201. Ezért Julianus úgy vélte, hogy még ha a hitelező az adós örököse lesz is, és utána
meghal, a hagyaték megszűnik; és ez helyes, mert a kötelezettség úgyszólván megszűnik a
zavarral, ahogyan a fizetéssel is.
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202. Ha azonban a hagyatékot valamilyen feltételhez kötve hagyják, és az örökös előzőleg
belép és behajtja a tartozást, más véleményt kell alkotni; mert amíg a feltétel fennáll, a
hagyatéknak az örökhagyó részére történő kifizetésének megakadályozása, ha az még él és
jogosult annak átvételére, nem függ az örökös hajlandóságától, és ha az örökhagyó nem lenne
jogképes annak átvételére, az örökös nem akadályozhatja meg a hagyatékra jogosultat abban,
hogy a hagyatékhoz hozzájusson.
203. Papinianus, Kérdések, XIX. könyv.
"Nem kívánom, hogy bármit is behajtsanak, amivel Sempronius tartozik nekem." Úgy
döntöttek, hogy az adósnak, hogy kikényszerítse a felmentését, nemcsak kivételre, hanem a
végrendelet alapján történő keresetre is joga van.
204. Ugyanő, Vélemények, VII. könyv.
Az olyan ügynök, akitől az örökösnek megtiltották, hogy számon kérjen, és akit arra is
köteleztek, hogy mentesítse minden felelősség alól az e minőségében végzett bármely
cselekményért, megbízás alapján mégis kötelezhető arra, hogy fizesse ki az örökösöknek
mindazt a pénzt, amely egy bankártól az általa ügynökként kötött szerződés alapján neki jár,
vagy engedményezze az említett bankárral szembeni követeléseit.
205. Ugyanő, Vélemények, VIII. könyv.
Ha az örököst arra kérik, hogy engedje el az adóst, akkor ez csak arra vonatkozik, ami a
kötelezettségből még hátralévő összegre vonatkozik. Ezért, ha a tartozás egy részét a
végrendelet megnyitása előtt kifizették, az nem kerül bele a vagyonkezelői szerződésbe. Ha
azonban a végrendelet megnyitása után, és mielőtt a hagyatékot az örökös, aki tisztában volt
az elhunyt szándékával, megkezdte volna, a tartozás megfizetését követelnék, ez szorosan
hasonlít a csaláshoz, és ezért az összeget az örökhagyó visszakövetelheti.
206. Paulus, Kérdések, X. könyv.
Ahol Titiusra hagyom azt, amivel tartozott nekem, vagy megadva, vagy nem megadva az
összeget, vagy másrészt, ahol hagyatékot teszek egy különbséggel, mint például: "Titiusra
hagyom, amivel tartozom neki", vagy "Titiusra hagyok száz aurei-t, amivel tartozom neki";
kérdezem, úgy gondolod-e, hogy mindenképpen meg kell állapítani, hogy valóban jár-e
valami; továbbá kérlek, hogy tájékoztass, hogyan értelmezed ezeket a mindennapos ügyeket.
Azt válaszoltam, hogy ha az a fél, akinek Titius tartozik, el akarja engedni a tartozást, akkor
nincs különbség, hogy utasítja-e örökösét, hogy mentse fel őt a felelősség alól, vagy megtiltja
neki, hogy behajtsa a tartozást; mert mindkét esetben az adóst kell felmenteni, és mindkét
esetben az adós javára perelhető az örökös ellen, hogy elérje a felmentését. Ha az örökhagyó
száz aurei összeget vagy egy bizonyos földterületet említett esedékesnek, és bizonyítható,
hogy az örökhagyó volt az adós, akkor őt kell felmenteni. Ha azonban nem tartozik semmivel,
mivel valótlan nyilatkozatot tettek, akkor azt lehet mondani, hogy ő is indíthat keresetet a
hagyatékban foglaltak visszaszerzésére. Ez az elv akkor is érvényesül, ha a hagyaték a
következőképpen szólt: "Megbízzák az örökösömet, hogy ne szedje be a száz aurei-t, amellyel
tartozik nekem", vagy "Stichus, akinek tartozik nekem". Ha azonban azt mondta volna:
"Megbízzák az örökösömet, hogy adja át Titiusnak a száz aureit, amellyel tartozik nekem",
akkor azt lehet állítani, hogy igényt tarthat rá, bár a kijelentés valótlan. Ezzel azonban
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semmiképpen sem értek egyet, mivel az örökhagyónak úgy kellett gondolnia, hogy az "adjon"
szó a tartozásra vonatkozik. Másrészt, ha az adós a hitelezőjének hagyatékot tesz, nem látom,
hogy a hagyatéknak bármiféle érvényessége lenne, ha az összeget nem közli. Ha azonban
megemlíti azt az összeget, amellyel elismeri, hogy tartozik, a hagyaték nem lesz érvényes,
kivéve azokat az eseteket, amikor annak kifizetése előnyösebb, mint a tartozásé. Ha ugyanis
az adós száz aurei-t hagyatékozna, amiről azt mondja, hogy tartozik, és valóban tartozik, a
hagyaték érvénytelen. Ha azonban nem tartozik nekik, úgy ítélték meg, hogy a hagyaték
érvényes; mert ha egy bizonyos pénzösszeget említenek, az eset hasonló ahhoz, amikor
Stichust hamis állítás alapján hagyatékolták. Ezt a szabályt az isteni Pius mondta ki egy
rescriptumban, ahol egy bizonyos pénzösszeget úgy hagytak örökül, mintha azt
hozományként kapták volna.
207. Scaevola, Vélemények, IV. könyv.
Egy gyám, aki halálakor bizonyos örökösöket jelölt ki, azt kívánta, hogy gyámja, akinek a
gyámságát ő kezelte, a hagyatékának harmadik részét kapja meg, feltéve, hogy a gyámság
miatt nem támaszt vitát az örököseivel, hanem mindannyiukat mentesíti a felelősség alól ezzel
kapcsolatban. A gyámolt megkapta a hagyatékot, mindazonáltal később követelte az
örökösöktől mindazt, ami a gyámja kezébe került a vagyon eladásából vagy a gyámsággal
kapcsolatos bármely más forrásból. Kérdezem, hogy a végrendelet értelmében ki van-e zárva
az ilyen jellegű keresetek benyújtásából. A válasz az volt, hogy ha a letétbe helyezett feltétel
teljesítése előtt részesült a vagyonkezelő javaiból, és ezután a hagyaték feltételeivel ellentétes
követeléssel élt, akkor az örökösök rosszhiszeműségre hivatkozva kivételt tehetnek ellene,
hacsak nem hajlandó visszaadni azt, amit a vagyonkezelőtől kapott, amelyet életkora miatt
szívességként adtak neki.
208. Tryphoninus, Disputációk, VIII. könyv.
Nézzük meg, hogy az a személy, akinek végrendeletileg felmentést adtak, és aki ellen a
peculiumra vonatkozó per folyamatban van, úgy tekintendő-e, mint aki az örökhagyó
pozíciójában van, ha a hagyaték szokásos megszűnésének időpontjában a peculiumban
semmit sem találnak. Még ha még nem is adós, ebből nem következik, hogy bármilyen előnye
származna a hagyatékból, hacsak nem a peculium jövőbeni kiegészítésének reménye révén.
Ezért az örököst megillető állapota függőben lesz, mint ahogyan ii lenne, ha bármilyen okból
kétségessé tenné a hagyatékra való várakozást? Ez a jobb vélemény.
209. Scaevola, Digest, XVI. könyv.
Aurelius Symphorus kezes lett egy bizonyos gyámért, és halálakor az utóbbi gyámjai számára
a következő végrendeletet tette: "Arellius Latinusnak és Arellius Felixnek külön-külön öt
aurei-t hagyok, amikor elérik a tizennégy éves kort, és ekkor azt kívánom, hogy
mindegyiküknek havonta hat dénárt fizessenek tartásukra, és évente huszonöt dénárt
ruházatukra, amivel a hagyatékkal meg kell elégedniük, mivel gyámságuk nem kevés
bosszúságot okozott nekem. Megbízom továbbá örököseimet, hogy a gyámság miatt semmit
ne szedjenek be tőlük, és e hagyaték miatt semmit ne tartsanak vissza." Felmerült a kérdés,
hogy ha az említett örökösök a kezességvállalás miatt bármit is kifizettek volna, akkor azt a
gyermekek örökösétől, vagy attól a féltől, akinek a javára az örökhagyó kezességet vállalt,
behajthatják-e? A válasz az volt, hogy az előadott tényeknek megfelelően úgy tűnik, hogy az
utóbbi örökösei kizárólag arra voltak megbízva, hogy ne követeljenek semmit a gyámság
miatt, amelyet Symphorus kezelt, és amely az Arellius nevű gyámtól esedékes lehetett volna.
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210. Egy férfi, miután végrendelkezett, felmentést hagyott az adósaira, majd miután a
végrendeletet felbontotta és újra elolvasta, egy másikat írt, amelyben megismételte a
hagyatékot a következőképpen: "Megerősítem az általam felbontott végrendeletben tett
minden hagyatékot, és mindent, ami abban le van írva". Miután a második végrendelet alapján
a hagyatékba beléptek, felmerült a kérdés, hogy az első végrendelet által feloldott adósok
követelhetik-e, hogy mentesítsék őket a felelősség alól azon pénzösszegek tekintetében,
amelyekkel az első végrendelet elkészítése után adósodtak el; és ha az örökösök pert indítanak
ellenük, el lehet-e zárni őket a rosszhiszeműségre alapított kivétellel. A válasz az volt, hogy
nem mentesülnek.
211. Titius a következő végrendeletet tette adósának, Seiusnak: "Tíz dénárt adok és hagyok
Seiusra. Ötöt is adok neki, ezen felül mindazt, amivel nekem tartozik, mind a tőkét, mind a
kamatokat". Egy általános záradékban azt is meghagyta örököseinek, hogy adják meg és adják
át mindenkinek a hagyatékát, amit ráhagyott. Seius ezután még több pénzt vett kölcsön
Titiustól. Kérdezem, hogy ezt a pénzt, amelyet a végrendelet elkészülte után vett kölcsön, úgy
kell-e érteni, hogy szintén Seiusra hagyta. A válasz az volt, hogy mivel az örökhagyó által
használt szavak a múlt időre vonatkoztak, nem lehet úgy tekinteni, hogy az utolsó kölcsönvett
összeget hagyatékba helyezték.
212. Titius, miután végrendelkezett és fiait örökösökké nevezte ki, apjára hivatkozva, aki
korábban szintén gyámja volt, a következőképpen nyilatkozott: "Azt kívánom, hogy apámat,
Seiust mentesítsék a gyámsággal kapcsolatos minden felelősség alól." Kérdezem, hogy e
szavakat milyen módon kell érteni, vagyis azt jelentik-e, hogy a vagyon eladásából vagy
követelések behajtásából származó pénzt, amelyet az apa saját használatára fordított, vagy
saját nevében kamatra kölcsönzött, az örökhagyó gyermekeinek és örököseinek vagy
unokáinak kell kifizetni. A válasz az volt, hogy ezt az ügyben illetékes bíróságnak kell
eldöntenie, mivel a törvény vélelme az, hogy a fiú természetes szeretete miatt az apát minden
felelősség alól mentesíteni kell, kivéve, ha az örökhagyó örökösei bizonyítani tudják, hogy az
apának más volt a szándéka.
213. Maevius végrendeletében az alábbi szavakkal kívánta, hogy az egyik örököse
mentesüljön a gyámsági per alól: "Nem kívánom, hogy számon kérjék tőle azt a gyámságot,
amelyet Julianus Paulus Antistius Ciceróval együtt kezelt, és azt kívánom, hogy mentesüljön
minden felelősség alól, ami ezzel kapcsolatos." Kérdezem, ha a gyámságból származó pénz a
kezében maradna, behajtható-e tőle. A válasz az volt, hogy az ügyben semmi sem indokolja,
hogy a gyámoltat megillető, de a gyám kezében maradt pénzt miért kellene hagyatékba
vettnek tekinteni.
214. Egy örökhagyó a következő rendelkezést tette végrendeletében: "Azt kívánom, hogy
rokonom, Titius, mentesüljön minden adósságától, amivel nekem tartozik, és ezen felül tíz
aurei-t adok neki"; és egy kodicillumban a következőket fűzte hozzá: "Ezenfelül azt kívánom,
hogy örökösöm mentesítse rokonomat és adósomat, Titiust, minden kamatfizetés alól,
amellyel életében nekem tartozott. Ha örökösöm akaratom ellenére megkísérelné az említett
kamatot tőle beszedni, akkor azt kívánom, hogy az említett kamatot Titiusnak az örököseim
fizessék ki, amíg él." Mivel az örökhagyónak nyilvánvalóan az volt a szándéka, hogy inkább
növelje, mint csökkentse a hagyatékot, felmerült a kérdés, hogy örökösei a bizalmi
vagyonkezelői szerződés feltételei szerint felelősséggel tartoznak-e Titiusnak, hogy
kényszerítse őket arra, hogy mentesítsék őt minden tartozás alól. A válasz az volt, hogy a
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megállapított tények alapján úgy tűnt, hogy az örökhagyó által első helyen hagyott örökséget
csökkentették.
215. Ha egy végrendeleti hagyaték a következőképpen szólt: "Azt kívánom, hogy mindaz,
amivel Seius tartozik nekem, vagy amiért hitelt adtam érte, neki adassék", akkor kérdezem,
hogy csak azt hagyatékolták-e, ami a végrendelet végrehajtásakor esedékes volt, vagy a
később kamatostul felhalmozódott összeget is beleszámították-e a hagyatékba. A válasz az
volt, hogy az örökhagyó szándéka szerint az adós minden kötelezettségét a tröszt törölni
fogja.
216. Stichus, akit végrendeletileg felszabadítottak, az örökhagyó egy földterületet hagyott rá,
annak minden felszerelésével együtt, más vagyontárgyakkal együtt, és a következőket tette
hozzá: "Megtiltom, hogy számlát adjon, mert a feljegyzések a birtokában vannak". Felmerült
a kérdés, hogy Stichus köteles lesz-e átutalni a kezében maradt, a vagyonkezelői
tevékenységéből származó összeget. Azt válaszoltam, hogy Stichus ezen az alapon nem
köteles. Claudius: Senki sem felelős a felszabadítása után semmilyen cselekedetért, amelyet a
szolgaság ideje alatt követett el, és tanácsot kértek a törvény megállapítására vonatkozóan,
hogy mi jár. Ezért az örökösök a peculiummal együtt megtarthatják a kezükben maradt
egyenleget, vagy levonhatják a peculiumból, ha az utóbbit hagyatékba adják.
217. "Azt kívánom, hogy a száz aurei, amelyet Apronianusnál helyeztem letétbe, az ő kezében
maradjon, amíg a fiam el nem éri a húszéves kort, és megtiltom, hogy az említett pénz után
kamatot szedjenek tőle." Felmerült a kérdés, hogy Apronianus a bizalmi vagyonkezelői
szerződés értelmében hivatkozhat-e arra, hogy a fent említett összeget nem szedték be tőle az
örökhagyó által előírt idő előtt. A válasz az volt, hogy a megállapított tények alapján ilyen
igényt érvényesíthet.
218. Az örökhagyó a lányait jelölte ki örököseinek, és az alábbiak szerint bízta meg őket a
vagyonkezeléssel: "Lányaim, ne követeljék Gaius Seiustól, hogy halálomig a bankjában vagy
azon kívül kezelt vagyonom kezeléséről számot adjon, és mentesítik őt minden felelősség alól
ezzel kapcsolatban." Mivel az említett Gaius Seius az örökhagyó halálakor az örökhagyó
teljes vagyonával rendelkezett, és azt a bankjában, illetve abból befektetve kezelte, felmerült a
kérdés, hogy köteles-e erről számot adni az örökhagyó örököseinek. A válasz az volt, hogy a
megállapított tényeknek megfelelően felmentés történt, de a bíróságnak el kell döntenie, hogy
az adott körülmények között mi a teendő.
219. Az örökhagyó saját testvérével és bizonyos más személyekkel együtt korábbi gyámját
jelölte ki örököséül, és az említett gyámjára hagyott tíz aurei-t, amelyet ez utóbbi a saját és
testvére számlájára költött. Felmerült a kérdés, hogy a vagyonkezelés érvényes volt-e a
gyámot illetően. A válasz az volt, hogy amennyiben az örökhagyó a bizalmi vagyonkezelői
jog alapján járó összeget hagyta hátra, a bizalmi vagyonkezelői jog teljesítését nem lehet
követelni.
220. Azt is megvizsgálták, hogy ha a hagyaték a gyámot illetően érvénytelennek bizonyulna,
érvényes lenne-e az örökhagyó testvérére nézve, mivel az ő javára, valamint a gyámságát
kezelő fél javára is szólt. A válasz az volt, hogy a testvér tekintetében a hagyaték érvényes
volt, mivel a testvért mentesítették az adósságai alól.
221. Az a kérdés is felmerült, hogy a gyámot meg kell-e hallgatni, ha beleegyezik a bizalmi
vagyonkezelés elfogadásába, feltéve, hogy a végrendelet bizonyos kikötéseit hagyják
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érvényben, másokat pedig elutasítanak, és ennek okaként azt állították, hogy a bizalmi
vagyonkezelésben meghatározott összeg kevesebb, mint amennyit ő a kiadásokra
megelőlegezett. A válasz az volt, hogy a végrendelet feltételei nem akadályozták meg abban,
hogy mindent követeljen, amit bizonyítani tudott, hogy az őt megilleti.
222. Egy örökhagyó a következő végrendeletet tette: "Elrendelem, hogy az ötven aurei
összeget, amelyet a feleségemtől kölcsönvettem a vállalkozásomhoz való felhasználás
céljából, az örököseim fizessék ki neki." Felmerült a kérdés, hogy a hagyaték megáll-e, ha a
férjről bebizonyosodik, hogy ténylegesen a felesége adósa. A válasz az volt, hogy
amennyiben az adósság fennáll, a tröszt érvénytelen lenne.
223. Az a kérdés is felmerült, hogy követelhető-e a vagyonkezelői szerződés végrehajtása, ha
a feleség, miután pert indított az esedékes összeg behajtására, elveszíti a pert. A válasz az
volt, hogy a megállapított tények szerint a feleség követelheti a letétbe helyezés végrehajtását,
mivel nyilvánvaló, hogy a tartozás más okból nem esedékes.
224. Paulus, A Lex Julia et Papia, VI. könyv.
Ha az örökhagyónak két fő adósa van, és megbízza örökösét, hogy mindkettőjüket mentse fel,
és egyikük nem képes a hagyaték elfogadására, és nem élettársak; az örökösnek át kell
ruháznia keresetének jogát arról az adósról, aki nem veheti fel a hagyatékot, arra, akire a
törvény ezt a juttatást ruházza, és ezzel az eljárással két dolog fog történni, vagyis az, aki nem
veheti fel a hagyatékot, részesül a juttatásból, és az, aki fel tudja venni, felszabadul. Ha
azonban az adósok élettársak, akkor az egyik, aki cselekvőképtelen, szükségképpen a másik, a
hagyatékot átvehető személyen keresztül részesül a haszonból, és őt átvételi elismervénnyel
felmentik; ugyanez történik akkor is, ha az örökhagyó úgy rendelkezett, hogy az egyetlen, a
végrendelet alapján jogosultat kell felmenteni.
225. Ugyanaz, Kérdések, X. könyv.
Miután a felperes vagy az alperes megbízta az örökösét, hogy ne hozzon ítéletet a Centumvirs
bíróságán, felmerült a kérdés, hogy ez milyen hatással van a hagyatékra. Úgy határoztak,
hogy ez utóbbi csak akkor érvényes, ha az örökhagyó ellenfele rosszul állt, így az örökössel
folytatott perben vereséget szenvedett; mert akkor az örökös nemcsak a per tárgyát képező
vagyontárgyat köteles volt átadni, hanem a per összes költségét is köteles volt megfizetni a
hagyatékosnak. Ha azonban jó perben állt volna, úgy tűnik, hogy a hagyatékban nem lenne
semmi, még a költségek sem, ahogyan azt egyes hatóságok állítják.
226. Scaevola, Vélemények, III. könyv.
Egy hitelező a következő végrendeletet tette az adósának: "Azt kívánom, hogy mindazt, ami
nekem jár Gaius Seius-tól, és amit ő a kertjei elzálogosításával biztosított, örököseim adják át
neki." Ha az örökhagyó még életében kapott volna valamilyen fizetést Seiustól, kérdezem,
hogy ez követelhető-e a hagyaték alapján. A válasz az volt, hogy az előadott tények szerint
nem lehetett követelni. Ugyanez a fél ismét tanácsért folyamodott, azt állítva, hogy az
örökhagyó, mielőtt a kodicillumot, amellyel a hagyatékot meghagyta, elkészítette, a tartozás
szinte teljes tőkéjét és kamatát megkapta, így a tartozásnak csak egy nagyon kis része maradt
meg, és megkérdezte, hogy a "minden, ami a múltra vonatkozik" záradék miatt van-e joga a
behajtásra. A válasz az volt, hogy az első helyen közölt tényekre való hivatkozással a
véleményem helyes; de ami a később közölteket illeti, valamit hozzáadtak, és a kérdést a
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bíróságnak kell eldöntenie, amelynek meg kell állapítania, hogy az örökhagyó, mivel
elfelejtette, hogy a pénzt már kifizették, tette-e ezt a rendelkezést; vagy azért, mert a fizetés a
tudta nélkül történt; vagy pedig szándékosan cselekedett, mivel azt kívánta, hogy inkább az
esedékes összeget, mint a feloldás követelésének jogát hagyja örökül.
227. Egy végrendelkező többek között a következő végrendeletet tette a felszabadított
emberére: "Ha életem során bármilyen ügyet intézett nekem, megtiltom, hogy számon kérjék
tőle az ügyletet." Felmerült a kérdés, hogy kötelezhető-e arra, hogy átadja-e az örökösöknek a
könyveket, amelyekben az elszámolásokat vezette, valamint a kezében maradt összegeket,
amelyeket a bevételek és kiadások bejegyzései mutatnak. A válasz a kérdéses ügyre
vonatkoztatva az volt, hogy az örökösnek joga van azt is követelni, amit az intéző a hagyaték
részét képező rabszolgatársainak kölcsönzött, és ezeket az összegeket, amelyeket gazdája
javára költött, le kell vonni a kezében lévő egyenlegből.
228. Titia, akinek két gyámja volt, a következő rendelkezést tette végrendeletében: "Nem
kívánom, hogy a Publius Maevius és Lucius Titius által kezelt gyámságomról az előbbitől
számon kérjék." Felmerült a kérdés, hogy a gyámság igazgatásából a kezében maradt pénzt be
lehet-e szedni tőle. A válasz az volt, hogy az előadott ügyben semmi sem utal arra, hogy a
gyám kezében maradt, a gyámot megillető pénzt a gyám kezében hagyta volna.
229. Az a kérdés is felmerült, hogy a gyámtársat is felmentettnek kell-e tekinteni. A válasz az
volt, hogy a gyámtársat nem engedték el.
230. "Gaius Seiusra való hivatkozással, aki különösen érdemes volt rá, nem kívánom, hogy
bármi, amivel nekem tartozik váltókban, vagy számla ellenében, vagy bármit, amit tőlem
kölcsönzött, vagy bármilyen kötelezettséget, amit a javára kötöttem, akár tőle, akár az
örököseitől követeljék." Kérdezem, hogy csak a végrendelet keletkezésének időpontjában
esedékes pénzösszeget hagyatékolták-e, vagy az említett összegre később felhalmozódott
kamatok is beletartoznak-e a hagyatékba. A válasz az volt, hogy az előadott tények alapján
úgy tűnik, hogy az örökhagyó a Seiusnak a vele szemben fennálló összes kötelezettségét a
bizalmi vagyonkezelői jog alapján kívánta teljesíteni.
231. Azt is megkérdezték, hogy egy kötelezettség megújítása és a tartozás összegének
növekedése után, a régi szerződés alapján fennálló tartozás továbbra is a hagyaték részét
képezi-e; vagy ha a megújítás megtörtént, és a fél úgymond új adóssá vált, akkor a
megnövekedett összegért perelhető-e be. A válasz az volt, hogy csak azt tekintik hagyatéknak,
amivel a fél akkor tartozott, de ha az örökhagyó továbbra is ragaszkodott eredeti szándékához,
a hagyaték a halála időpontjában fennálló összes tartozást magában foglalja.

4. cím. A hagyatékok és a bizalmi vagyonkezelések törléséről vagy
átruházásáról
232. Paulus, A Sabinusról, III. könyv.
Ha az örökhagyó, miután a földjén való szarvasmarhahajtás jogát hagyta rá, az útjogot nem
adja át, semmit sem hagy ki a hagyatékból, mivel a szarvasmarhahajtás joga nem létezhet az
útjog nélkül.
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233. Pomponius, Sabinusról, V. könyv.
Ha egy földterületet hagyatékba adnak, a következő fenntartást lehet tenni: "Nem adok és nem
hagyok Szo-nak és Szo-nak semmilyen más, az említett földterülethez kapcsolódó jogot,
kivéve annak haszonélvezeti jogát", annak érdekében, hogy a haszonélvezet képezze a
hagyatékot.
234. A haszonélvezeti jog azonban fenntartható, így csak a puszta tulajdonjog marad.
235. Ugyanígy a hagyatékba adott földterület egy része is fenntartható.
236. Ulpianus, Sabinusról, XXIV. könyv.
Ha valaki végrendelkezik a következőképpen: "Adok és adományozok egy ilyen és ilyen
földterületet Titiusnak, és ha Titius meghal, az örökösöm legyen megbízva, hogy azt Seiusnak
adja", az adományt jogszerűen átruházottnak tekintik. Még akkor is, ha az a fél, akire a
birtokot eredetileg hagyták, az átruházás időpontjában már halott, Seius jogosult lesz rá.
237. Ha valaki Titiusra hagyatékot tesz a következőképpen: "Az örökösöm adjon ilyen és
ilyen tárgyat Titiusnak, vagy ha Titius meghal, mielőtt azt megkapná, adja Semproniusnak", a
törvény szigorú értelmezése szerint az örökös mindkét félnek, azaz Semproniusnak és Titius
örökösének is kötelezettnek tűnik. Ha azonban az örökhagyó örököse késedelembe esik a
vagyon Titiusnak való átadásával, akkor a hagyaték követelésének joga az ő örököseire száll
át, és Semproniusnak nem lesz rá igénye; ha azonban nem történt mulasztás, akkor
Sempronius, és nem Titius örökösei lesznek jogosultak a hagyaték átvételére. Ha azonban
Titius meghal, mielőtt a hagyaték megszűnne, egyedül Sempronius lesz jogosult rá.
238. Ugyanezt kell mondani akkor is, ha egy fiú javára vagyonkezelőként hagynak egy
birtokot, és az édesanyja lesz az örökös, ha a fiú a birtok megszerzése előtt meghal, így ha a
fiú a hagyaték megszűnése előtt meghal, az anyát illeti meg az örökség; ha azonban a fiú
később hal meg, a vagyonkezelői jog haszna a gyermek örököseire száll, mintha magának a
vagyonkezelői jognak a teljesítésében mulasztás történt volna.
239. Ha azonban valaki a következőképpen rendelkezik a hagyatékról: "Az örökösöm adja át
ezt és ezt a vagyont Titiusnak, és ha nem teszi meg, adja át Semproniusnak", akkor
Sempronius csak akkor lesz jogosult a hagyatékra, ha a hagyaték keletkezésének időpontjában
Titius képtelen lesz azt megszerezni.
240. Ha valaki a következőképpen végrendelkezik: "Örökösöm adjon ilyen és ilyen
földterületet Titiusnak, és ha Titius elidegeníti azt, örökösöm adja azt Seiusnak", az örökösre
mindkét bizalom terheli; mert Titiust nem terheli a bizalom, ha elidegeníti a földet, de az
örököst terheli a neki való adományozás. Ezért az örökösnek a rosszhiszeműségre hivatkozva
kivételt kell tennie, és biztosítékot kell kérnie Titiustól, hogy ne idegenítse el a földet.
241. Ha valaki többet tart fenn, mint amennyit hagy, a fenntartása érvényes lesz; például ha
húsz aurei-t hagy, és negyvenet tart fenn.
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242. Ha az örökhagyó egy bizonyos földterület haszonélvezeti jogát hagyja rá, és fenntartja az
útjogot, a fenntartás érvénytelen, de a hagyaték nem válik érvénytelenné, ahogyan ha valaki
egy földterület tulajdonjogát hagyja rá, és fenntartja az útjogot, a hagyaték nem csökken.
243. Ha az örökhagyó két Titius nevű személyre külön-külön hagyatékot hagy, és később
egyiküket megfosztja a hagyatéktól, de nem világos, hogy melyikükre gondol, akkor
mindkettőjüket megilleti a hagyaték; ugyanígy, ha a hagyaték megadásakor nem nyilvánvaló,
hogy két fél közül melyiknek adományozza, azt mondjuk, hogy egyikükre sem hagyta.
244. Ha egy földterületet abszolút módon Titiusnak adományoztak, majd feltételesen hagyták
rá, és végül megfosztották tőle, a következők szerint: "Örököm ne adja Titiusnak azt a
földterületet, amelyet feltételesen hagytam rá", egyik rendelkezés alapján sem lesz jogosult rá,
kivéve, ha az örökhagyó kifejezetten kijelentette, hogy azt kívánja, hogy abszolút módon
kapja meg a hagyatékot.
245. Lássuk, hogy visszavonható-e az a feltétel, amelytől egy örökség, egy birtok vagy egy
rabszolga szabadsága függ. Julianus azt mondja, hogy a rabszolga szabadsága esetében a
feltétel megszüntetése nem ad azonnal szabadságot a rabszolgának. Papinianus is azt mondja
a Kérdések tizenhetedik könyvében, hogy általában véve a feltétel nem vonható vissza, mert
szerinte a feltételt nem adják, hanem előírják, és amit előírnak, azt nem lehet elvenni, mivel ez
csak arra vonatkozik, amit adnak. Jobb azonban, ha nem magukat a szavakat, hanem a szavak
jelentését vesszük figyelembe; és ahogyan a feltételeket fel lehet szabni, úgy vissza is lehet
vonni.
246. Ha az örökhagyó végrendeletében száz aurei-t hagyott Titiusra, és egy kodicilben a
következő végrendeletet tette: "Örökösöm adjon Titiusnak ötven aurei-t, és nem többet", az
örökhagyó nem követelhet ötven aurei-nál többet.
247. Nemcsak a hagyaték, hanem a bizalmi vagyonkezelés is visszavonható, akár puszta
kívánságra is. Ezért felmerül a kérdés, hogy a bizalmi vagyonkezelői jog jár-e abban az
esetben, ha a felek között ellenségeskedés alakult ki. Ha ugyanis az ellenségeskedés főbenjáró
bűncselekményre vonatkozik, vagy rendkívül súlyos jellegű, akkor a hagyatékot
visszavontnak kell tekinteni; ha azonban a bűncselekmény enyhe, akkor a bizalom továbbra is
fennáll. Ennek megfelelően a hagyatékokat is bevonhatjuk, és a rosszhiszeműségre
hivatkozva kivételt lehet tenni.
248. Ugyanő, A Sabinusról, XXXIII. könyv.
Ha a felek megújítják barátságukat, és az örökhagyó megbánja korábbi elhatározását, a
hagyaték vagy a bizalom teljes egészében helyreáll, mivel az elhunyt végrendelete élete utolsó
pillanatáig megváltoztatható volt.
249. Gaius, Az urbánus ediktumról, II. könyv.
Ahogyan a hagyatékot el lehet venni egy személytől, úgy lehet átruházni egy másikra is,
például a következőképpen: "Seiusnak adom és hagyom azt, amit Titiusra hagytam". Ez a
záradék a hagyaték hallgatólagos elvonását tartalmazza, amennyiben Titius személyesen
érintett.
250. Paulus, A Lex Julia et Papia, V. könyv.
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A hagyaték átadása négyféleképpen történik. Vagy úgy lehet átruházni, hogy egy másik
személy helyébe egy másik lép; vagy ezt megteheti az a fél, aki az adományozásra utasította,
hogy más adhassa azt; vagy amikor egyfajta vagyontárgyat hagynak egy másik helyett, mint
például egy földterület helyett ten aurei-t; vagy amikor a hagyaték abszolút volt, és azt feltétel
mellett ruházzák át.
251. Ha azonban Maeviusnak adnám azt, amit már Titiusnak adtam, bár szokás szerint
mindkettőjüket terheli ugyanannak a vagyonnak az átadása, mégis a jobb vélemény az, hogy
ebben az esetben az első örökös megfosztatik a hagyatéktól, mert ahol azt mondom, hogy
"terhelje Seius azt, aminek az átadásával Titiust terheltem", ott úgy kell tekinteni, hogy azt
mondtam, hogy Titius ne adja át a vagyont.
252. Hasonlóképpen, amikor egy földterület helyett tíz aurei-t hagynak hátra, egyes hatóságok
úgy vélik, hogy az első hagyatékot nem vonják vissza; de valójában igen, mivel az utolsó
végrendelet az, amelyet végre kell hajtani.
253. Ulpianus, Sabinusról, XXIV. könyv.
Ha egy tárgyat feltételhez kötve hagynak örökbe, és ugyanazt a tárgyat már abszolút módon
egy másikra hagyták, az első hagyatékot nem tekintik abszolút módon visszavontnak, hanem
csak abban az esetben, ha a második feltétel teljesül. Ha azonban az örökhagyó szándéka az
volt, hogy az első hagyaték minden körülmények között törlésre kerüljön, akkor ezt
megtörténtnek kell tekinteni.
254. Julianus, Digest, XXXII. könyv.
Ezért ha az örökhagyó életében meghal az, akire a hagyatékot átruházták, az nem illeti meg
azt a személyt, akitől azt korábban megfosztották.
255. Julianus, Disputációk, V. könyv.
Ha valaki, miután száz aurei-t hagyott egy személyre abszolút módon, majd ugyanezt az
összeget feltételesen hagyta rá, és szándékában állt, hogy ezen felül ezt a második összeget is
ráhagyja, akkor az, amit abszolút módon hagyott rá, azonnal esedékessé válik, és amit
feltételesen hagyott rá, az akkor lesz fizetendő, ha a feltétel teljesül. Ha azonban, mivel
meggondolta magát, ugyanazt az összeget feltételesen hagyta rá, az abszolút hagyaték úgy
tekinthető, hogy az feltételes lett. Ha tehát ugyanabban a végrendeletben, amelyben száz
aurei-t hagyott, később ötvenet hagyott, és ezt az ötvenet új hagyatéknak szánta, akkor
százötven aurei jár. Ha azonban a hagyatékot csak ötven aureira szánta, akkor csak ötven
aurei lesz fizetendő. Ugyanez a szabály érvényes, ha ez kodicillummal történt.
256. Julianus, Digest, XXXVII. könyv.
Ha egy hagyatékot feltétlenül Titiusra hagynak, és azt egy bizonyos feltétel mellett
megfosztják tőle, és a feltétel fennállása alatt meghal, még ha a feltétel meg is hiúsul, a
hagyaték nem illeti meg Titius örökösét; mert ha egy egyszer adott hagyatékot feltétel mellett
vesznek el, a hatás ugyanaz, mintha azt először az ellenkező feltétel mellett hagyták volna
meg.
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257. Ha a hagyaték a következőképpen szól: "Örökösöm fizessen tíz aurei-t Titiusnak, és ha
nem fizeti ki Titiusnak, fizesse ki az említett tíz aurei-t Semproniusnak", ha Titius a hagyaték
megszűnésének napja előtt meghal, Sempronius jogszerűen követelheti a hagyatékot, mivel
azt úgy kell érteni, hogy az rá szállt át.
258. Ugyanaz, Digest, LIV. könyv.
Ha az örökhagyó általánosságban hagy egy rabszolgát, és fenntartja a Stichust, akkor nem
semmisíti meg a hagyatékot, hanem gyengíti azt;
259. Ulpianus, Sabinusról, L. könyv.
Mivel az örökhagyó nem választhatja ki a Stichust.
260. Marcianus, Institutes, VI. könyv.
Az isteni Severus és Antoninus egy rescriptumban kimondta, hogy ha az örökhagyó
valamilyen indítékból kifolyólag végrendeletében egyik felszabadított emberét rendkívül
rossz jelleműként említi, akkor úgy tekintik, hogy megfosztotta őt mindattól, amit korábban
ráhagyott.
261. Florentinus, Institutes, XI. könyv.
A meghagyáskor érvénytelen hagyatékokat nem teszi érvényessé az, ha elhallgatják; például
miután az örökhagyó egy rabszolga urát örökösévé nevezte ki, az örökhagyó feltételesen
megfosztja az említett rabszolgát egy olyan abszolút hagyatéktól, amelyet neki tett. Ha
ugyanis egy abszolút hagyatékot feltételhez kötéssel vesznek el, akkor azt úgy kell tekinteni,
mintha azt az ellenkező feltétel mellett hagyták volna, és ezért azt megerősítik. Ez azonban
nem vonatkozik arra az esetre, ha az elfojtott hagyaték eleve nem volt érvényes.
262. Ugyanazok az okok, amelyek miatt a hagyaték érvénytelenné válik, amikor meghagyják,
okozzák azt is, hogy annak megszüntetése is érvénytelenné válik; mint például, ha az
örökhagyót megfosztják az útjogának egy részétől, vagy egy rabszolgát csak részben
szabadnak rendelnek el.
263. Paulus, A szabadok kiosztásáról.
Ha az örökhagyó által hagyott rabszolgát elidegenítik, majd visszavásárolja, nem illeti meg az
örökhagyót, aki ellen a rosszhiszeműségre hivatkozva kivételt lehet tenni. Nyilvánvaló
azonban, hogy ez nem zárja ki, ha az örökhagyó bizonyítani tudja, hogy az örökhagyó
megújította szándékát, hogy neki adja a rabszolgát.
264. Ugyanez, A kodifikációs jogról.
Nem számít, hogy a végrendeletben szereplő hagyatékot törlik-e, vagy elveszik.
265. Celsus, Digest, XXII. könyv.
Semmi sem akadályozza meg az örökhagyót abban, hogy egy korábbi végrendeletet egy
későbbi végrendelettel kijavítson, megváltoztasson vagy visszavonjon.
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266. Modestinus, Különbségek, VIII. könyv.
Ha az örökhagyó még életében másnak adja át az általa hagyott vagyont, a hagyaték teljesen
megszűnik, és nem teszünk különbséget aszerint sem, hogy szükségből vagy pusztán
hajlandóságból rendelkezett-e a vagyonáról; ha tehát szükségből adta át, a hagyaték még
fizetendő, ha azonban pusztán hajlandóságból rendelkezett, akkor nem fizetendő. Ez a
különbségtétel azonban nem vonatkozik arra, aki szabadosságból adományoz, mert senki sem
szabados, ha szükségből kényszerül rá.
267. Ugyanő, Vélemények, XI. könyv.
Modestinus azt a véleményét adta elő, hogy ha az elhunyt azzal, hogy megfosztotta Maeviust
a rá hagyott örökségtől, nem akarta visszavonni a rá ruházott bizalmat, akkor az örökösök a
bizalom alapján perelhetők; és ezt a véleményt jóvá kell hagyni.
268. Pomponius, Quintus Muciusról, I. könyv.
Bár a hagyatékot átruházhatom olyan személyre, akinek végrendeletem alapján nincs joga azt
megkapni, vagy a szabadság megadása nélkül hagyhatom a hagyatékot saját rabszolgámra,
még ha nem is jogosult a hagyatékra, akkor sem lesz kifizethető annak a személynek, akitől
azt elvették.
269. Licinius Rufinus, Szabályok, IV. könyv.
Csak az fosztható meg a hagyatéktól, akire azt hagyatékolták, és ezért ha egy hagyatékot más
fiára vagy rabszolgájára hagynak, az apát vagy a gazdát nem lehet megfosztani tőle.
270. Papinianus, Vélemények, VI. könyv.
A hagyaték egy részére kijelölt örökös a végrendelet alapján szintén örökséget kapott. Az
örökhagyó ezt követően heves gyűlölettel tekintett rá, és egy másik végrendeletet akart
készíteni, amelyet elkezdett, de nem tudott befejezni, és a félről anélkül ment el, hogy őt
megemlítette volna. Örökösként ugyan nem lehetett megtagadni tőle a keresethez való jogát,
de ha a hagyatékra igényt tartana, a rosszhiszeműségre hivatkozva kivételesen el lehetett
volna zárni.
271. Ugyanő, Vélemények, VII. könyv.
Egy apa, miután vagyonát felosztotta gyermekei között, azt kívánta, hogy a lánya kapja meg a
háromszáz aurei összeget, amely abból a haszonból származott, amelyet a triariak vezető
centuriójaként élvezett; és ezt a pénzt később egy földterület megszerzésére fordította. E tény
ellenére a testvérek és a testvér társörökösök még mindig kötelesek lesznek végrehajtani a
bizományt, mivel amit az örökhagyó javára használtak fel, nem lehetett úgy tekinteni, hogy az
elfogyott. Mivel azonban a vagyonát felosztotta gyermekei között, szándéka szerint minden,
ami nem került felosztásra, közös tulajdonba kerüljön; ezért úgy döntöttek, hogy a földet,
amelyet a hadseregben betöltött tisztségéből származó pénzeszközökből szerzett, szintén fel
kell osztani, hogy a lány az említett földért fizetett összegből kapja meg a hagyatékból a rá
eső részt. Ez akkor is így lett volna, ha a hagyatéki vagyonba pénz is beletartozott volna.
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272. Ugyanő, Vélemények, VIII. könyv.
Ha egy feltételhez kötött hagyatékot egy másik félre ruháznak át, úgy kell tekinteni, hogy azt
ugyanezen feltételhez kötve ruházták át, kivéve, ha az nem az első örökös személyéhez
kötődő feltétel volt. Ha ugyanis valaki a feleségére hagyja a vagyont, feltéve, hogy annak
gyermekei lesznek, és a hagyatékot átruházzák, akkor nem tekinthető úgy, hogy az első nő
személyéhez szükségszerűen kapcsolódó feltétel megismétlődött.
273. Egy apa a kertjeit minden tartozékával együtt a lányára hagyta, majd az említett
kertekhez tartozó rabszolgák közül néhányat a feleségének ajándékozott. Akár megerősítette
az ajándékozást, akár nem, az utolsó kívánsága elsőbbséget élvez a lányának szóló
hagyatékkal szemben. De még ha az ajándékozás nem is lenne érvényes, akkor is úgy kell
tekinteni, hogy az apa csökkentette a lánya hagyatékát.
274. Ugyanő, Vélemények, IX. könyv.
Az örökhagyó az egyik örökösére hagyott egy földterületet elsőbbségi hagyatékként, és utóbb
úgy rendelkezett, hogy bizonyos perbeli jogokat az említett földterület megvásárlásának
összegéig egy másikra kell átruházni. Ezt követően, miután a földet eladta anélkül, hogy az
arra elsőbbségi hagyatékként jogosultnak bármilyen kárt okozott volna, az érte kapott árat a
hagyatéki vagyona közé helyezte. Véleményem szerint a perbeli jogokat nem lehet a
társörökösére átruházni.
275. Paulus, Kérdések, IX. könyv.
Ha egy rabszolgára szabadságával együtt örökséget hagytak, és azt később eladták, és a
szabadságra vonatkozó hagyatékot visszavonták, bár az ilyen visszavonás semmis egy más
tulajdonában lévő rabszolgára vonatkozóan, a vevő mégsem jogosult a hagyatékra. Ennek oka
van, mert a visszavonás érvényben marad, mivel a rabszolga visszavásárolható, ahogyan a
hagyatékra vonatkozó végrendelet is érvényes, ha az olyan személyre vonatkozik, aki a
végrendelet készítésekor az örökhagyó tulajdonában volt, de miután eladták, egy kodicillum
révén elnyerte szabadságát.
276. Mi lenne a helyzet akkor, ha az örökhagyó még életében felszabadítana egy rabszolgát,
akit végrendeletében szabaddá nyilvánított, majd a szabadságra vonatkozó rendelkezését egy
kodicillummal visszavonja? Nézzük meg, hogy a szabadságának puszta visszavonása
megsemmisítené-e a hagyatékot. Egyes hatóságok szerint igen, de egy felesleges rendelkezés
nem érinti a hagyatékot.
277. Ugyanaz, Kérdések, XXV. könyv.
Ha egy rabszolgát hagyatékba adnak, és valamit ráhagynak, és később eladják, és megfosztják
attól, amit ráhagyományoztak, a visszavonás érvényes lesz, mert a hagyaték akkor lép
hatályba, ha a rabszolgát visszavásárolják.
278. Ha egy rabszolgát hagyatékba adnak, és a felek életében manumifikálják, és megfosztják
a hagyatékától, a megfosztásnak nincs ereje és hatása; ezért a rá hagyott hagyatékot magához
veheti, mert ha újra rabszolgasorba kerülne is, a hagyatékát akkor sem éled fel, mert új
embernek tekintik.
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279. Valens, Trösztök, V. könyv.
Ha bizonyos vagyontárgyakat hagyok rád, és arra kérlek, hogy add át Titiusnak, majd
ugyanezt a vagyontárgyat hagyom rád egy bizalmi vagyonkezelői szerződés alapján, de nem
kérem, hogy add át senkinek, felmerül a kérdés, hogy vajon hatalmadban áll-e a második
bizalmi vagyonkezelői szerződés feltételei szerint kiválasztani a vagyontárgyat, hogy elkerüld
az első bizalmi vagyonkezelői szerződés végrehajtását. Megállapítást nyert, hogy jobb, ha a
végrendelet utolsó rendelkezését veszi figyelembe.
280. Paulus, Mondatok, III. könyv.
Egy felszabadított ember, aki a végrendelet első részében kapott örökséget, később az
örökhagyó ugyanebben az okiratban hálátlannak bélyegezte, és mivel az örökhagyó
meggondolta magát, a felszabadított ember nem lesz jogosult a végrendelet alapján perelni.
281. Scaevola, Digest, XXX. könyv.
Egy örökhagyó több tárgyat hagyott nevelt gyermekére, majd később visszavonta néhányat
közülük, és megbízta örökösét, hogy helyükbe másokat adjon, amelyek között húsz font
aranyat kívánt a következők szerint: "Ezen felül adok és hagyok, és kívánom, hogy húsz font
aranyat adjanak neki". Hozzátette még: "És mindenekelőtt arra bízlak, Attius, hogy kellő
szeretettel gondozd és óvd Sempronia húgodat, és ha úgy gondolod, hogy visszatért a jó
életmódhoz, halálod után hagyd rá a fent említett húsz font aranyat; és addig is fizess neki az
említett összeg jövedelméből, vagyis annak hat százalékos kamatát." Ezt követően ugyanezt a
húsz font aranyat egy kodicillummal hagyatékátadójára, Maeviusra ruházta át, és a
következőképpen bízta meg őt a bizalmi vagyonkezeléssel: "Azt kívánom, hogy a húsz font
aranyat, amelyet végrendeletemmel nevelt gyermekemre, Semproniára hagytam, Maeviusnak
adják, miután biztosítékot vállaltak tőle, hogy az említett összegből havonta öt dénárt fizetnek
az említett Semproniának, amíg csak él, továbbá százhuszonöt dénárt ruházatára; és erre
kérlek, hogy ezt tedd meg. Biztos vagyok benne, Maevius, hogy szereteted miatt halálod után
megbízod örökösödet, hogy teljesítse kívánságaimat nevelt gyermekemmel kapcsolatban."
Felmerült a kérdés, hogy Maevius, mint örökös, halálakor köteles lesz-e kifizetni a húsz font
aranyat Semproniának, ahogyan Attius örököst megbízta. A válasz az volt, hogy a
megállapított tények szerint nem kötelezhető arra, hogy kifizesse neki a húsz font aranyat; de
a többi dolgot, amivel a nevelt gyermek javára megbízták, Maeviusnak és örökösének kell
biztosítania, amíg az említett nevelt gyermek él.
282. Titia végrendeletében szabadlábon lévő asszonyát, Seiát, aki egyben a nevelőtestvére is
volt, nevezte ki örököseivé vagyona tizenketted részének. Bizonyos földeket hagyott
hűbéresének, Pamphilusnak, amelyek között voltak bizonyos nagy kiterjedésű földek,
amelyeket úgy jelölt meg, mint amelyek Kolon közelében fekszenek; és később egy levélben
más birtokokat is ugyanennek a szabad embernek adott, amelyben Seiára és Pamphilusra a
következőképpen hivatkozott: "Örököseimnek üdvözletem. Kívánom, hogy minden alább
közöltet hajtsanak végre, valamint minden olyan rendelkezést, amelyet Pamphilusra
vonatkozólag már megtettem. Ha nevelt húgom, Seia, nem lesz örökösöm a vagyonomnak
arra a részére, amelyre őt kijelöltem, azt kívánom, hogy a Kolon melletti összes földeket neki
adják." Mivel a felszabadított Seia visszautasította a végrendeletben ráhagyott hagyatékrészét,
és azt választotta, amit a kodicillumban neki adtak, felmerült a kérdés, hogy ha Pamphilus a
tröszt feltételei szerint ugyanerre a földre tartana igényt, vajon a rosszhiszeműségre
hivatkozva kizárható-e a kivétel. A válasz az volt, hogy a földekre, azaz a Colon közelében
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fekvő földekre vonatkozó trösztöket úgy tekintették, hogy azok a felszabadított Seia
asszonyra szálltak át.
283. Egy örökhagyó azt kérte örököseinek, hogy ha valamelyik tartományban halna meg,
hatvan aurei-t adjanak Lucius Titiusnak, hogy az vegye át a holttestét, és vigye vissza
hazájába. A következőket is hozzátette: "Ha az említett pénzösszegből bármi megmarad, azt
kívánom, hogy azt neki adják." Ugyanezen a napon kodicillumot intézett örököseihez, a
következő szöveggel: "Ha történetesen akár a tartományban, akár utazás közben meghalnék,
kérem, hogy holttestemet Campaniába szállíttassátok, és gyermekeim sírjába helyezzétek el."
Felmerült a kérdés, hogy az örökhagyó ezzel a rendelkezéssel hallgatólagosan megfosztotta-e
Lucius Titiust a fent említett hatvan aurei összegből fennmaradó részétől. A válasz az volt,
hogy úgy kell tekinteni, hogy megfosztották tőle.
284. Egy apa végrendeletében a lányait nevezte ki örököseinek, hogy örököljék a vagyonának
egyenlőtlen részét, és ugyanezen végrendelettel szinte az egész vagyonát felosztotta, majd a
következőket tette hozzá: "Minden fennmaradó vagyonom, valamint a hagyatékomhoz
kapcsolódó minden kötelezettségem kizárólag a két lányomat illeti meg, nevezetesen Prima és
Secunda, vagy amelyikük túléli." Ezt követően egy kodicillummal a vagyonának a
végrendeletétől nagyon eltérő felosztását végezte el közöttük, és egy részét nem hagyta
kifejezetten senkire. Felmerült a kérdés, hogy a leányok, Prima és Secunda, a végrendelet
értelmében hivatkozhatnak-e arra, hogy egyedül őket illeti meg az a vagyon, amelyet apjuk
utolsó rendelkezése, amelyet a hagyatékáról tett, senkire sem hagyott kifejezetten. A válasz az
volt, hogy úgy tűnik, nem vonta vissza az egész végrendeletét, hanem csak bizonyos
vagyontárgyak tekintetében eszközölt módosításokat, amelyekről más módon rendelkezett.
285. Egy anya a következő rendelkezést tette egy levélben a fiára hagyott hagyatékra és a
hagyatékának egy részére vonatkozóan: "Mivel tudom, hogy fiam, Priscillianus, a halál
küszöbén áll, úgy vélem, hogy csak igazságos és helyes, ha Marianus testvéremre és férjemre,
Januariusra egyenlő arányban hagyom vagyonom azon részét, amelyet fiamnak adtam; és arra
az esetre, ha ő meghalna, adom és hagyom, és kívánom, hogy nekik adjanak át minden mást
is, ami ezen felül még ráhagyható." A levél szerint a fiamnak nem volt más választása.
Priscillianus a végrendelet felbontásáig élt, majd ugyanabban a betegségben meghalt.
Felmerült a kérdés, hogy a ráhagyott örökség a bizalmi vagyonkezelői szerződés értelmében
Januariusra és Marianusra szálljon-e? A válasz az volt, hogy megállapítható, hogy ha a fiú
ugyanabban a betegségben hal meg, amelyben akkor szenvedett, akkor a hagyaték abszolút
azokhoz kerül, akikre nézve a vizsgálatot lefolytatták.
286. Ugyanez, Digest, XIV. könyv.
Egy örökhagyó, aki a fiát jelölte ki örököseül hagyatékának egy részére, két földterületet is
ráhagyott a rabszolgákkal és a hozzájuk tartozó összes eszközzel együtt. Feleségére is hagyott
néhány dolgot, valamint a rabszolgákat, Stichust és Damast. Miután azonban
megbizonyosodott arról, hogy a fiára hagyott birtokok egyikének nincs gondnoka, elküldte
Stichust, és kinevezte őt az említett földterület művelésének felügyelőjévé, és megbízta az
azzal kapcsolatos számlák vezetésével. Felmerült a kérdés, hogy Stichus a feleségéhez vagy a
fiához tartozzon-e. A válasz az volt, hogy mivel az örökhagyó szem előtt tartotta azokat a
dolgokat, amelyekről végrendeletében rendelkezett, Stichus mint gondnok ahhoz a földhöz
tartozik, amelyre átruházta, és hogy a feleség nem tarthat igényt rá a vagyonkezelői szerződés
értelmében.
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287. Egy bizonyos személy négy földet hagyott az édesanyjára, akit hagyatéka egy részének
örökösévé nevezett ki, és megbízta őt, hogy az említett földek közül kettőt adjon át apósának;
ezt követően pedig egy kodicillummal megszüntette az apósa javára létrehozott trösztöt.
Felmerült a kérdés, hogy az említett két földterület az anyát illeti-e meg elsőbbségi
hagyatékként. Azt válaszoltam, hogy az ügyben semmi nem indokolta, hogy miért ne
tartozzanak az övéi közé.
288. Seia végrendeletében öt font aranyat hagyott hátra. Titius azzal vádolta, hogy ő rendelte
el apja halálát. A vádaskodás után Seia végrehajtott egy kodicilt, de nem fosztotta meg
mostohafiát, Titiust az előbb említett hagyatéktól, és még a vád tárgyalásáig meghalt. Miután
az ügy bíróság elé került, úgy döntöttek, hogy Titius apja nem Seia bűncselekménye miatt
vesztette életét. Mivel a nő a kodicillummal nem fosztotta meg Titiust attól a hagyatéktól,
amelyet végrendeletében adott neki, kérdezem, hogy azt Seia örököseinek ki kell-e fizetniük
Titiusnak. A válasz az volt, hogy a megállapított tények szerint nem illeti meg őket.
289. Egy bizonyos személy többek között a peculiumát a lányára hagyta, aki az irányítása
alatt állt. Miután végrendelkezett, a lánya egyik adósától beszedte a lánya tulajdonát képező
pénzt, és azt saját számlájára használta fel. Kérdezem, hogy a lány ezen az alapon indíthat-e
keresetet apja örökösei ellen? A válasz az volt, hogy ha a lány bizonyítani tudja, hogy a férfi
ezt anélkül tette, hogy a hagyatéktól meg akarta volna fosztani, akkor indíthat keresetet.
290. Venuleius, Cselekedetek, X. könyv.
Könnyű bármit elvenni vagy hozzátenni egy hagyatékhoz, ha csak egy pénzösszeget hagytak
hátra, de ha bizonyos testi javakról van szó, ezt sokkal nehezebb írásban kifejezni, és a
felosztás valószínűleg érthetetlen lesz.
291. Ahol a rabszolgáktól elvették a rájuk hagyott szabadságot, ott semmit sem nyerünk azzal,
ha kifejezetten megfosztjuk őket örökségüktől.

5. cím. Kétséges ügyekben
292. Papinianus, Vélemények, VII. könyv.
Egy örökhagyó a Maevian, vagy a Seian birtokot Titiusra hagyta. Mivel a feljegyzésekben
több földterületet is említettek a Maevian Estate néven, azt válaszoltam, hogy nem úgy tűnik,
hogy az elhunyt az összes említett földterületet bele akarta foglalni az öröklésbe, feltéve, hogy
a Seian Estate értéke nem különbözik jelentősen a Maevian Estate értékétől.
293. Ugyanő, Vélemények, IX. könyv.
Ha egy hagyatékot a város polgáraira hagynak, vagy a város polgárai javára alapítanak
vagyonkezelői vagyonkezelői jogkört, akkor azt a városra hagyottnak kell tekinteni.
294. Paulus, Kérdések, XIV. könyv.
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Ha egy mondat kétértelmű, nem értelmezhetjük mindkét irányban, hanem csak az örökhagyó
szándéka szerint. Ezért, ha valaki olyasmit mondott, amit nem szándékozott mondani, nem azt
mondta, amit a szavak jelentenek, mert nem ez volt a szándéka; és nem is azt mondta, amit
akart, mert nem az erre a célra alkalmas nyelvezetet használta.
295. Ugyanő, Vélemények, XIX. könyv.
Paulus azon a véleményen volt, hogy amennyiben a hagyatékot egy feltétel teljesítésétől
függően hagyják hátrahagyni, azt kétségtelenül bizonyos vagy bizonytalan személyeknek kell
kifizetni oly módon, hogy a bizalmi vagyonkezelői szerződés teljesítésének kikényszerítésére
irányuló keresetnek van helye.
296. Ugyanő, Vélemények, XIX. könyv.
Paulus azt a véleményét is kifejtette, hogy amennyiben a végrendeletben nem szerepel a
kedvezményezett neve, nem férhet kétség ahhoz, hogy a bizalmi vagyonkezelői szerződésből
származó haszonra nem jogosult sem egy bizonyos, sem egy bizonytalan személy.
297. Gaius, Trusts, I. könyv.
Egy bizonyos személy, miután száműzetésbe került, végrendelkezett, és miután örökösöket
jelölt ki, valamint több személyre is hagyatékot tett, a következőket fűzte hozzá: "Ha
valamelyik örökösöm vagy más barátom, akit ebben a végrendeletemben megemlítettem,
vagy bárki más elérné, hogy a császár visszahívjon, és én meghalnék, mielőtt hálámat
kinyilváníthatnám neki, azt kívánom, hogy ilyen és ilyen összeget adjanak a többi
örökösömtől annak, aki ezt megteszi." A végrendeletemben a császárnak nem volt más
választása. Az egyik örökös, akit kijelölt, elnyerte a visszahívását, de mielőtt az örökhagyó
tudomást szerzett volna róla, meghalt. Felmerült a kérdés a bizalmi vagyonkezelői szerződés
teljesítése tekintetében. Julianus, miután megkérdezték, azt a véleményt adta, hogy a bizalmi
vagyonkezelést végre kell hajtani; és még ha az a fél, aki az örökhagyó visszahívását elérte,
nem is az örököse vagy örökhagyója volt, hanem az egyik barátja, ez utóbbit megilleti a
bizalmi vagyonkezelői jog.
298. Ha valaki arra kérne fel, hogy vagyonát adja át a halála utáni örökösének vagy egy
idegennek; 7. Marcianus, Trusts, III. könyv.
Vagy ha a halála után született gyermekével együtt Önt is örökösévé nevezi ki, vagy
mindkettőjükre hagyatékot hagy, vagy Önöket teszi meg egy vagyonkezelői szerződés
kedvezményezettjévé;
299. Gaius, Trusts, I. könyv.
Megkérdezik, hogy a posztumusz gyermek - akár megszületett, akár nem megakadályozhatja-e, hogy a hagyatékból való részesedéséből hasznot húzzon. Úgy vélem,
helyesebb azt állítani, hogy ha a posztumusz gyermek nem születik meg, akkor nem teszi
lehetővé, hogy Ön részesüljön a hagyatékból, hanem a teljes hagyaték Önt illeti, mintha az
eleve teljes egészében Önre szállt volna; de ha mégis megszületik, mindkettőtöknek jár az,
ami mindkettőtöknek megmaradt, és ha egy gyermek születik, akkor a hagyaték felére leszel
jogosult; ha kettő születik, akkor a harmadára leszel jogosult; ha pedig egyszerre három
gyermek születik (mert hármasikrek is születnek), akkor a hagyaték negyedére leszel jogosult.
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És még a mi időnkben Serapias, egy alexandriai asszony, öt gyermekével együtt, akiket
egyetlen szüléssel szült, bemutatták az isteni Hadrianusnak. Ahol azonban háromnál több
gyermek jön egyszerre a világra, ott az eseményt csodaszernek tekintik.
300. Ha egy bizonyos ember, miután több örököst jelölt ki, egyiküket megbízta egy bizalmi
szerződéssel, hogy a hagyatékból a kezébe kerülő részt halálakor bármelyik társörökösének
adja át, akit ő maga választ ki, akkor teljesen bizonyos, hogy ez a bizalmi szerződés érvényes;
mivel nem annak az örökösnek a mérlegelésére van bízva, akitől a kérés érkezett, hogy
egyáltalán átadja-e a vagyont, hanem arra, akinek ő azt inkább átadja. Ugyanis nem mindegy,
hogy az örökhagyó annak a vagyonkezelőnek a hatáskörébe utalja-e, hogy kinek kívánja
átadni vagy nem átadni bizonyos vagyontárgyakat, vagy pedig, miután rábízta a vagyon
átadásának szükségességét, egyedül neki adja meg a korlátlan választási lehetőséget az
elosztás tekintetében.
301. Ha a hagyatékból egyenlőtlen részekre társörökösöket jelölnek ki, felmerült a kérdés,
hogy az örökösnek mindegyiküknek egyenlő részeket kell-e adnia, vagy csak olyan arányban,
amilyen arányban őket örökösnek jelölték ki. Úgy határoztak, hogy ha az örökhagyó arra
utasította az egyik örökösét, hogy adja át a részét a társörökösöknek, ha azok fizetnek neki
egy bizonyos pénzösszeget, amelyhez egyenlő mértékben kell hozzájárulniuk; igazságosnak
tűnik, hogy a vagyonból egyenlő részeket kell nekik adni a bizalom alapján. Ha azonban az
említett pénz felosztásakor az örökhagyó azt kívánta, hogy egyenlőtlen részekkel járuljanak
hozzá, annak érdekében, hogy azok megfeleljenek a hagyatékból nekik járó részeknek,
ésszerűnek tűnik, hogy a vagyont a trust feltételei szerint a hagyatékból való részesedésük
arányában adják át nekik a vagyont.
302. Paulus, Mondatok, II. könyv.
Ha a férj és a feleség között adományozásra kerül sor, és az, akinek adományozták, a másik
előtt meghal, a vagyon az adományozóra száll vissza. Ha mindkét fél egyszerre hal meg, a
kérdés eldöntése érdekében úgy ítélték meg, hogy az adományozás érvényes, és ez különösen
azért volt így, mert az adományozó, aki a vagyonra igényt tarthatott volna, nem maradt
életben.
303. Tryphoninus, Disputációk, XXI. könyv.
Egy örökhagyó, akinek két kiskorú gyermeke volt, Titius helyettesítette azt, aki előbb
halhatott meg. Mindketten egyszerre pusztultak el egy hajótörésben. Felmerült a kérdés, hogy
a hagyaték a helyettesre száll-e, és hogy a két kiskorú gyermek közül melyiket kell örökösnek
tekinteni. Azt mondtam, hogy ha a testvérek a természet rendes folyása szerint haltak volna
meg, akkor az előbb meghalt testvér testvére lett volna az ab intestato örököse, a helyettes
pedig a másodikra szállt volna; mindazonáltal az előbb meghalt testvér hagyatékára is
jogosult lett volna, mivel az a másik testvér hagyatékában foglaltatik. A javasolt kérdésben
azonban, amikor mindketten egyszerre pusztultak el, és mivel egyik testvér sem élte túl a
másikat, úgy kell-e tekinteni, hogy mindketten utolsóként haltak meg, vagy egyikük sem,
mert annak eldöntése, hogy melyikük halt meg utoljára, attól függ, hogy az egyikük előbb halt
meg? Az előbbi véleménynek azonban, nevezetesen, hogy a helyettes mindkét kiskorú
örököse, érvényesülnie kell. Ugyanis ha az örökhagyó, akinek csak egy fia van, az utolsóként
meghaló fiú helyett helyettesét jelöli ki, nem tekinthető úgy, hogy érvénytelenül
helyettesítette; mint ahogyan a legközelebbi hozzátartozót is úgy kell érteni, ha csak egy van,
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aki nem előzi meg a többit, és ebben az esetben, mivel egyik testvér sem élte túl a másikat,
mindkettőjüket úgy kell tekinteni, hogy előbb és utoljára haltak meg.
304. Amikor egy fiú és az apja életét vesztette a háborúban, és az anya a fia örökségére
hivatkozva követelte, hogy a fia halt meg utoljára, az apja rokonai pedig azt állították, hogy a
fiú halt meg előbb, az isteni Hadrianus úgy döntött, hogy az apa halt meg előbb.
305. Ha egy szabaduló a fiával egyidejűleg hal meg, a hagyaték a törvény erejénél fogva a
végrendeleti szabaduló pártfogójára száll, kivéve, ha bizonyított, hogy a fiú túlélte az apját.
Úgy véljük, hogy ez a helyzet a patronátusi joghoz fűződő tisztelet miatt áll fenn.
306. Ha a férj és a feleség egyidejűleg hal meg, és a hozományra vonatkozóan olyan kikötés
született, amely szerint a hozomány a férjet illeti meg, ha a nő a házasság alatt hal meg, ez a
kikötés akkor is érvényes, ha nem bizonyított, hogy a nő túlélte a férjét.
307. Ha Lucius Titius egyszerre veszíti életét a serdülőkorba lépett fiával, akit
végrendeletében egyedüli örökösévé nevezett ki, akkor a fiú úgy tekintendő, mint aki túlélte
az apát, és a végrendelet értelmében az örököse lesz, és a fiú hagyatéka az utóbbi utódaira
száll, hacsak az apa örökösei nem bizonyítják az ellenkezőjét. Ha azonban a fiú, aki az apával
együtt elpusztult, nem érte el a serdülőkort, akkor úgy tekintik, hogy az apja túlélte őt, hacsak
az ellenkezőjét nem lehet bizonyítani.
308. Ulpianus, Disputációk, VI. könyv.
Ha egy hagyatékot arra a rokonomra hagytak, aki elsőként juthat fel a Capitoliumra, és
állítólag ketten közülük egyszerre tették ezt meg, és nem derül ki, hogy melyikük érkezett
meg előbb, akkor a hagyaték nem léphet hatályba? Vagy, kérdezhetjük, mi a szabály, ha az
örökhagyó "annak hagyta, aki emlékművet állít neki", és többen is állítanak egyet; vagy ha
olyan személyre hagyatékozik, aki két személy közül az idősebb, és mindketten egykorúak;
vagy ha az örökhagyó barátjának, Semproniusnak hagyja a hagyatékot, és két azonos nevű
személyt egyformán tisztelnek? De ha a hagyatékot két azonos nevű emberre, például két
Sempronius nevűre hagyják, és az egyiküket később megfosztják a hagyatéktól, és nem derül
ki, hogy melyikükre gondoltak; a hagyaték mindkét fél tekintetében megszűnik-e, vagy
visszavonása semmis? Ez a kérdés akkor is felmerülhet, ha a szabadságot több azonos nevű
rabszolgára vagy közülük egyesekre hagyják. A jobb vélemény az, hogy minden ilyen esetben
a hagyaték és a szabadság megadása hatályosul, de ha a visszavonás megtörténik, az
valamennyi felet érinti.
309. Nyilvánvaló, hogy ha egy rabszolganő a következő rendelkezés alapján kapja meg
szabadságát: "Legyen szabad, ha az első gyermek, akit szül, fiú lesz", és egy fiú és egy
lánygyermeket hoz világra egyetlen születéskor, és bizonyos, hogy melyik született előbb,
akkor nem lehet kétséges az állapota, azaz, hogy szabad lesz-e vagy sem; és nem lehet
kétséges a lányé sem, mert ha a fiú után született, akkor szabadnak kell lennie. Ha azonban e
tekintetben bármilyen bizonytalanság áll fenn, és azt bírósági vizsgálattal nem lehet
megszüntetni, kétséges esetekben jobb a méltányosabb véleményt elfogadni, és azt
feltételezni, hogy a fiúgyermek született előbb, így a rabszolga elnyerheti szabadságát, a lánya
pedig szabadnak születhet.
310. Julianus, Digest, XXXVI. könyv.
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Amikor haszonélvezeti jogot hagynak a felszabadítottakra, és az ingatlan tulajdonjogát az
utolsó túlélőre, a hagyaték érvényes, mert úgy vélem, hogy ebben az esetben az ingatlan a
következő feltétel mellett marad: "Ha ő lesz az utolsó túlélő".
311. Ugyanaz, Digest, V. könyv.
Ha egy kereset vagy egy kivétel megfogalmazásában bármilyen kétértelmű kikötés van, a
legcélszerűbb azt úgy értelmezni, hogy az a tulajdon, amelyre vonatkozik, inkább
megmaradjon, mint elvesszen.
312. Ugyanaz, A kétértelműségekről.
Amikor egy kétszáz aurei letétbe helyező férfi a következő végrendeletet tette: "Háromszáz
aurei-t hagyok Seiusra, azon a kétszázon felül, amelyet nála helyeztem letétbe", e két
összegnek külön-külön véve van egy bizonyos megnevezése, de ha együttesen vesszük őket,
kétértelműségre adnak okot. Úgy kell azonban tekinteni, hogy nem háromszáz, hanem ötszáz
aurei jár, mert a két összeg egyesül.
313. Ahol valaki a következő módon végrendelkezik: "Örököm adja Attiusnak, Dionnal,
Maevius rabszolgájával együtt, a Seian birtokot", ott kétséges, hogy a földet is Dionra hagytae, vagy Diont a földdel együtt hagyta. Helyesebb azt állítani, hogy nemcsak a földet, hanem a
rabszolga Diont is meghagyta, és különösen akkor, ha az örökhagyónak nem volt jó oka arra,
hogy Dionra hagyja a hagyatékot.
314. Ahol egy kikötést a következőképpen fogalmazunk meg: "Ha nem adsz ilyen és ilyen
rabszolgát, vagy ilyen és ilyen földterületet, ígéred-e, hogy fizetsz száz aurei-t?". A büntetés
akkor is esedékes, ha a kikötés teljesül, ha nem; vagyis a kikötés akkor is kötelező érvényű, ha
sem az egyik, sem a másik cselekedetet nem hajtják végre. Nyilvánvaló, hogy ugyanez a
szabály érvényesül akkor is, ha több olyan dolgot külön megemlítünk, amelyek teljesítését
kívánjuk, és a következőképpen rendelkezünk: "Ha valamelyik nem teljesül", vagy például:
"Vállalod-e, hogy megjelensz Stichus, Damus és Eros helyett a bíróságon?". Ha valamelyikük
nem képviselteti magát, vállalod-e, hogy tíz aurei-t fizetsz?". Szükséges, hogy a fél
mindannyiuk nevében megjelenjen, hogy a kikötés feltételei teljesüljenek. Vagy hogy az
esetet világosabban meg lehessen fogalmazni, tegyük fel, hogy a kikötést a következőképpen
fogalmazzák meg: "Ígérsz-e tíz aurei fizetését, ha nem jelensz meg Stichusért, Damusért és
Erosért?". Mert ebben az esetben nem lehet kétségünk afelől, hogy mindannyiukat képviselni
kell.
315. Az alábbi két kikötés között különbség van: "Ennyit fizetsz, ha ez és ez a dolog, vagy ez
és ez a dolog nem történik meg", vagy: "Ha valamelyik dolog, amiről megállapodtak, hogy
meg kell tenni, nem történik meg, akkor ilyen és ilyen összeget fizetsz", mert míg igaz, hogy
az egyiket vagy a másikat meg kell tenni, addig emiatt nem igaz, hogy a két dolog közül az
egyiket vagy a másikat nem kell megtenni, mert mind a két tétel igaz lehet, bár ellentétesek
egymással; mert ha a jelentés nem általános, hanem valamilyen konkrét dologra vonatkozik,
ha bármelyik igaz, az az egész mondatot igazzá teszi. Mint ahogy másrészt két ellentétes
állításokat tartalmazó tétel egyszerre hamis; például ha az örökhagyó egyes gyermekei a
serdülőkor elérése után halnak meg, mások pedig e kor elérése előtt, mivel egyrészt helytelen
azt mondani, hogy mindannyian a serdülőkor alatt haltak meg, másrészt pedig azt is helytelen,
hogy mindannyian e kor elérése után haltak meg. Ez azért következik be, mert a jelentés
általános értelemben értendő, és ebben az esetben, ha valami hamis, az az egész tételt
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valótlanná teszi. Ezért meg kell állapítani, hogy mi a vizsgálat tárgya, mert ha azt mondom,
hogy ilyen és ilyen dolgot, vagy ilyen és ilyen dolgot nem szabad megtenni, akkor meg kell
kérdezni, hogy nem történt-e valami ? Az előbbi állításnak az a következménye, hogy egyik
dolgot sem szabad megtenni; az utóbbié, hogy mindkettőt meg kell tenni. Az előbbi esetben
az illetőnek nem származik előnye abból, ha a két dolog közül az egyiket nem tette meg, ha a
másikat megtette; az utóbbi esetben pedig nem származik előnye abból, ha bizonyítja, hogy a
két dolog közül az egyiket megtette, ha a másikat nem tette meg.
316. Ezért, ha valaki a következő kérdőívet tenné fel: "Tett-e valamit azok közül a dolgok
közül, amelyekkel vádolják?", és a fél azt mondja, hogy nem, akkor azt akarja mondani:
"Nem tettem semmit azok közül a dolgok közül, amelyekkel vádolnak", vagyis "egyiket sem
tettem".
317. Ha valaki egy kikötésben több olyan dolgot foglal bele, amelyek közül az egyiket
teljesíteni kívánja, akkor a következőképpen kell megfogalmaznia a kikötést: "Ígéri-e, hogy
ez és ez a dolog, vagy ez és ez a dolog meg fog történni, és ha egyik sem történik meg, akkor
fizet-e ilyen és ilyen összeget?".
318. Továbbá, ha a családfő a következőket illeszti be végrendeletébe: "Ha fiú vagy leány
születik nekem, ő legyen az örökösöm; de ha sem fiú, sem leány nem lesz az örökösöm, akkor
Seius legyen az örökösöm", akkor nem fejezi ki elég világosan szándékát, ha csak arra az
esetre szándékozik idegen örököst kijelölni, ha sem fia, sem leánya nem lesz az örököse; ezt
ugyanis a következőképpen kell kifejezni: "Ha sem fiam, sem leányom nem lesz örökösöm".
Néha azonban szükségessé válik az előbbi záradék; például ha valaki, akinek fia és lánya van,
mindkettőjüket örökösévé kívánja tenni, és ha csak az egyikük lesz az örököse, akkor egy
idegent akar melléjük rendelni, vagy ha egyikük sem lesz az örököse, akkor egy idegent akar
helyette kijelölni. Azt a véleményt kell azonban elfogadni, amely inkább az örökhagyó
szándékának látszik megfelelni, így ha neki vagy fia, vagy leánya születik, idegen nem vehető
be az öröklésbe, kivéve, ha az örökhagyó kifejezetten úgy rendelkezett, hogy ezt kell tenni.
319. Marcianus, Institutes, VI. könyv.
Ha valaki a következő rendelkezést teszi végrendeletében: "Örököm fizessen tíz solidit
azoknak a tanúknak, akik a végrendeletemet lepecsételték", Trebatius szerint a hagyaték
érvényes. Pomponius is igaznak tartja ezt, mert magát a végrendeletet a tanúk felmutatásával
megerősítik. Ezt a véleményt tartom helyesnek.
320. Ugyanaz, Szabályok, II. könyv.
Vannak bizonyos ügyek, amelyekben először nehéz következtetést levonni, de végül
egyértelműnek tűnik, hogy mi történt; ilyen például az, amikor a hagyatékot meghagyják, és
miközben az örökhagyó azon gondolkodik, hogy elfogadja-e vagy sem, az örökös a kérdéses
vagyontárgyat egy harmadik személyre ruházza át. Ebben az esetben az átruházás semmis
lesz, ha az örökhagyó úgy dönt, hogy elfogadja a hagyatékot; ha azonban elutasítja azt, az
átruházás érvényes lesz. Ugyanez lenne az eset, ha az örökös kölcsönadna a hagyatékhoz
tartozó pénzt, amelyet hagyatékba adott; ha ugyanis az örökhagyó nem utasítja vissza, akkor
úgy kell tekinteni, hogy az örökös másnak járó pénzt adott kölcsön, de ha az örökhagyó
visszautasítja a hagyatékot, akkor úgy kell tekinteni, hogy a saját pénzét adta kölcsön. De mi
van akkor, ha a pénzt elköltötték? Ugyanez a szabály lenne alkalmazandó, az eset
körülményeinek megfelelően.
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321. Ugyanaz, Szabályok, III. könyv.
Ha figyelembe vesszük az egyidejűleg elhalálozó személyek esetét, valamint az egyéb
kérdések megvitatását; például, ha egy anya kikötötte, hogy a lánya hozományát a férj
visszaadja neki, ha a lánya házasság közben meghal, és az anya a lányával egyidejűleg hal
meg, felmerül a kérdés, hogy a kikötésen alapuló kereset megilleti-e az anya örökösét. Az
Isteni Pius egy rescriptumban kijelentette, hogy a kikötés nem teszi lehetővé egy ilyen kereset
benyújtását, mivel az anya nem éli túl a lányt. Az a kérdés is felmerült, hogy ha egy idegen,
aki kikötötte a hozomány visszaszolgáltatását, a férjjel egy időben hal meg, vagy azzal a
feleséggel egy időben, akinek a számlájára a kikötést megkötötte, átruházhatja-e a
keresetjogot az örökösére?
322. Paulus, Plautiusról, XII. könyv.
Ugyanez a szabály vonatkozik arra az esetre is, ha a hozományt a feleségre hagyják, és a
feleség a férjével egy időben hal meg.
323. Marcianus, Szabályok, III. könyv.
A következő esetben, amikor egy kiskorú és a testvére, aki a szükséges örököse volt, és akit
helyettesítettek, egyidejűleg haltak meg, felmerül a kérdés, hogy a testvér lesz-e a testvére
örököse vagy sem. Továbbá, ha két szükséges örököst helyettesítettek egymás helyett, és
együtt pusztultak el, mindketten az örökhagyó örököseinek tekintendők-e, vagy egyikük lesz a
másik örököse, vagyis ha haláluk időpontjában a hagyatékot egymásnak kellett volna
átadniuk? Az ilyen esetekben, ha egyszerre halnak meg, és nem derül ki, hogy melyikük
vesztette életét előbb, egyikük nem tekinthető úgy, hogy a másikat túlélte.
324. A falkidi törvényre való hivatkozással azonban, ha a gazda a rabszolgáival egy időben
hal meg, az utóbbiak nem számítanak bele a halála időpontjában a vagyonába.
325. Ulpianus, Sabinusról, XXV. könyv.
Ha a hagyatékot rokonokra hagyják, és az említett rokonok már elvesztették jogukat, de még
mindig állampolgárok maradnak, akkor azt kell mondani, hogy jogosultak a hagyatékra, mivel
a végrendelet végrehajtásakor a család tagjai voltak. Bizonyos, hogy ha valaki a végrendelet
készítésekor nem volt a család tagja, de az örökhagyó halálának időpontjában azzá vált a
végrendelkező halálakor, akkor még inkább jogosult lesz a hagyatékra.
326. Ha valaki a rokonaira hagyatékot tesz, az ugyanolyan, mintha azt a rokonaira tette volna.
21. Paulus, Plautiusról, XII. könyv.
Mivel az Isteni Márk idejében a szenátus megengedte, hogy testületek számára hagyatékot
tegyenek, nem kétséges, hogy ha egy olyan testületnek tesznek hagyatékot, amelynek
törvényes joga van a gyülekezésre, akkor ez utóbbi jogosult lesz rá. Az olyan szervezetre
hagyott hagyaték azonban, amelynek nincs gyülekezési joga, nem lesz érvényes, kivéve, ha
azt kifejezetten az azt alkotó tagokra hagyják, mert ez utóbbiaknak akkor engedélyezik, hogy
a hagyatékot nem mint egyesület, hanem mint különálló egyének kapják meg.
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327. Ugyanő, Plautiusról, XIV. könyv.
Ahol a nyelvezetben bármilyen kétértelműség van, ott az ügylet érvényessége a felek
szándékától függ; például, ha Stichusról állapodom meg, és több ilyen nevű rabszolga van;
vagy általában egy rabszolgáról; vagy arról, hogy valamit Karthágóban kell átadni, és két
ilyen nevű város van; és minden esetben, amikor kétség merül fel, úgy kell tekinteni, hogy a
szerződést jóhiszeműen kötötték, hogy azon a helyen teljesítsék, ahol az a legmegfelelőbb,
hacsak nem egyértelmű, hogy a törvény ellenében készült.
328. Javolenus, Cassiusról, V. könyv.
Egy édesanya egy hajótörésben vesztette életét, amikor a serdülőkorba lépett fia is életét
vesztette. Ha nem lehet megállapítani, hogy melyikük halt meg előbb, természetesebb azt
feltételezni, hogy a fiú élt tovább.
329. Gaius, A Lex Julia et Papia, V. könyv.
Ha egy nő hajótörésben pusztul el a serdülőkorban lévő fiával egy időben, akkor a fiút úgy
tekintik, hogy előbb a fiú vesztette életét.
330. Marcellus, Digest, XI. könyv.
Úgy határoztak, hogy amennyiben a végrendeletben kétértelmű vagy akár téves kijelentés
szerepel, azt kedvezően és az örökhagyó feltételezett szándéka szerint kell értelmezni.
331. Celsus, Digest, XXII. könyv.
"Szabaduljon meg az, akinek megmondhatom az örökösömnek, hogy azt kívánom, hogy
szabadságot kapjon, és az örökösöm legyen megbízva, hogy adjon ilyen és ilyen összeget
annak, akit meg fogok jelölni." Az örökhagyó kívánságát teljesíteni kell, ha annak a
rabszolgának a személyazonossága, akire gondolt, bármilyen módon megállapítható.
332. Ugyanaz, Digest, XXVI. könyv.
Ha a felek szándékát illetően bármilyen kérdés merül fel egy kikötésben, a kétértelműséget a
kikötő ellenében kell értelmezni.
333. Modestinus, Szabályok, I. könyv.
Ha egy férfi azt kívánta, hogy az egyik rabszolgáját manumifikálják, és nem derül ki, hogy az
örökhagyó melyiket kívánta felszabadítani, akkor a bizalmi vagyonkezelői szerződés
értelmében egyikük sem jogosult a szabadságra.
334. Javolenus, Labeo utolsó műveiről, III. könyv.
Egy bizonyos egyén, aki Flaccus rabszolga tulajdonosa volt, aki egy böllér volt, és
Philonicusé, aki pék volt, feleségére hagyta Flaccus pékmestert; és felmerült a kérdés, hogy
melyik rabszolga jár, és hogy nem mindkettőjüket beleszámítják-e a hagyatékba. Először is
úgy ítélték meg, hogy azt a rabszolgát hagyták örökül, akit az örökhagyó szándéka szerint a
hagyaték részét képezte. Ha ezt nem lehetett megállapítani, akkor vizsgálatot kellett folytatni
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annak kiderítésére, hogy a gazda ismerte-e rabszolgái nevét. Ha ez így volt, akkor az a
rabszolga járna, akit név szerint megemlített, még akkor is, ha tévedett a foglalkozását
illetően. Ha azonban a rabszolgák nevét nem ismerte, akkor a péket kell a hagyaték alanyának
tekinteni, mintha a nevét nem is említette volna.
335. Scaevola, Digest, XVIII. könyv.
Egy örökhagyó végrendeletében több rabszolgát, köztük Szabinát és Ciprogeniát, amikor
mindketten betöltötték a harmincadik életévüket, és amint szabadok lettek, bizonyos
pénzösszeget kívánt nekik adni; és a következő rendelkezést tette, amelyben mindkét
rabszolga benne volt: "Azt kívánom, hogy Sabina és Cyprogenia kapjanak fejenként tíz aureit, amikor elérik a fent említett életkort, és ezen felül azt kívánom, hogy mindkettőjüknek
évente tíz aurei-t fizessenek tartásukra, amíg csak élnek." A két rabszolga a következő
összeget kapta: "A rabszolgáknak a fent említett életkorukig tíz aurei-t kell adni. Felmerült a
kérdés, hogy az összes manumált rabszolga vagy csak Sabina és Cyprogenia kapjon-e
támogatást. A válasz az volt, hogy a közölt tények alapján úgy tűnik, hogy a támogatás
mindannyiuknak jár.

6. cím. A büntetés címén tett hagyatékokra vonatkozóan
336. Africanus, kérdések.
Ha egy apai felügyelet alatt álló fiút vagy egy rabszolgát jelölnek ki örökösnek, és az
örökhagyó emellett jogellenesen vagy sértő módon olyan hagyatékot is hagy, amely
büntetésként hat az apával vagy a gazdával szemben, akkor úgy ítélték meg, hogy a
hagyatéknak nincs ereje vagy hatása; mert minden olyan végrendeletben szereplő hagyatékot,
amelyet bosszúvágy vezérel, akár örökösre, akár bárki másra hagyják, aki az örökhagyó
végrendeletéből hasznot húz, semmisnek kell tekinteni.
337. Marcianus, Institutes, VI. könyv.
Az örökhagyó végrendelete megkülönbözteti a büntetést a feltételtől, és az örökhagyó
szándékából kell megállapítani, hogy büntetésről, feltételről vagy átruházásról van-e szó a
hagyatékban. Ezt az isteni Severus és Antoninus egy rezcriptumban állapította meg.

7. cím. Cato uralkodásáról
338. Celsus, Digest, XXXV. könyv.
Cato szabálya a következőképpen hangzik: "Minden olyan hagyaték, amely érvénytelen
lenne, ha az örökhagyó közvetlenül a végrendelkezés után halna meg, nem lesz érvényes,
függetlenül attól, hogy mennyi idővel később hal meg". Ez a szabály bizonyos esetekben nem
érvényesül.
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339. De mi van akkor, ha valaki az alábbiak szerint végrendelkezik: "Ez és ez az összeg
fizessék ki Titiusnak, ha én a kalendák után halok meg." Erre hivatkozva vitatkozzunk? Mert
ebben az esetben, ha az örökhagyó azonnal meghal, jobb azt állítani, hogy a hagyatékot
egyáltalán nem is hagyta, mint azt, hogy azt jogtalanul hagyta.
340. Hasonlóképpen, ha egy Önre hagyott földrészlet a végrendelet végrehajtásakor az Öné
volt, és Ön azt az örökhagyó életében elidegenítette, akkor jogosult lesz a hagyatékra, de nem
lesz jogosult rá, ha az örökhagyó közvetlenül a végrendelete megtétele után halt meg.
341. Paulus, Plautiusról, IV. könyv.
Ha azonban a végrendelet a következőképpen szól: "Ha a lányom feleségül megy Titiushoz",
akkor az érvényesnek minősül, ha a lány az örökhagyó halálakor férjhez megy, még akkor is,
ha a végrendelet keletkezésének időpontjában nem volt házasítható.
342. Papinianus, Kérdések, XV. könyv.
Cato szabálya nem alkalmazható sem az örökségekre, sem a hagyatékokra, amelyek
átruházásának időpontja nem az örökhagyó halálának időpontjára, hanem a hagyaték
elfogadásának időpontjára vonatkozik.
343. Ulpianus, Sabinusról, X. könyv.
Jól ismert, hogy a Cato szabálya nem alkalmazható az örökösök feltételes kinevezésére.
344. Ugyanő, A Sabinusról, XXII. könyv.
A Cato szabálya nem vonatkozik az új törvényekre.

8. cím. Tekintettel a nem írásba foglaltnak tekintett végrendeletekre
345. Julianus, Digest, LXXVIII. könyv.
Ha valakit arra kértek, hogy a végrendeletben egy hagyatékot vagy hagyatékot írjon ki
magára, felmerül a kérdés, hogy az említett hagyatékot vagy hagyatékot úgy kell-e tekinteni,
mintha nem írták volna ki; valamint az is, hogy egy ilyen módon tett kijelölés alapján az
örökösnek lehet-e helyettese. A válasz az volt, hogy a hagyatéknak az a része, amelyre
vonatkozóan tanácsot kértél, a helyettest illeti meg, mert amikor a szenátus a corneli törvény
büntetéseit állapította meg azzal szemben, aki végrendeletben örökösnek vagy hagyatékosnak
nevezte ki magát, ugyanígy a helyettest is annak tekintik, érvénytelenné tette az invesztáló
jellegű kinevezéseket, mint például a következőket: "Titius legyen örökösöm a birtoknak arra
a részére, amelyre ő maga végrendeletében engem jelölt ki", mivel az ilyen jellegű
rendelkezéseket éppen úgy tekintik, mintha nem is kerültek volna be a végrendeletbe.
346. Alfenus Varus, Digest, V. könyv.
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Ha valamely végrendeleti rendelkezés értelme nem állapítható meg, az olyan, mintha nem is
írták volna meg, de a többi rendelkezés továbbra is érvényes marad.
347. Marcianus, Institutes, XI. könyv.
Ami a tartásra szánt hagyatékon felül egy bányára ítélt bűnözőre marad, azt úgy tekintik,
mintha nem írták volna meg, de nem esik a kincstárra, mert az örökhagyó a büntetés
rabszolgája, és nem a császár rabszolgája. Az isteni Pius ezt egy rescriptumban állapította
meg.
348. Ha egy kijelölt örökös vagy hagyatéki örökös a végrendelet végrehajtása után a bányákra
ítéltetik, a hagyaték vagy a hagyaték nem esik a kincstárra.
349. Hasonlóképpen, ha valamit más rabszolgájára hagynak, és azt később az örökhagyó
megvásárolja, a hagyaték megszűnik; mert minden olyan hagyaték, amelyet olyan helyre
helyeznek át, ahonnan nem származhat, úgy tekintendő, mintha nem is íródott volna meg.
350. Ulpianus, A Lex Julia et Papia, XIII. könyv.
Ha a végrendeletet akkor teszik valakire, amikor az már halott, akkor azt úgy kell tekinteni,
mintha nem írták volna meg.
351. Továbbá, ha az örökhagyó a végrendelet keletkezésének időpontjában az ellenség
hatalmában van, és nem tér vissza a fogságból, a hagyatékot nem tekintik megírtnak. Ezt
Julianus is megállapította.
352. Paulus, Kérdések, XII. könyv.
Ha valaki magát nevezi ki örökösnek egy olyan végrendeletben, amelyben arra utasítják, hogy
a hagyatékot valaki másnak adja át, a bizalom a terhekkel együtt továbbra is rá hárul, még
akkor is, ha az, amit tett, úgy tekintendő, hogy nem írásba foglalt. Ugyanez a szabály
vonatkozik a katona végrendeletére is.

9. cím. Azokról, akiket megfosztanak örökségüktől, mint arra
érdemteleneket
353. Marcianus, Institutes, VI. könyv.
Az isteni Severus és Antoninus egy rescriptumban kimondta, hogy egy szabados, akire a
pártfogója végrendelete alapján vagyont hagyott, mint arra méltatlant megfosztható az
örökségtől vagy a bizalomtól, ha pártfogója halála után azzal vádolja, hogy valamilyen
törvénytelen ügyletben vett részt, még akkor is, ha ezért jutalmat érdemelt volna.
354. Ugyanez, Institutió, XI. könyv.
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Ha egy emancipált fiú, miután átment, apja végakaratával ellentétben követeli apja birtokát, és
a birtokba egy serdülőkorban lévő gyermek helyett lép be, teljesen megfosztják a birtoktól, és
az a kincstárra száll.
355. Ha pedig valaki a törvény ellenére feleséget vesz feleségül egy olyan tartományban,
amelyben közhivatalt gyakorol, az isteni Severus és Antoninus egy rescriptumban kimondta,
hogy nem tarthat meg semmit, amit apja akaratából szerzett; éppúgy, mint annak a gyámnak
az esetében, aki a szenátus rendeletét megszegve veszi feleségül gyámoltját. Ezért mindkét
esetben, ha az illető személyt a teljes vagyon örökösévé nevezik ki, és belép a vagyonba,
akkor a kincstárnak lesz alapja a vagyonelkobzásra, mert mint arra méltatlant megfosztják a
vagyontól.
356. Másfelől azonban ez a szabály nem alkalmazható, ha a nő olyan férfihoz ment férjhez,
aki egy tartományban közhivatalt igazgat, sem pedig olyan gyámolt nőre, aki törvénytelenül
ment férjhez gyámjához ; de jobbnak tartják azt, hogy a nő végrendelet alapján vehet, és nem
kell elutasítani, mint méltatlant.
357. Ugyanez a szabály vonatkozik arra az esetre is, ha valaki elajándékozza valamelyik
rokonának teljes vagyonát vagy annak egy részét, akinek joga van a jogutódlásra, de akiről
nem tudja, hogy még él, mert a vagyontól mint méltatlant megfosztják.
358. Ugyanaz, szabályok, V. könyv.
Az isteni Pius úgy döntött, hogy méltatlan az a személy (ahogyan Marcellus a Digestum
tizenkettedik könyvében állítja), aki egyértelműen bebizonyosodott, hogy saját hanyagsága és
hibája miatt hagyta meghalni azt a nőt, akitől örökösnek nevezték ki.
359. Ulpianus, Az ediktumról, XIV. könyv.
Papinianus a Kérdések ötödik könyvében azt mondja, hogy ha valaki egy örököst azzal vádol,
hogy a végrendeletben meghamisított egy kinevezést, akkor nem fosztják meg attól a
hagyatéktól, amellyel a társörököst, akit nem zavart meg, megvádolták.
360. Paulus, A kincstár jogairól.
Miután a hagyatékot egyszer már elfogadták, még mindig jogszerűen lehet bizonyítani, hogy
a végrendelet hamis volt, és azt is lehet állítani, hogy az érvénytelen; de a végrendelkezésre
vonatkozó állítás, miszerint az nem volt jóhiszemű, nem megengedett.
361. Aki a végrendelet érvénytelenségét állítja, és elveszíti az ügyét, nem zárható ki a javára
hozott rendelkezésből. Ezért aki, miután örökséget kapott, utólag azt állítja, hogy a
végrendelet hamis volt, el kell veszítenie azt, amit a végrendelet alapján kapott. Azzal
kapcsolatban azonban, aki örökséget kapott, és tagadja, hogy a végrendelet érvényes, az isteni
Pius a következő kijelentést tette egy rezcriptumban: "Bár Sophro rokonai a hagyatékot a
szabályszerűen kijelölt örököstől kapták, mégis, ha jó okuk van feltételezni, hogy az örököst
nem illeti meg a hagyaték, és az a hagyatéki törvény szerint őket illeti meg, az említett
törvény alapján követelhetik azt. A bíróság megfelelő vizsgálat után, személyük, rangjuk és
életkoruk kellő mérlegelése után dönti el, hogy kizárhatók-e a hagyatékból vagy sem."
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362. Jól bevált, hogy ha egy gondnokot neveztek ki, és felmenti magát a bizalmi vagyon
kezelése alól, akkor elveszíti mindazt, amire a végrendelet értelmében jogosult volt. Ha
azonban már megkapta azt, akkor nem mentheti ki magát. Úgy gondolom, hogy ez a szabály
nem vonatkozik arra, aki csak örökséget kapott, és miután a kiskorú anyja felkérte, hogy
legyen a gyámja, inkább felmenti magát; mert ebben az esetben nem tett semmit, ami
ellentétes az elhunyt akaratával. A gyámtól megtagadott hagyaték azonban nem a kincstárra
száll, hanem arra a fiúra marad, akinek érdekeit az örökhagyó elhagyta.
363. Ha egy apa vagy egy gazda megtámad egy végrendeletet, a keresetet megtagadják tőle,
ha a hagyatékot a fiára vagy a rabszolgájára hagyják, ha azok ebből bármilyen előnyhöz
jutnának. Más véleményt kell alkotni, ha az említett örökhagyó a hagyatékból egyedül
részesült.
364. Ha valakit, akit örökségre jogosult, arra kérnek, hogy rabszolgáját manumitálja, és a
végrendelet alapján a rabszolgának bármit is adnak, azt kell mondani, hogy a gazda
cselekedete nem sérti a rabszolgát; és a manumitálás érdekében a kincstárnak meg kell őt
vásárolnia, feltéve, hogy a gazda hajlandó eladni; de aki a végrendelet alapján megtagadta az
elvételt, azt nem lehet erre kényszeríteni.
365. Ha az apai felügyelet alatt álló fiú azt állítja, hogy a végrendelet hamisítvány, vizsgáljuk
meg, hogy a keresetet el kell-e utasítani az apjától. Úgy gondolom, hogy ha a vádat apja
végrendelete ellen tette, a keresetet nem szabad megtagadni az utóbbitól.
366. Ha bárki, akinek egy bizalmi vagyonkezelői szerződés alapján örökséget kell fizetnem,
azt állítja, hogy a végrendelet hamisítvány, köteles leszek a hagyatékot az államkincstárnak
kifizetni.
367. Ha valaki, aki azt állítja, hogy a végrendelet hamis, az örökhagyó vagy a kijelölt örökös
örököse lesz, úgy kell tekinteni, hogy kijelentései nem sértik őt.
368. Hasonló az az eset, amikor egy személy azt állítja, hogy a végrendelet nem jóhiszemű.
369. Elnézést kell tanúsítani a vádat feltevő személy iránt életkora miatt, és különösen akkor,
ha gyámja vagy gondnoka azt kívánja bizonyítani, hogy a végrendelet vagy hamisítvány, vagy
nem jóhiszemű. Ezt Severus és Antoninus császárok egy rezcriptumban állapították meg.
370. A keresetet meg kell tagadni azoktól, akik tanúvallomást tettek egy olyan fél javára, aki
azt állította, hogy a végrendeletet meghamisították. Ezt az isteni Severus rendelte el.
371. Egyes hatóságok úgy vélik, és nagyon helyesen, hogy azoktól kell megtagadni a
keresetet, akik a vádlót segítették, vagy kezességet vállaltak érte.
372. Egyes hatóságok úgy vélik, hogy a végrendeletet hamisnak nyilvánító kormányzó
méltatlan, ha a végrendelet alapján kijelölt örökös fellebbezés útján nyer az ügyben.
373. Minden esetben a hivatali követelményei elegendő mentséget jelentenek a kincstári
ügyvivő számára, aki segítséget nyújtott a vádló terveihez.
374. Ha valaki megtámadja a fő végrendeletet, ki kell zárni a második végrendeletből
származó előnyökből, valamint a később végrehajtott kodicillum által biztosított előnyökből,
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még akkor is, ha azokat nem erősíti meg a végrendelet. Ugyanezt a szabályt nem kell követni,
ha a fél a második végrendeletet vagy a kodicilt támadja, mert ebben az esetben nem
tekinthető úgy, hogy mindkét okirat érvényességét vitatja.
375. Vizsgáljuk meg, hogy egy rabszolga, aki a végrendeletet tanúvallomásával próbálta
megszegni, megfosztható-e az említett végrendelet által biztosított szabadságától. Nem méltó
arra, hogy részesüljön a bizalom előnyeiből, és ami a szabadságát illeti, az isteni Pius úgy
döntött, hogy meg kell fosztani tőle.
376. Ha egy felet gondnokká neveztek ki, nem menthető fel a végrendelet hamisítására való
hivatkozással e minőségének betöltése alól, de kizárható a hagyatékból való részesedésből.
377. Aki az örökhagyótól mortis causa adományt kapott, ebben a tekintetben nem hasonlít az
örökhagyóhoz.
378. Más a helyzet azzal, akit végrendelet értelmében arra utasítanak, hogy kapjon valamit az
örökösöktől, vagy a feltételesen felszabadítandó rabszolgával, mert őt mint méltatlant ki lehet
zárni.
379. Az isteni Pius és Marcus úgy döntöttek, hogy ilyen körülmények között a kijelölt
örökösnek ki kell maradnia a falkidi törvények hatálya alól.
380. Mindazok, akiket méltatlanként elutasítanak, ki vannak zárva a jutalomból való
részesedésből, amelyet az isteni Traianus ediktuma szerint azoknak kell adni, akik vádolják
magukat.
381. Marcellus, Digest, XXII. könyv.
A császár egy rescriptumban kimondta, hogy az örökös nem tarthatja meg a hagyaték
negyedik részét, ha a hagyaték bármelyik vagyonát kisajátította; és ezért ha az elhunyt
négyszáz aurei vagyont hagyott hátra, és az örökös ebből száz aureit absztrahál, és a
háromszáznak egynegyedét, azaz hetvenötöt megtartja, és kétszázötvenet az örökhagyóknak
ad, akkor a százból, amit ellopott, szintén hetvenötöt kell nekik adnia, a maradékot, azaz
huszonötöt pedig a kincstárnak kell visszaadnia.
382. Modestinus, Különbségek, VI. könyv.
Ha valaki azt állítja, hogy Titius végrendelete hamis, és nem bizonyítja állítását, nem
akadályozza meg abban, hogy Titius örökösévé váljon, mert nem lép közvetlenül Titius
örökségébe.
383. Ugyanaz, Lovagol, IX. könyv.
Ha egy örököst méltatlannak nyilvánítottak és megfosztottak a hagyatéktól, az esetlegesen
összeolvadt perbeli jogok nem állíthatók vissza eredeti állapotukba.
384. Ulpianus, A Lex Julia et Papia, XIV. könyv.
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Ha az örökhagyó és az örökhagyó között halálos gyűlölet támadt, és valószínűsíthető, hogy az
örökhagyó nem akarta, hogy az, akire a hagyatékot vagy a vagyonkezelői jog hasznát hagyta,
élvezze annak előnyeit, akkor a jobb vélemény szerint a hagyatékot nem követelheti.
385. Ugyanez a szabály érvényesül akkor is, ha az örökhagyó nyíltan és nyilvánosan gyalázta
az örökhagyót, és rosszindulatú beszédeket intézett ellene.
386. Ha azonban az örökhagyó polgári állapota az oka az örökhagyó által felvetett vitának, az
örökhagyó nem jogosult a ráhagyott összegre, amely ebben az esetben azonnal az
államkincstárra száll.
387. Gaius, A Lex Julia et Papia, XV. könyv.
Törvénysértő csalást követ el az, aki hallgatólagosan beleegyezik abba, hogy a rá hagyott
dolgot vagy bármi mást olyan személynek adja át, akit a végrendelet alapján törvényesen nem
vehet el, akár írásbeli okiratot ad erről, akár puszta ígérettel vállalja ezt.
388. Ha valakit azzal bíztak meg, hogy bizonyos vagyontárgyakat adjon át valakinek, aki
végrendelet alapján átveheti, és akit halála időpontjában eltiltottak ettől, nincs kétségem
afelől, hogy bár a bizalom megszűnt, a vagyon mégis annál kell maradnia, akit a vagyon
átadására kértek, mert nem tekinthető, hogy csalást követett el, hacsak nem kötelezte magát
arra való hivatkozással, amiről tudta, hogy bekövetkezik; vagyis hogy a vagyontárgyat akkor
is átadja a kedvezményezettnek, ha az esetleg jogilag képtelen azt átvenni.
389. Nagyon helyesen állapították meg, hogy ha az apja egy felügyelete alatt álló fiúnak
hallgatólagos megállapodást köt, az nem sértheti a fiút, mert az köteles engedelmeskedni
apjának.
390. Papinianus, Kérdések, XV. könyv.
Ha az örökös jogellenes hallgatólagos megállapodást kötött, nem hivatkozhat a falkidi
törvényre a csalárd szerződés tárgyát képező rész tekintetében. Ezt a szabályt a szenátus
állapította meg. Ha azonban a hagyatéknak az a része, amelynek örökösévé nevezték ki,
nagyobb, mint az, amelynek átadására csalárd módon megállapodott, akkor a végrendelet
szerinti többletrészéből megtarthatja a falkidi negyediket.
391. Ugyanaz, Kérdések, XVI. könyv.
Ha egy bizonyos ember olyan örökösöket jelölt ki, akiket nem volt joga kiválasztani, bár az
ilyen kijelölés nem érvényes, és az első végrendelet ennek következtében nem sérül, a
szenátus mégis már régen elrendelte, hogy azokat az örökösöket, akik az elhunyt utolsó
végrendelete alapján jogosultak voltak a hagyatékra, mint méltatlanokat kell megfosztani
attól. Ezt az isteni Marcus egy olyan személyre hivatkozva határozta el, akinek a nevét az
örökhagyó a végrendeletből annak végrehajtása után kitörölte, mert az ügyet a közkincs
prefektusaihoz küldte. A végrendelet által hagyott hagyaték azonban érintetlenül maradt. Az
örökösre hagyott előnyben részesített hagyatékokkal kapcsolatban felmerülhet az örökhagyó
szándékára vonatkozó kérdés, és ezeket a hagyatékokat nem lehet megtagadni tőle, hacsak
nem derül ki egyértelműen, hogy az örökhagyó szándéka más volt.
392. Ugyanaz, Kérdések, XXXII. könyv.
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Claudius Seleucus barátjának, Papinianusnak, üdvözlet. Maevius, miután Semproniával való
házasságtörésért elítélték, feleségül vette az említett Semproniát, akit nem ítéltek el a
bűncselekményért, és halálakor őt jelölte ki örökösének. Kérdezem, hogy a házasság
törvényes volt-e, és hogy a nő jogosult-e az örökösödésre. Azt válaszoltam, hogy egy ilyen
házasság nem állhat fenn, és hogy a nő nem jogosult a hagyaték javára, hanem ami a
végrendelet szerint megmarad, az a kincstárra száll. Még ha egy ilyen esetben a nő a férjét
jelölné is ki örökösévé, úgy véljük, hogy a férjét meg kell fosztani a hagyatéktól, mint arra
érdemtelent.
393. Ugyanaz, Kérdések, XXXIII. könyv.
Ha egy nő egy katonával ágyasként élt együtt, még akkor is, ha az említett katona a
leszerelését követő egy éven belül meghal, miután végrendeletet tett a nő javára, nemrégiben
úgy nyilatkoztam, hogy a nő nem élvezheti a katonai joggal összhangban végrehajtott
végrendelet előnyeit, és ami utána marad, az a kincstárra száll.
394. Ugyanő, Vélemények, VI. könyv.
Az az örökös, aki azt állítja, hogy a kodicilium hamis, és nem bizonyítja, nem fosztható meg a
hagyatéktól. Ha azonban a társörököst ugyanezzel a kodicillummal a javára szóló bizalmi
vagyonkezelői joggal bízták meg, a bizalmi vagyonkezelés teljesítésének kikényszerítésére
irányuló keresetet elutasítják. Ha tehát az elhunyt a kodicillum révén osztotta fel vagyonát
örökösei között, az a fél, aki azt állítja, hogy az kodicillum hamis, megtartja örökrészét,
kivéve, ha a hagyatékot bizalmi vagyonkezelésben hagyták rá; de nem élvezheti a falkai
törvény előnyeit, ha a hagyaték azon részében, amelyet elvesztett, elegendő vagyon van
ahhoz, hogy a beszámítás igazságos elve alapján pótolja az általa elvesztett falkai részt.
395. Ugyanő, Vélemények, VIII. könyv.
Amikor egy apa egy második végrendelettel az unokaöccseit pupillárisan helyettesítette a
serdülőkorban lévő fiával, akit már kineveztek az utóbbi társörökösévé, és az említett
unokaöccsök, akiket a kiskorú halála után helyettesítettek, azzal vádolták az anyját, hogy
hamis gyermeket szült, annak érdekében, hogy a hagyatékot a végrendelet alapján
megszerezzék, azt válaszoltam, hogy ha perüket elveszítik, meg kell fosztani őket a hagyaték
azon részétől, amelyre a helyettesítés révén jogosultak, mivel a végrendeletre vonatkozó
végzés nem az ő javukra született.
396. Mivel nem számít szégyenletesnek, ha egy nő olyan férfi ágyasa lesz, aki nem a
pártfogója, nem tagadható meg a nő végakaratából ráhagyott vagyon visszaszerzése iránti
kereset attól, aki egy nőt tartott ágyasként. Legnevesebb császáraink ezt a nézetet vallották
Cocceius Cassianus, egy magas rangú férfiú esetében, aki nagyon kedveskedett Rufinának,
egy szabadszülött nőnek, akihez nagyon ragaszkodott, és akinek lányát végrendeletében
nevelt gyermekeként említette, és unokájával együtt társörökösnek nevezte ki, bár utóbb
kiderült, hogy a lány törvénytelen volt.
397. A Divine Marcus úgy döntött, hogy amennyiben az örökhagyó a végrendeletének
felbontása után, meggondolását megváltoztatva törölte az egyik örökös nevét, és ennek
következtében az ő részesedését a kincstárnak ítélték, ez a tény nem sérti azokat az
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örökhagyókat, akikre nézve az örökhagyó szándéka változatlan maradt, és ezért az említett
örökös részesedése a kincstárra száll, annak minden terhével együtt.
398. Ugyanő, Vélemények, XIII. könyv.
Úgy ítéltem meg, hogy azt az örököst, aki az elhunyt meggyilkolásának tudatában
elmulasztotta megbosszulni az elhunyt halálát, kötelezni kell a hagyaték teljes hasznának
átadására, anélkül, hogy jogszerűen követelhetné, hogy a hagyaték megszerzésekor beolvadt
perbeli jogokat a korábbi állapotukba állítsák vissza. Ha azonban az örököst a
bűncselekményről való tudatlansága miatt megtévesztették, akkor ugyanarra a védelemre
jogosult, mint jóhiszemű birtokos, ami a vita felmerülése előtt gyűjtött hasznot illeti; és ebben
az esetben nem lesz jogtalan a követelése, hogy az összeolvadt kereseti jogokat állítsák vissza
a korábbi állapotukba.
399. Ugyanez, Vélemények, XV. könyv.
Véleményem szerint az a személy, aki csalárd módon vállalta egy vagyonkezelői megbízás
végrehajtását, kötelezhető arra, hogy azokat a nyereségeket is visszaadja, amelyeket a bírósági
eljárás megindítása előtt gyűjtött be; mivel nem tekinthető jóhiszemű birtokosnak; ugyanúgy,
mint azok esetében, akik olyan vagyontárgyakkal rendelkeznek, amelyekre a kincstár igényt
tart. Úgy ítéltem meg, hogy miután a vita az ilyen jellegű bizalmi vagyonkezelői szerződés
teljesítésével kapcsolatban felmerült, a korábban beszedett nyereség értékét a kamatokkal
együtt vissza kell szolgáltatni; és ez minden olyan nyereségre vonatkozik, amelyért árat
fizettek, de ha a fél maga használta fel a nyereséget, csak annak értékét kell visszafizetni
kamatok nélkül. Az isteni Severus egy ilyen esetben kegyesen úgy rendelkezett, hogy csak az
ingatlan hasznát kell megfizetni, a kamatot nem, anélkül, hogy különbséget tennének a
beszedés időpontjának megkülönböztetése nélkül. Ez a jelenlegi gyakorlat.
400. Ha egy hagyaték teljes vagyona a kincstárra szállt egy csalárd módon vállalt megbízás
végrehajtása miatt, nem helyénvaló, hogy az örökös továbbra is a hagyaték adósságainak
terhét viselje. Ugyanez a szabály vonatkozik arra az esetre is, ha az örökhagyó halálát nem
bosszulták meg. Ha azonban az örököst a hagyatékba való belépésével a perjogok vagy
szolgalmi jogok egyesülésével bármilyen kár érte, nem tekinthető méltónak a
visszaszolgáltatásra.
401. Egy örökös, akit egy hagyatékból való részesedésre jelöltek ki, megkapta egy
földterületet, és beleegyezett, hogy a kapott összeget átadja egy olyan személynek, aki jogilag
képtelen volt annak átvételére. Bár az öröklés nem volt jogszerű, ami az ő részét illeti, vagyis
azt a részt, amelyre örökösként jogosult volt, mégis úgy ítéltem meg, hogy a földhöz való joga
sértetlen, mivel sem a törvény szabálya, sem a birtoklás különbsége nem tudta megvalósítani
az örökhagyó akaratának felosztását.
402. Paulus, Vélemények, XVI. könyv.
Ha a kijelölt örökösöket azért fosztják meg a hagyatéktól, mert az örökhagyó, miután
meggondolta magát, egy másik végrendeletet kívánt tenni, és ebben megakadályozták, úgy
kell tekinteni, hogy teljes mértékben visszavonta korábbi végrendeletét.
403. Hermogenianus, Epitomák a jogról, III. könyv.
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Azt a férjet, aki nem áll bosszút felesége haláláért, mint méltatlant megfosztják a
hozományától.
404. Paulus, Mondatok, III. könyv.
A gyanús körülmények között életüket vesztett felszabadítottak vagyonának azon részei,
amelyek a haláluk megbosszulását elmulasztó pártfogóknak járnak, a kincstárra szállnak.
Ugyanis minden örökös, valamint az örökösök pozícióját betöltő személyek kötelességükből
kifolyólag kötelesek megbosszulni az elhunytak halálát.
405. Tryphoninus, Disputációk, V. könyv.
A legjobb indokok alapján is fenntartható, hogy az a gyám, aki a gyámoltja nevében azt
állítja, hogy a végrendelet hamis vagy tisztességtelen, de nem tudja bizonyítani állítását, nem
veszíti el a hagyatékát. És még ha gyámoltja apjának egy szabadosát gyámoltja nevében
főbenjáró bűnnel vádolja is, a végrendelet feltételeivel ellentétben nem zárható ki a hagyaték
birtoklásából, mert a kötelesség követelményei és gyámi felelőssége felmentik őt; és senki
sem ítélheti el rosszhiszemű vádaskodásért azt a gyámot, aki gyámoltja nevében vádat emel,
és nem a saját maga által táplált ellenségeskedésből, hanem esetleg a gyámolt anyjának
előadásai vagy az apa szabadosainak ösztönzésére. Ha a gyám gyám a gyámoltja nevében
vádol valakit bűncselekmény elkövetésével, és nem vádolja az ügyet, mert időközben a gyám
eljutott a serdülőkorba, nem mondható, hogy a szenátus turpilliai rendelete alapján felelőssé
vált, mivel a jogok különbözőek, még ha több is egyesül egy személyben, mert egy dolog a
gyám joga, és más az örökhagyóé; és ha a gyám nem a saját, hanem a gyámoltja nevében
emel vádat, nem érdemel büntetést. Végül, a végrendelet által a gyámoltra hagyott vagyon
ilyen körülmények között elvész, hacsak a császár rendelete meg nem őrzi azt; ilyen
mértékben ő a védője és mintegy pártfogója annak, aki a vádat emeli. Sabinus ugyanezt
mondja Vitelliusról szóló műveiben.
406. Gaius, A hallgatólagos bizalomról.
Ha egy örökös, bárki, akit az örökhagyó végrendelete hallgatólagosan felszólított arra, hogy a
hagyaték egy negyedik részét, amelyre a falkidi törvény szerint jogosult, átadja egy olyan
személynek, aki nem jogosult annak átvételére, akkor is van alapja a szenátusi rendelet
alkalmazásának; mert nincs nagy különbség az ilyen jellegű megbízás és az olyan megbízás
között, amikor az örököst arra kötelezik, hogy a hagyatékból kapott vagyontárgyakat olyan
személynek adja át, aki képtelen annak átvételére.
407. Papinianus, Kérdések, XVIII. könyv.
Ha a fiú tagadja apja végrendeletének érvényességét, mivel a vita az okirat jogszerűségére
vonatkozik, és nem támadja az apja által tett végrendelkezéseket, vagy nem vádolja apját
bármilyen bűncselekménnyel, akkor megtartja azt, amit az elhunyt ráhagyott.
408. Ugyanő, Vélemények, XIV. könyv.
Ha egy vej apósát nevezi ki örökösének, az apai szeretet kizárólagos ösztönzője nem engedi
meg, hogy a bizalom hallgatólagos teljesítésével kapcsolatban bármilyen gyanú merüljön fel.
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409. Claudius a Scaevoláról szóló Digestum harmincadik könyvében megjegyzi, hogy ha az a
fél, akinek a jogellenes hagyatékot adták, az örökhagyó életében meghal, a hagyaték nem vész
el a kincstárra, hanem annak a kezében marad, akit a bizalom teljesítésével megbíztak.
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XXXV. könyv

1. A végrendeleti feltételekről és kijelölésekről, azok indokairól és módosításairól.
2. A Falcidiai törvényről.
3. Ahol azt mondják, hogy többet hagytak örökül bárkinek, mint amennyit a Falcidiai
Törvény megenged.

***************************************

1. cím. A végrendeleti feltételekről és kijelölésekről, azok indokairól és
módosításairól
410. Pomponius, Quintus Muciusról, III. könyv.
A hagyatékot vagy bizonytalan időre, vagy feltételekhez kötik; és ha ez nem történik meg,
akkor az azonnal hatályba lép, kivéve, ha jellegénél fogva valamilyen feltételtől függ.
(1) Ha a hagyaték kifizetésére egy bizonyos időpontot írnak elő, az örökösök akkor is
kifizethetik azt, ha az időpont még nem érkezett el, mert biztos, hogy az esedékesség
bekövetkezik.
(2) Ha az időpont bizonytalan, mint a következő esetben: "Örökösöm fizessen tíz aurei-t,
amikor meghal", mivel halálának időpontja bizonytalan, ezért ha az örökhagyó előtte meghal,
a hagyaték nem száll át az örökösére, azon oknál fogva, hogy az időpont nem érkezett el az ő
életében, noha bizonyos, hogy az örökös valamikor meg fog halni.
(3) Feltételt illesztünk például egy hagyatékba, amikor a következőképpen végrendelkezünk:
"Örökösöm adja az Arescusától született gyermeknek a rabszolgát", vagy "Örökösöm adja az
ilyen és ilyen birtokról beszedhető termést", vagy "Örökösöm adja Seiusnak a rabszolgát, akit
esetleg nem hagytam másra".
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2. Ulpianus, Sabinusról, V. könyv.
Vannak bizonyos feltételek, amelyek az örökhagyó életében is teljesülhetnek, például: "Ha
Ázsiából hajó érkezik", mert a feltétel akkor teljesül, amikor a hajó megérkezik. Vannak
mások, amelyek csak az örökhagyó halála után teljesülhetnek, mint például "Ha tíz aurei-t
fizet neki, ha a kapitóliumra emelkedik". Ahhoz ugyanis, hogy bárki teljesítettnek tekinthesse
a feltételt, tudnia kell, hogy azt a végrendeletbe foglalták; ha ugyanis akaratlanul teljesítené,
akkor nem tekinthető úgy, hogy az örökhagyó kívánságát teljesítette.
3. Ugyanő, A Sabinusról, VI. könyv.
Megállapítást nyert, hogy amennyiben a végrendelet lehetetlen feltételeket ír elő, azokat
semmisnek kell tekinteni.
(256) Pomponius, Sabinusról, III. könyv.
Ha a hagyatékokat olyan személyekre hagyják, akiknek a patrónus köteles azt kifizetni, a
prétornak úgy kell szabályoznia a feltételt, hogy a patrónus és a kijelölt örökösök által kapott
összegek - a végrendeletben előírt feltételnek megfelelően - a hagyatéki jogosultak
részesedésének arányában legyenek.
4. Ha egy végrendeletben a következő rendelkezés szerepelt: "Ha Titiusnak a következő öt
éven belül nem születik fia, akkor az örökösöm fizessen tíz aurei-t Seiának", és Titius ezen
idő előtt meghal, Seia nem lesz azonnal jogosult a tíz aurei-re, mert az "akkor" szó az öt év
lejártának időpontját jelenti.
5. Paulus, A Sabinusról, II. könyv.
A gondnokság alá helyezett személy a gyámja felhatalmazása nélkül is teljesíthet egy feltételt.
Senki ne aggódjon amiatt, hogy a feltétel teljesítése esetén bizonyos esetekben szükségszerű
örökös lesz, mivel az apai ellenőrzés joga révén válik azzá, nem pedig a feltétel teljesítése
révén.
(1) Hasonlóképpen, egy rabszolga vagy egy apai felügyelet alatt álló fiú teljesíthet egy
feltételt az apja vagy a gazdája utasítása nélkül is, mert senkit sem lehet becsapni a saját
cselekedetével.
6. Pomponius, Sabinusról, III. könyv.
A végrendelet nem ró büntetést az örökösre vagy örökhagyóra, vagy bárkire, aki valamilyen
módon hasznot húz az örökhagyó végakaratából, ha valakinek a megítélése szerint
emlékművet kell állítani, és a megkérdezni kívánt személy nem él, vagy nem tud jelen lenni,
vagy nem hajlandó tanácsot adni.
(1) Amikor egy örököst arra utasítottak, hogy egyes rabszolgákat manumitáljon, és ezek közül
néhányan a végrendelet végrehajtása előtt meghaltak, Neratius azt a véleményét adta, hogy az
örökös nem teljesítette a feltételt, de nem döntött arról, hogy az utóbbi képes volt-e teljesíteni
a feltételt, vagy sem. Servius azonban úgy vélte, hogy amennyiben a következő volt írva: "Ha
anyám és lányom túlél engem", és egyikük meghalt, a feltétel nem hiúsult meg. Ugyanezt a
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szabályt mondja ki Labeo is. Sabinus és Cassius úgy gondolja, hogy ahol lehetetlennek tartott
feltételek szerepelnek a végrendeletben, azokat úgy kell tekinteni, mintha nem írták volna
meg, és ezt a véleményt kell elfogadni.
7. Ulpianus, Sabinusról, XVIII. könyv.
A mucsai kötelékből származó előny nyilvánvaló olyan körülmények között, amikor valamit
nem szabad megtenni; mint például: "Ha nem megy fel a kapitóliumba", "Ha nem
manumitálja Stichust", és más hasonló esetekben. Ezt a véleményt Aristo, Neratius és
Julianus is vallotta, és az isteni Pius egyik konstitúciója is megerősíti. A fent említett
jogorvoslatot nemcsak a hagyatékokra, hanem az örökségekre is érvényesnek tartották.
8. Ha a feleség a férjét, akinek a hozományát ígérte, örökösnek jelöli ki a hagyaték egy
részére: "Ha nem követeli vagy nem követeli a hozományt, amelyet ígértem neki", a férjnek
értesítenie kell a társörököst, hogy kész elismervényt adni a hozományról, vagy biztosítékot
nyújtani arra, hogy nem követeli azt, és ezután beléphet a hagyatékba. Ha azonban a férjet
ugyanilyen feltétel mellett az egész hagyatékra örökösnek nevezik ki, és nincs senki, akinek
ilyen biztosítékot tudna nyújtani, akkor emiatt nem akadályozzák meg abban, hogy belépjen a
hagyatékba. A feltétel ugyanis a törvény erejénél fogva teljesítettnek tekintendő, mivel miután
egyszer már belépett a hagyatékba, nincs senki, aki ellen a hozomány visszaszerzése
érdekében keresetet indíthatna.
9. Pomponius, Sabinusról, V. könyv.
Ha valaki a következőképpen tesz végrendeletet: "Örököm fizessen ilyen és ilyen összeget a
feleségemnek, amíg a fiamnál marad", és a feleség, mivel el akarja kerülni pártfogóját,
elhagyja a szomszédságot, de továbbra is fenntartja a szándékot, hogy gyermekeit vele tartsa,
Trebatius és Labeo azt mondják, hogy jogosult lesz a hagyatékra, mert nem kell, hogy minden
pillanatban a gyermekeivel legyen; de a kérdés csak az, hogy megvan-e a szándéka és a terve,
hogy nem küldi el a fiát, és hogy nem kötelessége-e, hogy a fiát vele tartsa, amíg nevelkedik.
10. Ulpianus, Sabinusról, XX. könyv.
Ha egy férj a feleségének akkor hagyott fizetendő örökséget, amikor már gyermekei voltak,
azt szoktuk mondani, hogy a férj nem azokat a gyermekeket tartotta szem előtt, akiket a
feleségének már a végrendelkezés időpontjában megvoltak.
11. Ugyanő, A Sabinusról, XXIII. könyv.
A következő feltétel: "A lányomra hagyom, amikor férjhez megy", azt jelenti, hogy a
végrendelkezést végző személy csak a feltétel teljesítését akarta, és nem volt jelentősége
annak, hogy ez mikor történik meg. Ezért, ha a lány a végrendelet elkészítése után, de még az
örökhagyó életében megnősül, a feltételt teljesítettnek kell tekinteni, különösen akkor, ha az
olyan jellegű, hogy csak egyszer kell teljesíteni. Minden anyagi egyesülés azonban nem
eredményezi a feltétel teljesülését; például, ha egy még nem ivarérett lányt vesznek feleségül,
az nem teljesíti a feltételt. Azt mondjuk, hogy ugyanez a szabály érvényesül, ha olyanhoz
megy feleségül, akivel a törvény szerint nem lehet egyesülni. De felmerülhet-e bármilyen
kétség, hogy a feltételnek megfelelhet-e azzal, hogy utólag házasodik, mintha az első
alkalommal nem házasodott volna meg? Ha az örökhagyónak a lánya első házassága jutott
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volna eszébe, úgy gondolom, hogy a feltétel nem teljesült; mégis azt az elnéző értelmezést
kell adni, hogy mivel a feltétel még nem teljesült, nem hiúsult meg.
12. Amennyiben a hagyatékot a következő feltétellel hagyták hátra: "Ha egy hajó érkezik
Ázsiából", és a hajó a végrendelet keletkezésének időpontjában érkezik, de az örökhagyó nem
tudott erről a tényről, akkor azt kell mondani, hogy a feltétel teljesült. Ugyanezt kell mondani
abban az esetben is, ha a hagyatékot bárkire hagyják: "Amikor megérkezik a serdülőkorba".
13. Paulus, A Sabinusról, IV. könyv.
Ha azokat a dolgokat, amelyeket feltételként szabtak meg, már megtették, és az örökhagyó
tisztában volt azzal, hogy azokat másodszor is meg lehet tenni, a feleknek meg kell várniuk,
amíg másodszor is megteszik. Ha azonban az örökhagyó ezt nem tudta, akkor a hagyaték
azonnal esedékessé válik.
14. Nem szabad elfelejteni azt sem, hogy a szokásos feltételeket az örökhagyó halála után is
teljesíteni kell, ha ez szükséges a végrendeletben foglaltak teljesítéséhez, mint például "Ha a
Kapitóliumba emelkedik" és más ilyen jellegűek. A rendhagyó feltételek az örökhagyó
életében is teljesíthetők, például: "Ha Titius konzul lesz".
15. Ulpianus, Sabinusról, XXIV. könyv.
Ha a hagyaték a következőképpen szól: "Mivel a legidősebb fiam tíz aurei-t vett ki a
ládámból, a fiatalabb fiam ugyanennyit vegyen ki a hagyatékom nagy részéből", a hagyaték
esedékes, mert azt azért hagyták, hogy a gyermekek helyzete egyenlő legyen. És nyilvánvaló,
hogy ez a helyzet, mert ahol valamit valamilyen okból hagyatékoznak, az a múltra
vonatkozik, de ami büntetésül marad, az a jövőre vonatkozik.
(23) Paulus, Sabinusról, V. könyv.
Ha egy hagyatékot bárkire hagynak azzal a feltétellel, hogy "ha bizonyos összeget fizet egy
kiskorú vagy elmebeteg személynek", akkor az örökhagyó akkor teljesíti a feltételt, ha a pénzt
az érdekelt fél gondnokának vagy gyámjának fizeti ki.
23. Pomponius, Sabinusról, VIII. könyv.
"Legyen Titius az örökösöm, ha szobrokat állít a városban." Ha kész szobrokat állítani, de a
városi hatóságok nem biztosítanak neki erre a célra helyet, Sabinus és Proculus úgy vélik,
hogy ő lesz az örökös, és a törvénynek ugyanaz a szabálya vonatkozik a hagyatékra is.
(23) Ulpianus, Sabinusról, XXXV. könyv.
Ha egy hagyatékot a következő feltétellel hagynak hátra: "Ha a nő a családomban házasodik",
a feltétel teljesítettnek minősül, amint a házassági szertartás megtörtént, bár a nő még nem
lépett be férje hálószobájába, mivel a házasságot a beleegyezés és nem az együttélés jelenti.
256. Gaius, A prétor végrendeletekre vonatkozó rendeletéről.
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Ahol a végrendelettől idegen kérdésekkel kapcsolatban merülnek fel kérdések, azokat
igazságosan és szabadon kell értelmezni; de azokat, amelyek magával a végrendelettel
kapcsolatban merülnek fel, szigorúan az írott jog szabályai szerint kell eldönteni.
(1) Ugyanez, A praetornak a hagyatékokra vonatkozó rendeletéről.
A megjelölés helytelen, ha a következőképpen történik: "Hagyom a rabszolga Stichust, akit
Titiustól vásároltam, a toszkán birtokot, amelyet Seius ajándékozott nekem", mert ha ismert,
hogy az örökhagyó melyik rabszolgára vagy melyik birtokra utalt, akkor nem lesz lényeges,
hogy akiről azt mondta, hogy megvásárolta, azt valóban neki adták-e, vagy amit jelzett, hogy
neki ajándékozta, azt valójában megvette.
18. Ezért, ha egy rabszolgát a következőképpen hagynak örökül: "Titiusra hagyom
szakácsomat, Stichusra, a cipészemre, Stichusra", bár a rabszolga nem lehet sem szakács, sem
cipész, mégis az örökhagyóé lesz, ha egyértelműen megállapítható, hogy az örökhagyó a
végrendelkezéskor rá gondolt. Mert még ha a hagyatéki címzett személyének megjelölésében
hiba is történt, de nyilvánvaló, hogy az örökhagyó kinek szánta a hagyatékot, az ugyanolyan
érvényes lesz, mintha nem történt volna hiba.
19. Ez a szabály a hamis megnevezéssel kapcsolatban még inkább alkalmazható, ha az okot
helytelenül adják meg, például a következőképpen: "Az ilyen és ehhez hasonló birtokot
Titiusnak adom, mert ő intézte az ügyeimet." Hasonlóképpen: "Fiam, Titius, kapjon
elsőbbségi hagyatékként ilyen és ilyen földterületet, mert a testvére ilyen és ilyen összegű
aureit vett el a ládámból", mert még ha a testvér nem is vette el az említett összeget a ládából,
a hagyaték érvényes lesz.
20. Ha azonban a hagyatékot olyan feltételhez kötő kifejezésekkel említik, például a
következőképpen: "Adok ilyen és ilyen földterületet Titiusnak, ha az üzletemet elvégezte",
"Titius fiam kapjon ilyen és ilyen földterületet, mint elsőbbségi hagyatékot, ha a testvére száz
aureit vett ki a ládámból", a hagyaték akkor lesz érvényes, ha a hagyatékozott elvégezte az
üzletet, vagy a testvére kivett száz aureit a ládából.
21. Ha a hagyatékot attól teszik függővé, hogy a hagyatékozó teljesít-e valamilyen
cselekményt, például emlékművet állít az örökhagyónak, vagy közművet épít, vagy lakomát
ad a város lakosságának, vagy a hagyaték egy részét másnak fizeti ki, a hagyatékot bizonyos
módosítással hagyottnak kell tekinteni.
19. Ugyanő, A tartományi ediktumról, XVIII. könyv.
Ha valakire vagyont hagynak azzal a feltétellel, hogy az illető nem tesz semmit, akkor a
Mucian-kötvény révén biztosítékot kell nyújtania annak, akire a hagyaték vagy a hagyaték a
polgári jog szerint tartozik, ha a feltétel nem teljesül.
20. Ulpianus, Disputációk, V. könyv.
Az elhunyt szándéka az első helyet foglalja el az általa előírt feltételekben, és ez irányítja a
feltételeket. Ezért a következővel kapcsolatban: "Ha a lányom feleségül megy Titiushoz", úgy
ítélték meg, hogy nem mindig az örökhagyó halálának időpontját kell figyelembe venni,
hanem a feltétel teljesítésének ideje meghosszabbítható ezen eseményen túlra is, ha az
örökhagyó ezt kívánta.
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21. A következő záradék: "Ha az első lesz az örökösöm, akkor őt terhelje a fizetés", nem
tekinthető úgy, mintha feltételhez kötné; mert úgy tűnik, hogy az örökhagyó inkább azt akarta
jelezni, hogy mikor legyen fizetendő a hagyaték, minthogy rendelkezést illesszen be, hacsak
nem akart feltételt szabni; ezért a következőt nem szabad úgy tekinteni, hogy feltételhez
kötné: "Adom és hagyom, ami nekem Efezusban jár". Ha azonban a hagyatékot a
következőképpen írja elő: "Ha az első nem lesz az örökösöm, a másodiknak kell fizetnie", és
az első lesz az örökös, a hagyaték nem lesz esedékes. Ha az első a másodikkal együtt lép a
hagyatékba, nem lehet kétséges, hogy a feltétel nem teljesült.
22. Ha egy patrónus, miután a végrendelet rendelkezéseivel ellentétesen jutott birtokába egy
hagyatéknak, megkapja a törvény szerint őt megillető részt, a társörökös nem köteles kifizetni
neki azokat a hagyatékokat, amelyeket a következő feltétellel hagytak rá: "Ha a patrónusom
nem lesz az örökösöm".
23. Ha az első örököst a következőképpen terhelték egy hagyatékkal: "Ha a második nem lesz
az örökösöm, fizessen Titiusnak húsz aurei-t", és ugyanígy, ha a második örököst a
következőképpen terhelték egy hagyatékkal Titiusnak: "Ha az első nem lesz az örökösöm", és
mindkét fél örökös lesz, a hagyaték feltétele nem teljesül. Ha az egyik örökös kapja meg a
hagyatékot, a másik pedig nem, a hagyaték esedékes lesz.
22. Marcellus a következőképpen nyilatkozik Julianusról: Digest, XXVII. könyv.
Nincs kétségünk afelől, hogy a méltatlan feltételeket vissza kell utalni azokhoz, akik azokat
előírták.
Ezek között általában olyanok vannak, amelyek eskütételt igényelnek.
23. Julianus, Digest, XXXI. könyv.
Nem mindegy, hogy a feltétel ténybeli vagy jogi. Mert az olyan feltételek, mint a következők:
"Ha Ázsiából hajó érkezik", "Ha Titius konzul lesz", bár nem teljesülnek, megakadályozzák
az örököst abban, hogy a birtokba lépjen, mindaddig, amíg nem tudja, hogy nem teljesülnek.
Azoknak azonban, amelyek jogi kérdésekre vonatkoznak, csak akkor kell teljesítetlenül
maradniuk, ha az örökös tud erről a tényről, ha nem. Például, ha valaki azt hiszi, hogy apai
felügyelet alatt áll, holott valójában ő a háztartás feje, akkor szerezhet birtokot. Ezért, amikor
bárkit egy birtokrész örökösévé neveznek ki, bár nem tudja, hogy a végrendeletet
megnyitották-e vagy sem, mégis beléphet a birtokba.
(23) Ugyanaz, Digest, XXXV. könyv.
Ha egy feleségnek azzal a feltétellel hagyatékoznak, hogy nem fog férjhez menni, és őt
kötelezik arra, hogy ha megnősülne, akkor a hagyatékot a Titiusnak adja át, jól
megállapították, hogy ha megnősül, igényt tarthat a hagyatékra, és nem kényszerül a bizalom
teljesítésére.
23. Ugyanez, Digest, XLIII. könyv.
Amikor az örökhagyó arra utasította a hagyatékátadóját, hogy fizessen tíz aurei-t a két
örökösének, és vegyen magának egy bizonyos földterületet, a jobb vélemény szerint az örökös
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nem oszthatja meg a feltételt, hacsak a hagyatékot is meg nem osztják. Ezért, bár lehet, hogy
öt aurei-t fizetett az egyik örökösnek, nem tarthat igényt a földterület egy részére sem, hacsak
nem fizeti ki a fennmaradó ötöt annak az örökösnek, aki a hagyatékba belép; vagy ha
elutasítja, akkor az egész tizet annak fizeti ki, aki egyedül elfogadja azt.
23. Ugyanaz, Digest, XXXV. könyv.
A polgári jog szerint egy feltétel mindig teljesítettnek minősül, ha az a fél, aki abban érdekelt,
hogy ez ne történjen meg, ellenzi a teljesítést. Számos hatóság kiterjesztette e szabály
alkalmazását a hagyatékokra és az örökösök kijelölésére. Egyes jogtudósok azt is nagyon
helyesen állapították meg, hogy az ilyen jellegű esetekben a kikötések akkor válnak
hatályossá, amikor az ígérő megkísérli megakadályozni a kikötés teljesítését.
26. Ugyanaz, Digest, LXIX. könyv.
Ha egy férj a feleségére hagyja a vagyonát, és gyermekeik születnek, és a nőnek a válás után
más férfitól születnek gyermekei, majd a második házasság felbontása után visszatér az első
férjéhez, a feltétel nem tekinthető teljesítettnek, mivel valószínű, hogy az örökhagyó nem
gondolt azokra a gyermekekre, akiket még életében más férfitól nemzett.
27. Ugyanez, Digest, LXXXII. könyv.
A következő záradék: "Ha húsz aurei-t fizet, vagy megesküszik, hogy egy bizonyos
cselekedetet végrehajt", két részből álló feltételt tartalmaz. Ha tehát valakit azzal a feltétellel
neveznek ki örökösnek, hogy megesküszik, hogy tíz aurei-t fizet, vagy emlékművet állít, bár
az ediktum feltételei szerint megkaphatja a birtokot vagy a hagyatékot, mégis kénytelen lesz
megtenni azt, amire esküt kellett tennie, mivel csak az eskü alól lehet engedni.
(23) Ha ugyanazt a vagyontárgyat egy személyre feltétlenül, egy másikra pedig feltételesen
hagyják, vagy ha az egyik örököst feltétlenül, a másikat pedig feltételesen rendelik ki, és a
feltétel meghiúsul, a hagyaték vagy a hagyaték fele azt az örököst vagy örökhagyót illeti meg,
akire a hagyatékot vagy a hagyatékot feltétlenül hagyták, feltéve, hogy a fél elfogadta a rá eső
részt.
23. Alfenus Varus, Digest, V. könyv.
Egy bizonyos személy végrendeletében úgy rendelkezett, hogy a szalari úton álló Publius
Septimius Demetrius emlékművéhez hasonlót állítsanak neki, és ha ez nem történik meg,
örökösei jelentős pénzbírsággal tartoznak. Mivel Publius Septimius Demetriusnak nem
találtak emlékművet, de Publius Septimius Damasnak állítottak egyet, és feltételezték, hogy a
végrendelkező azt akarta, hogy a fent említetthez hasonló emlékművet állítsanak neki, az
örökösök tanácsot kértek, hogy milyen emlékművet kötelesek állítani, és hogy büntetésre
számíthatnak-e, ha nem állítanak egyet, mert nem találnak olyat, amely mintául szolgálhatna.
A válasz az volt, hogy ha megállapítható, hogy a végrendelkező milyen emlékművet kívánt
megjelölni, akkor, ha azt a végrendeletében esetleg nem is írta le, akkor is aszerint kell
felállítani, hogy mit kívánt megjelölni. Ha azonban a szándéka nem volt ismert, a büntetésnek
nem volt sem ereje, sem hatása, mivel nem találtak olyan emlékművet, amely mintául
szolgálhatott volna ahhoz, amelynek felállítását elrendelte; az örökösöknek azonban ennek
ellenére az elhunyt vagyonának és rangjának minden tekintetben megfelelő emlékművet
kellett állítaniuk.
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23. Paulus, Alfenus Digestus Epitomái, III. könyv.
Egy örökhagyó a következő végrendeletet tette a lányára: "Ha lányom, Attia, Lucius Titius
beleegyezésével férjhez megy, az örökösöm adjon neki ilyen és ilyen összeget." A
végrendelkező a következő végrendeletet tette. Mivel Titius meghalt, mielőtt az örökhagyó
Attia férjhez ment volna, felmerült a kérdés, hogy jogosult lesz-e a hagyatékra. A válasz az
volt, hogy igen.
411. "Feleségem, Attia, vegye el a rabszolgák közül a fiút, Philargyrust és a lányt, Agatheát,
akik halálomkor hozzám tartoznak majd." Az örökhagyó eladta Agatheát, akit a végrendelet
megfogalmazásának idején birtokolt, és később más rabszolganőket vásárolt, akik közül az
egyiknek az Agathea nevet adta. Felmerült a kérdés, hogy a nőt örökhagyónak kell-e
tekinteni. A válasz az volt, hogy igen.
412. Julianus, Az Urseius Feroxról, I. könyv.
A következő feltételt: "Ha feljut a Capitoliumra" úgy kell érteni, hogy ha a lehető
leghamarabb feljut a Capitoliumra.
413. Ugyanő, A Miniciusról, I. könyv.
Ha egy teljes hagyatékot külön-külön és abszolút módon rám, és feltételesen rád hagynak, és
te meghalsz, mielőtt a feltétel teljesülne, nem vagyok köteles azt teljesíteni, mivel még ha a
feltétel nem is teljesül, az a rész, amelyre te igényt tarthattál volna, rám száll.
414. Africanus, Kérdések, II. könyv.
Egy végrendeletbe a következő rendelkezést illesztették be: "Stichus és Pamphila legyenek
szabadok, és ha házasságban egyesülnek, örökösöm legyen köteles száz aurei fizetésére." A
végrendeletben a következő rendelkezést írták: "Szabad legyen Stichus és Pamphila, és ha
házasságot kötnek, az örökösöm legyen köteles száz aurei fizetésére." Stichus meghalt,
mielőtt a végrendeletet felbontották volna. A válasz az volt, hogy" Stichus részesedésére
vonatkozó joga megszűnt, és mivel úgy tűnt, hogy Pamphila nem teljesítette a feltételt, ezért
részesedése az örökös birtokában marad. Ha azonban mindketten éltek volna, és Stichus
megtagadta volna a feleségülvételt, miközben az asszony kész lett volna hozzá menni, akkor a
nő jogosult lenne a hagyatékból való részesedésére, de Stichus joga a saját részéhez megszűnt
volna. Ha ugyanis a hagyatékot valakire a következőképpen hagyják: "Örökösöm fizessen
száz aurei-t Titiusnak, ha feleségül veszi Seiát", és Seia meghal, akkor Titius úgy
értelmezhető, hogy nem teljesítette a feltételt. De ha ő maga meghal, akkor nem adja át a
hagyatékot az örökösének, mert halálával a feltétel úgy értelmezhető, hogy nem teljesült. Ha
azonban mindketten élnek, és a férfi azért nem hajlandó feleségül venni a nőt, mert a feltétel
az ő cselekménye miatt nem teljesül, nem kaphatja meg a hagyatékot; ha azonban a nő nem
hajlandó feleségül venni, ő pedig kész feleségül venni, akkor jogosult lesz rá.
415. Ugyanaz, Kérdések, IX. könyv.
Bár a "számlát adni" szavaknak nincs más jelentésük, mint az esedékes egyenleg kifizetése,
mégis, ha egy rabszolga, akinek egy bizonyos feltétel szerint szabadnak kell lennie, az örökös
hibájából, és nem a rabszolga által elkövetett csalás miatt kevesebbet fizet, mint amennyi
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járna, és úgy tekintik, hogy jóhiszeműen számolt el, akkor szabaddá válik; és ha ezt a szabályt
nem tartják be, akkor egyetlen olyan rabszolga sem kapja meg szabadságát, akit feltételhez
kötve szabadítanak fel, ha tudásának hiánya miatt kevesebbet fizet, mint amennyit fizetnie
kellett volna. Ezt úgy kell érteni, hogy azokra az esetekre vonatkozik, amikor a rabszolgának
megparancsolják, hogy számoljon el, és ezt valamilyen tévedésből, de csalárd szándék nélkül
úgy teszi, hogy gazdája is tévedhet a számításával kapcsolatban.
416. Marcianus, Institutes, VI. könyv.
A hamis megjelölés nem kedvez az örökhagyónak, a bizalmi vagyonkezelő
kedvezményezettjének vagy a kijelölt örökösnek; például, ha" az örökhagyó tévesen a
testvérére, a nővérére, az unokájára vagy bármi másra hivatkozik. Erről a polgári törvény,
valamint az isteni Severus és Antoninus konstitúciói rendelkeztek.
417. Ha azonban több azonos nevű személyre való hivatkozással vita merül fel, akkor azt a
személyt veszik fel az öröklésbe, aki bizonyítani tudja, hogy az elhunyt hivatkozott rá.
418. Ha valakire úgy hagyatékoznak, mint egy szabadosra, vagyis úgy, hogy őt más
szabadosok között említik, nem veszítheti el a hagyatékot azért, mert később esetleg
aranygyűrűt kapott a császártól, mert méltósága megnövekedett, és állapota nem változott,
ahogyan azt az isteni Severus és Antoninus egy rescriptumban kijelentette.
419. Ha valaki az alábbiak szerint hagyatékozna vagyontárgyat: "Ha az halálom időpontjában
az enyém lesz", és az abban az időpontban nem kerül elő, akkor az említett vagyontárgy
becsült értéke nem minősül hagyatékozottnak.
420. De mi van akkor, ha valaki végrendeletében a következőképpen rendelkezik: "Stichust és
Pamphilust Titiusnak adom és hagyom, ha halálomkor hozzám tartoznak", és az egyiket
elidegeníti, követelheti-e a másikra az örökhagyó? Úgy döntöttek, hogy követelhető, mert ezt
a záradékot, bár többes számban szerepel, ugyanúgy kell érteni, mintha az örökhagyó különkülön mondta volna: "Stichust adom és hagyom rá, ha halálomkor az enyém lesz".
421. Florentine, Institutes, XI. könyv.
Ha a hagyatékot kifejezetten valakinek címezik, mint például Lucius Titiusnak; nem számít,
hogy a végrendelkező így jelölte meg őt, vagy úgy, hogy megemlítette fizikai jellemzőit,
foglalkozását, munkáját, rokonságát vagy rokonságát; mivel az ilyen jellegű megnevezés
általában a név helyébe lép, és nem számít, hogy hamis vagy igaz, feltéve, hogy egyértelműen
ismert, hogy az örökhagyó kire gondolt.
422. A kijelölés és a feltétel között a következő különbség van: a kijelölés általában valamire
utal, ami már megtörtént, a feltétel pedig valamire, ami meg fog történni.
423. Pomponius, szabályok.
A szabadságot megalapozó számos feltétel közül a legkönnyebbnek azt tekintik, amelyik a
legközvetlenebbül vezet a szabadsághoz, bár természeténél fogva lehet, hogy nehezebb és
nehezebben megvalósítható, mint a többi.
424. Marcellus, vélemények.
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Publius Maevius végrendeletében a következőképpen rendelkezett: "Adok és hagyok, és
meghagyom, hogy bárki lesz az örökösöm, fizessen húgom fiának, Gaius Seiusnak negyven
aurei-t a költségeire a konzulátusa idejére." Seiust még Maevius életében kinevezték konzullá,
és átadta a szokásos ajándékot, majd január kalendáján átvette a konzuli teendőket, és ekkor
Maevius meghalt. Kérdezem, hogy Seiusnak jár-e a negyven aurei. Marcellus azt válaszolta,
hogy igen.
425. Titia a következő rendelkezést tette bizonyos földekre vonatkozóan, amelyeket
végrendeletében Septitiára hagyott: "Megbízlak téged, Septitia, hogy add fiamnak
ugyanezeket a földeket, amikor az eléri a tizenhatodik életévét. Ha azonban az említett fiam
nem tölti be a tizenhatodik életévét, megbízlak, hogy az említett földeket Publius Maeviusnak
és Gaius Corneliusnak add át." Mivel Septitia meghalt, és a fiú is tizenötödik életévében halt
meg, kérdezem, hogy a bizalmat teljesítsék-e, és Septitia örökösei kötelesek-e a földeket
Publius Maeviusnak és Gaius Corneliusnak átadni, mivel a fiú nem töltötte be tizenötödik
életévét. Marcellus azt válaszolta, hogy Septitia ugyanazt a jogot ruházta át örököseire, mint
amit ő maga a földre; mivel ellentétes lenne az örökhagyó szándékával, ha a bizomány
azonnali végrehajtását követelnék, mivel ebben az esetben a helyettesek nagyobb hasznot
húznának belőle, mint a fiú, akár Septitián, akár az örökösein keresztül. Az örökhagyó által
használt szavak valóban arra utalnak, hogy a trösztöt a fia halála után azonnal végre kell
hajtani, de nem valószínű, hogy azt akarta volna, hogy a haszon a helyettesek számára
hamarabb jusson, mint ahogyan azt a fia élvezhette volna. Az ügy szempontja egyáltalán nem
változik azáltal, hogy Septitia előbb halt meg, mert még ha a fiú élt volna is, Septitia örökösei
nem perelhettek volna tőle hamarabb, mint maga Septitia.
426. Paulus, A Lex Fufia Caniniáról.
Ha valaki egy rabszolgának, akit ő maga nem tudott manumitálni, azzal a feltétellel
hagyatékozna, hogy "a hagyatéka manumitálja őt", a hagyatéka nem zárható ki a hagyaték
átvételéből, de nem kényszeríthető a rabszolga manumitálására, mivel az ember csak akkor
köteles végrehajtani az örökhagyó végrendeletét, ha annak feltételei szerint nem szabad a
törvény ellenében cselekedni; és ezt a véleményt Neratius mondta ki. Az örökhagyót nem
fosztják meg a hagyatéktól, mivel az örökhagyó inkább azt szerette volna, hogy ő részesüljön
a rabszolga javaiból, mint azt, hogy a saját örököse kapja meg.
427. Ugyanez, A kodifikációs jogról.
Ha a végrendeletemben azt mondom: "Annyit hagyok Szo-nak és Szo-nak, amennyit a
kiegészítésemben Titiusnak hagyok", bár a hagyatékot csak a kiegészítés említi kifejezetten,
mégis érvényes a végrendelet értelmében, és csak a kiegészítésben szereplő összeg jár. A
következőhöz hasonló hagyatékokat ugyanis a régiek fenntartották, nevezetesen: "Örököm
adjon Szo és Szo részére olyan összeget, amely megegyezik azzal, amit levélben fogok neki
megadni, vagy amit ilyen és ilyen keresetből fogok kapni".
428. Javolenus, Labeo utolsó műveiről, I. könyv.
Ha egy feltétel személyek egy bizonyos csoportjára vonatkozik, és nem olyan személyekre,
akik jól ismertek, úgy gondoljuk, hogy az egész végrendeletre és az összes kijelölt örökösre
vonatkozik; de ha a feltétel csak bizonyos személyekre vonatkozik, úgy kell tekintenünk,
hogy csak arra a fokra vonatkozik, amelyben az említettek örökösökké lettek kinevezve.
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429. Ha egy végrendeletbe olyan záradékot illesztettek be, amely szerint "a Forumban
épületet lehet emelni", és nincs feltüntetve, hogy melyik Forumban, Labeo szerint, ha nem
derül ki, hogy mi volt az elhunyt szándéka, az épületet annak a városnak a Forumában kell
felállítani, ahol a végrendelkező fél lakott. Ezt a véleményt én is helyeslem.
430. Ugyanő, Labeo utolsó műveiről, II. könyv.
Ha az Ön szomszédja bizonyos napokon akadályozza Önt abban, hogy az országutat
használja, amikor Ön egy feltételnek való megfelelés érdekében azon közlekedni kíván, és Ön
nem hibáztatható azért, hogy nem indított ellene keresetet, hogy megakadályozza ebben,
akkor ezek a napok nem számítanak bele a feltétel által előírt időbe.
431. Egy bizonyos ember a következőképpen rendelkezett: "Ha Publius Cornelius kifizetné az
örökösömnek azokat a kiadásokat, amelyeket a Seian-birtokkal kapcsolatban vállaltam, akkor
az örökösöm adja át a Seian-birtokot Publius Corneliusnak". Cascellius azt mondta, hogy az
örökösnek az örökösnek a föld árát is ki kell fizetnie az örökösnek. Ofilius tagadja, hogy az
árat a "költségek" kifejezés magában foglalja, hanem csak azokat a költségeket érti alatta,
amelyeket a fél a föld megvásárlása után a földből fizetett. Cinna ugyanezen a véleményen
van, és hozzáteszi, hogy a költségeket a haszon levonása nélkül kell elszámolni. Úgy
gondolom, hogy ez a jobb vélemény.
432. Egy örökhagyó száz aurei-t hagyott Titiusra, majd a következő rendelkezést tette
végrendeletében: "Örökösöm adja át az általam hagyott összegeket, ha anyám meghalna".
Titius túlélte az örökhagyót, és még az anya életében meghalt. Ofilius azt a véleményét adta
elő, hogy az anya halála után Titius örökösei jogosultak a hagyatékra, mivel azt nem
feltételhez kötötten hagyta, hanem először abszolút módon hagyta, és a kifizetés idejét utólag
adta hozzá. Labeo azt mondja: "Lássuk, hogy ez a vélemény nem téves-e", mert nem
mindegy, hogy a hagyatékot a következőképpen írják-e elő: "Örökösöm fizesse ki
örököstársamnak azt a pénzt, amelyet ráhagyok, ha anyám meghal", vagy pedig így: "Ne
fizesse ki a pénzt, hacsak anyám meg nem hal", mert mindkét esetben a hagyatékot feltételhez
kötve adják vagy veszik el. Labeo véleményét helyeslem.
433. Egy gazda öt aurei-t hagyott rabszolgájára, a következőképpen: "Örökösöm fizesse meg
rabszolgámnak, Stichusnak, akit végrendeletemmel szabadlábra helyeztem, azt az öt aureit,
amivel tartozom neki számla ellenében." Namusa azt mondja, hogy Servius azt a véleményét
adta elő, hogy a rabszolga hagyatéka érvénytelen, mert a gazda nem lehet adós a
rabszolgájának. Úgy vélem, hogy az örökhagyó szándéka szerint a tartozást inkább
természetes, mint polgári adósságnak kell tekinteni, és ez a jelenlegi gyakorlat.
434. Egy férj, aki nem kapott dotal földet, a következő végrendelkezést tette: "Örököm adja
feleségemnek a corneli birtokot, amelyet hozományként adott nekem." Labeo, Ofilius és
Trebatius úgy ítélte meg, hogy a földre vonatkozó adományozás ennek ellenére kötelező, mert
mivel a corneli birtok ténylegesen létezett, a hamis megjelölés nem befolyásolta az
adományozást.
435. Ifjabb Thermus végrendeletében megemlítette bizonyos személyek nevét, akiknek
tanácsára emlékművet kívánt állítani magának, majd a következő végrendeletet tette:
"Örököm fizessen Luciusnak, Publiusnak és Corneliusnak ezer aurei-t az emlékművem
felállítása céljából." A végrendeletében a következő végrendeletet tette: "Az örökösöm
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fizessen Luciusnak, Publiusnak és Corneliusnak ezer aurei-t az emlékművem felállítása
céljából." Trebatius azt a véleményét adta, hogy ez éppen olyan, mintha a hagyatékot azzal a
feltétellel tették volna, hogy a fél az említett pénzzel biztosítékot ad az emlékmű felállítására.
Labeo egyetért Trebatius véleményével, mert az örökhagyó szándéka az volt, hogy az
összeget az emlékmű felállítására fordítsák. Proculus és jómagam is egyetértünk ezzel a
véleménnyel.
436. Ulpianus, Az ediktumról, XXXIV. könyv.
Ha a hagyatékot feltételhez kötik, az nem azonnal, hanem csak a feltétel teljesülése után válik
esedékessé, és ezért az örökös időközben nem ruházhatja át.
437. Africanus, Kérdések, II. könyv.
Az apai felügyelet alatt álló fiúra hagyatékot hagytak, azzal a feltétellel, hogy az apja
hatalmában marad. A bíróság úgy ítélte meg, hogy a hagyatékot úgy tűnik, mintha az apára
hagyták volna, és az utóbbi saját nevében követelhette volna azt. Ugyanez a jogi szabály
vonatkozik arra az esetre is, ha a hagyatékot ilyen módon egy rabszolgára ruházzák. Ennek az
állításnak a bizonyítéka az, hogy még akkor is, ha a rendelkezéseket Titius rabszolgáira
hagyják, kétségtelen, hogy a hagyaték a gazdát illeti, és nem a rabszolgákat.
438. Paulus, Plautiusról, VIII. könyv.
Plautius: Az örökhagyó, aki szabad ember volt, megbízott egy örököst, hogy adja el az egész
birtokot, és tartson fenn magának tíz aurei-t. Az elhunyt patrónusa ezt követően a végrendelet
ellenére birtokba vette a birtokot, és elvette annak azt a részét, amelyre a törvény szerint
jogosult volt. Proculus és Cassius szerint a haszonélvező az örököstől olyan összeget
követelhet vissza, amely arányos azzal, amit ő maga fizetett. Paulus: Ez a jelenlegi gyakorlat,
mert mivel az örököst a bizalmi vagyon és a hagyaték kifizetése révén a praetor mentesíti a
felelősség alól, így neki is meg kell kapnia a rá eső részt.
439. Más a helyzet ott, ahol a falkai törvényt kell alkalmazni, és az csökkenti a hagyaték
összegét, mivel az ilyen esetekben semmit sem lehet visszakövetelni, mivel a feltétel teljes
mértékben teljesült.
440. Hasonlóképpen, a fizetési jog akkor is korlátozott, ha az a fél, akire a hagyatékot
hagyták, nem veheti fel a hagyaték teljes részét, amely esetleg rá marad, mert a jobb
vélemény az, hogy egy részét neki kell megfizetnie, és azoknak is egy részét, akiknek a része
megnövekedett azzal az összeggel, amelyet attól vettek el, akire a törvény által
megengedettnél többet hagytak.
441. Neratius a Vélemények első könyvében azt állítja, hogy ha két örököst jelöltek ki, és
egyiküket arra kérik, hogy adja át a birtokot neked, és téged arra kérnek, hogy fizess egy
bizonyos összeget Titiusnak, és az örökös a falkidiánus törvény előnyeit veszi igénybe a
birtok átadásakor, akkor nem méltánytalan, hogy te annyival kevesebbet fizess Titiusnak,
amennyit az örökösnek neked kellene fizetnie.
442. Ugyanő, Plautiusról, IX. könyv.
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Ha valakit arra utasítanak, hogy egy bizonyos összeget fizessen ki egy örökösnek, és ez
utóbbi egy másiknak a rabszolgája, akkor nem szabad az összeget a gazdának kifizetnie, mert
még ha más örökös lett volna is kijelölve, és arra utasítanák, hogy az összeget Titius
örököseinek fizesse ki, akkor is magának a rabszolgának kell kifizetni, mert a már megtett
dolgok nem szállnak át a gazdára; mint ahogy ott is, ahol magamnak vagy Titius
rabszolgájának rendelkezem, nem Titiusnak, hanem a rabszolgájának kell fizetni. Ezek a
vélemények helyesek.
443. Ha azonban az örökös kifizetésére kötelezik a felet, nézzük meg, hogy a kifizetést a
gazdájának kell-e teljesíteni. Ebből ebben az esetben az következik, hogy a fizetést a
rabszolgának kell teljesíteni.
444. Az biztos, hogy a rabszolgának, aki bizonyos feltételek mellett szabaddá válik, fizetnie
kell a gazdának.
445. Másrészt az örökhagyó, akit az úrnak való fizetéssel bíztak meg, nem tesz eleget a
feltételnek azáltal, hogy az összeget a rabszolgának adja, kivéve, ha az úr beleegyezik.
Ugyanis ilyen esetben senki sem teljesítheti a feltételt, ha vagy tudatlan vagyok, vagy nem
akarom.
446. Ha egy birtokot a szenátus trebelli rendeletének megfelelően visszaadnak, azt az
örökösnek kell adni, hogy a feltétel teljesüljön, és nem szabad, hogy az utóbbi a bizalmi jog
alapján visszaadja.
447. Amikor egy örökös olyan hagyatékhoz nyúl, amelyről azt gyanítja, hogy fizetésképtelen,
és visszaadja azt a vagyonkezelőnek, felmerülhet a kétség, hogy megfosztják-e tőle, és a
méltányosabb vélemény szerint ebben az esetben nem fosztják meg semmitől.
448. Ha azonban engem neveztek ki örökösnek, és vita merül fel a hagyatékhoz való jogomat
illetően, ha az örökhagyónak biztosítékot kell nyújtania a hagyaték visszaszolgáltatására arra
az esetre, ha a hagyatékot kiürítik, akkor biztosítékot kell nyújtani neki arra is, hogy
visszaadja, amit fizetett.
449. De ha a szenátus rendelete alapján arra köteleznének, hogy fizess nekem tíz aurei
összeget, és vedd át a birtokot, akkor a bizalom alapján nem leszek kénytelen visszaadni
neked az említett tíz aureit.
450. Ha egy két úrhoz tartozó rabszolgára hagyatékot hagynak azzal a feltétellel, hogy a
rabszolga fizet valamit az örökösnek, egyes hatóságok szerint a feltétel nem teljesíthető
részben, hanem a pénzt azonnal ki kell fizetni. Én azonban ezzel ellentétes véleményen
vagyok.
451. Amennyiben az örökölt ingatlan egy részét egy harmadik személy haszonélvezeti jog
révén szerezte meg, kétlem, hogy a feltételnek teljes mértékben meg kell-e felelni. Azt
hiszem, azt lehet mondani, hogy az örökhagyó szándékának megfelelően részben teljesíthető.
452. Plautius: Egy földterületet több örökösöm egyikére hagyok azzal a feltétellel, hogy száz
aurei-t fizet az örököseimnek. A birtokrészét le kell vonnia, a fennmaradó részt pedig az
örökösöknek kell adnia a részük arányában. Ha azonban a hagyaték egy részének örökösévé
nevezték ki, "ha tíz aurei-t fizetne az örökösöknek", csak úgy válhatott örökössé, hogy a teljes
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tíz aurei-t megfizette a társörökösöknek; mert nem lehetett az öröklésbe felvenni, mielőtt a
teljes összeget megfizette volna. Abban az esetben ugyanis, amikor egy rabszolgát
végrendeletileg felszabadítanak, és örökösnek nyilvánítanak egy birtokrészre azzal a
feltétellel, hogy tíz aurei-t fizet az örökösöknek, úgy döntöttek, hogy addig nem lesz szabad és
nem válik örökössé, amíg a tíz aurei teljes összegét meg nem fizette a társörökösöknek.
Paulus: Ez a jelenlegi gyakorlatunk.
453. Ugyanő, Plautiusról, XVI. könyv.
Julianus azt mondja, hogy ha egy hagyatékot azzal a feltétellel hagytak valakire, hogy az
örökösnek tíz aurei-t fizet, és az örökös elismervényt ad arról, amivel tartozik neki, akkor nem
úgy kell tekinteni, mintha a feltételnek eleget tett volna, mintha ténylegesen fizetett volna;
hanem mivel az örökös hibájából nem teljesítette a feltételt, a hagyatékot ugyanúgy lehet
követelni, mintha ez megtörtént volna.
454. Ugyanő, Vitelliusról, III. könyv.
Ha például egy rabszolga, akit azzal a feltétellel szabadítanak fel, hogy száz napon belül fizet
egy bizonyos összeget, és a határidő kezdetét nem említik, akkor a határidő attól a naptól
kezdődik, amikor a hagyatékot bejegyezték, mert abszurd lenne azt állítani, hogy a határidő
azelőtt kezdődik, hogy elérkezett volna az idő, amikor az, aki jogosult a hagyatékra,
megkaphatja azt. Ez a szabály minden olyan örökhagyóra vonatkozik, akit ilyen körülmények
között az örökösnek való fizetésre utasítanak. Ezért a feltételnek az örökhagyó általi
teljesítésére vonatkozó határidőt attól a naptól kell számítani, amikor a hagyatékot
bejegyezték.
455. Marcellus, Digest, XIV. könyv.
Egy gazda a következőképpen hagyta rabszolgájának a szabadságot: "Legyen szabad, ha
halálom idején hozzám tartozik". A hagyatékot vagy a birtokot feltétel nélkül neki adta, majd
eladta. A hagyaték vagy a hagyaték az új gazdáját illeti meg, és a rabszolga az ő parancsára
veheti át; mert az örökhagyó, amikor a szabadságot adta neki, kifejezetten kijelentette: "Ha
hozzám tartozik", aminek következtében, ha ez a feltétel nem lett volna kifejezetten
megemlítve, akkor is meg lenne akadályozva a szabadsága. Mégis, a vagyonról való
rendelkezést nagyon gyakran megváltoztatják, még akkor is, ha az örökhagyó kifejezetten
jelzett valamit, ami, ha nem így történt volna, akkor is érthető lenne.
456. Ugyanaz, Digest, XV. könyv.
Nem hiszem, hogy a bizalmi vagyonkezelői szerződés teljesítésének ideje akkor érkezett el,
amikor a kedvezményezett betöltötte tizenhatodik életévét, és a feltétel az volt, hogy a
tizenhatodik életévét el kellett volna érnie. Aurelius Antoninus császár hozta meg ezt a
döntést egy Németországból érkezett fellebbezés ügyében.
457. Celsus, Digest, XXII. könyv.
Ha egy örököst pénzösszeg megfizetésére köteleznek, vagy egy rabszolgát tíz éven belül
szabaddá nyilvánítanak, a hagyatékot ki kell fizetni, vagy a szabadság megadása a határidő
utolsó napján válik hatályossá.
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458. Ulpianus, A konzul kötelességeiről, I. könyv.
Ahol a szabadságot közvetlenül egy rabszolgára hagyományozták azzal a feltétellel, hogy az
elszámoljon, az isteni Pius a következő szavakkal engedélyezte a konzuloknak, hogy a
következő döntőbírót nevezzenek ki az ügy eldöntésére: "A konzulok, miután hozzátok
fordultak, kijelölnek egy döntőbírót, aki megvizsgálja az elszámolásokat, és eldöntse nemcsak
azt, hogy milyen egyenleggel tartozik Epaphroditus, hanem azt is, hogy milyen számlákat és
milyen iratokat kell átadnia vagy megmutatnia az urainak, és ha a döntőbíró ítéletének eleget
tettek, Epaphroditus szabadságába többé nem avatkoznak bele."
459. Modestinus, Különbségek, V. könyv.
Ha egy rabszolga szabadságát különböző, külön-külön előírt feltételek mellett rendelik el, a
rabszolga kiválaszthatja azt a feltételt, amelyik a legkönnyebben teljesíthetőnek tűnik
számára. Ha azonban a hagyatékot ilyen módon hagyják, az örökhagyónak az utolsóként
előírt feltételnek kell megfelelnie.
460. A rabszolgát arra utasították, hogy fizessen tíz aurei-t az örökösnek, és szabaddá válik, és
az összegnek az örökös örökösnek való befizetésével elnyerheti a szabadságát. Publicius azt
mondja, hogy hasonló körülmények között ezt a szabályt nem kell betartani az örökösre való
hivatkozással.
461. Ugyanaz, Különbségek, VII. könyv.
Néha előfordul, hogy a végrendelet bizonyos rendelkezései, ha kifejezetten szerepelnek,
hátrányosak, holott ha hallgatólagosan érthetőek lennének, ez nem lenne így. Ez akkor fordul
elő, ha valakire hagyatékot hagynak a következőképpen: "Tíz aurei-t adok és hagyok Titiusra,
ha Maevius a Capitoliumra emelkedik". Mert bár Maeviusra van bízva a választás lehetősége,
hogy felemelkedik-e a Capitoliumra vagy sem, és ezért a hagyatékot Titiusnak kell fizetni,
mégsem lehet jogszerűen hagyatékot hagyni ilyen kifejezésekkel, nevezetesen: "Tíz aurei-t
adok Titiusnak, ha Maevius beleegyezik", mivel a hagyatékot nem lehet más akaratától
függővé tenni; ezért mondták, hogy a kifejezetten meghatározott végrendeletek kárt okoznak,
az általánosságban kifejezettek azonban nem.
462. Ugyanaz, a találmányokról.
Ha valaki elrendeli, hogy a rabszolga szabad legyen, ha számlát ad az örökösnek, és az utóbb
megtiltja neki, hogy ezt megtegye, akkor mintegy abszolút módon megadja neki a
szabadságát, és a végrendelet alapján jogosult lesz rá.
463. Javolenus, Cassiusról, II. könyv.
Ha valaki olyan hagyatékokat rendel el, amelyek kifizetésére nem határoz meg időpontot,
hogy azokat egy, két vagy három év múlva fizessék ki, és egy pénzösszeget hagy egy
kiskorúra, amikor az eléri a serdülőkorát, Gaius kommentárjai szerint az utóbb említett
hagyatékot a fiú serdülőkorba lépése után egy, két vagy három év múlva kell kifizetni; mert a
hagyatékhoz a kifizetés időpontjánál fontosabb feltétel kapcsolódik. Úgy vélem, hogy az
ellenkező vélemény a helyes, mert ahol időpontot írnak elő, az a jelenleg esedékes hagyatékok
kifizetésének elhalasztására vonatkozik, de nem vonatkozik a jövőben esedékesekre, és a
serdülőkor a hagyaték kifizetésének egy bizonyos időpontját határozza meg.
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464. Ugyanezt a vagyont két személyre hagyta, ha száz aurei-t fizetnek az örökösnek. Ha
egyikük ötvenet fizetne neki, akkor jogosult lesz a hagyatékból rá eső részre, és a nem fizető
része a másikra száll, a feltétel teljesítésétől függően.
465. Ugyanez, Episztolák, XIII. könyv.
Maeviusra hagyott egy birtokot, ha kétszáz aurei-t fizet Callimacusnak, aki végrendelet
alapján nem vehetett el semmit, és az örökhagyó ennek ellenére köteles volt a feltételnek
eleget tenni, és kifizetni a kétszáz aurei-t, hogy jogosulttá váljon a ráhagyott földre, még
akkor is, ha az említett összeg tulajdonjogát nem ruházta át arra, aki azt megkapta. Mert mit
számít, hogy valaki arra utasított-e, hogy a pénzt fizesse ki az ilyen személynek, vagy
helyezze el valamilyen helyen, vagy dobja a tengerbe? A pénz nem kerülhet egy ilyen
személy kezébe végrendelet alapján, de mortis causa adományként megszerezheti azt.
466. Ugyanez, Episztolák, XIV. könyv.
Ha egy birtokot azzal a feltétellel hagynak bárkire, hogy az illető tíz aurei-t fizet, az örökös
nem juthat hozzá a föld bármely részéhez a teljes összeg megfizetése nélkül. Más az eset
azonban, ha az azonos vagyont két személyre hagyják ugyanazon feltétel mellett, mert ebben
az esetben a végrendelet értelmében úgy tűnhet, hogy a különböző felekre kiszabott feltétel
külön-külön lett felosztva közöttük, és ezért ők, mint egyének, saját részük arányában
teljesíthetik azt, és megkaphatják a hagyatékot. Mert bár az egész összeg, amelynek
kifizetésétől a hagyaték függ, a különböző személyek felsorolása által felosztottnak tűnik, a
feltétel nem osztható fel, ha valamilyen véletlen esemény történik, abban az esetben, ha a
hagyatékot feltételesen egy személyre hagyják, és a hagyatékot helyettesítő személyek egész
számát úgy kell tekinteni, mintha csak egy személyt alkotnának.
467. Pomponius, Quintus Muciusról, IX. könyv.
Amikor egy rabszolgát arra utasítottak, hogy "végezzen öt cselekedetet egy idegen számára,
és szabaddá válik", felmerült a kérdés, hogy a feltétel ugyanazt jelenti-e, mint amikor egy
pénzösszeg kifizetését rendelték el, így annak átadása helyett a munka elvégzését
határozhatjuk meg. Ez a mi jelenlegi gyakorlatunk, ahogyan amikor azt írják elő, hogy ha egy
rabszolga a peculiumából egy bizonyos pénzösszeget fizet egy idegennek, akkor felszabadul,
úgy, ha a munkát is ő végzi, akkor is meg kell adni neki a szabadságát. Ezért az említett
esetben az örökös bölcsen cselekszik, ha megakadályozza, hogy rabszolgája elvégezze a
munkát, mert így a rabszolga elnyeri szabadságát, de az idegen nem részesül a
szolgáltatásaiból származó előnyökben.
468. Ugyanez, Különböző szakaszokról, X. könyv.
Ha egy másik tulajdonában lévő rabszolganőre hagynak örökséget, "feltéve, hogy férjhez
megy", Proculus szerint a hagyaték érvényes, mert a rabszolganő megházasodhat, miután
manumifikálták.
469. Ulpianus, A Lex Julia et Papia, XIII. könyv.
A hagyaték érvénytelenné válik, ha az a személy, akire feltételesen hagyatékolták, a feltétel
teljesülése előtt meghal.
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470. De mi van akkor, ha nem hal meg, hanem elveszíti az állampolgári jogait? Például, ha
egy bizonyos emberre hagyatékot tettek, "ha konzul lesz", és őt egy szigetre deportálják, nem
fog-e a.hagyaték időközben elenyészni, mert visszanyerheti polgári jogait ? Úgy gondolom,
hogy ez rendkívül valószínű.
471. Ugyanez a szabály nem alkalmazható, ha szolgasággal járó büntetést szabnak ki rá, mert
a szolgaság hasonlít a halálhoz.
472. Paulus, A Lex Julia et Papia, VII. könyv.
A cselekedetekre vonatkozó feltételek különbözőek, és úgyszólván hármas felosztásra
alkalmasak, azaz ahol valaminek adva kell lennie, vagy valamit meg kell tenni, vagy
valaminek be kell következnie; vagy másrészt ahol valaminek nem szabad adva lennie, vagy
nem szabad megtörténnie, vagy nem szabad bekövetkeznie. Annak feltételei, hogy valamit
adjanak vagy valamilyen cselekményt végezzenek, vagy azokra vonatkoznak, akiknek a
hagyatékot adták, vagy másokra; a harmadik osztály valamilyen esemény bekövetkeztétől
függ.
473. A kincstár köteles ugyanazokat a feltételeket teljesíteni, amelyekhez az a személy, akitől
a kincstár a vagyon birtokába jutott, kötve volt; mint ahogy a kincstár is követelheti a
hagyaték tárgyát képező vagyont, az ahhoz kapcsolódó terhekkel együtt.
474. Ulpianus, A Lex Julia et Papia, VIII. könyv.
Ha egy férfi a feleségére hagy egy olyan hagyatékot, amelyet akkor kell kifizetni, amikor a
feleségnek gyermekei születnek, kétség merülhet fel, hogy az örökhagyó csak azokra a
gyermekekre gondolt-e, akik az ő halála után születnek, vagy azokra is gondolt-e, akik a
végrendeletének elkészülte után születnek, ha a házasság fennállása alatt halt meg. Úgy
gondolom, hogy ez nemcsak a férj életében született gyermekekre, hanem a halála után
születettekre is vonatkozik.
475. Terentius Clemens, A Lex Julia et Papia, IV. könyv.
Egy nőnek a férje halála után más személytől született gyermekei akkor is részesülhetnek
hagyatékban, ha az örökhagyó kifejezetten úgy rendelkezett, hogy ez így legyen.
476. Amikor egy bizonyos személynek, aki nem kaphatta meg a teljes összeget, "ha valamit
fizet az örökösnek", a törvény által megengedettnél nagyobb összeget hagyatékoltak,
felmerült a kérdés, hogy amit a feltétel teljesítése céljából adott, az a hagyaték alapján
megszerezhető-e, amiért nem kapta meg azt, amit az örökösnek fizetett; vagy azt, amit
fizetett, a hagyatékon felülinek kell-e tekinteni, és ezért nem lesz-e jogosult többre az
örökhagyó vagyonából, mint amennyire akkor lett volna jogosult, ha a hagyatékot feltétel
nélkül hagyják. Julianus nagyon helyesen gondolja, hogy a hagyatékból annyival többre lesz
jogosult, amennyit a feltételnek való megfelelés érdekében fizethetett, és az sem számít, hogy
az örökösnek vagy egy idegennek kellett-e fizetnie; mert a számítás elvégzése után, amelyet
mindig köteles elvégezni, nem marad számára több, mint a törvény által engedélyezett rész.
477. Ha egy férfi éves hagyatékot hagy feleségére azzal a feltétellel, hogy a nő nem
házasodhat meg, amíg gyermekei vannak; mi a jog szabálya? Julianus azt válaszolja, hogy a

1626
nő megházasodhat, és elveheti a hagyatékot. Ha azonban az örökhagyó úgy rendelkezett, hogy
ne nősüljön meg, amíg a gyermekei serdülőkor alatt vannak, a szabály nem alkalmazható;
mert a gyermekekről való gondoskodás kötelezettségét, és nem az özvegységben való
megmaradást írta elő az örökhagyó.
478. Gaius, A Lex Julia et Papia, II. könyv.
Ahol egy hagyatékot a következőképpen hagytak hátra: "Ha nem megy férjhez Titiushoz",
vagy "Ha nem megy férjhez sem Titiushoz, sem Seiushoz, sem Maeviushoz", és végül
nagyszámú személyt foglaltak bele a tilalomba, jobbnak látták azt a véleményt, hogy a nő
elveszíti a hagyatékát, ha bármelyikükhöz hozzámegy; mert nem úgy tűnik, hogy az
özvegységet egy ilyen feltétel előírta volna, mert nagyon könnyen férjhez mehetett volna
valaki máshoz.
479. Nézzük meg, mi lenne, ha egy nőre hagyatékot hagynának azzal a feltétellel, hogy
feleségül megy Titiushoz. És valóban, ha a nő tisztességesen hozzá tudna menni Titiushoz,
nem lehet kétséges, hogy a hagyatékból ki lenne zárva, hacsak nem teljesíti a feltételt. Ha
azonban az említett Titius méltatlan volt arra, hogy házasságot kössön vele, akkor azt kell
mondanunk, hogy a törvény jótékony rendelkezése alapján bárkihez feleségül mehet, akihez
csak akar. Hiszen amikor arra kötelezték, hogy Titiushoz menjen feleségül, megtiltották neki,
hogy bárki mással házasságot kössön, és ezért, ha Titius méltatlan rá, a rendelkezés
ugyanolyan, mintha általánosságban lett volna kimondva: "Ha nem házasodik". Sőt, ha
őszinte vonzalmat táplál, akkor ez a feltétel keményebb, mint az, hogy "Ha nem házasodna
meg", mert tilos, hogy bárki máshoz feleségül menjen, csakis Titiushoz, akivel a házassága
becstelen lenne.
480. Terentius Clemens, A Lex Julia et Papia, V. könyv.
Ha egy hagyatékot a következő feltétellel hagynak hátra: "Ha nem megy férjhez Lucius
Titiushoz".
Julianus azt mondja, hogy a törvényt nem fogják alkalmazni.
481. Ha azonban az örökhagyó azt mondta volna, hogy "ha nem veszi feleségül Aríciát",
akkor meg kell vizsgálni, hogy nem történt-e a törvény kijátszása; mert ha az említett Arícia
olyan nő volt, aki nem könnyen találhatott másik férfit, akihez feleségül mehetett volna, akkor
azt kell megállapítani, hogy amit az örökhagyó a törvény kijátszása céljából mondott, az a
törvény erejénél fogva érvénytelen lett, mert az állam számára előnyös törvényt, amelyet a
népesség növelése céljából hoztak, kedvező értelmezéssel kell segíteni.
482. Paulus, Az ediktumról, LXII. könyv.
Ha a hagyatékot feltételhez kötik, és az azzal megbízott örökös a feltétel fennállása alatt
meghal, a hagyatékkal megbízott örökös saját örökösét hagyja hátra.
483. Modestinus, Vélemények, X. könyv.
Egy örökös felszabadított egy rabszolgát, akit egy feltétel teljesülése esetén fel kellett
szabadítania, és aki egyúttal egy tröszt kedvezményezettjévé is vált. Kérdezem, hogy az
örökös köteles volt-e kifizetni neki azt, ami a tröszt alapján megmaradt. Herennius
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Modestinus azt válaszolta, hogy bár az örökös abszolút módon felszabadította a rabszolgát,
mégis köteles kifizetni neki azt, ami a bizalmi vagyonkezelői jog alapján megilleti, amelyet
ugyanezen feltételek mellett hagytak rá, feltéve, hogy a rabszolga bizonyítani tudja, hogy a
feltételeket teljesítette, vagy hogy az örökös hibájából nem így történt.
484. Javolenus, Episztolák, VII. könyv.
Amikor egy bizonyos személynek földet adományoztak a következő feltétellel: "Ha nem
engedi szabadon a rabszolgáját", és ha mégis engedi szabadon, a földet Maeviusnak
adományozzák, az örökhagyó biztosítékot nyújtott arra, hogy nem engedi szabadon a
rabszolgát, megkapta a hagyatékot, és később felszabadította őt. Kérdezem, hogy Maeviusnak
jár-e valami. A válasz az volt, hogy ha a hagyaték a következőképpen szólt volna: "Ha nem
emancipálja rabszolgáját", és biztosítékot nyújtottak, akkor a fél a hagyatékot az örököstől
átvehette, és ha ezután emancipálta a rabszolgát, akkor a megállapodás, miután érvénybe
lépett, vagy át kell adnia a földet az örökösnek, vagy ki kell fizetnie neki annak értékét, és
ebben az esetben az örökösnek annak kell átadnia, akit a hagyaték e feltétel szerint megillet.
485. Ugyanő, Cassiusról, II. könyv.
Ha a hagyatékot úgy rendelik el, hogy az akkor lépjen hatályba, amikor a nő megházasodik,
ha a nő már házas volt, és az örökhagyó tudott erről a tényről, a feleknek meg kell várniuk a
második házasságkötést, és nincs jelentősége annak, hogy a nő az örökhagyó életében vagy
halála után házasodik-e újra.
486. Gaius, A Lex Julia et Papia, XIII. könyv.
Ha az örökhagyó a következőképpen fejezte ki magát: "Titiusnak adom és hagyom ezt és ezt a
vagyont, ha akarja", Proculus a Labeo-ról megjegyzi, hogy a hagyaték nem az örökhagyó
örökösét illeti meg, hacsak nem maga az örökhagyó kívánta azt, mert úgy tűnik, hogy a
feltétel a személyhez kötődik.
487. Papinianus, Kérdések, XVI. könyv.
Egy anya két gyermekét jelölte ki örököseivé a hagyatékának bizonyos részeire azzal a
feltétellel, hogy emancipáltak lesznek, és bizonyos tárgyakat hagyott rájuk elsőbbségi
hagyatékként. Ők beléptek a hagyatékba. Apjukat ki kell zárni a hagyatékból való
részesedésből, mert azzal, hogy gyermekeit az asszony kívánságának megfelelően
emancipálta, azt kívánta, hogy felesége végrendeletét tartsák tiszteletben.
488. Ugyanaz, Kérdések, XVII. könyv.
Száz aurei-t hagyott Titiusra, hogy megvásárolhasson egy földterületet. Sextus Caecilius úgy
véli, hogy Titiust nem kellene biztosíték nyújtására kényszeríteni, mert a hagyaték teljes
haszna mindenképpen őt illetné meg. Ha azonban az örökhagyó a testvére fiának javára
kívánta fordítani, akit ő nevelt fel, és aki aligha volt képes az üzletkötésre, akkor úgy kell
tekinteni, hogy az örökös érdekelt, és ezért biztosítékot kell nyújtani arra, hogy a földet
megvásárolják, és azt később nem idegenítik el.
489. Titiusra száz aureit hagytak, azzal a feltétellel, hogy "feleségül veszi Maeviát, aki
özvegy". Ebben az esetben az örökhagyó nem mentesülhet a feltétel teljesítése alól, és ezért
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nem mentesül a biztosíték nyújtása alól. Ezzel a véleménnyel nem lehet sikeresen
szembeszállni, mert ha valaki megígérné, hogy ha nem veszi feleségül Maeviát, akkor a
praetor megtagadja tőle a keresetet; mert más dolog, ha valakit büntetéstől való félelem miatt
megfosztanak a házasságkötés szabadságától, és más dolog, ha egy bizonyos feltétellel
ráveszik a házasságkötésre.
490. Száz aurei-t hagyott Titiusra, azzal a feltétellel, hogy "nem hagyja el az emlékművemet",
vagy "vagy hogy mindig ilyen és ilyen városban fog lakni". Azt lehet mondani, hogy nincs
alapja annak, hogy olyan biztosítékot követeljenek, amellyel a szabadságjogot megsérthetik.
Más szabályt alkalmazunk egy elhunyt személy szabadosával kapcsolatban.
491. "Örökösöm adjon vőmnek, Titiusnak száz aurei-t hozományként lányomért, Seia-ért." A
hagyaték haszna Seiát illeti meg, mivel a nő hozományt kezd kapni; de mivel úgy tűnik, hogy
az örökhagyó nemcsak a nőre gondolt, hanem Titiusra is, akire egy pénzösszeget hagyott,
helyénvaló, hogy őt magát is úgy kell érteni, mint örököst, és ezért a hagyatékra is igényt
tarthat. Ha az örökös a pénzt a vejen keresztül fizeti ki, miután a válás megtörtént, akkor is
mentesül, mivel a kifizetés a hozományba átváltozott. A kifizetés a házasság fennállása alatt
jogszerűen történhet Titiusnak, még akkor is, ha a nő ezt megtiltaná, mert az ő érdeke, hogy
elkezdjen dotálódni. Ha pedig valaki azt mondaná, hogy ő maga jogosult a keresetre, és
perelhet a pénz visszaszerzése érdekében, és nem akarja, hogy az a hozományát képezze,
akkor kétségtelen, hogy a rosszhiszeműségre hivatkozva kivételesen el lehet zárni. Ha Titius
vagy a nő a házasságkötés előtt meghal, a hagyaték az örököst illeti meg. Ha Titius nem
hajlandó feleségül venni a nőt, a hagyaték a nő személyes érintettségére nézve érvényes, de ha
Titius igényt tart rá, a rosszhiszeműségre hivatkozva kivételesen eltiltható. Sabinus azon a
véleményen volt, hogy ha a nő Titius felesége, akkor a hagyaték minden biztosíték nélkül jár,
mivel a pénz a nő hozományává válik. A fizetés biztosítékára azonban a házasságkötés előtt
lenne szükség, mivel a hagyaték, mivel abszolút, követelhető. De ha a férj saját hibájából
veszítené el az ügyet, és fizetésképtelennek bizonyulna, vajon a nő jogosult lenne-e az
örökössel szemben a hozományának szánt pénzre, ahol egyáltalán nem ő a hibás? Mivel
ebben az esetben mind a férjnek, mind a feleségnek van kereseti joga, a nő megtartja a
sajátját, ha a hagyatékot nem fizetik ki a férjének.
492. Ugyanaz, Kérdések, XVIII. könyv.
Ha egy hagyatékot a következőképpen hagynak hátra: "Titiára hagyom, ha nem hagyja el
gyermekeit", a hatóságok tagadják, hogy jogilag kötelezhető lenne biztosíték nyújtására, mert
a feltétel akkor is teljesíthető, ha a gyermekek meghalnak. Ezt a véleményt azonban nem
fogadták el, mert egy ilyen ominózus értelmezés nem állhat ellentétben az anya kívánságával,
és nem kényszerítheti őt biztosíték nyújtására.
493. Amikor egy pártfogó bizonyos pénzösszeget hagyott a felszabadított emberére azzal a
feltétellel, hogy az nem hagyja el a gyermekeit, a császár megengedte, hogy egyfajta mucsai
kötelezvényt adjanak, mert egy olyan felszabadított ember számára, aki szoros kapcsolatban
állt pártfogója gyermekeivel, veszélyes és nyomorúságos lett volna, ha előre látja azok halálát.
494. Titius megbízta az általa kijelölt örököst, hogy halálakor másnak adja át a vagyonát, ha a
bizalmi vagyon kedvezményezettje nem követel biztosítékot. A kedvezményezett nem
követelheti meg a Mucian-kötvény benyújtását, mielőtt felmenti az örököst a biztosíték
nyújtása alól, mivel a feltétel annak a félnek az életében teljesíthető, akire a hagyatékot
hagyta.
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495. Mi a teendő, ha a végrendeletbe a következő záradékot illesztik be: "Azt kívánom, hogy
halálom után a hagyatékomat adják át Szo és Szo részére, oly módon, hogy a bizalom
teljesítéséért sem kötelezvényt, sem számlát nem kérnek Öntől?". E szavakból kétségtelenül
kiderül, hogy nem követelik meg a kötelezvény adásának feltételét, és bizonyos fokú
engedékenységet lehet gyakorolni az elszámolás követelése tekintetében, vagyis amennyiben
gondatlanságról van szó; de az örökös nem mentesül annak bemutatása alól, ha csalás történt.
Erről a kérdésről egy olyan személyre hivatkozva adtak ki egy átiratot, aki az örökhagyó
üzleteit bonyolította, és akit az örökhagyó végrendelete nem kötelezett elszámolásra.
496. "Ha Seia Titius jóváhagyásával házasodna, az örökösöm adjon neki ilyen és ilyen
földet." Ha Seia még Titius életében megházasodna, és ő beleegyezését adná, akkor úgy kell
tekinteni, hogy megkaphatja a hagyatékot; mivel a törvény szelleme szerint semmi sem
akadályozhatja a házasságkötést. Ha azonban Titius az örökhagyó életében meghalna, akkor a
feltétel meghiúsulása ellenére is mentességet kell adni a nőnek, mert mivel a feltétel függőben
lévén, az nem lenne hatályos és eredménytelen.
497. "Maeviára hagyok halálakor ilyen és ilyen földterületet, ha nem megy férjhez." Azt lehet
mondani, hogy még ha meg is nősülne, azonnal jogosult lesz a hagyatékra. Ez azonban nem
érvényesülne, ha a hagyaték kifizetésére egy bizonyos időpontot vagy más határozatlan időt
határoznának meg.
498. Sokkal méltányosabb, ha azt állítjuk, hogy a hamis indíték nem akadályozhatja a
hagyaték kifizetését, mivel a hagyatékozás oka nem tartozik a hagyatékhoz. Általában
azonban a rosszhiszeműség alapján kivételt lehet tenni, ha bizonyítást nyer, hogy az
örökhagyó egyébként nem tette volna meg a hagyatékot.
499. Cassius és Caelius Sabinus azt mondják, hogy a hamis feltétel lehetetlen feltételnek
minősíthető; mint például: "Pamphilus legyen szabad, ha kifizeti Titiusnak, amivel tartozom
neki", feltéve, hogy Titiusnak semmi sem jár. Ha azonban a végrendelet végrehajtása után az
örökhagyónak ki kellene fizetnie neki azt, amivel tartozott neki, akkor a feltételt úgy kell
értelmezni, hogy nem teljesült.
500. Sabinus azt a véleményét adja elő, hogy a hagyaték hamis megjelölése nem minősül
hagyatéknak, például amikor egy örökhagyó, aki semmit sem hagyott Titiusra, a következő
rendelkezést illesztette be végrendeletébe: "Örökösöm fizessen Seiusnak ötven aurei-t abból a
százból, amelyet Titiusra hagytam". Sabinus erre a következtetésre azután jutott, hogy
megvizsgálta az elhunyt végrendeletét, aki ezt a rendelkezést nem azzal a szándékkal tette,
hogy hagyatékot adjon, hanem azért, hogy csökkentse azt, amelyről úgy gondolta, hogy már
meghagyta. Sabinus azonban a hamis megjelölés miatt nem juthat nagyobb hagyatékhoz,
mintha az valóban igaz lett volna.
501. Ugyanaz, Kérdések, XIX. könyv.
Egy bizonyos földterületet Titiusra hagytak, "ha nem menne Ázsiába", és ha mégis oda
menne, azt Semproniusra hagyták. Mint minden olyan feltétel esetében, amely az örökhagyó
halálával megszűnik, úgy határoztak, hogy mucsai kötelezvényt kell benyújtani, és az örökös
kapott egy kötelezvényt Titiustól, és átruházta rá a földet. Ha ezután Ázsiába távozna, az
örökös ellen pert lehet indítani, hogy praetori per útján kötelezzék arra, hogy fizesse meg
Semproniusnak azt, amit az átadott kötelezvény által biztosított kikötés alapján visszakaphat.
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Ha a kellő óvatossággal felvett kötelezvény időközben értéktelenné válna, az örökös nem
köteles az összeget saját vagyonából megtéríteni; mivel azonban semmiképpen sem lehet
vádolható, elegendő, ha a keresethez való jogát engedményezi. Ha azonban Titius Ázsiába
menne, és Sempronius meghalna, mielőtt a hagyatékot megkapná, az elhunyt jogai az
örökösére szállnak át.
502. Ugyanaz, Kérdések, XXXII. könyv.
Bizonyos ingatlanok haszonélvezete az örökhagyó feleségére és Titiusra szállt, feltéve, hogy a
nő nem ment férjhez. Ha a nő megnősülne, amíg Titius élne, és ugyanabban a polgári
állapotban maradna, a haszonélvezeti jog felére lenne jogosult, mert úgy kell érteni, hogy a
törvény értelmében a nőnek a hagyaték alapján annyi járna, amennyi akkor is, ha a feltételnek
eleget tett volna; ha pedig Titius, akire vonatkozólag a feltétel ténylegesen nem teljesült,
visszautasítja a hagyatékot, a nő nem részesül semmilyen előnyben.
503. Ugyanaz, Kérdések, XXXIV. könyv.
A végrendeletben említett bizonytalan időpont feltételhez kötött.
504. Ugyanő, Vélemények, VI. könyv.
Ha egy bizalmi vagyonkezelést a gyermekek által történő teljesítésre hagytak, "ha
bármelyikük utód nélkül hal meg", azt nem érvényteleníti az örökbefogadás jogi fikciója.
505. Ugyanő, Vélemények, VII. könyv.
Egy nagymama, aki unokáját jelölte ki örököseül a hagyatékának egy bizonyos részére, azzal
a feltétellel, hogy emancipálódik, később a következőket fűzte a kodicillumhoz: "Az ilyen és
ehhez hasonló földeket is az unokámra hagyom, azon felül, amit már örökösként ráhagyok."
A nagymama a következő szöveget írta bele a kodicillumba: "Az ilyen és ehhez hasonló
földeket is az unokámra hagyom, azon felül, amit már örökösként ráhagyok". Úgy ítélték
meg, hogy az emancipáció feltételét megismételték, noha a nagymama sem a hagyatékra, sem
a hagyatékra való hivatkozással nem hajtott végre helyettesítést. Mert valóban, ha egy
rabszolga szabadságát abszolút módon hagyta, de bizonyos feltétel mellett örökösnek
rendelték ki, és ha nem ő lenne az örökös, akkor arra utasították, hogy örökséget kapjon, az
isteni Pius egy rescriptumban kimondta, hogy a szabadság megadása a hagyatékban
megismételtnek tekintendő.
506. A mucsai kötvény nem alkalmazandó, ha a hagyaték kifizetését valamilyen más feltétel
alapján elhalasztják.
507. "Az örökösöm fizessen száz aurei-t Titiusnak, ha a feleségem nem megy újra férjhez."
Titius megbízást kapott, hogy a pénzt egy bizalmi szerződés alapján ugyanannak az
asszonynak fizesse ki. Ha az asszony megnősülne, akkor a hagyaték kifizetésének napján
követelheti a bizalom teljesítését; ha pedig kizárják a bizalomból, az örökhagyó nem jogosult
olyan biztosítékra, mint a mucsai kötvény.
508. Egy apa gyámokat rendelt ki a lányának, akit kitagadott, és utasította őket, hogy kezdjék
meg a gyámjuk ügyeinek intézését, ha az anyja meghal, mielőtt a lány elérné a serdülőkort; a
feleségét pedig megbízta, hogy halálakor egymillió szesztercét fizessen a közös lányuknak. A
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gyámokat nem tekintik feltételhez kötöttnek, így ha időközben a lány bármilyen más
vagyonra is szert tenne, nem akadályozzák meg őket annak kezelésében. Az anyától nem
követelték meg a bizalmi vagyonkezelés teljesítése érdekében kötvényt, és az örökösöktől a
hagyaték kifizetésének, illetve a bizalmi vagyonkezelés teljesítésének biztosítására
követelendő kötelezvényt az elhunyt kívánságának bármilyen jelzése alapján el lehet engedni.
Ezért, ha a feltétel, hogy ne követeljenek óvadékot, a hagyaték vagy a bizalmi vagyonkezelői
szerződés esetében előírt, ez a tény nem teszi azokat feltételessé; mert ha bármelyik fél
óvadék nyújtását kívánja, és az nem kerül teljesítésre, a feltétel nem hiúsul meg, mert jelenleg
a közjog szerint az örökös nem kényszeríthető óvadék nyújtására akarata ellenére, miután
eldőlt, hogy az óvadék nyújtása alól felmenthető.
509. Ugyanő, Vélemények, IX. könyv.
Ha a gyám vagy a gondnok megakadályozza egy olyan feltétel teljesítését, amely az előbbi
személyére vonatkozik, függetlenül attól, hogy hagyatékról vagy szabadságról van szó, a
feltétel a Common Law szerint teljesítettnek minősül.
510. Ha két feltétel különböző módon került előírásra, az nem befolyásolja a hagyatékot, ha
az egyik feltétel nem teljesül, és a másik később teljesül. Nem számít ugyanis, hogy az előírt
feltételeket a hagyatékra jogosult teljesíthette-e, vagy pedig valamilyen esemény
bekövetkeztétől függött.
511. Ugyanaz, meghatározások, I. könyv.
"Örökösöm fizessen Titiusnak száz aurei-t, amikor az utóbbi meghal." A hagyaték azért
abszolút, mert nem a feltételtől, hanem a késedelemtől függ; mert ilyen körülmények között
feltétel nem állhat fenn.
512. "Az örökösöm, ha meghal, fizessen Titiusnak száz aurei-t." Ezt a hagyatékot egy
feltétellel hagyta ránk. Mert bár bizonyos, hogy az örökös meg fog halni, mégis bizonytalan,
hogy a hagyaték kifizetésének ideje az örökhagyó életében érkezik-e el, és az sem biztos,
hogy a hagyatékot megkapja.
513. Ha valaki Mucian-kötelezvény nyújtása után kap örökséget, és a kötelezvény feltételeivel
ellentétesen cselekszik, és a kikötés hatályossá válik, akkor a vagyon hasznát is vissza kell
adnia az örökösnek. Ebben az esetben az örökhagyót kezdettől fogva biztosíték nyújtására kell
kötelezni.
514. Bár a haszonélvezeti jog az örökhagyó halálának időpontjában lép hatályba, ha az ilyen
módon hagyatékba adják, érvénytelen, mégis, a Mucian-kötvény jogorvoslata akkor is
rendelkezésre áll, ha a haszonélvezeti jogot bárkinek azzal a feltétellel hagyják, hogy az illető
nem fog végrehajtani bizonyos cselekményt.
515. Minden, ami a törvényt a házasság megakadályozásával kijátszva történik, nem bír sem
erővel, sem hatállyal, mint például: "Örökösöm fizessen Titiusnak száz aurei-t, ha a lánya,
akit a felügyelete alatt tart, nem megy férjhez", vagy "Örökösöm fizesse meg az említett
összeget az ilyen és ilyen apai felügyelet alatt álló fiának, ha az apja nem megy férjhez".
516. Scaevola, Kérdések, VIII. könyv.
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Azokat az okokat, amelyek azonnal kizárják a felet a cselekvésből, nem tekinthetjük
feltételesnek a bizalmi vagyonkezelésekre való hivatkozással, hanem csak azokat tekinthetjük
annak, amelyek költségekkel járó késedelmet okoznak, amennyiben az örökhagyó a
kezességvállalás teljesítése után kaphatja meg a hagyatékát. Nem mondhatjuk ugyanis, hogy a
következő esetek hasonlóak, nevezetesen, amikor a vagyont úgy hagyják, hogy "ha a
hagyatéki jogosult emlékművet állít", és amikor úgy hagyják, hogy "hogy lehetővé tegye
számára az emlékmű felállítását".
517. Paulus, Kérdések, XXI. könyv.
Julius Paulus Numphidiusnak, üdvözlet. Ahol a következőket egy végrendelet biztosította:
"Ha Stichus elszámolna, legyen szabad, feleségével együtt, és az örökösöm fizessen neki tíz
aurei-t." És ha Stichus meghalna, mielőtt elszámolna, akár egyensúlyban van, akár tartozik
valamivel, te. kérdezd meg, hogy az asszony szabad lesz-e, és hogy a hagyatékra
vonatkozólag ugyanígy kell-e értelmeznünk. Mivel a szabadság az elszámolás benyújtásától
függ, ezt a feltételt a rabszolgától követelik meg, hogy bizonyítsák a jóhiszeműségét a
kezelésének, mivel úgy tűnik, hogy megparancsolták neki, hogy számoljon el minden
egyenleggel, ha volt a kezében, és ha nem volt, akkor mindkét félnek feltétlen joga lesz a
szabadságára; és ha a rabszolga a hagyaték bejegyzése után hal meg, és mindketten elnyerték
a szabadságukat, akkor is jogosultak lesznek a hagyatékra. Ha azonban a rabszolga úgy hal
meg, hogy a kezében lévő egyenleg nem teljesült, a feleségét nem tekintik úgy, mint aki
elnyerte a szabadságát, amely ugyanattól a feltételtől függött, amely nem teljesült. Nem lehet
azonban helytelenül azt állítani, hogy míg Stichus bizonyos feltételhez kötötten vált szabaddá,
addig felesége abszolút szabaddá vált, és hogy ugyanez a feltétel nem vonatkozott rá, hanem
csak az egyesülésük megjelölésének szükségessége révén került említésre.
518. Egy feltétel akkor minősül teljesítettnek, ha az a fél, aki a feltétel teljesítése esetén adós
lesz, felelős azért, hogy ez nem történt meg.
519. Callistratus, Kérdések, II. könyv.
Amikor egy rabszolga szabadságát a következőképpen rendelik el: "Az örökösöm legyen
megbízva azzal, hogy ilyen és ilyen földterületet adjon át a rabszolgámnak, ha elszámol",
nézzük meg, hogy a feltétel a szabadság megadására vagy a hagyatékra vonatkozik. És ha úgy
döntünk, hogy csak a szabadság megadására vonatkozik, akkor nincs szükség további
megfontolásra, mivel a hagyaték abszolút, és ezért semmis. Ha azonban a feltétel a hagyatékra
vonatkozott, amint azt egyes hatóságok nagyon helyesen állítják, akkor az jogilag akkor válik
fizethetővé, amikor a rabszolga megkapja a szabadságát. Mit jelentenek akkor a következő
szavak: "Ha elszámol"? Egyes jogtudósok szerint azt jelenti, ha a kezében lévő egyenlegről
számot ad, mintha nem lenne különbség a két feltétel között: "Ha számot ad a kezében maradt
egyenlegről" vagy "Ha számot ad". Mi azonban nem gondoljuk, hogy a feltétel csak a
fizetésre, vagy valamilyen elvégzendő cselekményre vonatkozik, hanem mindkettőt magában
foglalja, hiszen ha a rabszolga a zsákban lévő pénz egyenlegét nyújtja be, nem mentesül a
felelősség alól, mivel az örökhagyónak nem ez volt a szándéka, hanem azt akarta, hogy a
rabszolga úgy számoljon el, ahogyan azt a rabszolga általában teszi; vagyis, hogy ha először
az örökösnek mutassa meg az elszámolást, majd a számadást, hogy meggyőződhessen arról,
hogy az helyesen vagy tévesen készült-e, és hogy a felvett bevételek megfelelnek-e a
kimutatásnak, vagy sem. Ily módon a vizsgálat egy cselekménnyel kezdődik, és a pénz
kifizetésével fejeződik be. Ezek a szavak azt is jelentik, hogy az örökösök az egyes tételek
vizsgálatából megállapíthatják, hogy mit tartalmaznak az egyes számlák, mert az örökös úgy
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értendő, hogy ugyanazt rendelte el örökösei által, amit ő maga is megtett volna, ha még élne.
Mert bizonyára nem szokta aláírni azokat a számlákat, ahol a rabszolga csupán az esedékes
egyenleget mutatta meg neki, hanem szokta elolvasni, megvizsgálni és kivételt tenni velük
szemben; ezért ahol a rabszolgára szabadságot hagynak azzal a feltétellel, hogy "ha elszámol",
az nem csupán azt jelenti, hogy átadja az örökösnek a kezelésével kapcsolatos összes kötvényt
és dokumentumot, hanem azt is, hogy a kezében maradt egyenleget is kifizeti neki.
520. Paulus, Vélemények, XII. könyv.
Lucius Titius a következő végrendeletet tette: "Aurelius Claudius, az ilyen és olyan nő fia
legyen az örökösöm, ha a bíróság előtt bizonyítja, hogy ő az én fiam." Paulus úgy
nyilatkozott, hogy a szóban forgó fiúról nem látszik, hogy olyan feltétel alapján rendelték
volna ki, amelynek teljesítése az ő hatáskörében állt volna, és ezért a végrendeletnek sem
ereje, sem hatálya nincs.
521. Ugyanő, Vélemények, XIV. könyv.
"Azt kívánom, hogy minden hónapban tíz dénárt és ruházatukat adják az ilyen és olyan
felszabadítottaknak, hogy eltartsák őket, ha a fiamnál laknak." Az említett szabadosok addig
maradtak a fiú mellett, amíg az, miután felnőtt, kinevezték a hadseregben egy
parancsnokságra, aminek az lett a következménye, hogy útnak indult, miután néhány
szabadosát Rómában hagyta, és a táborban meghalt. Felmerült a kérdés, hogy a fiú
örököseinek kell-e támogatást nyújtaniuk. Paulus azon a véleményen volt, hogy a feltétel nem
tekinthető meghiúsultnak, ami az elhunyt fiával továbbra is együtt lakó szabadosokat illeti,
mivel miután a fiú meghalt, nem az ő hibájuk, hogy nem maradtak vele; de ha az örökhagyó
azt kívánta, hogy a fiával együtt lakó szabadosok számára a fiú kényelme érdekében
nyújtsanak támogatást, és a szabadosok az elhunyt akaratával ellentétben követelték azt, akkor
nem szabad őket meghallgatni.
522. Scaevola, Vélemények, III. könyv.
Titia, miután fiát, akinek szintén voltak gyermekei, örökösévé nevezte ki, megbízta őt, hogy
minden vagyonát adja át gyermekeinek vagy unokáinak, amikor azok igényt tartanak rá, és ezt
minden jogi vita nélkül tegye meg. Kérdezem, hogy e szavakkal, hogy "amikor csak igényt
tartanak rá", nem úgy tűnik-e, mintha a bizalomra valamilyen feltételt szabtak volna. A válasz
az volt, hogy nem.
523. Maecianus, Trösztök, III. könyv.
Julianusunk azt mondja, hogy ha egy rabszolga tíz aurei megfizetésére és szabadságra van
kötelezve, és még tulajdonosa életében manumifikálják, akkor nem jogosult arra a hagyatékra,
amelyet a szabadságával együtt hagytak rá, hacsak nem teljesíti azt a feltételt, amellyel azt
megadták. Ez vonatkozik a rabszolga vevőjére is, ha a rabszolgát eladnák. Ez azonban csak
akkor érvényes, ha a hagyatékot feltétel nélkül a szabadságával együtt kaphatta meg, még
akkor is, ha a hagyaték kifizetésének nem szabtak semmilyen feltételt; mint például, ha a
hagyatékot a szabadsága megszerzésének időpontjában kellett volna megszereznie. Ha
azonban a szabadságát feltételhez kötötték, és a hagyatékot azonnal ki kellett fizetni, felmerül
a kérdés, hogy a hagyaték érvényes-e. Ebben az esetben ugyanis nincs ok a Cato szabályának
alkalmazására, mivel még ha az örökhagyó a végrendelet megtétele után azonnal meg is hal, a
hagyaték nem lesz teljesen érvénytelen, mivel a feltétel, amelytől a rabszolga szabadsága
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függ, még a hagyaték bejegyzése előtt teljesülhet, és a manumált rabszolga jogosult lesz a
hagyatékra, kivéve, ha szükséges örökösnek nevezik ki; ebben az esetben ugyanis a törvény
erejénél fogva a hagyaték teljesen érvénytelen lesz, mivel a rabszolga feltételhez kötötten
kapta a szabadságát.
524. Valens, Trösztök, I. könyv.
A következő szabály, amelyről már rendelkeztek, nevezetesen, hogy amennyiben a szabadság
megadásával kapcsolatban több feltételt szabtak meg, azt kell figyelembe venni, amelyik a
legkönnyebben teljesíthető, hagyaték esetében pedig az utolsót.
525. Gaius, Trusts, I. könyv.
(Vagyis azt, amelyiket a rabszolga számára a legkényelmesebb végrehajtani.)
526. Valens, Trösztök, I. könyv.
Ez nemcsak azokra a rendelkezésekre vonatkozik, amelyek gyakran különböző feltételektől
függenek, hanem azokra a rendelkezésekre is, amelyek először feltétlenek, majd később
feltételessé váltak. Ezért, ha az örököst valaminek az abszolút megfizetésére kötelezik, vagy
ha a végrendelkezés abszolút, és ugyanazt a vagyont később feltételhez kötve hagyják, akkor
az utolsó végrendelkezés érvényes. Ha a vagyont először feltételhez kötötten, majd ezt
követően abszolút módon hagyják meg, akkor az azonnal fizetendő. Ha azonban a hagyatékot
abszolút módon hagyják, és az örököst bizonyos feltétel mellett kötelezik vagy felszólítják,
hogy azt azonnal fizesse ki, akkor ez ugyanolyan, mintha a hagyatékot két helyen tették volna,
így ha a hagyatéki jogosult kívánja, azonnal pert indíthat annak visszaszerzése iránt, vagy az
örökös követelheti azt, ha a feltétel teljesült, kivéve, ha a hagyatékot csak azért említették
másodszor, hogy felhívják a figyelmet az elsőre, például: "Örökösöm adjon stichust annak,
akire hagytam, ha ilyen és ilyen dolgot tesz", mert ebben az esetben az örökhagyó nem
tekinthető úgy, hogy ezt a rendelkezést a hagyaték visszavonása és feltételesre változtatása
céljából tette, és ha az örökhagyó a feltétel teljesülése előtt indítana pert a vagyon
visszaszerzése iránt, a rosszhiszeműségre alapított kivétel akadálya lesz a további eljárásnak.
527. Gaius, Trusts, I. könyv.
Ha egy rabszolgának a szabadságot többször is meghagyják egy vagyonkezelői szerződésben,
nem a legkönnyebben teljesíthető, hanem az utolsó feltételt kell figyelembe venni, hogy az
elhunyt végső kívánsága élvezzen elsőbbséget. Az isteni Antoninus egyik rescriptuma
megerősíti ezt a véleményt.
528. Maecianus, Trösztök, II. könyv.
A jövőre vonatkozó feltételek jellege hármas; egyesek arra az időre vonatkoznak, amely alatt
az örökhagyó élhet, mások az örökhagyó halálát követő időszakra, megint mások pedig
mindkettőre, és a teljesülésük időpontja lehet biztos vagy határozatlan. Mindezeket a dolgokat
nemcsak a bizalmi vagyonkezelések esetében szokás figyelembe venni, hanem az örökösök
kijelölése és a hagyatékátruházások tekintetében is. Kétségtelen például, hogy a következő
feltételt: "Tiziára hagyom, ha hozzám jön feleségül", az örökhagyó életében kell teljesíteni; ez
a feltétel azonban, "ha részt vesz a temetésemen", csak a halála után teljesíthető. A következő,
nevezetesen: "Ha feleségül megy a fiamhoz", az örökhagyó életében vagy halála után
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teljesíthető. Az első és a harmadik említett feltétel határozatlan időre vonatkozik, mivel a
feltétel akkor teljesül, amikor a lány férjhez megy; a második feltétel azonban egy bizonyos
időre vonatkozik.
529. Ulpianus, Trösztök, V. könyv.
Ha egy olyan személyt, akire örökséget hagytak, arra kérnek, hogy emancipálja gyermekeit,
kötelezni kell-e arra, hogy emancipálja őket? Emlékszem, hogy ezzel kapcsolatban azt
mondtam, hogy a gyermekek ki vannak zárva abból, hogy követeljék a hagyaték
végrehajtását; mert a vagyonkezelőként eljáró praetor nem védi a felszabadítást kívánó
gyermekeket, mint a rabszolgákat. Tudom, hogy Papinianus a Vélemények kilencedik
könyvében is azt állította, hogy az apát nem lehet arra kényszeríteni, hogy felszabadítsa
gyermekeit. Úgy gondolom azonban, hogy ilyen esetekben rendkívüli szabályt kell felállítani,
és az apát kötelezni kell arra, hogy felszabadítsa gyermekeit, ha olyan vagyont kapott,
amelyet azzal a szándékkal hagytak rá, hogy felszabadítja őket, mert az örökhagyók
szándékait nem szabad megkerülni. Ezért ezt ugyanúgy kell érteni, mint amikor egy
hagyatékot azzal a feltétellel hagytak rá, hogy emancipálja gyermekeit, hogy lehetővé tegyék
számára, hogy emancipálja őket. Az isteni Severus által egy rescriptumban kifejtett szabály
ezzel összhangban van; ugyanis amikor egy bizonyos asszony unokáit örökösévé nevezte ki,
és fiát, apjukat pedig társörökösükké nevezte ki, és egymás helyébe állította őket, kérve fiát,
hogy szabadítsa fel gyermekeit, de nem kérte, hogy a hagyatékot adja át nekik, az isteni
Severus felhatalmazása alapján kénytelen volt felszabadítani őket, és átadni nekik a
hagyatékot, és hozzátette, hogy ha ezt késedelmesen teszi meg, akkor a késedelem alatt ki
nem fizetett összeg után kamatot kell fizetnie; mivel úgy ítélték meg, hogy aki késedelembe
esett a felszabadításuk megadásával, az ugyanilyen késedelembe esett a vagyon átadásával is
a bizalmi vagyonkezelői szerződés feltételei szerint.
530. Papinianus, Vélemények, VIII. könyv.
Egy anya, miután fiát örökösévé nevezte ki, és annak lányait társörökösöknek jelölte ki,
megbízta, hogy emancipálja őket, hogy a prétortól kurátort kaphassanak. Úgy ítélték meg,
hogy a fiú megbízást kapott arra, hogy a lányainak engedélyezze, hogy függetlenítsék
magukat a hatalmától, hogy így megkaphassák a nagyanyjuk hagyatékát, és hogy nem számít,
ha a lányai részesedését a helyettesítés jogán szerezze meg.
531. Hermogenianus, Epitoméi a jogról, I. könyv.
Amikor egy rabszolgára szabadságot hagynak azzal a feltétellel, hogy tíz aurei-t fizet
Titiusnak, aki nem volt az örökös, egy bizonyos személyt jelölnek meg, és emiatt a feltétel
csak rá vonatkoztatva teljesíthető. Nyilvánvaló, hogy amikor elérkezik a hagyaték
kifizetésének napja, a rabszolga, akit feltételhez kötve szabaddá kell tenni, a megállapított
törvény szerint jogosult lesz az említett feltételtől függő pénzre, és szabadságát anélkül nyeri
el, hogy bárkinek is fizetnie kellene. A hagyatékos esete más, és a rá vonatkozó feltétel akkor
tekinthető meghiúsultnak, ha Titius meghal, mielőtt a hagyatékos kifizette volna a pénzt.
532. Ahol egy feltétel a következőképpen van megfogalmazva: "Szabad legyen Szo és Szo, a
rabszolga, ha tíz aurei-t fizet az örökösnek", vagy "Vagy ha tíz aurei-t fizet Titiusnak, az
örökösnek", ott akkor kapja meg a szabadságát, ha a pénzt nemcsak az örökösnek, hanem
annak örökösének is megfizeti. Ha azonban az örökösnek nem lesz utódja, akkor a bevett
törvény szerint senkinek való fizetés nélkül is elnyeri szabadságát.
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533. Ugyanő, A jog epitomái, IV. könyv.
Ha egy feltétel mellett hagyatékot egy másikra ruháznak át, akkor azt úgy kell tekinteni, hogy
az ugyanezen feltétel mellett került átruházásra, ha nem volt személyes.
534. Paulus, Neratiusról, I. könyv.
Egy rabszolga haszonélvezeti jogát Titiusra hagyta, és a rabszolga szabadságot kapott, ha már
nem az örökhagyóé. Titius még az örökhagyó életében meghalt. A szabadság megadása nem
volt érvényes, mert a feltételnek nem volt kezdete. Paulus: Ezért, ha Titius élne, és nem
kaphatná meg a hagyatékot, azt kell mondanunk, hogy ugyanez a szabály érvényesül; mert
ami nem volt kezdetű, arról nem lehet azt állítani, hogy megszűnt.
535. A rabszolga haszonélvezeti joga egy nőre szállt, amíg az nőtlen maradt, és ugyanezt a
rabszolgát szabaddá tették, ha megnősült. Ha a nő megnősülne, a rabszolga szabaddá válna,
mert a szabadság megadása nagyobb erővel bír, mint a hagyaték.
536. Ugyanő, Neratiusról, II. könyv.
Egy település polgáraira hagyatékot hagytak azzal a feltétellel, hogy esküt tesznek. Ez a
feltétel nem lehetetlen. Paulus: Akkor hogyan lehet teljesíteni ? Azok a tisztviselők, akik a
város ügyeit intézik, letehetik az esküt a polgárok helyett.
537. Ugyanő, Neratiusról, III. könyv.
A saját vagyonomat feltételhez kötve lehet rám hagyni, mert az ilyen jellegű hagyatékoknál
nem a végrendelet végrehajtásának időpontját, hanem a feltétel teljesülésének időpontját kell
figyelembe venni.
538. Papinianus, Kérdések, XVIII. könyv.
A végrendeletben kifejezetten ki nem mondott feltételek, vagyis olyanok, amelyek úgy tűnik,
hogy hallgatólagosan szerepelnek benne, nem teszik a hagyatékot feltételessé.
539. Ugyanő, Vélemények, VII. könyv.
Egy örökhagyó kétszáz aurei-t hagyott Titiára, ha nem nősülne meg, és száz aurei-t, ha
megnősülne. Az asszony megnősült. A kétszáz aureira igényt tarthat, de a másik százra nem;
mert abszurd lenne, ha egyszerre özvegy és férjezett nőnek minősülne.
540. Ugyanő, Vélemények, VIII. könyv.
Egy apa végrendeletében Severiana Proculát, a lányát, az egyik rokonának, aelius
Philippusnak a feleségeként jelölte meg. Bizonyos birtokot hagyott az említett lányára, arra az
esetre, ha a lány feleségül menne aelius Philippushoz, ha pedig nem menne hozzá, akkor azt
kívánta, hogy ugyanezt a birtokot Philippusnak adják. A lány meghalt, mielőtt házassági
korba lépett volna. Véleményem szerint a végrendeletekben említett feltételekben inkább a
szándékot, mint az örökhagyó szavait kell figyelembe venni; és ezért úgy tűnt, hogy aelius
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Philippus egy bizalmi vagyon kedvezményezettjévé vált, ha Procula, az elhunyt lánya nem
hajlandó hozzá menni.
541. Ha egy bizalmi vagyonkezelői szerződés a következőképpen jön létre: "Kívánom, hogy
ha gyermek nélkül halsz meg, akkor a hagyatékomról mondj le", az örökhagyó szándéka
szerint a feltétel nem teljesül, ha a bizalmi vagyonkezelő kedvezményezettjét csak egy
gyermek éli túl.
542. A végrendeletben előírt feltétel feltétel feltételeit csak az örökhagyó szándékának
megállapítása céljából kell figyelembe venni, és ezért ha végrendeleti gyámokat neveznek ki a
kiskorú ügyeinek intézésére, amíg az fel nem nő, és a bizalmi vagyonkezelői feltétel a
következő: "Ha a gyámságot a tizennyolcadik életévének betöltéséig ők kezelik", akkor nem
tekinthető nem teljesítettnek, ha a gyámok magukat nevezik ki a gondnokává.
543. Egy anyós a menye javára hagyott egy vagyonkezelőt, azzal a feltétellel, hogy "maradjon
a fiam felesége". Miután az anyós halála után a férj önhibáján kívül válásra került sor,
véleményem szerint a feltétel nem teljesült, a bizalom teljesítésének napja nem kezdődött sem
a feleség, sem a férj halála előtt, és így a mucsai köteléknek nem lesz alapja, mert a feltétel a
férj életében is teljesíthető.
544. Ha egy havi és éves juttatást hagytak egy felszabadított embernek egy bizalmi
vagyonkezelői szerződésben, azzal a feltétellel, hogy "amíg a patrónus lányának ügyeit
intézheti", a pénzt akkor is ki kell fizetni, ha a lány megtiltja a felszabadított embernek, hogy
az ügyeit intézze; mégis, ha meggondolja magát, a bizalmi vagyonkezelői szerződés visszaáll
a korábbi állapotába, mivel több ilyen van belőle.
545. Ugyanő, Vélemények, IX. könyv.
Egy nagyapa a fiát és egy másik fiútól született unokáját jelölte ki örökösnek, és arra kérte az
unokáját, hogy ha az a harmincadik életévének betöltése előtt meghal, a hagyatékból való
részesedését adja át a nagybátyjának. Az unoka a fent említett határidőn belül meghalt, és
gyermekeket hagyott hátra. Véleményem szerint az apai ragaszkodás miatt a bizalom feltétele
nem teljesült, mert úgy kell tekinteni, hogy kevesebbet írtak elő, mint amennyit szántak.
546. Paulus, Kérdések, IV. könyv.
Ha egy hagyatékot a következőképpen hagytak hátra: "Tíz év múlva fizessenek ki ilyen és
ilyen összeget Titiusnak, ha nem kér biztosítékot az örököseimtől", és Titius meghal, mielőtt a
tízéves határidő letelt volna, a hagyatékot az örökösére száll, mert a feltétel a halála
időpontjában teljesült.
547. Ugyanő, Vélemények, XIV. könyv.
A végrendelet megnyitását követően száműzött, majd később jogaiba visszahelyezett
kedvezményezett követelheti a végrendelet végrehajtását, amennyiben az a feltétel, amelytől
az függött, azután teljesült, hogy visszanyerte római állampolgári jogállását.
548. Pomponius, Episztolák, V. könyv.
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Ha a feltétel fennállása alatt az örökös az örökhagyó által feltételesen hagyott földet az első
végrendeletben előírt feltétel teljesülése után egy harmadik személyre hagyta, az ingatlan
tulajdonjogát az első örökös nem veszíti el; az örökös nem teheti a föld bármely részét
vallássá, és nem róhat rá szolgalmat, és ha mégis szolgalmat ró, az a feltétel teljesülésével
megszűnik.
549. Julianus, Digest, XXV. könyv.
Ha egy hagyatékot azzal a feltétellel hagynak hátra, hogy "ha nem megy férjhez Titiushoz",
akkor azt úgy kell tekinteni, mintha azt Titius halála után hagyta volna; és ezért az örököst a
mucsai kötvény bemutatása nélkül is megilleti a hagyaték. A nőnek akkor is joga lesz a
hagyatékra, ha esetleg máshoz megy feleségül.
550. Gaius, Az eseményekről.
Néha előfordul, hogy egy feltételesen hagyott örökséget abszolútnak lehet érteni; például
amikor valamit ugyanattól a feltételtől függővé tesznek, amely alapján egy másik örököst is
kijelöltek. Ugyanez a szabály vonatkozik arra az esetre is, amikor egy hagyatékot azzal a
feltétellel hagynak, hogy az örökös belép a hagyatékba. Másrészt, ha egy hagyatékot abszolút
módon hagynak hátra, azt feltételesnek lehet tekinteni; mint például amikor a hagyatékot
feltételhez kötve veszik el, mert azt úgy kell érteni, hogy azt ellenkező feltételhez kötve
hagyták hátra.
551. Scaevola, Digest, XIX. könyv.
Egy bizonyos ember egy házat hagyott az összes felszabadított emberére, és a következő
szavakat fűzte hozzá: "Annak érdekében, hogy a felszabadított embereim mindig az említett
házban lakjanak, és hogy az sohase menjen el a nevemet viselő személyektől, és az utolsó
túlélőé legyen; és ezen felül azt kívánom, hogy a Sosian birtokot adják az említett
felszabadított embereimnek." A következő szavakat fűzte hozzá. Felmerült a kérdés, hogy a
második hagyatékra is vonatkozik-e az a feltétel, hogy "hogy az soha ne szálljon el a nevemet
viselő személyektől". A válasz az volt, hogy igen.
552. Ugyanaz, Digest, XX. könyv.
Egy örökös, akit az örökhagyó azzal bízott meg, hogy fogadjon el száz szeszterceint, és adja
át a hagyatékból való részesedését Titiának, a társörökösnek, meghalt, miután belépett a
hagyatékba; és Titián is meghalt, mielőtt kifizette volna a száz szeszterceint. Felmerült a
kérdés, hogy Tícia örököse a száz szeszterce átadásával a bizalmi vagyonkezelői szerződés
értelmében megszerezheti-e a hagyatékból való részesedését. A válasz az volt, hogy az örökös
nem teljesíthette a feltételt. Claudius: Scaevola véleményét nagy hozzáértéssel fejtette ki, ahol
a törvény egyértelmű; de mégis felmerülhet némi kétség, hogy a jelen esetben nem volt-e
feltétel.
553. Pomponius, Episztolák, IX. könyv.
A rabszolga, akit azzal a feltétellel szabadítanak fel, hogy egy bizonyos pénzösszeget fizet
Titiusnak, szabaddá válik, ha a pénzt a peculiumából fizeti ki, akár az örökösök beleegyezése
nélkül is; de ha Titius tudatosan, az örökösök beleegyezése ellenére fogadja el a pénzt, akkor

1639
csak birtokosnak, de nem tulajdonosnak tekintendő, és az örökösök, akik nem akarták, hogy a
pénzt kifizessék, megfoszthatják tőle.
554. Ugyanez, Episztolák, XI. könyv.
Annak a rabszolgának, akinek a szabadságát azzal a feltétellel rendelik el, hogy számlát
adjon, bizonyítania kell, hogy minden üzletében becsületesen járt el, és hogy semmit sem
sikkasztott el abból, amit kapott, és nem számolt el olyan kiadásokat, amelyek nem neki
keletkeztek. Azt is ki kell fizetnie, ami a könyveléséből kiderül, hogy egyenlegként a kezében
maradt, mert csak akkor válhat szabaddá, ha ily módon teljesíti azt a feltételt, amely alapján a
szabadságot megadták neki. Azt azonban nem köteles bizonyítani, hogy azoknak az
adósoknak a fizetőképessége, akikkel szerződést kötött, az ura halálakor fennállt, hanem azt,
hogy amikor pénzt adott nekik kölcsön, hitelképességük olyan volt, amely egy gondos
családfőt arra késztetett volna, hogy megbízzon bennük.
555. Ugyanő, Levelek, XII. könyv.
Az olyan feltételek, mint a következő: "Ha emlékművet állítanak", ha több személyre
vonatkoznak, nem teljesíthetők, hacsak nem mindannyian egyszerre.
556. Hasonlóképpen: "Ha Titius száz aurei-t fizet Symphorusnak és Januariusnak, akkor ilyen
és ilyen földterületet hagyok rá." Ha Symphorus meghal, akkor az örökség megszűnik? Úgy
gondolom, hogy így kell értelmezni, ha az örökhagyó bármelyik fél életében kifizeti az
összeget. A legelnézőbb értelmezés szerint azt kell mondani, hogy ha Symphorus meghal,
anélkül, hogy Titius mulasztást követelne, akkor az örökölt földterület felére tarthat igényt, ha
a pénz felét Januariusnak ajánlja fel.
557. Kérdés merült fel a következő esettel kapcsolatban: Egy földterületet bizonyos
személyeknek adományoztak, ha meghatározott összeget fizetnek a temetési költségekre és a
holttest másik tartományba való szállításáért; mivel ha mindketten nem fizetnek, egyikük sem
jogosult az adományra, mivel a feltételnek csak akkor lehetett volna eleget tenni, ha
mindketten fizetnek. Mi azonban az ilyen esetekben szabadabban szoktuk értelmezni, mint
ahogyan abban az esetben is, ha egy földterületet két személynek adományoznak, ha
mindketten fizetnek tíz aurei-t, és egyikük kifizeti a rá eső részt, akkor jogosult lesz az
öröklésből rá eső részre.
558. Priscus azt a véleményét adja elő, hogy a rabszolga, akinek a számadás feltételével
szabaddá kell válnia, nem teheti ezt ott, ahol az örökhagyó meghalt, vagy ahol ő maga
történetesen tartózkodik, vagy ahol esetleg számadást kíván tenni; hanem eközben meg kell
jelennie annál, akinek a számadásra kötelezett, és mindenáron, ha az utóbbi az állam
érdekében üzleti ügyben távol van. Rendkívül valószínű azonban, hogy egy ilyen esetben,
ahol a felek rangját és a helyek távolságát is figyelembe kell venni, más következtetésre is
lehet jutni.
559. Paulus, A császárok elé terjesztett ügyekben hozott császári határozatok gyűjteményének
második könyvéből; hat könyvbe foglalva.
Amikor egy fiút megbízott az apja, hogy "adja át a vagyonát Titiusnak, ha meghal, mielőtt ő
maga el tudná intézni az ügyeit", és a fiú a huszadik életév betöltése után halt meg, egy
rescriptumban kimondták, hogy a bizalmat végre kell hajtani.

1640

2. A cím. falcidai törvényről
560. Paulus, A Lex Falcidia.
A Falcidiai törvény első cikkelye a következőképpen ruházta fel a hagyaték háromnegyedéig
terjedő rendelkezési joggal: "Azoknak a római polgároknak, akik e törvény életbelépése után
végrendelkezni kívánnak, joguk és hatalmuk van arra, hogy pénzüket és vagyonukat bárkinek,
akit csak akarnak, a következő rendelkezéseknek megfelelően adják és hagyják örökül." Az
alábbi rendelkezések szerint. A második cikkelyben a következő szavakkal állapítják meg a
hagyatékra hagyható összegeket: "Minden római polgárnak, aki a jelen törvény elfogadása
után végrendeletet tehet, joga és hatalma van arra, hogy a közjoggal összhangban olyan nagy
összegű pénzt hagyjon bármely más római polgárra, amekkorát csak akar; feltéve, hogy a
hagyatékot úgy hagyja, hogy örökösei a végrendelet feltételei szerint nem kapnak kevesebbet,
mint vagyonának egynegyedét. Azok, akiknek bármilyen pénzt adnak vagy hagynak,
jogosultak azt átvenni anélkül, hogy csalásért felelősségre vonhatók lennének; az az örökös
pedig, akit az említett pénz kifizetésére utasítanak és köteleznek, köteles azt az előírt
utasításoknak megfelelően kifizetni.".
561. A korneli törvény miatt a Lex Falcidia azoknál is alkalmazandónak tekintendő, akik az
ellenség kezén halnak meg; azon oknál fogva, hogy a korneli törvény ugyanúgy megerősíti
végrendeletüket, mintha a saját hazájukban vesztették volna életüket, amely fikció miatt a Lex
Falcidia és minden más, a végrendeletre vonatkozó, ugyanilyen alkalmazásúnak tekinthető
törvény ebbe a kategóriába tartozik.
562. A Lex Falcidia nem vonatkozik azokra, akik visszautasítják a végrendelet által hagyott
birtokot, hogy azt öröklés címén birtokba vegyék; a törvény erejét azonban a prétor rendelete
révén lehet alkalmazni.
563. Ugyanez a szabály érvényes akkor is, ha az eskü letételének feltételét elengedik.
564. Ha az örökhagyó a rabszolgájának hagyatékot ad a szabadsága biztosításával együtt, ez a
törvény alkalmazandó, mert a hagyaték kifizetését arra az időre halasztják, amikor a rabszolga
szabaddá válik; és ez az eset áll fenn akkor is, ha az a személy, akire a vagyont hagyják, az
ellenség kezében van, vagy még meg sem született.
565. A falcidai törvény vonatkozik az önkormányzatokra vagy akár vallási célokra hagyott
örökségekre is.
566. Ez nemcsak az örökhagyó vagyonára, hanem a mások tulajdonát képező vagyonra
vonatkozó hagyatékokra is vonatkozik.
567. Minden, amit az elhunyt hagyatékából kell kifizetni vagy átadni, e törvény rendelkezései
alá tartozik, függetlenül attól, hogy az biztos vagy bizonytalan, és függetlenül attól, hogy
mérlegelni, számolni vagy mérni kell-e; és a törvény akkor is alkalmazandó, ha a vagyonhoz
való jogot hagynak hátra, mint például a haszonélvezeti jogot vagy bármilyen esedékes
követelést.
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568. Hasonlóképpen, amikor egy hagyatékot a következőképpen hagynak hátra: "Az
örökösöm lássa el Seiust ellátással, és ha nem így tesz, fizessen neki tíz aurei-t", egyes
hatóságok úgy vélik, hogy a hagyaték tíz aurei-re korlátozódik, hogy az ellátást csak mortis
causa adományként lehet megszerezni, és hogy az örökös nem élhet a falcidiai törvény
előnyeivel. Amikor azt mondják, hogy a rendelkezéseket haladéktalanul kell szolgáltatni, azt
úgy kell érteni, hogy ésszerű idő elteltével. Ha azonban az örökös késedelembe esés után
szolgáltatná azokat, az örökhagyónak nem lesz joga azokat megkapni, és a Falcidai-törvény
nem alkalmazható; mivel a hagyatékba adott rendelkezések most pénzbeli hagyatékká
alakultak át, és a tíz aurei esedékessé válik. Ugyanez lesz a szabály akkor is, ha a hagyaték
kezdetben a következőképpen szólt volna: "Ha nem szolgáltatná a készleteket, fizessen tíz
aurei-t", mert ebben az esetben a készletek nem képezik a hagyaték tárgyát, és ha azokat
szolgáltatják, akkor mortis causa megszerzik, mivel a hagyaték feltétele nem teljesült.
569. Ha egy haszonélvezeti jogot hagyatékba adnak, mivel az megosztható, az különbözik
más, oszthatatlan szolgalmaktól; és egyes régi hatóságok úgy szokták tartani, hogy a teljes
haszonélvezeti jogot fel kell becsülni, és így kell meghatározni a hagyatékban foglalt
összeget. Arisztosz azonban eltér a régiek e véleményétől, mert azt mondja, hogy ennek
egynegyed része fenntartható, mint a testi javak esetében. Julianus nagyon helyesen helyesli
ezt a véleményt. Ha azonban egy rabszolga szolgálatait hagyják örökül, mivel sem a
használatot, sem a haszonélvezetet nem tekintik az ilyen jellegű hagyatékba tartozónak,
szükségszerűen a régiek döntését kell elfogadnunk, hogy megállapíthassuk, mit foglal
magában a hagyaték; mert szükségszerűen minden teljesítendő cselekményből le kell vonni
egy részt, hogy megfeleljen a falkidiánus törvénynek, és a rabszolga munkájának egy része
nem értelmezhető úgy, hogy az létezne. Még ha a haszonélvezeti jog esetében felmerülne is a
kérdés, hogy mennyi illeti meg azt az örökhagyót, akinek a haszonélvezeti jogot adták, és
milyen arányban kell a többi örökhagyónak juttatni, hogy az említett örökhagyó részesedése
ne haladja meg a hagyaték háromnegyedét, szükségszerűen az ősi jogászok szabályához kell
folyamodni.
570. Ha valaki a hitelezőjére hagyja azt az összeget, amellyel az neki tartozik, a hagyaték
vagy semmis, ha a hitelezőnek nem származik előnye; vagy, ha a hitelezőnek előnye
származik belőle, például azonnali kifizetés révén, a falkai törvényt kell alkalmazni a hitelező
által szerzett előnyre is.
571. Ha az örökhagyó birtokába került az örökölt vagyontárgy, és nem fosztható meg tőle
azért, mert azt az örökös beleegyezésével szerezte meg, aki tévedésből adta át, akkor az
örökösnek keresetnek van helye az említett vagyontárgy értékének háromnegyedén felüli
összeg visszaszerzésére.
572. Néha feltétlenül szükséges, hogy a teljes hagyatékot az örökhagyónak fizessék ki, ha az
olyan kikötést tesz, hogy a falkidi törvény által megengedett összeg felett kapott összeget
visszaadja; például, ha egy kiskorút olyan hagyaték kifizetésével bíznak meg, amely nem
haladja meg az említett törvény által engedélyezett összeget, mert okkal feltételezhető, hogy a
kiskorú halála után további olyan hagyatékokra derülhet fény, amelyek a hozzájárulás után a
hagyaték háromnegyedénél nagyobb összeget tesznek ki. Ugyanez a szabály mondható el, ha
a hagyatékokat az első végrendelet alapján feltételesen hagyják, és bizonytalan, hogy azok
kifizetésre kerülnek-e vagy sem; ezért ha az örökös kész azokat bírósági kérelem nélkül
kifizetni, a fent említett kikötéssel megvédheti érdekeit.
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573. Az örökös által a társörökös helyettesítésével megszerzett részesedés az örökhagyó
javára válik, mivel ebben az esetben az örökös hasonlít ahhoz, akit a hagyaték egy részére
feltétlenül, egy másik részére pedig feltételesen rendeltek ki. Ha azonban az örökhagyó
megtagadja a hagyaték elfogadását, akkor a rábízott hagyaték nem növekszik a
felhalmozással; például, ha kifejezetten, és nem általánosságban, például "Aki az örökösöm
lesz" formában hagyják rá.
574. Ha a társörökösöm részesedése kimerül, az enyém sértetlenül megmarad, és ha én az
övét követelem, Cassius szerint a két részt össze kell vonni. Proculus azonban ennek
ellenkezőjét vallja. Ebben az esetben Julianus egyetért Proculusszal, és szerintem ez a
vélemény a helyesebb. Az isteni Antoninus azonban állítólag úgy döntött, hogy a két részt
egyesíteni kell a falkidiánus törvény szerint járó összeg kiszámításakor.
575. Ha a hagyaték bejegyzése után társörököstársamra szállnék, akkor kétségtelen, hogy a
részeket szét kell választani, éppúgy, mintha én lennék a társörököm örököse.
576. Ha évente fizetendő hagyatékot hagynak Titiusra, mert több hagyaték van, és azok
feltételesek, akkor indokolt lesz az ediktumban említett kötelezvény bemutatása, hogy
biztosítsák a falkidi törvény által megengedett összeg feletti összeg visszatérítését.
577. Egyes hatóságok úgy vélik, hogy a hagyatéknak természetesen járó és nem követelhető
összegek kifizetését nem kell követelni, és nem kell a vagyon részeként számításba venni.
Julianus azonban úgy véli, hogy ezek a követelések a körülményektől függően vagy növelik a
hagyaték összegét, vagy nem növelik azt, és ha kifizetik, akkor ezt az örökös öröklési jogon
szerezheti meg, és így a hagyaték felosztásába beleszámítana.
578. Ha az adós a hitelezője örökösévé válik, bár az ebből eredő egyesülés miatt mentesülhet
a felelősség alól; mégis, mivel úgy tekintik, hogy emiatt nagyobb örökséget kapott,
tartozásának összegét ki kell számítani, bár az a hagyaték megszerzésével megszűnt.
579. Felmerül a kérdés, hogy levonhatók-e az emlékmű felállításával kapcsolatban felmerült
költségek. Sabinus úgy véli, hogy le kell vonni, ha az emlékmű felállítása szükségessé válik.
Marcellus, akit arról kérdeztek, hogy az örökhagyó által felállíttatni rendelt emlékmű
költségei levonhatók-e a hagyatéki tartozások részeként, azt válaszolta, hogy nem vonható le
több, mint amennyit a temetésre költöttek. Az emlékmű felállításával kapcsolatban ugyanis
más a helyzet, mivel az nem szükséges, mint a temetés és a temetés költségei. Ezért annak a
személynek, akire pénzt hagynak egy emlékmű felállítására, el kell viselnie a falkidi törvény
szerinti levonást.
580. Marcellus, Digest, XXII. könyv.
Nem szabad nagyobb összeget engedélyezni, mint amennyi egy közönséges emlékmű
felállításához elegendő.
581. Paulus, A falcidiai törvényről.
Ha egy örököst neveznek ki, és eladja a hagyatékot, amely fizetésképtelen, nagyon nehéz
lenne bárkit is meggyőzni arról, hogy az nem volt fizetőképes, mivel talált vevőt. Ha azonban
ez tény, akkor az örökösöknek nem jár semmi, mert úgy tűnik, hogy az örökös többet profitált
a vevő ostobaságából, mint az elhunyt hagyatékából. Másrészt, ha túl alacsony áron adná el a
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hagyatékhoz tartozó vagyontárgyakat, ez nem sérti az örökhagyók jogait, és ezért, ha az
örökös jó üzletet kötött, élveznie kell annak előnyeit.
582. Ha azonban egy nem fizetőképes személy végrendelkezik, és az örökös megegyezik a
hitelezőkkel, hogy nem fizeti ki őket teljes egészében, és e megállapodás alapján valamit
visszatarthat a hagyatékból, az örökösök mégsem jogosultak semmire, mert az örökös nem a
hagyatékból, hanem a hitelezőkkel kötött megállapodás révén jutott a pénzhez.
583. Hasonlóképpen, ha egy önkormányzatnak évente fizetendő hagyatékot hagynak hátra, és
felmerül egy kérdés a Falcidian-törvényre való hivatkozással, Marcellus úgy véli, hogy csak
annyi összeget kell hagyatékoltnak tekinteni, amely négy százalékos kamat mellett biztosítja a
hagyaték éves kifizetését.
584. Papinianus, Kérdések, XVI. könyv.
Mivel egy földterületet feltételhez kötötten rám ruháztak, az örökhagyó örököse engem
nevezett ki örökösének, amíg a hagyaték feltétele fennállt, és a feltétel később teljesült. A
Falcidiai törvény alkalmazását ebben az esetben úgy kell értelmezni, hogy a földterület nem
öröklési jog alapján, hanem a hagyaték alapján az enyém.
585. Ugyanő, Vélemények, VIII. könyv.
A hagyaték, amelyet a városnak hagyaték vagy vagyonkezelői jog alapján hagynak, nem
érvényes, ha az egy már tett ígéret alapján fizetendő összegből áll. Ha tehát az örökhagyó a
végrendeletében foglalt rendelkezéssel túllépte az esedékes összeget, akkor a falkai törvény
csak a többletet csökkenti, ezért a hitelezőt nem lehet a bizalmi vagyonkezelővel mint
örökhagyóval megterhelni. Ha azonban a hagyaték egy bizonyos időpont elérésétől vagy
valamilyen feltétel teljesülésétől függ, akkor nem az előny becslését kell elvégezni, hanem a
teljes hagyatékot lehet követelni; és még ha a kifizetés időpontja el is érkezik, vagy a feltétel
az örökhagyó életében teljesül, ami eleve érvényes volt, nem válik érvénytelenné.
586. Venuleius, Stipulations, XIII. könyv.
Ha egy férfi a felesége örökösévé válik, és a temetésével kapcsolatos költségek merülnek fel,
akkor nem úgy kell tekinteni, mintha a feleség örököseként a teljes összeget elköltötte volna,
hanem a hozomány miatt járó összeg levonása után a neki járó összeg arányában kell
hozzájárulnia, amennyiben anyagi haszna származik belőle.
587. Papinianus, Kérdések, VII. könyv.
A Falcidai törvénynek a szolgalmi jogra való hivatkozással történő alkalmazását vizsgálva,
mivel a szolgalmi jog nem osztható meg, nem kell teljes egészében átadni a hagyatékot,
kivéve, ha egy részének felbecsült értékét ajánlják fel.
588. Ugyanaz, Kérdések, XIV. könyv.
Ha több örökös közül az egyiket terheli a hagyaték valamely tartozásának megfizetése, és a
falkai törvény alkalmazását mérlegelik, a hagyatékban részesülők nem veszik figyelembe az
említett tartozást, amelyet egyedül az örökösnek kell megfizetnie.
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589. Ugyanaz, Kérdések, XIX. könyv.
A Falcidai törvényre hivatkozva úgy döntöttek, hogy az örökhagyó halálának időpontjában
beérett termények begyűjtése után azok a hagyaték értékét növelik, mivel a föld részét
képezik, amelyről úgy vélték, hogy akkoriban többet ért.
590. A rabszolganő meg nem született gyermeke tekintetében nem ismerünk el időbeli
különbséget. Ez nem ésszerűtlen, mert mivel a gyermek még nem jött a világra, nem
nevezhető megfelelően rabszolgának.
591. Ugyanaz, Kérdések, XX. könyv.
Ami a falkai törvény által megállapított negyedrészen felül az örökös kezébe kerül, az nem
kötelezi őt a másik háromnegyedrészen túl, ami a hagyaték összegét illeti; mint például egy
kiskorú hagyatékának esetében, amikor a kitagadott fiú helyébe az lép, aki az említett kiskorú
apjának örökösévé válik.
592. Ugyanaz, Kérdések, XXIX. könyv.
A Falcidian-törvény alapján járó összeg becslésénél az örökös által bármikor visszatartott
vagyontárgyakat az őt megillető hagyatéki negyedbe beszámítják.
593. Ha egy rabszolga egy bizonyos feltétel mellett szabaddá válik, és a feltétel bármikor
teljesül, az örökös nem tekinthető úgy, hogy az említett rabszolga negyedik érdeke
tekintetében veszteséget szenvedett volna. Ha azonban a feltétel nem teljesül, akkor ellenkező
véleményt kell elfogadni, és a rabszolga értékét arra kell becsülni, amennyit a halála
időpontjában ért.
594. Marcus Antoninus császár úgy döntött, hogy azok az örökösök, akiket megfosztottak a
hagyatékból való részesedésüktől, nem kötelesek nagyobb összegű hagyatékot fizetni, mint
amekkora a maradék.
595. Amikor egy bizonyos személyt a vagyona felének elkobzása után száműzetésre ítéltek,
és miután fellebbezett, végrendelkezett, majd meghalt, és halála után úgy döntöttek, hogy a
fellebbezését helytelenül fogadták el, felmerült a kérdés, hogy a vagyonának a kincstárnak
elkobzott felét tartozásnak kell-e tekinteni, és csak a fennmaradó fele képezi a vagyonát; vagy
pedig az örökös javára kell-e fordulni. Úgy tűnik, hogy az örököst kell mentesíteni, mivel a
fellebbezést benyújtó örökhagyó szándéka és nyilvánvaló kívánsága ezt a véleményt
indokolja.
596. Ha egy végrendelet alapján manumált rabszolga meghal, mielőtt a hagyatékot
bejegyezték volna, az örökösnek kell viselnie a veszteséget. De hogyan lehet felbecsülni az
értékét, akit, ha élne, nem lehetne felbecsülni? Azok esetében, akiket gazdájuk halálakor
olyan betegség támad meg, amely miatt biztos, hogy nem élhetnek, és ezt követően
meghalnak, úgy döntöttek, hogy a veszteséget a hagyatéknak kell viselnie. Nem más a helyzet
azokkal szemben sem, akik egy fedél alatt voltak, amikor a gazdát a rabszolgái megölték.
597. Vizsgáljuk meg, hogy mi a közös szabály hatása, nevezetesen: "Egy apa és kiskorú fiai
végrendeletében azonban csak egy falkai rész létezhet." Ugyanis, bár a kiskorú által
hátrahagyott vagyon felosztása a helyettesre hárulhatott, amikor ő lesz az örökös, csak mint
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közönséges adósságért felel; mégis, a tanulói helyettesítés által hátrahagyott egyéb hagyaték
miatt lesz alapja a hozzájárulásnak. Ezért előfordulhat, hogy a helyettesítő semmit sem tarthat
meg az apa hagyatékából, vagy hogy sokkal többet kaphat, mint a negyedrész, amelyre a
falkai törvény szerint jogosult. De mi van akkor, ha a kiskorú hagyatéka nem elegendő a
hagyaték kifizetésére, míg az apa hagyatéka elegendő lett volna az általa hagyott hagyaték
kifizetésére? A helyettesítőnek minden bizonnyal a negyedét kell felhasználnia azok
kifizetésére, mivel az apa a hagyatékokat a saját vagyonából tette, és nem számít, hogy a
kifizetést a hagyatéki vagyonon túl semmilyen végrendelet nem követelheti; mert ebben az
esetben a pupilláris helyettesítés alapján hátrahagyott hagyatékokat úgy kell érteni, hogy
azokat az eredeti végrendelet mintegy feltételesen hagyta rájuk.
598. Ha az örökhagyó két személyt helyettesít a fia helyett, és mindkettőt megbízza a
hagyaték kifizetésével, felmerül a kérdés: a helyettes személyesen igényelheti-e a falkai részt,
amelyet a kiskorú nem birtokol, vagy csak egy helyettes lehet a kiskorú helyett? Bárki
könnyen mondhatná (összhangban azzal, amit már megállapítottunk a hagyatékokra
vonatkozó bevett szabályra hivatkozva), hogy a falkidi törvény nem lesz alkalmazandó, és
hogy a másik helyettes ellen a saját részén felüli összegért per indítható. Az ellenkező
vélemény azonban a jobbik, mivel úgy kell tekinteni, hogy a negyedrészének levonására
ugyanúgy jogosult, mintha apja örököse lett volna; mert ahogy az apai vagyon és a hagyaték
felosztása ebből ered, úgy ott, ahol több helyettes van, és nem a kiskorú személyét kell
figyelembe venni, a kinevezés értelmére kell támaszkodni. De mit mondjunk a többi
helyettesre való hivatkozással, akit nem terheltek, így ha a kiskorú meghal, mielőtt a
hagyatékokat, amelyekkel őt terhelték, kifizetné, és azok a hagyaték több mint háromnegyedét
teszik ki, jogosult lesz-e a falkai rész levonására az összesből? De a negyedik még mindig
nála van, és nem lehet ugyanarra a következtetésre jutni, mint a másik kinevezés esetében. Ha
pedig tagadjuk, hogy ezt meg kell tenni, akkor is azt kell megállapítani, hogy az ilyen eljárás
ellentétes az általános szabállyal. Ezért van különbség, mivel az, akit a saját nevére terheltek,
ugyanúgy megtarthatja a negyediket, mintha örökösnek nevezték volna ki, és a másik
helyettes, akit nem terheltek, bár a részesedése megnövekedhet, nem perelhető a teljes
összegért, a becslés zavarossága miatt. Ebből az következik, hogy ha a kiskorúnak a falkai
részre vonatkozó biztosítékot nyújtottak, az mindkét fél javára válik; vagyis ami azt az
összeget illeti, amelyet mindketten megtarthatnak maguknak.
599. Amikor az örökhagyó kiskorú fiával együtt társörököst rendelt ki, felmerült a kérdés:
milyen módon kell megállapítani a falkai törvény által engedélyezett részt, és mit jelentett az
a szokásos szabály, hogy a különböző hagyatékokra külön-külön kell alkalmazni? Azt
mondtam, hogy azon hagyatékok tekintetében, amelyekkel az apa a fiát bízta meg, valamint
azok tekintetében, amelyekkel a helyettest bízta meg, nem lehet különválasztani, mivel azokat
közös becslés alá kell vetni, és mindkettőnek felváltva kell hozzájárulnia; de ahol olyan
hagyatékokat hagynak hátra, amelyek kifizetésével idegen örököst bíznak meg, azokat nem
lehet a többivel összekeverni, és ezért a helyettest a kiskorúnak adott rész egynegyede illeti
meg, bár mint kijelölt örökösnek a saját része megilleti. Egy másik szabály azonban akkor
alkalmazandó, ha egy örököst a hagyaték különböző részeire neveznek ki; ebben az esetben
ugyanis a hagyatékok nem kevésbé olvadnak össze, mintha csak egyszer nevezték volna ki
egy több részből álló részre; és nincs különbség abban, hogy a több részre abszolút vagy
különböző feltételek mellett nevezték-e ki örökösnek.
600. Ha valaki egy örököst helyettesít, akit az örökölt fiának kitagadott fia helyett neveztek ki,
és őt terheli a második végrendelet alapján egy örökség kifizetésével, akkor a hagyatékok
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szükségszerűen összevonódnak; ezért Julianus azt mondja, hogy azok, amelyek kifizetésével a
helyettest terhelték, érvényesek, mert ő az apa örököse.
601. Ugyanaz, Kérdések, XXX. könyv.
Ha egy adós, aki hitelezőjét örökösévé nevezte ki, azt kéri, hogy a falkai törvény által
fenntartott összeg becslésénél az ő kötelezettségét ne számítsák bele az örökhagyóknak szánt
hagyatékba, akkor nem kétséges, hogy az elhunyt végrendeletét a bíróság előtt csalásra
hivatkozva, a falkai törvény alapján járó összeg megállapításakor benyújtott kivétellel lehet
fenntartani.
602. Ugyanaz, Kérdések, XXXVII. könyv.
Ha egy rabszolga a gazdája utasítására vállalja egy hallgatólagos megbízás teljesítését, úgy
döntöttek, hogy mivel köteles volt engedelmeskedni a gazdájának, jogosult lesz a falkai
törvény előnyeire.
603. Ugyanő, Vélemények, IX. könyv.
Egy apa a férjétől különvált lányát nevezte ki örököseivé a férje vagyonának egy részére, és
megbízta, hogy adja át testvérének és társörökösének azt a részt, amelyet a hatodrész levonása
után kapott. A Falcidiai törvény alapján fenntartandó összeg meghatározásakor a hozomány
járulékköteles lenne-e? Ha az apa a lánya beleegyezésével nem tartana igényt a hozományra,
akkor azt a véleményemet adtam, hogy a lányt öröklési jogon megilleti a falkidi rész, de a
hozományra saját jogon jogosult lenne, mert az nem tartozna az apja hagyatékába.
604. Egy nagymama, aki unokáit jelölte ki örököseinek, néhányukat - anélkül, hogy levonta
volna azt az összeget, amelyre egy másik végrendelet alapján a falcidai törvény szerint
jogosultak voltak - arra kötelezte, hogy a teljes hagyatékot fizessék ki testvéreiknek és
társörököseiknek. Véleményem szerint a tröszt jogszerűen jött létre, de az az összeg, amellyel
terhelték, szintén járulékköteles lenne.
605. Nem helyes, hogy ha két kiskorú, serdülőkorú gyermek helyettesítésére kijelöltek egy
helyettest, aki mindkettőnek az örököse lett, a falkai törvény csak az egyikük hagyatékára
vonatkozzon; ha a másik kiskorú vagyonából az apa hagyatékának a negyedik részét, amely a
gyermekeire szállt, megtartja.
606. Ha azonban az egyik törvényes testvér a másik örökösévé válik, és a túlélő helyébe lép,
akkor az apai hagyaték azon része, amelyet a túlélő fiú a végrendelet alapján kap, nem járul
hozzá a falsidi részhez, hanem a helyettes csak a negyedik részét tarthatja meg annak, amit a
kiskorú, akinek volt helyettese, szerzett.
607. Ugyanő, Vélemények, XIII. könyv.
Ha egy tartozást mortis causa megállapodással elengedtek, az adósnak hozzá kell járulnia a
falkidi törvény szerint esedékes összeghez, és ezt az örökös visszatarthatja a tényleges
visszautalás benyújtásával.
608. Ha egy testvér a nővérét jelölte ki örökösének, és őt bízta meg egy adományozással,
amelyet egy másiknak kívánt adni, aki kikötötte vele, hogy nem él a falkidián törvény
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előnyeivel, és ha mégis megteszi, akkor egy bizonyos pénzösszeget fizet neki, mivel jól
megállapították, hogy a törvényeket nem sértheti meg semmilyen, magánszemélyek által
kötött megállapodás, a nővér közjogilag jogosult lesz a falkidián rész megtartására, és a
kikötésen alapuló keresetet a másik féltől el kell utasítani.
609. Amennyiben éves hagyatékot hagytak hátra, úgy határoztak, hogy az örökös mégis
megtarthatja a falcidai részt, mivel az első és a második évben minden levonás nélkül fizette
ki az örökhagyónak.
610. Amikor egy nagyapa tartozott unokájának a gyámsága igazgatása miatt, és ez utóbbi
később nagyapja egyedüli örököse lett, ha a falkidi törvényt kellene alkalmazni, úgy ítélték
meg, hogy az összeget a többi tartozással együtt le kell vonni a hagyatéki vagyonból. Az nem
számít, hogy a nagyapa, aki egyben a gyám is volt, megterhelte-e örökösét, ha az egy
bizonyos életkor elérése előtt meghal, anélkül, hogy gyermekei lennének, hogy a hagyatékot,
valamint saját vagyonát egy harmadik személynek adja át; mivel nem állapították meg, hogy a
hagyatékot be kell számítani ebbe a tartozásba, és gyakorlatilag elismerték, hogy ilyen
beszámításnak nem szabadna történnie, mivel az elhunyt jelezte, hogy az örököse saját
vagyonával rendelkezzen. Nyilvánvaló, hogy ha a bizalmi vagyonkezelői feltételnek eleget
tettek, és a nagyapa halála után a hagyaték hasznát beszedték, akkor azt a gyámságnak járó
pénzösszeg azonos összegével szemben kellene beszámítani; az örökös azonban csak az
unoka vagyonának negyedik részét lenne jogosult megtartani, amelyet a nagyapa a halálakor
ráhagyott.
611. Amikor egy apa a fia javára a fia édesanyjának végrendelete alapján egy olyan
vagyonkezelői megbízást kapott, amelyet ő nem hajtott végre, azt kívánta, hogy a fiára
hagyott vagyonból ezt a megbízást beszámítsák. Ha számítást végeztek a Falcidai törvény
alapján járó összeg megállapítására, azt, ami a fiút megillette, be kellett számítani a
negyedrészbe, amelyet ténylegesen kapott az apja hagyatékából, és csak a háromnegyedrészen
felüli részt vonhatta le az örökösöknek járó összegből.
612. Amit az örökös a férjnek a felesége számára tett adományokból kénytelen átadni, az nem
számít bele az asszony vagyonába; mivel az asszony, távolról sem gazdagodik, hanem
annyival szegényebbnek tekintendő. Ismétlem, ha az adományok bármilyen csökkenése
történik, amelyért az örökös felelős, a veszteség nem a férjet terheli.
613. A Falcidiai törvény alapján járó összeg megállapításakor az örököst nem lehet arra
kötelezni, hogy nyugtát adjon a tröszt feltételei szerint feltételesen hagyott föld terméséért; és
ha nem kötelezték arra, hogy a termést a tröszt kedvezményezettjének adja át, akkor jogosult
lesz az elhunyt azon vagyonának egynegyedére, és annak a negyednek a hasznára, amely a
halálakor az elhunyt tulajdonát képezte. Az sem mindegy, hogy a falscidai törvény mikor lép
életbe, mert bár a feltételek teljesülése után azonnal alkalmazni kell a trösztre; a negyedrész
hasznát mégis az örökhagyó halálától kezdve az örökös birtokában kell hagyni.
614. Ha egy fiú az édesanyját jelölte ki örökösének, és bizalmi vagyonkezelői jog alapján
ráhagyott egy összeget, hogy pótolja annak hiányát, amit neki kellett volna hagynia, de nem
tette ezt meg; a ráhagyott összeg csökkenthető a falcidai rész összegével, és az anya
megkaphatja a negyedrészen felüli összeget, amelyet ráhagyott.
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615. A Falcidiai törvény alapján fenntartandó negyedik rész kiszámításakor az összeget nem
lehet csökkenteni az örökhagyó által készített becsléssel, mint ahogyan az örökös sem
fosztható meg teljesen tőle.
616. Scaevola, Kérdések, III. könyv.
Ha az örökös a több hagyatékból csak bizonyos tárgyakat ad át, akkor a fennmaradó részből a
teljes falkidai részt megtarthatja, és rosszhiszeműségre hivatkozva kivételt tehet az
örökhagyóval szemben, még a már átadott vagyontárgyak tekintetében is.
617. Ha csak egy tárgyat hagytak hátra, és annak egy része már átadásra került, az örökös a
maradékból a teljes falkidai részt lefoglalhatja.
618. Ugyanaz, kérdések, VI. könyv.
Ha egy katona kiegészítő záradékot tesz, és a leszerelését követő egy éven belül meghal, a
katonai végrendeletben hagyott hagyatékokat a katonai joggal összhangban teljes egészében
ki kell fizetni, de úgy vélik, hogy a kiegészítő záradékban hagyottakat a falcidiai rész
levonása után kell kifizetni. Ezt a kérdést a következőképpen kell magyarázni: Ha az
örökhagyónak négyszáz aurei van, és végrendeletében négyszáz aureit, kodicillumában pedig
száz aureit hagy, akkor az ötödik részből (azaz nyolcvan aureiből, amelyre az örökhagyó a
kodicillum alapján jogosult lenne, ha nem vonatkozna rá a falcidai törvény) az örökösnek egy
negyedrész, azaz húsz aurei marad meg.
619. Paulus, Kérdések, XI. könyv.
Egy apai felügyelet alatt álló fiú, aki a hadseregben szolgált, halálakor megbízta apját, hogy
adja át Titiusnak a peculium castrense-t. Felmerült a kérdés, hogy az örökös levonhatja-e
annak egynegyedét. Azt mondtam, hogy a Falcidiai törvény, ahogyan azt az isteni Pius
értelmezte, kiterjedt a végrendeleti öröklésre is, amennyiben bizalmi vagyonkezelést hoztak
létre; de az említett esetben a peculium nem volt része a hagyatéknak, bár úgy vélem, hogy
amennyiben idegen örököst neveztek ki, az a hagyaték részévé válik azáltal, hogy ő belép a
hagyatékba. Ha ugyanis a peculium az apa kezében marad, az ősi joga továbbra is fennáll, és a
vagyon továbbra is peculium. Ennek nem mond ellent az sem, hogy a falkidi törvény az
ellenség kezében elhalálozók végrendeleteire vonatkozik, mivel a falkidi törvény fikciója
mind a birtokot, mind az örököst megteremti. Nem kételkedem azonban abban, hogy az
apának is élveznie kellene a törvény előnyeit; mert ha ugyanis a birtokot, mint a családfőt
megillető birtokot kell átadnia, a kijelölt örökös, miután a végrendelet alapján nem lépett be a
birtokba, az ediktum feltételeinek megfelelően perelhető az örökhagyók által.
620. Ennek az a következménye, hogy ha az apa időközben megkapja a negyediket és annak
hasznát, akkor alkalmazhatjuk a szenátus trebelli rendeletét, és méltányossági pereket
indíthatunk annak érdekében, hogy a vagyon a visszaszolgáltatás után a hagyaték részévé
váljon.
621. Scaevola, Kérdések, VIII. könyv.
Ha egy örökösnek öt aureiért kell eladnia egy olyan földterületet, amely tíz aurei-t ér, akkor
kétségtelen, hogy az öt aurei a falkai törvény hatálya alá tartozik.

1649
622. Ugyanaz, Kérdések, IX. könyv.
Ha a rabszolgám, miután örökösömmé nevezték ki, örökséggel terhelik a javamra, és birtokot
szerez helyettem, Msecianus tagadja, hogy a hagyatékra a falkidiánus törvénynek kellene
vonatkoznia, mert az nem érvényes.
623. Paulus, Kérdések, XII. könyv.
Ha egy gyámja felhatalmazása nélkül tíz aurei-t kölcsönvett gyámja hagyatékot kap
hitelezőjétől azzal a feltétellel, hogy a kölcsönvett tíz aurei-t fizeti ki örökösének, és ezt egy
összegben teszi meg, akkor egyszerre teljesíti a feltételt és mentesül a természetes
kötelezettség alól, így a falkai törvény az örökösnek kifizetett pénzre is vonatkozik; bár ez
nem így lenne, ha csak a feltétel teljesítése céljából fizették volna ki. Ráadásul ez olyan
mértékű kifizetésnek minősül, hogy ha a hagyatékot visszautasítanák, vagy a hagyatékba adott
rabszolga, Stichus meghalna, a gyámolt semmit sem követelhet vissza.
624. Ha a rabszolgámat és engem egyenlőtlen vagyonrészek örököseivé neveznek ki, és a
rabszolga részesedésének háromnegyed része nem merül ki a hagyaték kifizetésével, akkor
azok az örökösök, akiknek javára én vagyok megbízva, a falkidi törvényekkel ellentétben
részesülnek abban az összegben, amely a rabszolga részesedésének falkidi részét meghaladó
részből az én kezembe kerül. Másfelől, ha egy rabszolgát a rabszolgámra hagynak, és tíz aurei
rám száll, akkor a rabszolga falkidai része a falkidai törvénnyel ellentétben nem fog levonásra
kerülni a rám hagyott tíz aurei-ből, mert a rabszolga személyének negyedét megtartom, még
akkor is, ha a hagyatékból való részem nem merül ki.
625. Ugyanaz, Kérdések, XVII. könyv.
"Nesennius Apollinaris Julius Paulusnak. A következő eset valóban megtörtént. Titia három
lányát egyenlő arányban rendelte örökösnek, és egymás javára hagyta őket örökséggel
terhelten, de egyiküket úgy terhelte, hogy a falkidi törvényt ugyanúgy alkalmazni kelljen a
társörökösökre, mint az idegenekre, akikre más vagyont hagyott." Kérdezem, hogy a Falcidai
törvény alkalmazható-e a társörökösökkel szemben, akik maguk is az ő javára szóló
hagyatékkal voltak megterhelve, és ha nem lenne alkalmazható, és a rosszhiszeműségre
hivatkozó kivétel kizárja, hogyan lehet a Falcidai rész kiszámítását elvégezni az idegen
örökösökkel szemben? Azt válaszoltam, hogy amit egy társörököstől örökségként kapnak, az
nem válik az örökhagyó javára azáltal, hogy felmenti őt a falkai törvény hatálya alól. Ha
azonban a hagyaték fizetésére kötelezett örökös a végrendelet értelmében ugyanattól a
személytől követel valamit, nem szabad meghallgatni, ha a falkidi törvény előnyeit kívánja
igénybe venni az említett személlyel szemben, ha az, amit az örökhagyó végrendelete alapján
jogosult megkapni, megegyezik azzal, amit a hagyatékból le akar vonni. A többi örökhagyóra
való hivatkozással nyilvánvaló, hogy az örökös nem köteles a falkidi törvény hatálya alá
vonni mindazt, amit a társörökösnek fizet, hanem csak azt, amit ténylegesen ad neki, vagyis
ha nem kap tőle semmit.
626. Ha egy rabszolgát valaki örökösnek nevez ki, és a gazdája megbízással, a rabszolga
pedig hagyatékkal terhelt, a számítást először a hagyatékra tekintettel kell elvégezni, majd a
fennmaradó összegből kell a megbízást teljesíteni. A gazda azonban csak azért felel, ami a
kezébe kerül, és ráadásul csak azt kapja meg, ami a hagyaték levonása után megmarad.
Nyilvánvaló, hogy a falkai törvényt kell alkalmazni.
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627. Ha azonban az örökösként kijelölt gazda nem veszi át a hagyatékot, és a helyébe lépő
rabszolgáját utasítja erre, akkor először azokat a hagyatékokat kell kifizetni, amelyekkel maga
a gazda volt megbízva, majd a falkidai rész fenntartása után azokat kell kifizetni, amelyekkel
a rabszolga volt megbízva.
628. Ha a kötelezettsége alóli felmentést az adósra hagyják, még akkor is, ha ez utóbbi nem
fizetőképes, a teljes hagyatékot ki kell számítani, bár a követelés hagyatéka nem növelheti a
hagyatékot, kivéve a kifizetés esetét. Ezért, ha a Falcidai törvényt kell alkalmazni, akkor az,
amit az adósra hagyatékoltak, úgy kell tekinteni, hogy az növelte a hagyaték összegét. A többi
hagyatékot ez is csökkenti, és ez is csökkenti a többit; mert úgy tekintik, hogy az adós a
hagyatékot pusztán azáltal kapja, hogy mentesül a kötelezettség alól.
629. Ha azonban a követelést harmadik személyre hagyják, a hagyaték semmis, és nem lesz
járulékköteles a többiekkel együtt.
630. Scaevola, Kérdések, XV. könyv.
Ha egy útjoggal rendelkező földterületet rám ruháznak, és a falcidai rész levonása után az
útjog becsült értéke nagyobb, akkor a földterületre teher nélkül leszek jogosult, és az útjog
megszűnik. Ha azonban az úthasználati jog öröklődik, és a hagyaték fizetésképtelenné válik,
az úthasználati jog nem lesz esedékes. Ha a földterületet és az útjogot egyaránt örökbe adják,
azt is meg kell vizsgálni, hogy az örökös jogosult lesz-e az egyikből vagy a másikból az útjog
értékénél kisebb összegű levonásra. Szigorúan véve azt lehet mondani, hogy ebben az esetben
az örökösnek nemcsak az egész földrészletre lesz joga, hanem rosszhiszeműségre hivatkozva
kivételt is tehet annak érdekében, hogy megkapja azt, ami hiányzik, hogy ne legyen több,
mint amennyit a falkai törvény szerint követelhet. Az útjog tehát csak ott veszik el, ahol a
Falcidai törvény követelései többre rúgnak, mint az értéke.
631. Paulus, Vélemények, XIV. könyv.
Paulus azt mondja, hogy ha egy hagyatékhoz tartozó vagyontárgyat az örökös elvett, és meg
kell állapítani a Falcidiai törvény szerint járó összeget, a becslést úgy kell elvégezni, mintha
az elvett vagyontárgy a hagyaték részét képezte volna.
632. Ugyanez a hatóság azt a véleményt képviseli, hogy a bizalmi vagyonkezelői szerződés
hatálybalépése előtt született rabszolganők utódai annak az örököseit illetik meg, akit a
bizalmi vagyonkezelői szerződés végrehajtásával megbíztak; és ha a falkai törvényre való
hivatkozással kérdés merül fel, a gyermekek értékének negyedét és a kamatok negyedét kell
kiszámítani.
633. Ugyanez a hatóság azt a véleményt képviseli, hogy amennyiben az örökös tulajdonát
képező vagyont hagyják örökül, az említett vagyonból származó, a vagyonkezelő által a
vagyonkezelői szerződés hatálybalépésének napja után beszedett nyereség nem terhelheti az
örökös negyedik részét, még akkor sem, ha nem köteles azt a vagyonkezelői szerződés
kedvezményezettjének átadni.
634. Scaevola, Vélemények, IV. könyv.
Egy nő a férjét és fiukat egyenlő arányú örökösöknek jelölte ki a hagyatékából. Felmerült a
kérdés, hogy a Falcidiai törvény által megengedett rész kiszámításakor a férjnek a fián
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keresztül ugyanabból a hagyatékból a kezébe jutott részét be kell-e számítani. A válasz az
volt, hogy ha a fia kinevezése révén annyit kapott, amennyi elegendő a falkai részhez, akkor
ebből nem kell semmit sem levonni.
635. Egy örökhagyó egy birtokot a szabadjára hagyott emberére hagyott, és megbízta őt, hogy
évente tíz aurei-t fizessen a Seia-nak. Felmerült a kérdés, hogy ha a falkidián törvény
csökkentette a felszabadított ember hagyatékát, akkor vajon az az éves megbízás is csökken-e,
amellyel őt Seia javára bízták meg, feltéve, hogy a jövedelem meghaladja az éves fizetést. A
válasz az volt, hogy a megállapított tények alapján úgy tűnik, hogy nem csökkentették,
kivéve, ha az örökhagyó szándéka bizonyítottan más volt.
636. Ugyanaz, Vélemények, V. könyv.
Az örökhagyó egy harmincöt gyöngysorral rendelkező gyöngyöt hagyott hátra, amely
halálakor az örökhagyó birtokában volt. Kérdezem, hogy az említett gyöngysort vissza kell-e
adni az örökösnek, hogy a falkidi törvény értelmében a gyöngyök egy részét lefoglalhassa. A
válasz az volt, hogy az örökös keresetet indíthat annak kikényszerítése érdekében, hogy azt
visszaszolgáltassák neki, és ha ezt választja, akkor a gyöngysor azon részének visszaszerzése
érdekében is indíthat pert, amelyet a falkidi törvény rendelkezései alapján jogosult megtartani.
637. Felmerült a kérdés, hogy a szobrok értéke a Falcidai törvény hatálya alá tartozik-e. A
válasz az volt, hogy igen.
638. Ugyanő, Vélemények, VI. könyv.
"Legyen Seius és Agerius az örököseim, ha halálom után harminc napon belül kötelezvényt
kötnek a városomnak, hogy megelégszenek ilyen és ilyen összegű aureival, és lemondanak a
falcidai törvények előnyeiről; és én ezennel az említett örökösöket egymás helyébe állítom.
Ha nem tesznek eleget kívánságomnak, akkor kitagadom őket az örökségből." Felmerült a
kérdés, hogy a kijelölt örökösök, akiket ugyanezen feltétel alapján helyettesítettek,
beléphetnek-e a birtokra, ha megtagadják a feltétel teljesítését. A válasz az volt, hogy Seius és
Agerius, akiket első helyen neveztek ki, ugyanúgy beléphettek a hagyatékba, mintha a csalárd
módon felállított feltétel egyáltalán nem lett volna felállítva.
639. Marcianus, Trösztök, I. könyv.
Amennyiben a fiú idegen örököst jelölt ki, a falkidi törvényt még az olyan hagyatékra is
alkalmazni kell, amelyet a fiú az apjára hagyott.
640. Paulus, Trusts, II. könyv.
Amikor rám bíznak egy bizalmi vagy hagyatékot az Ön javára, és Önt arra kérik, hogy egy
bizonyos idő elteltével adja át azt nekem, nem hiszem, hogy ez a Falcidiai törvény hatálya alá
tartozna, mert a vagyont később kezdem megkapni, mint a bizalmi vagyon
kedvezményezettje.
641. Marcianus, Trösztök, VIII. könyv.
A Falcidiai Törvény alkalmazásában a rabszolgák és más állatok halála, vagy lopás, rablás,
tűzvész, házak pusztulása, hajótörés, ellenségek, fosztogatók és tolvajok erőszakoskodása,
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vagy az adósok által okozott veszteségek, vagyis mindenféle veszteség az örökösöknek kell
viselniük, feltéve, hogy az örökhagyókat nem terheli vétkesség. Hasonlóképpen, az örökös
által a termésből, a rabszolganők utódaiból és a rabszolgák által szerzett bármilyen
szerzeményből (például kikötések, vagyonátadás, hagyaték vagy rájuk hagyott birtokok
átadása és egyéb, bármilyen jellegű adományok révén), valamint a szolgalmi jogok? ahol a
földek értékesebbé válnak azáltal, hogy felszabadulnak belőlük? vagy ahol bármilyen kereseti
jog, például lopás, károkozás, sérelem és más ilyen jellegű jogok, egyikük sem tartozik a
falkai törvény hatálya alá.
642. Ha az örököst arra utasítják, hogy egy földterületet vagy másfajta ingatlant egy bizonyos
áron adjon el vagy vegyen meg, mielőtt a Falcidian-részt megbecsülnék, a hagyaték
összegének megállapítása érdekében csak azt az összeget tekintik hagyatékba adottnak, amely
több vagy kevesebb, mint az örökhagyó által az említett ingatlanért fizetendő vagy kapandó
ár. Ezután abból a részből, amely a hagyaték levonása után megmarad, még további levonást
kell végezni, mivel az említett árat nem mortis causa szerezték meg, hanem a levonás után a
maradékot úgy kell értelmezni, hogy az örökhagyó hagyta.
643. Azt is gondosan meg kell jegyezni, hogy az általános szabály: "Minden veszteség, amely
az örökhagyó halála után következik be, kizárólag az örököst érinti", általános érvényű, és
minden megkülönböztetés nélkül el kell fogadni. Mert ahogyan még ott is, ahol a falkai
törvény egyáltalán nem alkalmazandó, az örökös jogilag kénytelen viselni a teljes veszteséget,
úgy kell viselnie a rá eső részt azokban az esetekben is, ahol a falkai törvény alkalmazandó.
Általánosságban ugyanis ez a szabály, mivel az örökhagyó halála után elszenvedett
veszteségek nem vonhatók le, hogy az elvesztett részt ne lehessen a hagyatékból vagy a
bizalmi vagyonkezelői jogból elvenni.
644. Igaz azonban, hogy csak azokra a tárgyakra vonatkozóan lehet levonást tenni, amelyeket
meg lehet mérni, meg lehet számolni vagy meg lehet mérni; és ha a veszteség az örökhagyó
halála után következik be, a levonást az örökhagyót megillető részből kell levonni, az elhunyt
vagyonának a halála időpontjában felbecsült értékétől függően.
645. A határozottan megnevezhető vagyontárgyak és más, a következőképpen hagyott tárgyak
tekintetében: "A pénz, amely ilyen és ilyen ládában van", "A bor, amely ilyen és ilyen
hordókban van", "Az ezüst súlya, amely ilyen és ilyen épületben van", és a vagyontárgy az
örökös hibája nélkül elvész vagy megromlik, nem kétséges, hogy ilyen körülmények között
vagy nem jár a hagyatékból semmi, vagy pedig a falkati rész levonása után az örökhagyók
jogosultak lesznek a fennmaradó részre, amely az örökhagyó halálakor az örökhagyó
tulajdonában lévő vagyon értékének becslése alapján kerül megállapításra.
646. Ha bizonytalan jellegű vagyontárgyakat hagynak hátra, akkor különbséget kell tenni; ha
ugyanis az örökhagyó egyes tárgyakat anélkül hagyott hátra, hogy azokat külön megjelölte
volna, mint például, ha bárkire hagyja az általa kiválasztott ezüsttányért, és az összes
ezüsttányér elveszik anélkül, hogy az örökös hibáztatható lenne, akkor az örökhagyónak
semmi sem jár. Ha azonban egy bizonyos mennyiségű ezüstöt feltétlenül hagyatékba adtak,
még akkor is, ha az örökhagyó összes ezüstje elveszett, a falkidi törvényt kell alkalmazni, és
az összegnek az a része vehető el, amely az örökhagyó halálakor a hagyaték tulajdonában
volt, és az esetleges későbbi veszteségek nem okozzák a hagyaték csökkenését.
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647. Az örökös nem felel az örökölt vagyon elveszett részéért, de még annak becsült értékéért
sem, mintha a hagyaték összes tárgyát külön felsorolták volna.
648. Az örökösnek a falcidiai törvény szerint járó összeg becslésénél mindaz, amit a
végrendelet feltételeinek megfelelően fizetnek ki neki, nem terhelhető a negyedére; mégis,
Celsus és a mi Julianusunk úgy véli, hogy terhelni kell, ha arra utasították, hogy egy
pénzösszeget vegyen át a vagyonkezelő kedvezményezettjétől, akinek a hagyaték átadására
utasították, ha az örökhagyó nem utasította a kedvezményezettet, hogy az említett összeget
valamilyen feltétel mellett fizesse meg; mint például, ha az örököst arra utasították, hogy a
vagyont egy meghatározott összegért adja el, mert akkor a pénzt nem valamely feltétel
teljesítése céljából, hanem árként fizeti ki az örökösnek. Hasonló esetben azt is megkérdezték,
hogy a bizalmi vagyonkezelő kedvezményezettje kényszeríthető-e az említett összeg
megfizetésére és a hagyaték átvételére, még ha nem is akarja ezt megtenni, ugyanúgy, mintha
őt magát az örökös javára bizalmi vagyonkezeléssel bízták volna meg. Ez azonban nem
valószínű, mivel úgy tűnik, hogy az ilyen jellegű rendelkezést a bizalmi vagyonkezelő
kedvezményezettje javára és nem ellene hozták.
649. Ha a falkidi törvényt kell alkalmazni, akkor ez a vagyon nem járulékköteles, ha az
örökös maga vagy a rabszolgája javára szóló bizalmi vagyonkezelői joggal van megbízva.
Más a helyzet azonban akkor, ha a rabszolgának szánt hagyaték egy bizonyos időpontban
esedékes; ugyanis amikor eljön a szabadsága napja, akkor jogosult lesz rá, és az
járulékkötelessé válik. Ha azonban valaki a rabszolgának szabadságának megadása nélkül tesz
olyan hagyatékot, amely emiatt semmis, vagy pedig a rabszolgát vagyonkezelés alá helyezi,
az e törvény értelmében nem tekinthető járulékkötelesnek.
650. Az olyan vagyontárgyak, amelyekről bizonyos, hogy jogszerűen nem hagyhatók
vagyonkezelésbe, nem tartoznak a Falcidian-törvény szerint hozzájárulásra kötelezett
vagyontárgyak közé.
651. Pomponius, Trusts, II. könyv.
Az a személy, akinek a kifizetés a bizalmi vagyonkezelői szerződés feltételeinek megfelelően
történik, csakúgy, mint az, akire hagyatékot hagynak, köteles biztosítékot nyújtani arra, hogy
visszaadja mindazt, amit a falkai törvény szerint őt megillető összeget meghaladóan kap;
például, ha a falkai törvény szerint járó összeg még függőben van, mivel a feltétel, amelytől
más bizalmi vagy hagyatéki szerződés vagy hagyaték függ, még nem teljesült. Cassius és az
ókori hatóságok véleménye szerint azonban, ha egy kiskorút megbízással terhelnek, annak,
akinek az összeget kifizetik, biztosítékot kell nyújtania arra a vagyontárgyra való
hivatkozással, amellyel a helyettesítőt terhelik; mert bár előfordulhat, hogy a megbízás
rendelkezései alapján megismétlődik az, amit fizettek, ami valójában nem jár, mégis
kielégítőbb, ha biztosítékot adnak annak, akinek a pénzt kifizetik, hogy ne érje veszteség
azáltal, hogy az azt átvevő fél fizetésképtelenné válik.
652. Marcianus, Trösztök, IX. könyv.
A büntetőjogi kereseteket, akár a polgári, akár a praetoriánus jogból származnak, a népi
keresetek kivételével, mégis az arra jogosult fél vagyonába kell számítani, mivel a bűnöző
halálával megszűnnek. Másfelől viszont ezek a keresetek a bűnös halála esetén semmit sem
vesznek el a bűnös vagyonából. De az elszenvedett kárért való keresetjog nem számítható az
arra jogosult személy vagyonának részévé, ha az meghal; mert az maga is kialszik abban az
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időpontban, éppúgy, mint a haszonélvezet vagy a juttatás, amelyet meghatározott
időközönként, például havonta vagy évente kell fizetni bárkinek, amíg él. Ugyanis egy
bármilyen jellegű kötelezettség csak akkor ad okot az adós vagyonának csökkenésére, ha az
az örökösére száll át; másrészt viszont az adósnak sem szabad úgy értelmezni, hogy életében
ennyivel kevesebb vagyona volt, mivel ha valaki kikötné, hogy egy összeg akkor kezd el
esedékes lenni, amikor meghal, akkor a vagyona mégis megnő, mintha ő maga ugyanilyen
feltétel mellett ígérné, hogy az a halála idején csökkenni fog.
653. A tiszteletbeli keresetek is, amelyeket a prétor bizonyos időn belül engedélyez, növelik
annak a személynek a vagyonát, aki halálakor jogosult azokat előterjeszteni, és csökkentik
annak a személynek a vagyonát, aki ellen azokat előterjeszthetik, ha olyanok, amelyek az
örökösre is átszállnak.
654. Julianus azt mondja, hogy ha két örökös részesedése kimerül a hagyatékok által, és
egyikük praetoriánus kötvényt kapott a hagyatékoktól, akkor jogosult lesz a kikötés alapján
pert indítani, de nem a felére, hanem a Falcidiai törvény által engedélyezett összegen felül
szerzett mindenből való részesedése arányában. Ugyanis minden praetoriánus stipulációt
ugyanúgy kell értelmezni, mivel ahol stipuláció történt, ott az ítélet kifizetése rendezett,
függetlenül attól, hogy a felperes vagy az alperes több örököst hagy hátra. A pert nem lehet
mindnyájan vagy mindnyájuk ellen indítani, hanem csak azok örökösei javára, akik
megnyerték a pert, és azok örökösei ellen, akik elvesztették azt, és azok javára, akik ellen nem
történt védekezés, és azok ellen, akik nem védekeztek.
655. Ha száz aurei értékű hagyatékot hagynak hátra, amelyet egy, két és három év múlva kell
kifizetni, úgy döntöttek, hogy a falkidai részt az összes kifizetésből le kell vonni, és nem csak
az utolsóból.
656. Ha a Titiusra hagyott húsz aurei hagyaték egy részét a falkidiánus törvény alapján
levonták, és az örökhagyótól öt aurei fizetését kérték Seiusnak, Vindiusunk azt mondja, hogy
a Seiusnak járó öt aureiből ugyanolyan arányban vonhatja le az örökhagyó, mint amennyit a
Titiusnak járó húsz aureiből levont. Ez a vélemény a méltányosságon és az ésszerűségen
egyaránt alapul, mert az örököshöz hasonlóan az örökhagyó is köteles a bizományt teljesíteni,
és mivel személyesen nem részesülhet a falkidiusi törvényből, az őt ért kár nem terhelheti őt,
hacsak az örökhagyó nem bízta meg őt mindannak átadásával, amit a végrendelet értelmében
kapott.
657. Ha azonban az örökhagyót arra kérik, hogy akár a saját, akár egy másik rabszolgáját
manumitálja, mindenképpen szabadságot kell adnia neki. Ez nem áll ellentétben a fentiekkel,
mert a szabadságnak engedett kegy gyakran más és még engedékenyebb döntésekre ad okot.
658. Paulus, Trösztök, III. könyv.
Ha egy rabszolgát hagynak rád, és téged bíznak meg azzal, hogy manumitáld őt, és nincs
semmi más, amiből megszerezhetnéd azt a negyediket, amelyet a falkidi törvény szerint egy
örökös fenntarthat, a szenátus úgy döntött, hogy a falkidi törvényt nem kell alkalmazni.
659. Marcellus, Digest, XLII. könyv.
A falkai törvény alkalmazandó az örökhagyó által embermentesítésre hagyott rabszolga
esetében; ha azonban az örökhagyó pénzt vagy bármi mást hagyott hátra, és az örökhagyót
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bízta meg azzal, hogy saját vagy más rabszolgáját embermentesíthesse, akkor a törvényt kell
alkalmazni.
660. Ulpianus, Disputációk, VI. könyv.
Ha ezen kívül bármi mást is a rabszolgára hagytak, az egyértelmű, hogy a szenátus
kijelentette, hogy a falkai törvényt kell alkalmazni. Ezért Scaevola azt mondja, hogy a falkidi
törvényt kell alkalmazni mindenre, amit a rabszolgára a szabadságán kívül hagynak, és ezért a
neki fizetendő ár járulékköteles lenne.
661. Paulus, Trösztök, III. könyv.
Ha nem magát a rabszolgát, hanem egy pénzösszeget hagytak rá, és az örökhagyót arra kérik,
hogy manumitálja a rabszolgáját, akkor a falkidi törvény hatálya alá tartozik, és ennek
ellenére kénytelen lesz manumitálni őt, mivel a rabszolga értéke megegyezik a hagyatékozott
összeggel.
662. De mi van akkor, ha a rabszolga másé? Ebben az esetben nem lehet arra kényszeríteni,
hogy többet fizessen érte, mint amennyit kapott.
663. Ha azonban az örököst a rabszolga manumitációjára kötelezik, úgy határoztak, hogy az
utóbbi értékét a hagyaték tartozásaként le kell vonni.
664. Ha csak egy rabszolgát hagynak örökül, és a szabadságával ajándékozzák meg, bizalmi
vagyonkezelői jog alapján, bár a Falcidai törvényt kell alkalmazni, az örökhagyó az egész
rabszolgát követelheti vagy visszakövetelheti, és még akkor is, ha az örökhagyó a rabszolgán
kívül még valamit kapott volna, az egész rabszolgát követelheti, de minden hagyaték
negyedik részét vissza kell tartani, hogy a szabadság megadása érvénybe léphessen.
665. Ha bizonytalan, hogy a szabadságot meg kell-e adni vagy sem, például azért, mert azt
valamilyen feltételhez kötötték, vagy azért, hogy egy bizonyos idő után lépjen hatályba, és
amíg fennáll a bizonytalanság, hogy meg kell-e adni vagy sem, megengedhető-e a falkidi
törvény alkalmazása, mivel időközben a rabszolga vagy meghal, vagy a feltétel nem teljesül?
Amikor a rabszolga jogosult a szabadságára, vagy az esedékes, követelheti-e az örökös azt a
részt, amelyet a falkidi törvény miatt levontak? Caecilius úgy vélte, hogy ha az örökös a
közbeeső idő alatt a rabszolga szolgálatai révén szerzett valamit, akkor azt a falkidiánus rész
levonásakor az utóbbi értékébe kell beszámítania.
666. Valens, A bizalomról, VI. könyv.
Az ilyen rabszolga értékelését ugyanúgy kell elvégezni, mint egy olyan rabszolga értékelését,
aki bizonyos feltételek mellett szabaddá válik.
667. Ha azonban az örökösnek egy másik tulajdonában lévő rabszolgát kellett manumitálnia,
úgy döntöttek, hogy az említett rabszolga árát is le kell vonni a hagyatéki vagyonból.
668. Hermogenianus, Epitoméi a jogról, I. könyv.
Egy rabszolga, aki bizonyos feltételekkel szabaddá válik, nem növeli az örökös rabszolgáinak
számát.
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669. A közösen tartott rabszolgák úgy számítanak, mintha mindegyikük gazdájuk birtokához
tartoznának.
670. Ha egy rabszolga haszonélvezete másé, tulajdonjoga gazdája vagyonának részét képezi;
ha elzálogosítják, az adós vagyonához tartozik, ha a Lex Commissoria feltételei szerint vagy
feltételesen, bizonyos időre eladják, az eladóé.
671. Paulus, Döntések, III. könyv.
Nemcsak azoknak a rabszolgáknak az értékét vonják le a vagyonból, akiknek szabadságot
adtak, hanem azoknak is, akiket halálra ítéltek, mint ahogy azoknak az értékét is levonják,
akiket a prétor azért szabadított fel, mert információt adtak egy tervezett merényletről, vagy
mert felfedtek egy összeesküvést.
672. Hermogenianus, Laio Epitomei, Boole IV.
A falkidi törvény vonatkozik a veterán végrendeletére, függetlenül attól, hogy háztartásfő
vagy apai felügyelet alatt álló fiú, még akkor is, ha a leszerelését követő egy éven belül
meghal.
673. Ha egy húsz aurei értékű földterületet bárkinek azzal a feltétellel adományoznak, hogy az
illető tíz aurei-t fizet, az örökösnek az egész földterület jár.
674. Paulus, Az ediktumról, IX. könyv.
Nem tekinthető rosszhiszeműnek az, aki biztosíték nyújtása nélkül fizeti ki a hagyatékot, ha a
hagyatékkal kapcsolatban már vita alakult ki.
675. Ulpianus, Az ediktumról, XIV. könyv.
A Falcidian-törvény alapján fizetendő összeg becsléséhez az ingatlan tényleges értékét kell
felbecsülni.
676. Ugyanő, Az ediktumról, XIX. könyv.
Amennyiben az örökhagyó halála után az ellenség kezében lévő rabszolgák visszatérnek, a
falkidi törvény értelmében növelik a hagyaték értékét.
677. Ugyanő, Az ediktumról, XXI. könyv.
A falkidi törvény nem alkalmazható, ha a rabszolga egy bizonyos összeg megfizetésének
feltételével válik szabaddá, és ezt más személy tulajdonában lévő pénzzel teszi meg, nem
pedig az elhunyt vagyonából, vagy ha az, akinek ezt a feltételt teljesítenie kell, más okból
válik szabaddá.
678. Paulus, Az ediktumról, LX. könyv.
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A Falcidiai törvény megfontolása szerint az, amit egy bizonyos időn belül kifizetésre
hagynak, nem tekinthető abszolút hagyatéknak; mivel az örökös által időközben élvezett
előny értékét kell kiszámítani.
679. Proculus úgy véli, hogy amennyiben a Falcidiai törvény értelmében a feltételesen
hagyatékkal kapcsolatos kérdés merül fel, csak az eladható vagyontárgyak tartoznak bele. Ha
ez a helyzet, és a levonás elvégezhető, akkor annyi lesz a követelés, amennyit a követelés hoz,
ha eladják. Ezt a véleményt azonban nem fogadták el, ezért jobb, ha az ügyletet úgy rendezik,
hogy mindkét fél biztosítékot ad.
680. Ulpianus, Az ediktumról, LXXVI. könyv.
Ha egy olyan személy, aki jogosult a falcidai rész megtartására, az örökhagyó akaratának
megfelelően megígéri, hogy lemond az arra vonatkozó igényéről, akkor kénytelen lesz
teljesíteni a megállapodását.
681. Ugyanő, Az ediktumról, LXXIX. könyv.
Ha a falkidi törvény hatályban van, az minden kifizetést magában foglal. Néha azonban csak
utólag állapítható meg, hogy a törvény alkalmazandó-e vagy sem, például ha évente fizetendő
hagyatékot hagynak hátra, akkor amíg a falkidián törvény nem alkalmazandó, a kifizetések
minden évben levonás nélkül történnek. Ha azonban eljön az az év, amikor a törvényt
alkalmazni kell, és a fizetendő összeg meghaladja a hagyaték értékének háromnegyedét, akkor
az eredmény az lesz, hogy a korábban minden évben teljesített kifizetéseket csökkenteni
fogják.
682. Sem az örökhagyó, sem a vagyonkezelő kedvezményezettje nem élvezheti a Falcidiai
törvény előnyeit, még akkor sem, ha a hagyatékot a szenátus trebelli rendeletének feltételei
szerint átadják neki.
683. Paulus, A curulei edilisek ediktumáról, II. könyv.
Ha egy rabszolga vevője az eladó örököse lesz, vagy fordítva, és a rabszolgát kilakoltatják,
akkor a falkidi törvény szerint járó összeg kiszámításakor a kétszeres értékét kell-e levonni,
vagy csak a tényleges értékét; mert az összeg kétszeres lenne, ha lenne másik örökös? A
méltányosabb vélemény az, hogy amíg az örökös ugyanaz, csak a rabszolga tényleges értékét
kell kiszámítani.
684. Ugyanő, Plautiusról, XII. könyv.
Plautius: Egy földterületet egy rabszolgának adományoztam, akit már korábban rád hagytam.
Atilicinus, Nerva és Sabinus úgy gondolják, hogy a falkidiánus részt először a rabszolgára
vonatkoztatva kell kiszámítani, és ami az ő értékéből le kell vonni, azt nem szabad figyelembe
venni, amennyiben az örökbe adott földterületről van szó; azután pedig a falkidiánus részt le
kell vonni a földterület fennmaradó részéből, ahogyan az minden hagyaték esetében történik.
Cassius azt mondja, hogy amint a falcidiai részt levonják, a rabszolga az örökös és az
örökhagyó közös tulajdonává kezd válni. Ha azonban egy rabszolgára, akit ő és egy másik
közös tulajdonban tartanak, hagyatékot tesznek, a teljes hagyaték a másik társtulajdonosé lesz,
mert az csak az ő személyére vonatkoztatva lehet érvényes; ezért a falcidiai törvény által
engedélyezett rész levonása csak egyszer történhet a földből. Paulus: Cassius véleményét
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fogadjuk el, mert az isteni Pius egy rescriptumában kijelentette, hogy amennyiben a
rabszolgát tették a bizomány kedvezményezettjévé, ilyen körülmények között a teljes
hagyaték a társtulajdonost illeti meg.
685. Néha előfordul, hogy egy második örökség a Falcidian Law miatt megszűnik; mint
például, amikor egy földterületet és egy másik földterületen keresztül egy másik földterületen
átvezető útjogot adnak, hogy hozzáférést biztosítsanak hozzá. Ha ugyanis a földterület egy
részét a Falcidian Law alapján az örökös megtartja, az útjogra vonatkozó adomány nem
maradhat fenn, mivel egy szolgalom nem szerezhető meg részlegesen.
686. Celsus, Digest, XIV. könyv.
Kétségtelen, hogy azokat a hagyatékokat, amelyekből az örökös kivétel útján kizárhatja az
örökhagyót, a negyedikbe kell sorolni, és így nem csökkentik mások hagyatékát.
687. Julianus, Digest, LXI. könyv.
Nem számít, hogy a hagyaték eleve érvénytelenné válik-e, vagy utólag történik valami, ami
miatt az örökhagyó nem indíthat keresetet annak visszaszerzésére.
688. Marcellus, Digest, IX. könyv.
Egy felszabadított férfi a pártfogóját nevezte ki örökösnek a teljes vagyonára, amely kétszáz
aurei volt, majd százhúszat a fiára hagyott, a maradékot pedig egy idegenre. Az idegennek
kifizetett hagyaték csökkenése a fiú javára válik, aki így megszerzi a teljes hagyatékot,
amelyet rá hagyott.
689. Ha valamilyen okból kifolyólag a hagyatékot nem kell kifizetni, az a negyedik részbe
tartozik, amelyet az örökös a falkidi törvény szerint jogosult megtartani.
690. Celsus, Digest, XVII. könyv.
Ha a falkidi törvény szerint járó rész a hagyaték kifizetésére vonatkozó valamilyen feltétel
miatt függőben van, az azonnal esedékes hagyatékokat nem lehet teljes egészében követelni.
691. Marcellus, Digest, XV. könyv.
Egy apa a fiát, akitől három unokája született, örökösévé nevezte ki, és megbízta, hogy egy
bizonyos földterületet ne idegenítsen el, hanem hagyja a családban. A fiú halálakor a három
fiát jelölte ki örökösének. Felmerült a kérdés, hogy az említett fiak mindegyike, mint apja
hitelezője, levonhat-e valamit a hagyatékból a Falcidian-törvény alapján; mivel apjuknak
jogában állt a teljes örökséget bármelyik fiára hagyni, akit csak kiválasztott. Emiatt egyikük
sem vonhatott le semmit a falkai törvény miatt. Úgy tűnik azonban, hogy ez a vélemény
nehézségekhez vezet, mivel mivel az apa a földet a gyermekeinek járó tartozásnak tekintette,
szükségszerűen köteles volt azt rájuk hagyni.
692. Ugyanaz, Digest, XX. könyv.
Ha Titiusra tíz, évente fizetendő aurei-t hagynak, a falkidi törvény szerint az örökös és más
örökösök által fizetendő arány megállapítására illetékes bírónak a hagyaték értékét arra kell
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becsülnie, amit az Titius életében hozhatott volna, mivel bizonytalan, hogy Titius meddig
élhet. Titius halála után azonban a bírónak nem szabadna mást figyelembe vennie, mint azt az
összeget, amelyet az örökös a hagyaték alapján birtokolt.
693. Ugyanaz, Digest, XXII. könyv.
A rabszolga tulajdonosa, aki a rabszolga peculiumára hivatkozva perelhető volt, a hitelező
örököse lett. Ön azt kérdezi, hogy a falcidiai jog szerint milyen időt kell figyelembe venni a
peculium értékének kiszámításakor. Több hatóság is úgy véli, hogy a peculium értékét a
hagyatékba való belépés időpontjában kell figyelembe venni. Kételkedem abban, hogy ez így
van-e, mivel úgy határozták meg, hogy az örökhagyó halálának időpontja az a dátum, amelyet
a falkidiánus jog szerint járó rész kiszámításakor figyelembe kell venni. De mit számít, hogy a
hitelező halála után csökken-e a rabszolga peculiuma, vagy az adós szegényebbé válik?
694. Másrészt valaki felteheti a kérdést, hogy mi a teendő, ha a rabszolga a hagyatékba vétel
előtt szerez tulajdont? Én magam azt kérdezem, hogy az adós eszközei, aki akkoriban nem
volt fizetőképes, megnövekednek-e. És mivel az utóbbi esetben úgy döntöttek, hogy a
hagyaték értéke az eseményt követően növekedett; így, ha a feltétel, amelytől a követelés
függött, a hitelező halála után teljesült, a peculium növekedése növelné a hagyaték értékét.
695. Scaevola azt kérdezi, hogy mi a teendő, ha az említett rabszolga tíz aurei tartozott az
elhunytnak és egy másik személynek, és összesen tíz aurei volt a peculiumában.
Természetesen a vagyontárgyat növeli a tíz aurei, amely természetesen jár neki, és a
vagyonának egy részeként megmarad.
696. Egy bizonyos személy, akinek az egész vagyona csak egy rabszolgából állt, Titiusra
hagyta őt, és megbízta az utóbbit, hogy három év múlva engedje szabadon. Az örökös addig
is, amíg Titius alkalmazásában áll, jogosult lesz a rabszolga szolgáltatásai értékének
egynegyedére, ugyanúgy, mintha az örökhagyó a rabszolgát három év elteltével közvetlenül a
szabadságába adta volna, és az említett rabszolga haszonélvezetét vagy tulajdonjogát bizalmi
vagyonkezelésbe adta volna valakinek.
697. Egy örökhagyó rád hagyta rabszolgáját, Stichust, és tíz aurei-t a te rabszolgádra; vagy
másrészt tíz aurei-t hagyott rád és Stichusra, a te rabszolgádra, és megbízott téged, hogy
manumitáld Stichust. A falcidiai törvény a hagyatékot csökkenti, és neked a rabszolga egy
részét meg kell vásárolnod az örököstől, éppúgy, mintha az örökhagyó mindkét hagyatékot
rád hagyta volna.
698. Gyakran előfordul, hogy az örökös nem élvezi e törvény előnyeit, mert ha egy
örökhagyó, akinek a hagyatéka száz aurei volt, huszonötöt ad valakinek, majd őt örökösévé
nevezi ki, és a hagyaték háromnegyedét egy másikra hagyja, az örökös a falkai törvény
alapján nem kaphat mást, mert az örökhagyó életében úgy tekintik, hogy a jövendőbeli
örököséről rendelkezett.
699. Ugyanaz, Digest, XXVI. könyv.
Amikor a férj a felesége hozományát valakinek hagyja, hogy az visszakerüljön hozzá, akkor
azt kell mondani, hogy a falkai törvény nem alkalmazható; és nyilvánvaló, hogy nagyon sok
esetben olyan megállapodásokat kötnek, hogy a közbeeső fél a hagyatékra jogosult személy
javára maradjon ki.
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700. Modestinus, Szabályok, IX. könyv.
Az örökös nem akadályoztatva van abban, hogy a falscidai törvény előnyeit még hosszú
idővel az örökhagyó halála után is igénybe vegye.
701. Ugyanő, Pandects, IX. könyv.
Méltatlannak tekintik a Falcidai Törvény előnyeire, aki úgy cselekszik, hogy a bizalom
megszűnik.
702. Továbbá, ha az örököst arra kérik, hogy a hagyatékot ruházza át valakire, aki nem
jogosult arra, hogy azt megkapja, a szenátus planciusi rendelete értelmében nem tarthatja meg
az említett hagyaték negyedét; hanem az említett negyed az isteni Pius egyik rescriptuma
szerint a kincstárra tartozik.
703. Javolenus, Cassiusról, XIV. könyv.
Ha egy apa egy olyan örököst helyettesít a lánya helyett, aki még nem érte el a serdülőkort,
akkor minden olyan vagyontárgyat, amelyet a helyettes az apától örökségként kapott, nem
vesznek figyelembe a falkidi törvény szerint járó rész megállapítása céljából végzett számítás
során, amikor a hagyaték az előbbire száll át.
704. Ha hagyatékot követelnek, és az örökhagyó esküt tett a bíróság előtt, a falkai törvény
szerint járó összeget nem abból az összegből kell megállapítani, amelyre az örökhagyó esküt
tett, hanem a követelt vagyon valódi értékéből; mert ami büntetésként keletkezik, az nem
tartozik a falkai törvény hatálya alá.
705. Ugyanez, Episztolák, IV. könyv.
Egy más tulajdonában lévő földterületet önre hagyott. Mivel az örökös csak ésszerűtlen áron
juthatott hozzá, ezért a tényleges értékét jóval meghaladó összegért vásárolta meg, és a
vásárlás eredménye az lett, hogy a falcidai törvény szerint a hagyaték csökkentésére volt
szükség. Kérdezem, hogy ha a földet a tényleges értékén vásárolták volna meg, és a
hagyatékokat nem kellett volna csökkenteni, vajon ebben az esetben az örökösnek jogában
állna-e fenntartani a hagyatéki örökösöknek járó részt, mivel az elhunyt végakaratának
megfelelően a földet az értékénél drágábban vásárolta meg. A válasz az volt, hogy az örökös a
Falcidian Law szerint nem terhelheti a többi örökhagyót azzal, amit a föld valódi árán felül
fizetett az örökhagyónak, mert a gondatlansága éppúgy nem sértheti az örökhagyót, mint
ahogyan az ingatlan tényleges értékének felajánlásával sem mentesülhet a felelősség alól.
706. Ulpianus, A Lex Julia et Papia, I. könyv.
Julianus azt mondja, hogy a Falcidiai törvény alapján esedékes rész becslésénél a következő
szabályt kell betartani, nevezetesen, ha két ígérő vagy két kikötő adós van, és ők társak, akkor
a közös kötelezettséget fel kell osztani közöttük; éppúgy, mintha mindegyikük külön-külön
kikötötte vagy megígérte volna az összeg megfizetését. Ha azonban nem állna fenn közöttük
társulás, az ügy függőben maradna, és számítást kellene végezni annak megállapítására, hogy
mi jár a hitelezők vagyonának, vagy mit kell levonni az adósok vagyonából.
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707. Az elhunyt hagyatékához tartozó bármely vagyontárgyat annak értékén kell felbecsülni,
azaz azon az áron, amelyet a jelen pillanatban fog hozni; és úgy kell érteni, hogy az
értékbecslés nem arra az értékre kell irányulnia, amelyet az ingatlan bizonyos feltételek
mellett képviselne.
708. Paulus, A Lex Julia et Papia, II. könyv.
A vagyontárgy értékét nem aszerint kell megbecsülni, hogy milyen vonzalom vagy
különleges előnyök fűződnek hozzá, hanem aszerint, hogy egy rendes eladás során mennyire
lehet eladni. Ha ugyanis egy apa birtokában van egy rabszolga, aki a vér szerinti fia, akkor
semmivel sem gazdagabb, mert ha a rabszolga más személy birtokában lenne, akkor nagyobb
összeget lenne hajlandó fizetni a visszaszerzéséért, mint valaki más. Az sem tekinthető annak,
aki másnak a természetes fiát birtokolja, hogy az az érték, amelyért eladhatná őt az apjának,
mivel nem az eladásának leendő időpontját kell figyelembe venni, hanem a jelenlegi értékét;
és nem azt, hogy másnak a fia, hanem azt, hogy rabszolgaként mennyit ér. Ugyanez a szabály
vonatkozik egy olyan rabszolgára is, aki kárt okozott, mert senki sem lesz értékesebb attól,
hogy bűncselekményt követett el. Pedius azt mondja, hogy az a rabszolga, akit gazdája halála
után örökösnek neveztek ki, nem azért lesz értékesebb, mert többet hoz majd az eladáskor;
mert abszurd azt feltételezni, hogy ahol engem neveztek ki örökösnek, ott gazdagabb vagyok,
mielőtt elfogadnám a birtokot, vagy ahol a rabszolgámat nevezték ki örökösnek, ott azonnal
gazdagabb leszek, hiszen sok oka lehet annak, hogy miért nem fogadja el a birtokot az én
utasításomra. Az biztos, hogy megszerzi helyettem a birtokot, amikor belép a birtokba, de
képtelenség azt feltételezni, hogy ezáltal gazdagodunk, mielőtt a birtokot megszereznénk.
709. Ha az örökhagyó adósa nem fizetőképes, a követelés csak annyit ér, amennyi tőle
behajtható.
710. A helyek és az idők időnként különbséget okoznak a javak árában, hiszen az olaj nem
ugyanolyan áron kel el Rómában, mint Spanyolországban, és nem ugyanolyan értékű a
tartósan rossz években, mint a kedvező években; ezért ilyen körülmények között a cikkek
értékét nem szabad bizonyos időszakokban való szűkösségükkel, vagy olyasvalami miatt, ami
ritkán fordul elő, meghatározni.
711. Ulpianus, A Lex Julia et Papia, XIII. könyv.
Ha egy végrendeletben a következő rendelkezés szerepel: "Az örökösömnek meg kell fizetnie
tíz aurei-t Lucius Titiusnak, és annyival többet kell neki adni, amennyit a falcidiai törvények
alapján elveszít", akkor az örökhagyó végrendeletét végre kell hajtani.
712. Paulus, A Lex Julia et Papia, VI. könyv.
Ha egy ötven aurei értékű földterületet azzal a feltétellel adományoznak, hogy az, akire
hagyják, ötven aurei-t fizet az örökösnek, sok hatóság úgy véli, hogy az adományozás
érvényes, mivel a feltétel teljesítésének okát megjelölik. Megállapítást nyert, hogy az öröklés
a falkai törvény hatálya alá tartozik. Ahol azonban ötven aurei-t azzal a feltétellel hagynak,
hogy az örökhagyó ötvenet fizet az örökösnek, ott a hagyaték nemcsak érvénytelen, hanem
nevetséges is.
713. Ulpianus, A Lex Julia et Papia, XVIII. könyv.
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A Falcidiai törvény működésével kapcsolatban a következőket kell megjegyezni, amikor a
hagyatékot feltételesen vagy egy bizonyos idő után fizetendő módon hagyják valakire. Ha
valakinek tíz aurei-t feltételhez kötve hagynak, és a feltétel teljesül, például tíz év elteltével,
akkor az említett tíz aurei-t nem úgy kell tekinteni, mintha az örököltre hagyott volna, hanem
egy kisebb összeget, az időközben eltelt időre, és az ezen időközbeni kamatok az eredeti tíz
aurei összeg csökkentését okozzák.
714. Ahogyan a hagyatékok csak akkor válnak esedékessé, ha a tartozások összegének a
hagyatéki vagyonból való levonása után marad egy egyenleg, úgy a mortis causa adományok
sem válnak esedékessé, hanem a hagyaték eladósodása miatt érvényteleníthetők. Ezért, ha az
adósság nagyon nagy, senki sem kaphat mortis causa adományozott vagyont a hagyatéki
vagyonból.
715. Terentius Clemens, A Lex Julia et Papia, IV. könyv.
Ha valakire többet hagynak, mint amennyire törvényesen jogosult, és a falkidi törvényt kell
alkalmazni, először meg kell becsülni az annak alapján járó összeget, hogy a falkidi törvény
által kivételt képező összeg levonása után a fennmaradó összeget ki lehessen fizetni, ha az
nem haladja meg a törvény által meghatározott összeget.
716. Aemilius Macer, A birtokok öt százalékos adójának törvényéről, II. könyv.
Ulpianus szerint a következő szabályt kell elfogadni az ellátandó tartás becslésekor. Az első
évtől a huszadik évig bárkinek e célra hagyott összeget harminc évre kiszámítva, ennek az
összegnek a falcidiai részét kell fenntartani. Húsz évtől huszonöt évig huszonnyolc évre, húsz
évtől harminc évig huszonöt évre, harminc évtől harmincöt évig huszonkét évre, harminc
évtől negyven évig húsz évre, harminc évtől negyven évig húsz évre számítják az összeget;
negyven évtől ötven évig annyi évre számítják, ahány év hiányzik a félnek a hatvanadik
évből, miután egy évet kihagyott; az ötvenediktől az ötvenötödikig kilenc évre számítják az
összeget; az ötvenötödiktől a hatvanadik évig hét évre számítják; és minden hatvan év feletti
életkor esetében, függetlenül attól, hogy mennyi, a számítás öt évre történik. Ulpianus azt is
mondja, hogy ugyanezt a szabályt alkalmazzuk a haszonélvezeti jogból származó hagyatékkal
kapcsolatos számításnál is. Mindazonáltal az a gyakorlat, hogy a számítást az elsőtől a
harmincadik életévig harminc évre végzik, de a harmincadik életév betöltése után annyi évre
végzik, ahány év hiányzik az örökhagyónak a hatvanadik életévéből; ezért a számítást soha
nem végzik harminc évnél hosszabb időre. Végül ugyanígy harminc évre számítják a
számítást, ha a vagyon haszonélvezetét az államra hagyják, akár egyszerűen, akár a játékok
ünneplése céljából.
717. Ha az egyik örökös azt állítja, hogy bizonyos vagyontárgyak egyénileg őt illetik meg, és
utólag bebizonyosodik, hogy azok a hagyaték részét képezik, egyes hatóságok szerint a falsidi
rész nem tartható fenn az említett vagyonból, mert nincs különbség, hogy az örökös
kisajátította-e azt, vagy tagadta, hogy az a hagyatékhoz tartozik. Ezt a véleményt Ulpianus
nagyon helyesen nem fogadja el.
718. Pomponius, Sabinusról, V. könyv.
Amennyiben az ingatlan haszonélvezetét hagyják örökül, a tartozást a hagyaték összes
vagyonából le kell vonni; mivel a szenátusi rendelet szerint nincs olyan vagyon, amely ne
tartozna a haszonélvezettel járó hagyatékba.
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719. Ulpianus, Sabinusról, XIX. könyv.
A Falcidiai részre vonatkozó kikötés azonnal hatályba lép, amikor az a feltétel, amelytől a
hagyaték vagy az adósság függ, teljesül.
720. Paulus, Az ediktumról, XXXII. könyv.
Az örökös a hagyatékhoz való jogának elidegenítésekor rendelkezhet úgy, hogy a falkai
törvény alkalmazása esetén a teljes hagyatékot a vevő fizesse ki, mert ezt a törvényt az örökös
javára hozták, és az utóbbit nem csalja meg, ha ő maga csorbítja saját jogát.
721. Gaius, A praetor rendeletéről a hagyatékokra való hivatkozással, III. könyv.
A hagyaték értékét a hagyaték eladásával járó költségek levonása után kell megbecsülni.
722. Ugyanő, A tartományi ediktumról, XVIII. könyv.
A hagyaték értékelésénél úgy határoztak, hogy annak az örökhagyó halálakor fennálló értékét
kell megállapítani. Ha tehát valakinek száz aurei értékű vagyona van, és az egészet ráhagyja,
akkor az örökhagyóknak nem származik hasznuk abból, ha a hagyaték bejegyzése előtt a
hagyaték a hozzá tartozó rabszolgák révén, vagy a rabszolganők utódainak születéséből, vagy
a nyájak szaporodásából oly mértékben gyarapodik, hogy a hagyatékban foglalt száz aurei
kifizetése után az örökösnek még mindig marad elég a negyedik részre; de ennek ellenére
szükséges lesz a hagyaték negyedik részét levonni. Másrészt, ha az örökhagyó a száz aureiből
hetvenöt aureit hagyott hátra, és a hagyaték bejegyzése előtt az összeg (például tűzvész,
hajótörés vagy a rabszolgák halála miatt) olyan mértékben csökken, hogy nem marad több
hetvenöt aureinál, vagy még ennél is kevesebb, a hagyatékokat teljes egészében ki kell fizetni;
mert ez nem tekinthető az örökös számára károsnak, hiszen szabadon dönthet úgy, hogy nem
fogadja el a hagyatékot. Ezért válik szükségessé, hogy a hagyatékosok kiegyezzenek az
örökössel a hagyaték egy részéért, hogy ne kapjanak semmit, ha az megtagadná a végrendelet
szerinti elfogadást.
723. Nagyon komoly kétségek merülnek fel bizonyos dolgokkal kapcsolatban, amelyek
teljesülésének feltétele az örökhagyó halálának időpontjától függ; vagyis, ha egy tartozás
feltételhez kötött, azt a kikötött vagyonba kell-e számítani, vagy az ígérő hagyatékából kell
levonni? Jelenlegi gyakorlatunk az, hogy azt az összeget, amelyet a kötelezettség eladás
esetén hoz, a kikötő vagyonához hozzáadva, de az ígérő vagyonából levonva kell tekinteni;
vagy a kérdést úgy lehet rendezni, hogy a felek egymásnak biztosítékot adnak; így a
követelést feltétlenül esedékesnek lehet tekinteni, vagy úgy, mintha egyáltalán nem lenne
esedékes; ezért az örökösök és az örökhagyók biztosítékot nyújthatnak egymásnak, hogy a
feltétel bekövetkezése esetén az örökös kifizethesse az örökhagyóknak azt az összeget,
amelyet visszatartott, vagy az örökhagyók visszatéríthessék mindazt, amit a jogosultságukon
felül kaptak.
724. Még abban az esetben is, ha egyes hagyatékokat feltétlenül, másokat pedig feltételhez
kötötten hagytak hátra, és a feltétel teljesült, a falkidi törvényt kell alkalmazni, de a feltétlenül
hagyatékot csak biztosíték nyújtása után kell kifizetni. Ilyen esetben általában az a szokás,
hogy az abszolút módon hagyott hagyatékokat ugyanúgy kell kifizetni, mintha a többi nem
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lett volna feltételesen hagyva; a hagyatékosoknak azonban biztosítékot kell nyújtaniuk, hogy
a feltétel teljesülése után az esetlegesen kapott többletet visszaadják.
725. Az ilyen jellegű kötelezvényt szükségesnek tartják, ha ugyanezen végrendelet bizonyos
rabszolgáknak feltételesen szabadságot biztosít, mivel az említett rabszolgák értékét a feltétel
teljesülése után le kell vonni a hagyaték nagy részéből.
726. Nyilvánvaló, hogy a törvény másként rendelkezik, ha a hagyatékot meghatározott időn
belül fizetendőnek rendelik el, mivel teljesen biztos, hogy a hagyatékot maga az örökhagyó
vagy az örökösei fogják kapni. Azt azonban úgy kell érteni, hogy a hagyatéki vagyonból
annyival kevesebbet vonnak le, amennyit az örökös a kifizetés napjáig a termésből vagy a
kamatokból származó haszonból kap.
727. Ezért a legjobb megoldás az, ha az örökhagyó a vagyonáról való végrendelkezés során
úgy rendelkezik, hogy annak háromnegyedénél több ne maradjon. Ha valaki meghaladja a
háromnegyedet, a törvény erejénél fogva a hagyaték arányosan csökken. Például, ha
valakinek négyszáz aurei vagyona van, és az egészet végrendeletekben hagyja, akkor a
hagyaték negyedét minden egyes örökhagyótól elveszik. Ha háromszázötven aurei-t
hagyatékozna, akkor minden egyes hagyaték nyolcadát vonják le; ha azonban ötszáz aurei-t
hagyna, és csak négyszáz aurei maradna, akkor először az ötödik részt, majd a negyedik részt
vonják le, mert először azt az összeget kell levonni, amely meghaladja a hagyatéki vagyon
értékét, és utána azt, ami az örököst a tényleges vagyonból megilleti.
728. Ugyanő, A praetor ediktumáról a hagyatékokra való hivatkozással, V. könyv.
Ahol azonban azt mondják, hogy az az örökös, akit az elhunyt végrendelete alapján a
negyedrésze megillet, köteles a hagyatékot teljes egészében megfizetni, úgy kell értenünk,
hogy ez akkor érvényes, ha a hagyatékot öröklési jogon kapja, mert amit valaki a
társörököstől örökségként kap, az nem terheli a negyedrésze.
729. Marcellus, Julianus digestájáról, XL. könyv.
Ha a hagyatékot egy örökösnek azért adják, hogy a hagyatékot, valamint a rábízott
vagyonkezelést teljes egészében megfizethesse, a hagyatékra alapított keresetet megtagadják
tőle, ha inkább a falcidai törvény előnyeit kívánja igénybe venni.
730. Gaius, A praetor ediktumáról, III. könyv.
Bármilyen vagyontárgy azonban, amelyet akár egy társörökös, akár egy örökös, akár egy
feltételesen szabaddá váló rabszolga ad, a feltétel teljesítése céljából, nem terhelhető a falkai
részre, mivel azt mortis causa kapják. Nyilvánvaló, hogy ha az örökös a rabszolga
peculiumából pénzt kap, azt arányosan kell a saját részével szemben felszámítania, mert az
említett arányos rész nem mortis causa száll rá, hanem úgy értendő, hogy azt öröklési jogon
szerzi meg.
731. Emiatt úgy határoztak, hogy minden olyan hagyatékot, amelynek elfogadására az
örökhagyóknak nincs joguk, és amely emiatt az örökösöket illeti meg, az utóbbiak nem
öröklési jogon szerzik meg, és ezért azt a negyediket kell megterhelni; mert nem számít, hogy
a vagyont elsősorban rá hagyják-e, vagy az hagyaték után az ő kezében marad.
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732. Ugyanő, A tartományi ediktumról, XVIII. könyv.
Kétségtelen, hogy a falkai törvény által biztosított előnyöket minden egyes örökös igénybe
veheti, és ezért, ha Titius és Seius örökösökké lettek kijelölve, és a hagyaték Titiusra eső fele
kimerül a hagyatékban, így a teljes vagyon negyedrésze Seiusra marad, Titius jogosult lesz a
falkai törvény előnyeire.
733. Ugyanő, A városi prétor ediktumáról a hagyatékokra való hivatkozással, III. könyv.
Ha azonban két örökös közül az egyik nem fogadja el a hagyatékból való részesedését, és a
másik lesz annak egyedüli örököse, akkor a falkai törvényt kell-e alkalmazni, mintha a teljes
hagyatékot eleve az utóbbi örökösre hagyták volna, vagy a két részt külön kell-e tekinteni a
falkai törvény működése szempontjából? Megállapítást nyert, hogy ha annak a része, aki
örökös lett, kimerül a hagyatékból, a hagyatéki örökösöknek az a rész, amelyet nem fogadtak
el, előnyös lesz, azon oknál fogva, hogy azt nem terhelték hagyatékkal, mivel azok, amelyek
az örökös kezében maradnak, vagy egyáltalán semmit, vagy csak egy kis összeget vonnak le
abból, amit a többi örökösnek kell kifizetni. Ha azonban az el nem fogadott rész kimerül,
akkor az ugyanúgy a falkai törvény hatálya alá tartozik, mintha azé lett volna, aki azt
visszautasította.
734. Ugyanő, A tartományi ediktumról, XVIII. könyv.
Kettős végrendelet esetén, amikor a hagyatékra vonatkozóan vizsgálódunk, csak azt a vagyont
kell figyelembe venni, amellyel az apa halálakor rendelkezett, mivel nincs különbség abban,
hogy a fiú apja halála után nyert vagy vesztett-e valamit; és amikor a hagyatékokat vizsgáljuk,
mind az első, mind a második végrendeletben hagyottak járulékkötelesek, éppúgy, mintha
azokat, amelyekkel az örökhagyó a fiát, mint örököst, valamilyen más feltétel mellett hagyta
volna rá.
735. Ugyanő, A praetor ediktumáról a hagyatékokra való hivatkozással, III. könyv.
Ha egy örökhagyó négyszáz aurei értékű hagyatékot hagyott hátra, és miután a serdülőkorát el
nem érő fiát örökösévé nevezte ki, kétszáz aureit hagyott rá, és Titiust és Seiust helyettesítette
örökösként, Titiust pedig száz aurei értékű hagyatékkal bízta meg; nézzük meg, mi a törvény,
ha a kiskorú meghal, mielőtt a két helyettesre bízott hagyatékot kifizetnék. Titius örököse az
egyetlen, aki a falkidi törvényt alkalmazhatja, mert mivel a kiskorú hagyatékának részét
képező kétszáz aurei őt illeti, kétszáz aureival tartozik majd a hagyaték miatt, vagyis százzal
abból a kétszázból, amellyel a kiskorú tartozott, és abból a százból, amelynek megfizetésére
az örökhagyó őt magát kötelezte. Ezért, miután levonta mindezen összegek egynegyedét,
ötven marad neki. A Falcidiai törvény azonban személyesen Seiusra nem alkalmazható, mivel
a kétszáz aurei a kiskorú hagyatékának részeként őt illeti meg, és a kiskorú által hagyott
kétszázból százzal tartozik majd örökségként. Ha azonban a kiskorú maga fizetné ki a
hagyatékokat, gyámjainak gondoskodniuk kell arról, hogy a hagyatéki örökösök biztosítékot
nyújtsanak neki.
736. Vannak bizonyos örökségek, amelyek nem oszthatók meg; ilyenek például az útjogok, az
áthaladási jogok és a földeken való áthajtás jogai, mivel az ilyen jellegű dolgok részben nem
tartozhatnak senkihez. Ha azonban egy örököst arra utasítanak, hogy építsen valamilyen
közművet egy önkormányzat számára, akkor a hagyaték osztatlan örökségnek minősül, mert
nem értik, hogy ő épített fürdőt, színházat vagy versenypályát, amíg az nem nyerte el a
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megfelelő formáját, ami csak a befejezéskor történik meg. Az ilyen esetekben, még ha több
örökös is van, ők külön-külön felelnek, és a hagyaték valamennyi örökhagyót megilleti.
Ennélfogva, ahol olyan hagyatékot tesznek, amely nem osztható, az teljes egészében az
örökhagyót illeti meg. Az örökös mégis mentesülhet, ha a hagyaték értékének becslése után
értesíti az örökhagyót, hogy adja vissza neki a hagyatékból rá eső részt. Ha ezt nem teszi meg,
az örökös csalásra hivatkozva kivételt tehet a hagyaték visszaszerzése érdekében az
örökhagyó által indított perrel szemben.
737. Ugyanő, A tartományi ediktumról, XVIII. könyv.
A haszonélvezeti jog hagyatéka azonban a falkidi törvény értelmében számítás alá esik, mivel
megosztható; így ha két félre hagyják, a törvény értelmében mindkettőjüket megilleti a rá eső
rész.
738. Ha a hozományt a feleségre hagyják, az nem tartozik a falkidi törvény hatálya alá, mivel
úgy tekintik, hogy a feleség a saját tulajdonát kapta.
739. A Falcidai törvény kifejezetten előírja, hogy az olyan ingatlan, amelyet a feleség
használatára vásároltak vagy készítettek elő, nem tartozik a törvény hatálya alá.
740. Ulpianus, Disputációk, VIII. könyv.
Felmerült a kérdés, hogy ha egy örökhagyó, akinek egyetlen hagyatéka négyszáz aurei
követelésből állt, az adósára hagyta a követelés elengedését, de négyszáz aureit Seiusra
hagyott, ha az adós fizetésképtelenné válik, vagy nem éri meg a száz aureit, akkor a falkidi
törvény szerint ki-ki mennyit lenne köteles hozzájárulni. Kijelentettem, hogy a Falcidiai
Törvény azt irányozta elő, hogy egynegyedet az örökösnek kell fizetni abból, ami a
hagyatékból beszerezhető, a fennmaradó háromnegyedet pedig az örökösök között kell
szétosztani. Ezért, ha egy nem tökéletesen jó követelés a hagyaték részét képezi, akkor a
beszedhető követelés arányos felosztását kell elvégezni, a maradékot pedig értékesíteni kell,
hogy az értékét, amit el lehet adni, csak a hagyatéki vagyonba kelljen beszámítani. Ha
azonban a követelés elengedését az adósra hagyják, akkor ő maga fizetőképesnek tekintendő,
és ami őt magát illeti, gazdag, bár ha azt az összeget kapta volna meg, amivel mortis causa
tartozott, akkor úgy tekintendő, hogy négyszáz aureit kapott volna, még akkor is, ha semmit
sem tud fizetni, mert úgy értelmezik, hogy teljes mértékben mentesült a felelősség alól, még
akkor is, ha esetleg semmit sem kap, ha felmentik; és ezért a falkidi törvény alkalmazásával
az örökösnek háromszáz aureiért kell neki nyugtát adnia, és a száz aurei kötelezettség
maradékát vissza kell tartania, mert ha az adós fizetőképessé válik, csak száz aureit szedhet be
tőle. Ugyanezt a szabályt kell alkalmazni akkor is, ha mortis causa adományozás miatt az
adósnak négyszáz aureiról adnak nyugtát. Ezért nagyon helyesen állapították meg, hogy az
elengedés hatása függőben marad, mert ha a halál időpontjában a teljes négyszáz aurei az adós
tulajdonában találják, a háromszáz aurei elengedése érvényes lesz. Ha azonban ezen felül
olyan vagyontárgyat találnak, amely elegendő lenne az örökös negyedik részére, az elengedés
a teljes négyszáz aurei összegre érvényes. Ha azonban az adós csak száz aureit tud fizetni,
abból az okból, hogy saját maga szempontjából mindig fizetőképesnek tekintendő, száz aureit
kell visszafizetnie az örökösnek. Mivel tehát az adós egyénileg fizetőképesnek tekintendő, az
eredmény az lesz, hogy ha örökös kerülne kijelölésre, és az adósra hagyna egy felmentést, és
négyszáz aureit valaki másra; ha az adós fizetőképes, az örökös a háromszáz aureiből
százötvenet megtarthat, és százötvenet kifizethet az örökhagyónak, és ily módon megkapja a
száz aureit. Ha azonban az adós csak száz aurei-t tud fizetni, akkor ennek egynegyedét az
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örökösnek kell fenntartania, és következésképpen a kifizethető száz aurei négy részre oszlik,
amelynek háromnegyede az örökhagyóké lesz, az örökösnek huszonöt, a fizetésképtelen
adósnak százötven aurei-t ír jóvá, a követelésnek azt a részét, amelyet nem lehet behajtani, el
kell adni, és ezt kell a hagyatékhoz tartozó egyetlen vagyontárgynak tekinteni. Ha azonban az
adós semmit sem tud fizetni, akkor az említett százötven aureiért is mentesülnie kell a
felelősség alól, és Neratius szerint a követelés fennmaradó részét el kell adni, ezt a véleményt
mi is helyeseljük.
741. Julianus, Digest, XII. könyv.
Ha a fiad hitelezője téged nevezne ki örökösének, és te a falkidi törvény szerint neked járó
részt szeretnéd megkapni, akkor a hagyaték bejegyzésének időpontjában fennálló peculium
összegét a negyedik részedbe kell beszámítani.
742. Ugyanez, Digest, XIII. könyv.
Néha előfordul olyan eset, amikor az örökös jogosult a keresetre, noha az örökhagyó nem
élhetett volna vele; mint például amikor a gyám, amikor a gyám a gyámoltjára háruló
hagyatékot kifizette, nem kötött olyan megállapodást az örökhagyókkal, amely kötelezte
volna őket arra, hogy a falkai törvény által megengedett összeg felett kapott összeget
visszafizessék. A gyámolt ugyan nem indíthat pert a gyámja ellen emiatt, de az utóbbi felel a
kiskorú örökösével szemben.
743. Ugyanez, Digest, XVIII. könyv.
Ha a férj apjának hozományt adtak, és a fiú egyedül örököl az apja után, akkor a hozományt
elsősorban a hagyaték és a falkai rész összegének kiszámításakor kell figyelembe venni, és
tartozásként levonják; ellenkező esetben úgy tűnik, hogy a feleségnek nem volt hozománya.
Ha azonban a fiúnak külföldi társörököse van, akkor a hozománynak azt a részét, amelyet az
apjától örököl, mindig levonhatja a hagyaték tartozásaként, és a társörököse is megteheti ezt,
mielőtt a hozományt a fiú megkapta volna.
744. Ugyanaz, Digest, XL. könyv.
Titia végrendeletében testvérét, Titiust nevezte ki örököseivé a vagyonának egyharmad
részére, és megbízta, hogy a vagyon egynegyed részét lefoglalva adja át Secundának és
Proculának. Bizonyos földterületeket is a bátyjára hagyott elsőbbségi hagyatékként.
Kérdezem, hogy Titius megtarthatja-e az összes földet, amelyet ily módon ráhagyott, vagy
csak azt, ami arányban állt a hagyaték azon részével, amelyet a kedvezményezetteknek való
átadásra kértek tőle. Azt válaszoltam, hogy Titius megtarthatja az egész hagyatékot, de az
említett földterület tizenketted részét a negyedére kell terhelnie. Ha nem lett volna kimondva,
hogy a hagyaték negyedik részét le kell vonni, akkor a falkai törvény értelmében kénytelen
lett volna a föld egész harmadát a negyedik részébe beszámítani, mivel a falkai törvény ebben
az esetben az örökhagyó kívánsága ellenében működik.
745. Ugyanaz, Digest, LXI. könyv.
Ha valaki száz aurei értékű földterületből álló birtokot hagyott hátra, és megbízta örökösét,
hogy azt ötvenért adja el Titiusnak, akkor nem tekinthető úgy, hogy ötvennél többet
adományozott, és ezért a falkidi törvény nem alkalmazható.
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(1). Továbbá, ha az örökhagyónak két, egyenként száz aurei értékű földrészletből álló birtoka
van, és Titiust és engem nevez ki örököseinek, és megbíz engem, hogy a Kornéliai birtokot
adjam el Titiusnak ötven aureiért, és másrészt, megbízza Titiust, hogy a Seian birtokot ötven
aureiért adja el nekem, nem hiszem, hogy a Falcidiai törvényt kell alkalmazni, mivel az
örökösök mindegyike öröklési jogon jogosult lesz az egyik földrészlet felére, ami egyenlő a
birtok felével. Mert kétségtelen, hogy akit a corneli birtok eladásával bíznak meg, az örökös
jogon jogosult lesz a seiani birtok felére, és az is, akit a seiani birtok eladásával bíznak meg,
örökös jogon megtarthatja a corneli birtok felét.
746. Ha valaki olyan személyt nevezne ki örökösnek, akinek halálakor száz aurei fizetésére
kérték fel, a száz aureit le kell vonni a falkidi törvény szerint járó rész kiszámításakor, mert ha
valaki más lett volna az örökös, az említett száz aurei a hagyaték tartozásai közé tartozott
volna.
747. Ha téged és Titiust egy-egy birtok negyedrészének örökösévé neveznek ki, majd a
fennmaradó felének örökösévé neveznek ki egy feltétellel, és hagyatékokat, valamint a
rabszolgák szabadságát is meghagyják, akkor a szabadságukat meg kell kapniuk, és az összes
hagyatékot ki kell fizetni, amíg a feltétel fennáll; mert ha a feltétel teljesül, és te leszel az
örökös, akkor mind a hagyaték, mind a szabadság megadása érvényes lesz; vagy ha a feltétel
nem teljesül, akkor Titius és te leszel az örökösök. Ha azt kérdezed, hogyan lehet a falkidiusi
részt megbecsülni, és ha a feltétel teljesül, nem kell-e a te negyededet és a te feledet
összevonni, és ezért a falkidiusi részt a hagyaték háromnegyedére kell számítani, ha te fizeted
ki azokat a hagyatékokat, amelyekkel feltétlenül te vagy az örökös, akkor azt a
véleményünket adjuk, hogy a két részt össze kell vonni.
748. Amikor egy örökhagyó a serdülőkor alatti fiát és Titiust egyenlő arányban örökösökké
nevezte ki a hagyatékából, és a fiát a teljes felének megfelelő összegű hagyatékkal terhelte,
Titiust azonban semmivel sem terhelte, és a fiát Titiusra cserélte, Titius a kinevezése alapján
lépett a hagyatékba, a kiskorú fiú pedig meghalt, és a csere révén Titius lett az örököse,
felmerült a kérdés, hogy mennyit kell hagyatékként fizetnie. Úgy határoztak, hogy a
hagyatékokat teljes egészében meg kell fizetnie, mivel a két hagyatéki fél összeolvadása miatt
a falkidi törvény a teljes örökségre vonatkozik, és így a hagyatékokat minden levonás nélkül
kell megfizetnie. Ez azonban csak akkor igaz, ha a fiú meghal, mielőtt apja örököse lenne. De
ha mégis az örökösévé válna, a helyettesnek nem kellene többet fizetnie a hagyatékból, mint
amennyire a kiskorú köteles lett volna, mert nem a saját nevében, hanem az elhunyt kiskorú
nevében kötelezett, aki nem lett volna köteles a felének háromnegyedénél többet átadni a
hagyatékosoknak.
749. Ha azonban az idegen örökös teljes felét hagyta volna, és a tanulói helyettesítés folytán a
kiskorú örökös örökösévé válik, akit nem terheltek semmilyen hagyatékkal, akkor azt lehet
mondani, hogy azok megnövekednek, és ugyanúgy kell eljárni, mintha a fél bármelyik örökös
helyébe lépett volna, és mivel az utóbbi megtagadta a hagyaték elfogadását, a helyettesítőt az
egész hagyaték megilleti; azon oknál fogva, hogy a helyettesítő a falkai törvény szerint járó
rész megállapításakor mindig figyelembe veszi az apa által hátrahagyott vagyon összegét.
750. Ugyanezt kell mondani akkor is, ha az apa két kiskorú gyermekét nevezi ki örökösének,
és egymást helyettesítik, mivel ilyen körülmények között a hagyaték a másikra száll a
helyettesítés jogán, és a falkai törvény összegét kell megállapítani.
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751. Ha az örökhagyónak két kiskorú fia volt, és az egyiket örökösévé nevezte ki, a másikat
pedig kitagadta, majd ezt követően a kitagadott fiú helyébe a kitagadott fiú lépett, akit
örökösnek nevezett ki, majd a kitagadott fiú helyébe Maevius lépett, és őt bízta meg a
hagyaték kifizetésével, akkor a kitagadott testvér lett a másik örökösévé, aki ezt követően
meghalt. Mivel apja végrendelete szerint az utóbbi hagyatéka a helyettesítés értelmében
örökös jogon szállt rá, azt lehet mondani, hogy a hagyatékokat, amelyekkel őt bízták meg, a
falkidiusi rész levonása után abból a vagyonból kell kifizetni, amelyet az apa halálakor
hagyott hátra. A következő eset nem áll ellentétben ezzel a véleménnyel, nevezetesen: amikor
az apa örökséget hagy az apjától megfosztott fiára, a szubsztitúció nem köteles a hagyatékot
emiatt kifizetni; mert ebben az esetben a fiú nem az apja vagyonának egy részét kapja, hanem
csak egy hagyatékot. Mégis, valaki felteheti a kérdést, hogy mi a teendő, ha a kitagadott fiú
nem lett a törvény vagy valamely harmadik személy közreműködésével a helyettesítés alapján
testvére örököse, és ezután a serdülőkor elérése előtt meghal. Megállapítható-e ilyen
körülmények között, hogy a helyettesítőnek meg kell fizetnie a rá háruló örökséget?
Semmiképpen sem. Ugyanis nem mindegy, hogy az örökségtől megfosztott fiú a helyettesítés
révén vagy más módon válik-e testvére örökösévé, és nyilvánvaló, hogy az egyik esetben az
apa megterhelheti a fiút a hagyatékkal, a másikban viszont nem; és ezért az értelemmel
összeegyeztethető az a megállapítás, hogy az örökhagyónak a helyettesítéssel szemben nincs
több joga, mint amennyivel a helyettesítéssel szemben rendelkezett volna azzal szemben,
akinek a helyére őt rendelték.
752. Egy kiskorú társörökös, miután a falcidai részt fenntartotta, az örökhagyó által hagyott
hagyatékot a hagyatékból való részesedésének arányában fizette ki. Ezután a kiskorú meghalt,
a másik a helyettesítés folytán az ő örököse lett, és miután a hagyatéknak a kiskorút megillető
fele kimerült, a Falcidai törvény szerint járó részt le kell vonni az összes hagyatékból, így
miután mindazokat, amelyek őt és a kiskorút terhelik, hozzájárulás alá vonták, a hagyaték
negyedik része az ő birtokában marad; mert bár ő a kiskorú örököse, mégis meg kell tenni a
Falcidai törvény szerinti levonást, mintha ő lett volna az apja örököse. A hagyaték, amellyel
az örököst terhelte, és amely több mint háromnegyed részét tette ki, nem növelhető, kivéve,
ha az örökös, akit a hagyaték egy részére kijelöltek, és aki a társörökös helyébe lépett, a
falkidai rész levonása után, míg a társörökös tanácskozik, a hagyatékot kifizeti; majd miután
az utóbbi visszautasította a hagyatékot, a másiknak a helyettesítés alapján a fennmaradó részt
is meg kell szereznie.
753. Africanus, Questions, V. könyv.
Ha egy ember, akinek négyszáz aurei értékű birtoka volt, háromszáz aureit hagyott rád, majd
rád hagyott egy száz aurei értékű földterületet azzal a feltétellel, hogy a falkai törvény nem
vonatkozik a végrendeletére, felmerül a kérdés, hogy mi a szabály? Azt válaszoltam, hogy ez
egyike azoknak a zavarba ejtő kérdéseknek, amelyeket a dialektikusok tárgyalnak, és
amelyeket ők szofisztikusnak vagy illuzórikusnak neveznek; mert egy ilyen esetben bármit is
döntünk igaznak, hamisnak fogjuk találni. Ha ugyanis azt mondanánk, hogy a rád hagyott
hagyaték érvényes, akkor alapot adnánk a Falcidai törvény alkalmazására, és ezért a hagyaték
nem lesz kifizethető, mivel a feltétel nem teljesült. Ha viszont a hagyatékot nem tekintjük
érvényesnek, mert a feltétel nem teljesült, akkor nem lesz ok a falkai törvény alkalmazására.
Ha azonban a törvény nem alkalmazható, és a feltételnek teljesülnie kell, akkor jogosult lesz
az örökhagyásra. Mivel azonban úgy tűnik, hogy az örökhagyó szándéka az volt, hogy a többi
hagyatékot ne csökkentsék az ön miatt, a jobb vélemény szerint úgy kell dönteni, hogy a
feltétel, amelytől az ön hagyatéka függ, nem teljesült.
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754. Mit mondjunk tehát, ha az örökhagyó kétszáz aurei-t hagyott más hagyatékban, és neked
kétszáz aurei-t hagyott ugyanilyen feltétel mellett, mert a feltétel, amelytől a hagyatékod függ,
vagy teljesült, vagy nem teljesült; tehát vagy az egészre leszel jogosult, vagy semmire, és ezt
igazságtalannak és az örökhagyó szándékával ellentétesnek fogják tekinteni. Ismét nem
ésszerű azt állítani, hogy önnek joga van a hagyaték egy részére, amikor az szükséges ahhoz,
hogy a feltétel, amelytől az egész hagyaték függ, vagy teljesült, vagy nem teljesült. Ezért az
egész ügyet a csaláson alapuló kivétel igénybevételével kell elintézni.
755. Ezért, ha az örökhagyó a kívánságának teljesítését kívánja elérni, a következőképpen kell
rendelkeznie: "Ha többet hagytam vagy hagynék hátra, mint ami a Falcidai Törvény szerint
törvényes, akkor az örökösömnek meg kell vonnia annyit, amennyi szükséges ahhoz, hogy a
negyedét pótolja abból a hagyatékból, amelyet Titiusra hagytam.".
756. Ha az örökhagyó kétszáz aurei vagyont hagyott hátra, és rám hagyott száz azonnal
fizetendő, valamint száz feltételesen neked fizetendő, és a feltétel egy idő után teljesült,
azonban úgy, hogy a rád hagyott jövedelemből az örökös nem kapott többet huszonöt
aureinél, akkor jogosult lesz a falkidi törvény előnyeire, és nekünk huszonöt aureit kell
fizetnünk neki, és ezen felül az időközbeni ötven aurei kamatát is, ami (például) öt aureit tesz
ki. Mivel tehát harminc aureit kell fizetni, egyes hatóságok szerint mindkettőnknek tizenöt
aurei jár, amely vélemény teljesen helytelen; mert bár mindketten ugyanannyit kaptunk, mégis
nyilvánvaló, hogy az én örökségem valamivel értékesebb, mint a tiéd. Ezért azt kell eldönteni,
hogy a te örökségedet csökkenti az az összeg, amelyet az örökös a haszonból kapott; és ennek
megfelelően a következő számítást kell végezni, nevezetesen, hogy amit az örökösnek kell
fizetnie, azt hét részre kell osztani, amelyből nekem négyet kell fizetnem, neked pedig hármat,
mivel az én örökségem egy negyeddel nagyobb, mint a tiéd.
757. Marcianus, Institutes, VII. könyv.
Az isteni Severus és Antoninus egy rezcriptumban kimondta, hogy a gyermekek eltartására
hagyott pénz a falkidiánus törvény hatálya alá tartozik, és hogy a tartomány kormányzójának
kötelessége gondoskodni arról, hogy azt fizetőképes személyeknek adják kölcsön.
758. Az isteni Severus és Antoninus egy általános, Bononius Maximushoz intézett
rescriptumban kimondta, hogy kamatot kell fizetnie mindenkinek, aki csalás céljából
hivatkozik a falkidiánus törvény előnyeire.
759. Florentinus, Institutes, XI. könyv.
Ha egy örökös, akit egy bizalmi vagyonkezelői szerződéssel bíztak meg azzal, hogy egy
bizonyos pénzösszeg átadása után a hagyatékot átadja valakinek, megtagadja az örökhagyó
akaratának végrehajtását, és utólag a falkai törvény előnyeit kívánja igénybe venni, még ha a
pénzt nem is fizették ki annak, akit annak átvételekor a hagyaték átadására kértek, mégis
kénytelen lesz végrehajtani a bizalmi vagyonkezelői szerződést, mivel a falkai rész helyébe az
lép, amit az örökhagyó neki akart adni.
760. Marcianus, Institutes, XIII. könyv.
Az örökösnek a falkidi törvény szerint a hagyaték negyedrészeként jár mindaz, amit e
minőségében szerez, de nem jár neki olyan vagyontárgy, amelyre öröklési jogon tarthat
igényt, vagy amelyet örökségként, vagy bizalmi vagy feltétel teljesítése érdekében kapott;
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mert ezek egyike sem tartozik a negyedrészéhez. Ha azonban egy bizalmi vagyonkezelői
szerződés feltételei szerint az egész hagyaték átruházására kötelezik, vagy ha vagy hagyatékot
hagynak rá, vagy ő lesz a kedvezményezettje egy bizalmi vagyonkezelői szerződésnek, vagy
ha arra utasítják, hogy bizonyos vagyontárgyakat vegyen át elsőbbségi hagyatékként, vagy
hogy valamit vonjon le vagy tartson vissza a hagyatékból, akkor ez is a negyedik részébe
tartozik. Az a rész azonban, amelyet a társörököstől kap, nem számít bele. Még akkor is, ha
arra kérik, hogy a hagyatékot egy bizonyos pénzösszeg átvételekor adja át, amit kap, azt a
negyedrészébe kell beszámítani, ahogyan azt az Isteni Pius döntötte. És ha a vagyonkezelő
kedvezményezettje valamilyen feltételnek megfelelően ad neki valamit, akkor meg kell
jegyezni, hogy ezt is bele kell számítani a negyedébe. Ha azonban az örökös valamit kap az
örökhagyótól egy feltétel teljesítése céljából, ez nem tartozik a Falcidiai Törvény hatálya alá;
ha tehát az elhunyt száz aurei értékű földterületet hagyott, feltéve, hogy az örökhagyó ötvenet
fizetett az örökösnek, a hagyatékot száznak kell számítani, és az örökösnek a hagyatékból
való részesedése mellett ötven jár, és ezt nem kell a negyedébe beszámítani.
761. Macer, A katonai ügyekről, II. könyv.
Ha egy katona, miután végrendelkezett, elrendeli, hogy hagyatékának felét neked adják át,
majd leszerelését követően egy kiegészítést tesz, amelyben kéri, hogy hagyatékának másik
felét Titiusnak adják át, és egy évvel leszerelése után meghal, akkor az örökös megtartja a
negyedét abból, ami neked és Titiusnak járna; mert az örökhagyó olyan időpontban halt meg,
amikor végrendelete nem részesülhetett a katonai végrendeletekre vonatkozó császári
kiváltságok előnyeiben. Ha azonban a leszerelését követő egy éven belül halna meg, akkor
egyedül Titiusnak kell elszenvednie a Falcidian negyedrész levonását, mert a vagyonkezelő
akkor hagyta rá a vagyont, amikor az örökhagyó a katonai jog szerint nem tehetett
végrendeletet.
762. Papiniamis, Kérdések, XX. könyv.
Egy örököst azzal a feltétellel bíztak meg, hogy egy birtokot Maeviusra ruházzon át, hogy
száz aurei-t kapjon tőle, és halálakor a pénzt Titiusra hagyja. Noha az említett száz aurei
elegendő volt a hagyaték egynegyedét alkotni, a későbbi megbízás miatt mégis lesz alapja az
első hagyaték egynegyedének visszatartásának; ugyanis az isteni Hadrianus egyik alkotmánya
szerint az összeg csak akkor esik a falkidiánus törvény hatálya alá, ha az örökös kezében
marad; de a falkidiánus törvény hatálya alá csak az tartozik, akire a hagyatékot hagyatékolták,
ezért az nem vonatkozik a mortis causa adományozott száz aureira. Nyilvánvaló, hogy ha
valaki a következő végrendelkezést teszi: "Arra kérlek, hogy hagyatékomat száz aurei
átvételével ruházd át", és az örökhagyó nem jelöl ki senkit a pénz kifizetésére, azt az örökös a
trebelli szenátusi rendelet értelmében visszatarthatja és levonhatja, ha az elegendő a
negyedrészének kiegyenlítésére.
763. Scaevola, Digest, XXI. könyv.
Egy örökhagyó, miután fiát és lányát örökösökké jelölte ki, bizonyos vagyontárgyakat
mindkettőjükre elsőbbségi hagyatékként hagyott, de sokkal kevesebbet hagyott a lányára,
mint a fiára. Az előbbi részére ezen felül egy házat is hagyott, amely meg volt terhelve,
beleértve minden hozzá tartozó dolgot és minden használati tárgyat, és a következő záradékot
fűzte hozzá: "Ezt az örökbeadást azzal a feltétellel teszem, hogy Titius, a fiam szabad embere,
az említett házon esedékes adósságokat kifizeti, és ha ezt megteszi, a ház mindkettőjük közös
tulajdona lesz." A ház a fiamnak és a fiamnak közös tulajdonát képezi. Ha a leány a falkai
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törvény előnyeit kívánta volna igénybe venni a negyedrészének fenntartása céljából, felmerült
a kérdés, hogy a tartozást le kell-e vonni a hagyaték rá eső részéből, és a megmaradt részből
kell-e megkapnia a negyedrészét. A válasz az volt, hogy a törvény szerint igényt tarthat rá, de
nem fogadhatja el azt, ami rá maradt, ha az elegendő a negyedrészének a kitöltésére, anélkül,
hogy eleget tenne az elhunyt akaratának, és nem fizetné meg azt, amivel őt terhelték.
764. Ugyanaz, Digest, XXI. könyv.
Egy férj rendelkezett a felesége vagyonával, amely nem tartalmazta a hozományát, és mivel
az asszony meghalt, mielőtt a férje számot adott volna neki a vagyonkezeléséről, a férjét
hagyta örökösnek a teljes vagyonára, és megbízta őt, hogy halálakor tíz részt adjon át abból a
közös fiuknak, két részt pedig az unokájának. Felmerült a kérdés, hogy amit a férj kezében
maradt a vagyonkezelésből, azt a fiának kell-e átadni a többi vagyontárgyakkal együtt, a
hagyaték tíz részének arányában. A válasz az volt, hogy ami a férj tartozott a hagyatéknak, az
is beleszámít a felosztásba.
765. Egy lány apai nagybátyja, akit az anyja megkért, hogy ha a lány a serdülőkor elérése
előtt meghal, akkor a vagyonát Titiusra ruházza át, így a lány törvényes örököse lett. A
falcidiai törvény alapján járó összeg becslésénél az örökös azt kívánta, hogy a hagyatékból
vonják le azt a tőkét, amelynek kamataiból az elhunyt kiskorú több személynek fizetett pénzt,
amely az örökhagyó számlájára nyújtott tartásdíjért járt. Ha ezt a levonást végrehajtja,
felmerült a kérdés, hogy kell-e biztosítékot adnia az említett pénzösszegek tőkéjének
kifizetésére, amelynek összegét az egyes támogatásra jogosultak halálának időpontja szerint
kell meghatározni. A válasz az volt, hogy adjon ilyen biztosítékot.
766. Három évvel a hagyatékba lépést követően egy örökös a falkai törvényt kívánta
érvényesíteni az örökhagyókkal szemben, amiért az örökhagyó bizonyos gyámságokat kezelt,
amelyekről még nem adtak számot, és mert tagadta, hogy a kiskorút megillető követelésekből
annyi követelés behajtható lenne, amennyit az örökhagyó által adott biztosíték miatt levontak.
Felmerült a kérdés, hogy az örökhagyók kérésére kell-e másolatot készíteni az elhunyt
számláiról és a hagyatékhoz tartozó összes iratról, valamint a gyámoltaknak járó összegekről
szóló kimutatásról, hogy az örökös ne tudjon olyan iratokat bemutatni, amelyeket kiválaszt, és
ily módon becsapni az örökhagyókat. A válasz az volt, hogy a bíróság kötelessége
megvizsgálni minden olyan dokumentumot, amely alapján megállapítható a hagyaték összege.
767. Ugyanazok, kérdések, nyilvánosan megvitatott.
Ha egy civil végrendelkezik, mielőtt katona lesz, majd a katonai szolgálati ideje alatt
végrendelkezik, a Falcidai törvény nem vonatkozik a végrendeletre, de a végrendeletre igen.

3. cím. Ahol azt mondják, hogy többet hagytak örökül bárkinek, mint
amennyit a falkai törvény megenged
768. Ulpianus, Az ediktumról, LXXIX. könyv.
Ha valakire több vagyont hagynak, mint amennyit a törvény megenged, és alapos ok van arra,
hogy kétségbe vonják, hogy a falcidai törvény alkalmazandó-e vagy sem, a prétor az örökös
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segítségére siet, és kötelezi az örökhagyót, hogy nyújtson neki biztosítékot arra, hogy ha
kiderül, hogy nagyobb örökséget kapott, mint amire a falcidai törvény szerint jogosult, akkor
a többletnek megfelelő összeget visszafizeti neki, és hogy nem kísérlik meg becsapni őt.
769. Nincs különbség, hogy ez az első végrendeletben, a tanulói helyettesítésben vagy
mindkettőben történik-e, mivel már eldőlt, hogy a falkidi törvényt csak egyszer kell
alkalmazni, még akkor is, ha két végrendelet van, és hogy minden hagyaték járulékköteles
lesz, nemcsak az, amely a kiskorút terheli, hanem az is, amelyet a helyettese köteles
megfizetni.
770. Amennyiben a gyámoltra vonatkozóan nem született megállapodás, az örökös jogosult a
gyámság alapján a gyámmal szemben gyámsági pert indítani. De, ahogy Pomponius mondja,
a kikötés magára a gyámoltra és az örökösre is vonatkozhat, ebben az esetben a falkidiánus
jog már életében hatályba lép. Ugyanezt a szabályt állapítja meg a gyámsági keresetre való
hivatkozással is.
771. Marcellus azt mondja, hogy egy férfi, akinek a vagyona négyszáz aurei volt, örökösévé a
fiát nevezte ki, aki még nem érte el a serdülőkort, Titiust és Seiust helyettesítette, és a kiskorút
nem terhelte semmilyen örökséggel, hanem Titiust bízta meg háromszáz aurei kifizetésével.
Marcellus megkérdezi, hogy kétszáz vagy százötven aurei-t kell-e fizetnie a helyettesnek,
mivel semmilyen körülmények között nem kötelezhető háromszáz aurei fizetésére. Nekem az
tűnik a jobbik véleménynek, hogy nem szabadna kötelezni, hogy a legátusoknak a saját
részénél többet fizessen, és semmiképpen sem szabadna kevesebbet fizetnie. Ebből az
következik, hogy a kikötés nem lép hatályba, amennyiben csak őt érinti, hanem azt
valamennyi örökös javára végre kell hajtani, mivel a falkai törvény a megfelelő ok
bizonyítása után válik alkalmazandóvá, és a hagyaték összege és a hagyatéki tartozások
összege határozza meg.
772. Ha a hagyaték eladósodottsága nyilvánvaló vagy biztos, a számítás könnyen elvégezhető.
Ha azonban a tartozás még bizonytalan, vagy azért, mert az valamilyen feltételtől függ, vagy
mert a hitelező keresetet indított a követelése behajtására, és a peres eljárás még nem zárult le,
akkor a bizonytalanság miatt kétséges, hogy mennyi jár az örökhagyónak.
773. Napjainkban valami ehhez nagyon hasonló történik a trösztökkel kapcsolatban.
774. Amikor azt mondják, hogy a falkidi törvényt kell alkalmazni, rendszerint kijelölnek egy
döntőbírót, aki felbecsüli a hagyaték összegét, még akkor is, ha csak egy személy követeli a
nagyon mérsékelt vagyonkezelés végrehajtását. Az ilyen jellegű becslés nem sérthet másokat,
akiket nem idéztek a döntőbíró elé. Mégis az a szokás, hogy a bizalmi vagyonkezelő többi
kedvezményezettjét az örökös értesíti, hogy jelenjenek meg a választottbíró előtt, és ott
ismertessék ügyüket. Gyakran a hitelezőket is értesítik, hogy követeléseiket a választottbíró
előtt bizonyítsák. Csak akkor ésszerű, hogy az örököst meghallgatják a hagyatéki örökösök és
a bizalmi vagyonkezelő kedvezményezettjeinek követeléseivel szemben, ha felajánlja, hogy
kifizet mindent, ami megmarad, és egy ilyen kikötéssel kívánja megvédeni magát.
775. Amennyiben bizonyos azonnal esedékes hagyatékokat hagynak hátrahagyva, míg mások
feltételhez kötöttek, ezt a kikötést a feltételes hagyatékokra való hivatkozással kell megtenni,
feltéve, hogy az azonnal esedékes hagyatékokat teljes mértékben kifizetik. Végül Julianus azt
mondja, hogy amennyiben a hagyatékokat feltétlenül és feltételesen hagyják, annak
érdekében, hogy a falkai törvény ne lépjen hatályba, ha a feltétel teljesül, a feltétlenül hagyott
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hagyatékok behajtására nem adható kereset, kivéve, ha az örökösnek biztosítékot adnak arra,
hogy visszafizeti mindazt, amit a falkai törvény által megengedettnél nagyobb mértékben
kapott.
776. Julianus azt is mondja, hogy ha egy hagyaték egynegyedét feltételesen hagyják egy
személyre, és annak háromnegyedét abszolút módon hagyják, akkor biztosítékot kell nyújtani
a Falcidiai törvény által engedélyezett összeg felett kapott összeg visszafizetésére.
777. Ezért ez a kikötés is megkövetelhető, mert bár az örökös visszakaphatja az általa
kifizetett többletet, mégis előfordulhat, hogy az a fél, akinek a kifizetés történt, nem bizonyul
fizetőképesnek, és emiatt a kifizetett összeg elveszik.
778. Elmondható, hogy ezt a kikötést a mortis causa adományokra való hivatkozással is meg
kell kötni.
779. A kikötés e szavai: "Amit esetleg a falkai törvény által megengedettnél több örökségként
kaptál", nemcsak arra vonatkoznak, aki többet kapott, mint amennyit a falkai törvény
megenged, és akinek egy részét vissza kell fizetnie, egy részét pedig megtarthatja, hanem
olyan személyre is vonatkoznak, aki köteles az egész örökségét visszafizetni, mert meg kell
érteni, hogy a falkai törvény néha a kifizetett örökség egy részét, néha pedig az egészet
visszavonja. Mivel ugyanis a falkidi rész kiszámítása azután történik, hogy számba vették az
adósságot, gyakran előfordul, hogy más adósságot fedeznek fel, vagy olyan feltétel teljesül,
amelytől egy adósság kifizetése függött, és a hagyaték teljes összege kimerül; néha azonban
olyan feltétel teljesül, amelytől a rabszolgák szabadsága függ, ami miatt a hagyaték
semmilyen körülmények között nem válik esedékessé, mivel a hagyaték összegének
kiszámítása nem történik meg, amíg a rabszolgáké nem fejeződik be, és értéküket nem vonják
le a hagyaték vagyonából.
780. Ezenfelül a Falcidiai törvény nem vonatkozik bizonyos végrendeletekre; mégis, ezekkel
kapcsolatban az a szabály figyelhető meg, hogy bár az örökös nem jogosult a negyedét
fenntartani, a hagyatékot mégis csak abban az esetben kell kifizetni, ha a hagyaték vagyona
elegendő, természetesen az adósságok levonása után, valamint a rabszolgák értéke után, akik
a végrendelet alapján kapták meg szabadságukat, akár közvetlenül, akár egy vagyonkezelői
szerződés alapján.
781. A letéteményesnek is biztosítékot kell nyújtania a végrehajtással megbízott
örökhagyónak.
782. Néha az ebben a kikötésben foglalt megállapodás nem a falkidián, hanem más törvényre
vonatkozik; mint például, amikor egy pártfogoltat egy teljes hagyaték örökösévé neveznek ki,
és abszolút módon annak öt tizenketted részével terhelik meg, majd később feltételesen egy
másik hagyatékkal terhelik meg, amely meghaladja azt az összeget, amelyre pártfogóként
jogosult; ebben az esetben ugyanis a pártfogókról rendelkező törvényt kell alkalmazni, nem
pedig a falkidián törvényt.
783. Ha az örökhagyó kezében levő hagyaték elveszik, a jobb vélemény az, hogy kivételesen
annak a félnek kell engedményt tenni, aki az ígéretet tette,
784. Paulus, Az ediktumról, LXXV. könyv.
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Még akkor is, ha beleegyezett az ingatlan értékének kifizetésébe,
785. Ulpianus, Az ediktumról, LXXIX. könyv.
Kivéve, ha valamilyen csalárd cselekményt maga az örökhagyó követett el, mert akkor ő is
felelős lesz a rosszhiszeműségre vonatkozó kikötés alapján, amely ebben a kikötésben
szerepel, és amely ellen válaszlépéssel lehet fellépni.
786. Ez a kötvény, amelyet a Falcidiai törvény alapján hajtanak végre, a kezességvállalásra
vonatkozik.
787. Ha olyan hagyatékokat hagynak hátra, amelyek különböző időpontokban fizetendők,
mivel bizonyos, hogy a falkidi törvényt kell alkalmazni, Pedius azt mondja, hogy a kikötésnek
nincs alapja, de a számításnak van, és hogy a különböző időpontokban fizetendő összeget meg
kell becsülni, és így megállapítható a hagyaték teljes összege. A becslés eredménye az, hogy a
falkai törvény szerint fizetendő összeget annak arányában határozzák meg, amit az összes
hagyatékból le kell vonni.
788. Ha egyértelmű, hogy a hagyaték még a falkai törvény alkalmazásának kezdete előtt
esedékes és fizetendő lesz, a hagyaték kiszámítását el kell végezni. Ha azonban a feltétel
teljesítése, amelytől az függ, késik, meg kell várni, amíg az teljesül. Ha azonban a teljesítés
ideje még nem érkezett el, ebben az esetben számba kell venni a köztes idő alatt kapott
nyereséget, és becslést kell készíteni, hogy a Falcidai Törvény alapján meg tudjuk határozni
az összeget, és kimondhatjuk, hogy a kikötés hatályba lépett.
789. Bár e kikötés alapján a letétbe helyezettek és kedvezményezettek mindegyike köteles
lehet biztosítékot nyújtani, az Isteni Testvérek mégis kimondták egy rezcriptumban, hogy
egyesek mentesülnek e kötelezettség alól, például azok, akiknek kis összegű támogatást
hagynak hátra. Egy Pompeius Faustinához intézett rescriptumban ugyanis kijelentették: "A
Pompeia Crispiana, a te pártfogoltad végrendelete szerint évente fizetendő tíz aurei hagyatéka,
amelyet állítólag rád hagytak, különbözik attól, amellyel élelmet és ruhát hagyott más
szabados asszonyainak, ami miatt úgy gondoljuk, hogy nem kell óvadékot követelni." Ez a
végrendelet a következő.
790. Ezen túlmenően meg kell jegyezni, hogy a kincstárnak nem kellene biztosítékot
nyújtania, de ugyanúgy lehet ellene keresetet indítani, mintha megtette volna. Mégis, az isteni
Pius egy rezcriptumban kijelentette, hogy másokat, függetlenül attól, hogy milyen rangúak, és
bár már megkapták a hagyatékot, kötelezni kell a biztosíték nyújtására. Ebből a rescriptumból
azt is megtudjuk, hogy a császár szándéka szerint a hagyatékok kifizetése után is meg kell
kötni a kikötést.
791. Ha az örökhagyó biztosítékot adott az örökösnek a részére kifizetett hagyaték
visszaszolgáltatására tekintettel, és az örökös már vitába keveredett a hagyaték miatt, vagy
erre számít, és a hagyatékot kilakoltatják, akár a hagyatékot kifizető hanyagsága vagy
csalárdsága miatt, úgy véljük, hogy a kikötés nem lesz hatályos, amennyiben a jóhiszemű
állampolgár ítéletére vonatkozik, mert tartalmazza a jóhiszeműség elemét.
792. Hasonlóképpen, ha az, aki a hagyatékot befizette, valamilyen más okból megfosztja
magát a hagyatéktól (például azért, mert egy második végrendelet alapján, amelynek
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értelmében az említett örökös nem kapta meg a hagyatékot), azt mondjuk, hogy a jó polgár
ítélete szerint a kikötés hatályossá válik.
793. És általánosságban elmondható, hogy ha az, aki ilyen jellegű kikötéssel gondoskodott
magáról, és átruházott egy birtokot, vagy egy pénzösszeget, vagy valamilyen előnyt, akkor azt
kell mondani, hogy a kikötés hatályba lép; feltéve, hogy az, aki azt megkötötte, nem volt
rosszhiszemű.
794. Felmerült a kérdés, hogy a kikötés többször is hatályba léphet-e. És megállapítást nyert,
hogy többször is hatályba léphet, ha az örököst különböző időpontokban megfosztják a
hagyaték különböző részeitől.
795. Ha a hagyatékot a kikötés megkötése előtt kell kifizetni, és a biztosíték nyújtásának
kikényszerítése érdekében bírósági eljárás indul, ez arra utal, hogy eljárás indítható, ha
valamit elmulasztottak vagy tévedésből fizettek ki. Ezért ebben az esetben, mivel nem
nyújtottak biztosítékot, úgy kell tekinteni, hogy többet fizettek ki, mint amennyi jár.
Pomponius azt mondja, hogy a biztosíték nyújtásának kikényszerítése iránti kereset
megalapozott, és úgy gondolom, hogy az ebből származó előnyök miatt az ő véleményét kell
elfogadni.
796. Paulus, Az ediktumról, LXXIII. könyv.
Ismétlem, ezt a biztosítékot ott kell megadni, ahol erre jó ok látszik, mivel igazságtalan lenne,
ha megkövetelnék, ha még nem merült fel vita a hagyatékkal kapcsolatban, és ha csak üres
fenyegetések hangzottak el, és ezért a prétornak kell megfelelő vizsgálat után döntenie a
kérdésben.
797. Ha két fél mindkettő a teljes hagyatékot magának követeli, például a végrendelet alapján,
ha mindketten azonos nevűek, a hitelezők és az örökhagyók egyaránt indíthatnak keresetet
mind a birtokos, mind a hagyatékot követelő fél ellen.
798. Erre a biztosítékra akkor van szükség, ha valaki a saját pénzét fizeti vagy a saját
tulajdonát szállítja. Ha az illető a hagyatékhoz tartozó pénzt fizeti ki vagy a hagyatékhoz
tartozó vagyontárgyat adja át, egyes hatóságok szerint nem kell biztosítékot nyújtani, mivel ha
elveszíti az ügyet, nem lesz felelős, mivel nem volt birtokában, és nem követett el csalást
annak érdekében, hogy ne legyen birtokában. Ha a kifizetést még a vita felmerülése előtt
teljesíti, akkor ez a szabály alkalmazandó; mert ha utólag teljesítené a kifizetést, akkor
gondatlanság miatt lenne felelős.
799. Két azonos nevű személy esetében felmerül a kérdés, hogy kell-e biztosítékot nyújtania
annak, aki a hagyatéki vagyont átruházza, mivel az egyikük teljesen mentesül a felelősség
alól, mintha a hagyatékból eredő tartozást fizette volna meg. Ha a hagyatékot igénylő fél a
saját pénzét fizette ki, vagy a saját tulajdonát adta át, akkor nem lesz mit visszatartania, és
ezért biztosítékot kell neki adni.
800. Marcellus, Digest, XXI. könyv.
Nézzük meg, hogy ez a kikötés, nevezetesen: "Ígéretet teszel-e arra, hogy visszaadod mindazt,
amit a falkai törvény által megengedettnél nagyobb mértékben kaptál?" nem lesz-e elegendő
azzal a féllel szemben, aki köteles egy másiknak örökséget fizetni egy bizalmi vagyonkezelői
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szerződés alapján. Elég, ha az örökös azt mondja, hogy a bizalmi vagyonkezelői szerződés
alapján nem kell semmit sem tennie. Ugyanis ebben az esetben is annak, aki a tröszt javára
részesül, biztosítékot kell nyújtania az örökhagyó kártalanítására, kivéve, ha ez utóbbi a
körülményeskedés elkerülése érdekében inkább az örökösnek nyújt biztosítékot. Ezen
túlmenően biztosítékot kell nyújtani az örökhagyónak, ha (ami teljesen helyénvaló)
engedélyezik, hogy a bizalmi vagyonkezelői jog alapján kifizetett összegből egy arányos
összeget visszatartson, még akkor is, ha a hagyatékból elegendő marad a kezében ahhoz, hogy
a teljes bizalmi vagyonkezelési kötelezettséget teljesítse.
801. Callistratus, A bírósági vizsgálatokról, IV. könyv.
Ha az örökhagyó vagy a vagyonkezelő kedvezményezettje nem tud könnyen biztosítékot
nyújtani, és emiatt fennáll a veszélye annak, hogy megfosztják a végrendelet által biztosított
juttatástól, mentesül-e a biztosítéknyújtás kötelezettsége alól? Úgy tűnik, hogy ezt a
véleményt az isteni Commodus egyik, a következő szavakkal megfogalmazott rescriptumában
fogadják el: "Ha az ügyben illetékes bíróság megállapítja, hogy kérelemmel fordultak hozzá,
hogy kötelezzék Önt biztosíték nyújtására annak érdekében, hogy megakadályozzák, hogy a
bizalmi vagyonból származó előnyöket igénybe vegye, gondoskodnia kell arról, hogy Önt
felmentse a biztosíték nyújtásának kötelezettsége alól".
802. Paulus, A Lex Julia et Papia, VII. könyv.
Az isteni Pius megtiltotta, hogy biztosítékot követeljenek attól a személytől, akit arra
utasítottak, hogy felügyelje bizonyos éves hagyatékok elosztását, és kötelezte, hogy az
örökösnek visszaadja azoknak a részesedését, akik nem fogadták el, kivéve, ha az örökhagyó
kifejezetten erre utasította.
803. Marcianus, Trösztök, X. könyv.
Ha egy örökös azt állítja, hogy egy hagyaték egy része, vagy akár az egész hagyaték az
államkincstárra szállt, és meg kell állapítani, hogy őt is terheli a bizalmi vagyon, úgy
döntöttek, hogy ha a kedvezményezett biztosítékot ad a hagyaték visszaszerzésére arra az
esetre, ha kilakoltatásra kerülne, akkor ki kell fizetni neki.
804. Ugyanez, Trösztök, XII. könyv.
Ha a tulajdonjog nem vitatott, de a haszonélvezet igen (mert előfordulhat, hogy a
tulajdonjogot Titiusra, a haszonélvezetet pedig valaki másra hagyják), akkor nem az
örökösnek, hanem Titiusnak kell biztosítékot adni a visszaszolgáltatásra. Néha, még ha a
haszonélvezeti jog átruházásával az örököst bízzák is meg, a biztosítékot Titiusnak kell adni;
például ha a haszonélvezeti jogot fenntartva, a tulajdonjogot rá hagyják, a haszonélvezeti
jogot pedig Seiusra; mert ebben az esetben mi előnye lenne annak, ha a biztosítékot az
örökösnek adnák, hiszen semmi haszna nem származna belőle, ha a haszonélvezet
megszűnne? Ha azonban a haszonélvezeti jogot Seiusra hagyják, és a tulajdonjogot Titiusra
hagyják oly módon, hogy amikor a haszonélvezeti jog megszűnik Seius tulajdonában lenni,
akkor a haszonélvezőnek biztosítékot kell nyújtania az örökösnek, és az örökösnek is
Titiusnak, mert nem biztos, hogy ha a haszonélvezet megszűnik, a tulajdonjogot Titius fogja
megszerezni.
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XXXVI. könyv

1. A szenátus trebelli rendeletéről.
2. Mikor lépnek hatályba a hagyatékok vagy a bizalmi vagyonkezelések.
3. A hagyatékok kifizetésére vagy a bizalmi vagyonkezelések végrehajtására adott
biztosítékról.
4. Amikor a vagyonkezelői szerződéskedvezményezettjeinekörököseit az
ingatlanbirtokábalehetjuttatni (...)

******************************************

1. cím. A szenátus trebelli rendeletéről
1. Ulpianus, Trösztök, III. könyv.
Miután megvitattuk a különféle vagyonok bizalmi vagyonkezelésével kapcsolatos kérdéseket,
térjünk át a szenátus Trebelli-rendeletének értelmezésére.
(1) A szenátus e rendeletét Nero idején, szeptember nyolcadikán, szeptember kalendáján,
Anneus Seneca és Trebellius Maximus konzulátusa idején hozták.
(2) A rendelet szövege a következő: "Mivel tökéletesen igazságos, hogy minden olyan
hagyatékot érintő trösztökre való hivatkozással, ahol a vagyonból valamit ki kell fizetni,
inkább azokhoz kell folyamodni, akikre a hagyaték jogait és hasznát átruházzák, mintsem
hogy az örökösök a beléjük vetett bizalom miatt bármilyen kockázatot vállaljanak, ezennel
elrendeljük, hogy az általában az örökösök javára és az örökösök ellen indított perek nem
megengedettek, ha az utóbbiak a vagyont a tröszt feltételei szerint átruházzák, ahogyan azt
rájuk rótták; hanem hogy ezekben az esetekben a kereseteket azok javára és azok ellen kell
megadni, akikre a vagyont a végrendelet által létrehozott bizalmi vagyonkezelői jog alapján
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átruházták, annak érdekében, hogy az elhunytak utolsó kívánságait a hagyaték fennmaradó
részét illetően alaposabban teljesíteni lehessen."
(3) A szenátus e rendeletével megszűnnek azok kétségei, akik elhatározták, hogy a
pereskedéstől való félelem vagy a félelem miatt megtagadják a hagyaték elfogadását.
(4) De bár a szenátus az örökösök megkönnyebbülését kívánta szolgálni, a bizalmi
vagyonkezelő kedvezményezettjének megkönnyebbülését is szolgálja. Ugyanis az
örökösöknek is megadatik, mivel ők kivételre hivatkozhatnak, ha pert indítanak ellenük; és ha
az örökösök indítanak pert, akkor elévülhetnek egy olyan kivétel miatt, amellyel a tröszt
kedvezményezettjei is jogosultak élni, ezért nem kétséges, hogy az ő érdekeiket is figyelembe
vették.
(5) Ez a szenátusi rendelet attól függetlenül alkalmazandó, hogy a hagyaték átruházására
bárki, aki vagy végrendeleti örökös, vagy törvényes örökös, megbízást kapott.
(6) Ez vonatkozik az apai felügyelet alatt álló, castrense peculium vagy quasi castrense
peculium feletti rendelkezési joggal rendelkező katona végrendeletének esetére is.
(7) A praetoriánus törvény szerinti birtokosok vagy más jogutódok a szenátus trebelliánus
rendelete alapján átruházhatnak egy birtokot.
(8) Felmerül a kérdés, hogy az, akire a szenátus Trebelli-rendeletének értelmében egy
vagyontárgyat a Trebelli-rendelet alapján átruháznak, maga is átruházhatja-e a keresetjogát
ugyanezen szenátusi rendelet alapján, amennyiben őt bízták meg a vagyon átruházásával.
Julianus azt mondja, hogy ő is átruházhatja a keresetjogát. Ezt a véleményt Marcianus is
helyesli, és mi magunk is elfogadjuk.
(9) Ha azonban valakit azzal bíztak meg, hogy egy hagyatékot két személyre ruházzon át, az
egyikre abszolút vagy bizonyos időn belül, a másikra pedig feltételesen, és azt állítja, hogy a
hagyaték valószínűleg fizetésképtelen, a szenátus úgy rendelkezett, hogy a teljes hagyatékot
arra a félre kell átruházni, akire az örökösnek abszolút vagy bizonyos időn belül át kellett
ruháznia azt. Ha azonban a feltétel teljesülne, és a másik kedvezményezett el kívánja fogadni
a részét, a perbeli jogok a törvény erejénél fogva átszállnak rá.
(10) Ha egy fiút vagy rabszolgát neveznek ki örökösnek, és megbízzák a hagyaték
átruházásával, és a gazda vagy az apa átruházza azt, akkor a trebelli szenátusi rendelet alapján
a keresetjogok a bizalmi kedvezményezettre szállnak át. Ez akkor is így lesz, ha a felek a saját
nevükön vannak megbízva a vagyon átruházásával.
(11) Ugyanez a szabály vonatkozik arra az esetre is, ha az apát maga a fia bízza meg a
hagyaték átruházásával.
(12) Amennyiben kiskorú vagy elmebeteg személy gyámját vagy gondnokát bízzák meg a
hagyaték átruházásával, kétségtelenül a szenátus trebelli rendeletét kell alkalmazni.
(13) Amennyiben egy kiskorút azzal bíztak meg, hogy maga adja át a hagyatékot a gyámnak,
felmerült a kérdés, hogy ezt megteheti-e a gyámja felhatalmazása alapján. Az isteni Severus
úgy döntött, hogy nem ruházhatja át a hagyatékot a gyámjára annak felhatalmazása alapján,
mert senki sem járhat el bíróként a saját ügyében.
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(14) A kiskorú hagyatékát mégis átruházhatja a gondnokára, mivel az átruházás
jogszerűségéhez nem szükséges az utóbbi meghatalmazása.
(15) Továbbá, ha egy egyesületet vagy egy jogi személyt bíznak meg egy vagyon
átruházásával, az átruházás akkor lesz érvényes, ha az egyesülethez vagy jogi személyhez
tartozók szavazatával a különböző tagok mindegyikére külön-külön történik; ebben az esetben
ugyanis úgy kell tekinteni, hogy mindegyikük saját magára ruházta át az átruházást.
(16) Ha az örököstől azt kérik, hogy adja át a birtokot, miután egy földterületet lefoglalt
magának, akkor ezt a szenátus trebelliánus rendelete alapján megteheti; az sem sokat számít,
ha a neki adott földet elzálogosították, mivel a kölcsönadott pénz visszafizetésére irányuló
személyes kereset nem követi a földet; de a szenátus trebelliánus rendelete alapján
felelősséggel tartozik azért, akinek a birtokot átadták. A letéteményesnek biztosítékot kell
nyújtania az örökösnek, hogy az örökös kártalanítva legyen, ha a földet történetesen a hitelező
kilakoltatja. Julianus azonban úgy véli, hogy nem kell biztosítékot adni, hanem meg kell
becsülni a föld értékét a biztosíték nélkül, vagyis azt, hogy mennyiért adnák el, ha nem
adnának biztosítékot; és il, ha nem adtak biztosítékot, akkor annyiért fog elkelni, amennyit az
ingatlan negyedik része érne, akkor a perjogok a szenátus trebelli rendeletének feltételei
szerint átszállnak; de ha kevesebbet hozna, akkor a hiányt fenntartva, a maradékot is át kell
ruházni, a szenátus trebelli rendeletének megfelelően. Ez a vélemény számos kérdést eldönt.
(17) Ha valaki, akinek négyszáz aurei volt a vagyona, háromszáz aurei-t hagyott hátra, és
miután kétszázat levont, megbízta örökösét, hogy a vagyont Seiusra ruházza át, akkor a
bizalmi vagyon kedvezményezettje felel-e a háromszáz aureiért, vagy csak a kezébe került
vagyon arányában felel? Julianus azt mondja, hogy háromszáz aurei követelhető tőle, de
kétszáznál többért nem adnak helyt keresetnek a bizalmi vagyonkezelő kedvezményezettje
ellen, százért pedig az örökös ellen. Julianusnak ez a véleménye helyesnek tűnik számomra,
hogy a kedvezményezett ne feleljen többért, mint amennyit a hagyatékból kapott. Mert senki
sem köteles többet fizetni a hagyatékból, mint amennyi a hagyatékból a kezébe került, még
akkor sem, ha a falkidiánus törvény nem alkalmazható, amint azt az isteni Pius egyik
rescriptuma kimondja.
(18) Végül, egy katona végrendelete alapján nem fizethető ki több hagyatékként, mint
amennyit a vagyona az adósság levonása után tesz ki; és a kedvezményezettnek még mindig
nem engedik meg, hogy a negyediket fenntartja.
(19) Ezért Neratius azt mondja, hogy ha az örökösnek az a feladata, hogy a teljes hagyatékot a
falkai rész levonása nélkül átruházza, és az, aki jogosult arra, hogy azt egy harmadik
személynek átruházza, az örökös nem vonhatja le a negyediket abból, amit a második
kedvezményezett kap, mivel az örökhagyó csak azt akarta, hogy a bizalmi vagyon első
kedvezményezettje élvezze a szabadosságát.
(20) Ha egy végrendelkező, akinek négyszáz aurei értékű vagyona volt, kétszázat Titiusra
hagyott, és örökösét megbízta, hogy a vagyon felét Semproniusra ruházza át, Julianus azt
mondja, hogy az átruházást a szenátus trebelli rendeletének feltételei szerint kell végrehajtani,
és az örökhagyó keresetét úgy kell megosztani, hogy egy pert indíthasson az örökös ellen száz
aureiért, és egyet a kedvezményezett ellen a másik százért. Julianus tehát úgy véli, hogy az
örökös így a negyediket, azaz a száz aureit levonás nélkül kapja meg.
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(21) Julianus azt is mondja, hogy ha valaki, akinek négyszáz aurei vagyona van, háromszáz
aurei-t hagyatékoz, és száz aurei levonása után megbízza örökösét, hogy a vagyont
Semproniusnak adja át, akkor azt kell mondani, hogy ha a vagyon a száz aurei levonása után
kerül átadásra, akkor a hagyaték visszaszerzésére irányuló keresetnek a bizalmi vagyon
kedvezményezettje ellen adnak helyt.
2. Celsus, Digest, XXI. könyv.
Ha egy férfi, aki négyszáz aurei-t hagyott hátra, háromszázat Titiusra hagyott, és megbízta
örökösét, hogy a hagyatékot ruházza át rád, és az örökös, aki gyanította, hogy a hagyaték
fizetésképtelen, a praetor parancsára belépett a hagyatékba, és átruházta azt, felmerült a
kérdés, hogy mivel tartozol az örökhagyónak? Úgy kell tekinteni, hogy mivel a vélelem
szerint az örökhagyó a hagyatékot a hagyatékkal megterhelten akarta átruházni, neked kell
kifizetned a teljes háromszáz aureit Titiusnak; mert az örököst úgy kell érteni, hogy arra
kérték, hogy téged nevezzen ki helyette, és a fennmaradó összeget fizesse ki neked, és miután
a hagyatékkal kapcsolatos összes kötelezettségét teljesítette, vagyis miután a hagyatékot
kifizette, jogosult lett volna arra, ami megmaradt, ha nem bízták volna meg azzal, hogy a
hagyatékot rád ruházza át. Mennyit hagyott volna hátra? Száz aurei, minden bizonnyal. Ennyit
kellett fizetnie neked, és ezért, hogy kiszámíthassuk a Falcidiai törvény szerint járó részt,
mivel az örökösnek háromszáz aureit kellett fizetnie Titiusnak, és százat neked, az eredmény
az lesz, hogy ha önként lépne be a hagyatékba, kétszázhuszonötöt kell fizetnie Titiusnak, és
hetvenötöt neked. Titius tehát nem lesz jogosult többre, mintha az örökös anélkül lépett volna
be a birtokra, hogy a praetor erre kényszerítette volna.
3. Ulpianus, Trösztök, III. könyv.
Továbbá Marcellus, Julianusról szólva, erre az esetre vonatkozólag azt állítja, hogy ha az
örökhagyó azt mondta, hogy a hagyatékot az örökösre kell terhelni, és ez utóbbi önként lépett
a hagyatékba, a falkidai rész kiszámítását éppen úgy kell elvégezni, mintha négyszáz aurei lett
volna a bizalmi vagyonkezelőre hagyva, és háromszáz aurei maradt volna hagyatékként; így a
háromszázat hét részre kellene osztani, amelyből négyre a bizalmi vagyonkezelő jogosult, a
másik három pedig a hagyatékosra szállna. Ha azonban a hagyaték állítólag fizetésképtelen
lenne, és az örökös nem fogadta el és nem adta át önként, akkor a négyszázból, amelyre az
utóbbi jogosult lett volna, száz aurei a bizalmi vagyonkezelő kedvezményezettjének
megtartható, és ugyanígy kell felosztani a fennmaradó háromszázat is, úgy, hogy a
kedvezményezett négyhetedrészt kapjon, a hagyatékos pedig a fennmaradó hármat; mert
rendkívül igazságtalan lenne, ha a hagyatékos pusztán azért, mert a hagyaték
fizetésképtelenségének gyanúja merült fel, többet kapna, mint amennyit akkor kapott volna,
ha az örökös önként lépett volna rá.
(1) Ismétlem, amit a fizetésképtelenséggel gyanúsított hagyatékkal kapcsolatban mondtunk,
az olyan végrendeletekre is vonatkozik, amelyekre a falkidi törvény nem vonatkozik. A
katonai végrendeletekre és más hasonló jellegű végrendeletekre utalok.
(2) Pomponius azt is mondja, hogy ha valakit a hagyaték átruházásával bíznak meg, miután a
hagyatékokat levonták, felmerül a kérdés, hogy a hagyatékokat teljes egészében ki kell-e
fizetni, és hogy az örökös a negyedét csak abból vonhatja-e le, ami a hagyaték alapján maradt,
vagy a hagyatékból és a hagyatékból is levonhatja. Azt állítja, hogy Aristo azon a véleményen
volt, hogy mindabból le kell vonni, amit az örökhagyó hagyott, vagyis mind a hagyatékból,
mind a trösztből.
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(3) A hagyaték részét képező, az örökös által elidegenített minden vagyontárgyat a negyedik
örököshöz kell számítani.
(4) Egy bizonyos ember, miután gyermekeit örököseivé nevezte ki a vagyonának egyenlőtlen
részeire, és úgy hagyta rájuk az előnyben részesített hagyatékokat, hogy vagyonának nagyobb
részét felosztotta közöttük, arra kötelezte bármelyiküket, aki esetleg utód nélkül hal meg,
hogy a testvéreire hagyja a részét. Császárunk egy rescriptumban kimondta, hogy az
elsőbbségi hagyatékokat a tröszt magában foglalta, mivel az örökhagyó nem említette a
hagyatékból való részesedését, hanem csupán a részét, és az elsőbbségi hagyatékokat úgy
tekintették, hogy azok az ő részéhez tartoztak.
(5) Ha valakit felszólítanának egy birtok átadására, mielőtt a rabszolgákat kínvallatásnak
vetette volna alá, vagy a végrendeletet felbontotta volna, vagy a birtokra belépett volna, vagy
bármi olyat tett volna, amit a szenátus rendelete tilt, és emiatt a birtokot elkoboznák, a
kincstár megszerzi azt minden terhével együtt. Ezért a negyedik haszon, amelyre a kijelölt
örökös jogosult volt, a kincstárra száll át, és minden, a hagyatékhoz tartozó perbeli jog a
Szenátus trebelli rendelete alapján rá száll. Ha azonban az örökös bárkit megakadályozott
volna a végrendelet elkészítésében, vagy nem engedte volna a tanúk összegyűlését, vagy
elmulasztotta volna megbosszulni az örökhagyó halálát, vagy ha a hagyatékot a kincstár
bármilyen más okból követelte volna, a negyedrész haszna szintén a kincstárt illeti meg, és a
hagyaték fennmaradó háromnegyede a vagyonkezelő kedvezményezettjére száll át.
4. Ugyanez, Bizalom, IV. könyv.
Azért, mert a kijelölt örökös megtagadhatja a hagyatékba való belépést, attól tartva, hogy
ezzel hátrányt szenvedhet, rendelkezni kell a bizalmi vagyonkezelő kedvezményezettjéről; így
ha az azt mondaná, hogy azt kívánja, hogy az örökös a saját kockázatára lépjen a hagyatékba,
és azt átadja neki, a kijelölt örökös arra kényszeríthető, hogy megjelenjen a prétor előtt, és
átadja a hagyatékot. Ha ez megtörténik, a perjogok a szenátus trebelli rendelete alapján
átszállnak, és az örökös nem élhet a negyedik előnyével, amikor a vagyont átruházza; mivel
ugyanis mivel más kockázatára lép a hagyatékba, csak ésszerű, hogy megfosztják minden
olyan előnytől, amely őt megillette volna. Az sem számít, hogy a hagyaték fizetőképes-e vagy
sem, hiszen elegendő, ha azt a kijelölt örökös visszautasította. Nem kell vizsgálni, hogy a
hagyaték fizetőképes-e vagy sem, hanem csak annak a félnek a véleményét, vagy félelmét,
vagy ürügyét kell figyelembe venni, aki az elfogadást visszautasította, és nem magának a
hagyatéknak a vagyonát. Ez nem ésszerűtlen, hiszen a kijelölt örököstől nem kell
megkövetelni, hogy nyilatkozzon, miért fél a hagyatékba lépni, vagy miért nem hajlandó erre.
Az embereket ugyanis különböző indítékok mozgatják: némelyikük fél az ügyintézéstől,
mások az ezzel járó bosszúságoktól rettegnek; megint mások attól tartanak, hogy az adósság
nagyobb összegre rúghat, még akkor is, ha a hagyaték fizetőképesnek tűnik; megint mások
mások haragjától vagy irigységétől félnek; megint mások pedig azoknak kívánnak kedvezni,
akikre a hagyatékot hagyták, anélkül azonban, hogy az azzal járó terhekből bármit is viselni
kívánnának.
5. Marcianus, Trösztök, VI. könyv.
Ha egy magas rangú vagy tekintélyes férfit egy gladiátor vagy egy prostitúcióból élő nő
megbízik egy birtok átruházásával, akkor kénytelen lesz ezt megtenni.
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(6) Ulpianus, Trusts, IV. könyv.
Bárki megtagadhatja a hagyaték átvételét nemcsak akkor, ha jelen van, hanem akkor is, ha
nincs jelen, és ezt akár levélben is megteheti. Ugyanis a távollévő felekre hivatkozva kérhető
a végzés, hogy biztos-e, hogy nem kívánnak a hagyatékba lépni és azt átruházni, vagy ez nem
ismert; ilyen mértékben nem szükséges a jelenlétük.
1. Nem szabad elfelejteni, hogy a szenátus egy kijelölt örökösre hivatkozva beszél. És ezért
Julianus azt a kérdést tárgyalja, hogy ez a rendelet vonatkozik-e a végrendeletre a végrendelet
nélküli öröklés esetén. A jobb vélemény azonban az, amelyet mi is elfogadunk, nevezetesen,
hogy ez a rendelet a végrendeleti örökösökre is vonatkozik, függetlenül attól, hogy azok
törvényes örökösök vagy praetoriánus örökösök.
2. A szenátus e rendelete az apai felügyelet alatt álló fiúra és minden más szükséges örökösre
is vonatkozik, így őket a prétor kötelezheti a hagyaték átvételére és utólagos átruházására. Ha
ezt megteszik, a perbeli jogokat átruházottnak kell tekinteni.
3. Ha egy tulajdonos nélküli vagyontárgyat a kincstárnak elkoboznak, és ez utóbbi nem
hajlandó azt átvenni és a vagyonkezelő kedvezményezettjének átadni, akkor teljesen
helyénvaló, hogy a kincstár visszaadja a vagyontárgyat, mintha a vagyonkezelő
kedvezményezettje szerezte volna vissza.
4. Hasonlóképpen, ha egy város polgárai, miután örökösökké nevezték ki őket, azt mondják,
hogy a hagyaték valószínűleg fizetésképtelen, és elutasítják annak elfogadását, akkor azt kell
megállapítani, hogy erre kényszeríthetők, és a hagyaték átruházására kötelezhetők. Ugyanez a
szabály vonatkozik egy egyesületre is.
5. Titius, miután örökösnek nevezték ki, és Sempronius helyettesítette őt, azzal bízták meg,
hogy a birtokot magára Semproniusra ruházza át; de Titius a kinevezése után azt mondta,
hogy a birtok valószínűleg fizetésképtelen, és nem volt hajlandó átvenni azt. Felmerült a
kérdés, hogy kötelezhető-e arra, hogy belépjen a hagyatékba, és átruházza azt, ami vitatható
kérdés. A jobb vélemény azonban az, hogy kényszeríthető, mert Sempronius számára
előnyösebb, ha a hagyatékot a kinevezéssel szerzi meg, mint a helyettesítéssel; például, ha a
helyettesítés kifizetendő hagyatékkal vagy szabadsággal terhelt. Ugyanez a szabály
érvényesül, ha a hagyatékot bizalmi vagyonkezelésben hagyják az örökösre.
6. Ha valakit arra utasítanak, hogy egy birtokot máshol adjon át, mint ahol lakik, és azt állítja,
hogy gyanítja, hogy az fizetésképtelen, Julianus azt mondja, hogy kötelezhető annak
elfogadására, éppúgy, mint az, akit arra kérnek, hogy egy birtokot bizonyos időn belül adjon
át.
(7) Mareianus, Trusts, IV. könyv.
Meg kell jegyezni, hogy ilyen esetben a szükséges utazási költségekről számlát kell kérni. Ha
ugyanis az örököst azzal a feltétellel nevezték ki, hogy tíz aurei-t fizessen Titiusnak, akkor
nem kötelezhető a hagyaték elfogadására, ha a pénzt nem adják át az arra jogosultnak.
Ezenkívül figyelembe kell venni az örökös egészségi állapotát és rangját is. De mi van akkor,
ha betegségben szenvedve Alexandriába rendelnék, vagy az örökhagyó, egy alacsonyabb
rangú ember nevét venné fel ?
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8. Paulus, Trusts, II. könyv.
Figyelembe kell venni a fél életkorát és jogait is (vagyis azt, hogy jogszerűen mehet-e a
kijelölt helyre vagy sem).
9. Ulpianus, Trusts, IV. könyv.
Ha azonban az örököst arra utasítják, hogy máshová menjen, és ő az állam érdekében üzleti
ügyben van távol, Julianus szerint ugyanígy kötelezhető a hagyaték elfogadására és átadására,
bárhol is legyen.
1. Egyértelmű, hogy ha valaki mérlegelési időt kér, és azt meg is kapja, majd az idő letelte
után belép az ingatlanba, és átruházza azt, akkor nem tekinthető úgy, hogy erre
kényszerítették. Ugyanis nem köteles belépni a hagyatékba, még akkor sem, ha gyanítja, hogy
az fizetésképtelen, hanem a mérlegelés után önként teszi ezt.
2. Ha az örökös azt állítja, hogy a hagyatékot fizetésképtelennek tartja, akkor ki kell
jelentenie, hogy nem célszerű elfogadnia azt. Nem szükséges, hogy azt mondja, hogy a
hagyaték fizetésképtelen, de ki kell jelentenie, hogy nem tartja célszerűnek, hogy a hagyatékot
átvegye.
3. Ha valakit feltételes örökösnek neveznek ki, akkor egyetlen olyan cselekmény sem lesz
jogszerű, amelyet a feltétel fennállása alatt végez, még akkor sem, ha kész a hagyaték
átruházására.
10. Gaius, Trusts, II. könyv.
Ha a hagyatékot az előírt határidő lejárta vagy a feltétel teljesítése előtt adják át, a keresethez
fűződő jogok nem szállnak át vele együtt, mivel nem úgy adták át, ahogyan azt az örökhagyó
kívánta. Nyilvánvaló, hogy ha a hagyaték átruházását a feltétel teljesülése vagy az előírt
határidő letelte után erősítik meg, akkor méltányosabb lenne úgy tekinteni, hogy a kereseti
jogok egyidejűleg szálltak át.
11. Ulpianus, Trusts, IV. könyv.
Julianus azt állítja, hogy ha egy hagyatékot egy kijelölt örökösre hagynak, "arra az esetre, ha ő
nem lenne az örökhagyó örököse", és emiatt az örökös azt mondja, hogy a hagyaték
fizetésképtelenségét gyanítja, akkor, hogy ne veszítse el a hagyatékot, a hagyaték
kedvezményezettjének fel kell ajánlania neki annak összegét, és akkor kényszeríteni lehet őt
az elfogadásra. Julianus nem ismeri el, hogy ebben az esetben az örökös követelheti a
hagyatékot a bizalmi vagyonkezelő kedvezményezettjétől, mint társörököstől, mintha nem
fogadta volna el a hagyatékot, mert valójában elfogadta azt. Jobbnak tartja azonban, ha a
hagyatékot a bizalmi vagyonkezelő kedvezményezettje ajánlja fel neki. Ha azonban az örökös
valamilyen más okból azt mondja, hogy nem érdeke a hagyaték elfogadása, nem
kényszeríthető erre, kivéve, ha az esetlegesen elszenvedett veszteséget vagy az esetlegesen
megszerzett hasznot a tröszt kedvezményezettje pótolja számára, vagy ha a terhet, amely
miatt a hagyatékot visszautasította, a prétor elengedi.
1. Julianus azt is mondja, hogy ha egy apa két örököst nevez ki kiskorú fiával együtt, és ők is
helyettesítik a fiút, akkor elegendő, ha az, aki a tanulói helyettesítés alapján elfogadta a
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bizalmat, az egyik kijelölt örököst arra kényszeríti, hogy az apa birtokába lépjen. Ezzel
ugyanis az apa végakarata megerősítést nyer, és a helyettesítés alapján mindkettőjüket
kötelezhetik arra, hogy belépjenek a hagyatékba.
2. A prétorhoz benyújtott kérelem után nézzük meg, hogy az örökös átruházhatja-e a
hagyatékot egy jelenlévő vagy egy távollévő személyre egy megbízott közreműködésével.
Úgy vélem, hogy a kijelölt örökös kényszeríthető a hagyaték elfogadására és átruházására egy
távollévő kedvezményezettre, és az örökösnek nem kell attól tartania, hogy ezzel hátrányt
szenved. Ugyanis a praetor mentességet adhat neki, függetlenül attól, hogy kapott-e
biztosítékot vagy sem, még akkor is, ha a bizalmi vagyonkezelő kedvezményezettje meghal,
mielőtt a hagyatékot átadnák neki. Egy ilyen eset jelenik meg az isteni Pius egyik
rescriptumában, ahol egy bizonyos Antistia halálakor Titiust jelölte ki örökösének,
közvetlenül szabadságot adott rabszolgájának, Albinának, és saját lányát hagyta rábízottan,
megbízva őt, hogy az utóbbit manumumumálja. Azt is kérte Titiustól, hogy Albina lányára
ruházza át a birtokot, miután a lányt manumitálták. Ezért, amikor Titius azt mondta, hogy a
birtokot fizetésképtelennek tartja, az isteni Pius egy rescriptumban megállapította, hogy
kénytelen legyen azt elfogadni, és miután ezt megtette, Albinának meg kell kapnia a
szabadságát, a lányát át kell adni neki, és ő manumitálja, és a manumitálás után a lány
számára is gyámot kell kinevezni, akinek közvetítésével a birtokot azonnal át kell adni neki,
bár Titiust azzal bízták meg, hogy amint a lány eléri a házassági kort, adja át neki. A császár
azt mondja, hogy mivel lehetséges volt, hogy a lány, akire a szabadságot és a birtokot
bizalmilag hagyták, az előírt idő előtt meghal, nem kellett volna veszteségnek kitenni azt, aki
a kinevezés után a birtokot átvette; és jogorvoslatot biztosított, hogy ha bármelyik
bekövetkezik, Antistia vagyonát eladják, mintha nem lett volna örököse. Ezért, mivel az isteni
Pius úgy döntött, hogy jogorvoslatot lehet nyújtani annak a kijelölt örökösnek, aki kényszer
hatására fogadta el a hagyatékot, azt is meg lehetett állapítani, hogy ezt a precedenst más
esetekben is követni kell, amikor a vagyonkezelésben hagyott hagyatékot a
kedvezményezettre ruházták át, aki kényszerítette az örököst, hogy belépjen rá és átadja neki.
12. Papinianus, Kérdések, XX. könyv.
Amikor egy hagyaték egy részére kijelölt örököst feltételesen megbíznak egy erre vonatkozó
bizalmi vagyonkezeléssel, Titius Antoninus császár egy rescriptumban kijelentette, hogy
alkotmánya nem alkalmazható, és hogy a kiskorú nem jogosult rendkívüli enyhítésre,
különösen, ha a kért enyhítés másnak kárt okozna.
13. Ulpianus, Trusts, IV. könyv.
Az az örökös, akit egy feltételhez kötött bizalommal bíztak meg, nem védekezhet a bíróság
előtt azzal, hogy ha a feltétel nem teljesül, akkor peres úton felelősségre vonható; ugyanis az
imént elmondottak szerint nem érheti semmilyen kár.
1. Ezért az örökös jelenléte már nem szükséges.
2. Ha az örökösnek a végrendelet miatt bármilyen panasza van, nem szabad meghallgatni, ha
azt állítja, hogy a hagyaték fizetésképtelenségét gyanítja. Ugyanis még ha feltétlenül
fizetésképtelennek is nyilvánítaná azt, akkor sem szabad meghallgatni, ha azt állítja, hogy az
örökhagyónak nem volt joga végrendeletet tenni, vagy ha kétségbe vonja az okirat
érvényességét, vagy ha a saját állapotát kérdőjelezi meg.
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3. De mi van akkor, ha az örökös vitatja a bizalmi vagyonkezelés érvényességét? Ezt az
állítást nem szabad figyelmen kívül hagyni. Mi van akkor, ha a bizalmi vagyonkezelő
kedvezményezettje érvényesíti igényét; az örökös beléphet-e a hagyatékba, és akkor
felhozhatja-e ezt a kérdést? Úgy gondolom, hogy a bizalmi vagyonkezelő kedvezményezettjét
időközben meg kell hallgatni, ha a vizsgálat elhúzódhat; mert tegyük fel, hogy a bizalmi
vagyonkezelői szerződés feltételei nem magyarázhatók meg hosszadalmas vizsgálat nélkül, és
hogy a bizalmi vagyonkezelői szerződés alapján hátrahagyott összeggel kapcsolatban ésszerű
kétségek merülhetnek fel. Ebben az esetben azt kell mondani, hogy az örököst kötelezni kell
arra, hogy belépjen a hagyatékba, nehogy, ha a vita lezárása előtt meghal, a bizalmi
vagyonkezelő kedvezményezettjét becsapják.
4. Helyénvaló megvizsgálni, hogy ki kényszeríthet valakit arra, hogy egy hagyatékot átvegyen
és átruházzon, hogy ha egy prétort vagy egy konzult örökösnek neveznek ki, és azt állítja,
hogy gyanítja, hogy a hagyaték fizetésképtelen, akkor megállapítható legyen, hogy
kényszeríthető-e annak átvételére és átruházására. Meg kell állapítani, hogy egyik praetornak
nincs hatásköre a másik felett, vagy egyik konzulnak a másik felett, de ha hajlandók alávetni
magukat a praetor fennhatóságának, akkor a praetor rendszerint eldöntheti az ügyet. Ha
azonban maga a praetor, akit örökösnek neveztek ki, azt mondja, hogy gyanítja, hogy a
hagyaték fizetésképtelen, nem kényszerítheti magát annak elfogadására, mert nem tudja
három személy kötelességét teljesíteni; vagyis annakét, aki a hagyatékot fizetésképtelennek
nyilvánítja, annakét, akit annak elfogadására kényszerítenek, és annakét, aki erre kényszeríti.
Mindezekben az esetekben, és más hasonló esetekben is, a császár segítségét kell igénybe
venni.
5. Ha az apai felügyelet alatt álló fiú magisztrátussá válik, kötelezheti apját, akinek a
fennhatósága alá tartozik, egy birtok átvételére és átruházására, még akkor is, ha azt
mondhatja, hogy gyanítja, hogy az fizetésképtelen.
(14) Hermogenianus, Trusts, XIV. könyv.
Az apai ellenőrzés joga ugyanis nem vonatkozik a közhivatali feladatokra.
1. Ha valaki visszautasított egy birtokot, akkor kötelezhető annak birtokba vételére és
átruházására, ha alapos okot szolgáltat arra, hogy ezt megtegye.
2. Egyértelmű, hogy ha a vagyontárgyat eladták, akkor a vagyonkezelő kedvezményezettje
nem kaphatja meg a visszatérítést, még akkor sem, ha kiskorú, kivéve, ha alapos okot
szolgáltatnak rá, amint azt az isteni Pius egy rescriptumában kimondta.
3. Ha valaki kényszerből a végrendelet értelmében belép egy hagyatékba, és pupilláris
helyettesítés történt, felmerül a kérdés, hogy a pupilláris helyettesítés a hagyaték
elfogadásával megerősítést nyer-e, mivel az megszűntnek minősülne, ha az apa hagyatékába
nem léptek volna be. Julianus a Tizenötödik könyvben azt mondja, hogy ilyen esetben a
pupilláris helyettesítés megerősítést nyer. Ez a vélemény tökéletesen helyes, mert senki sem
vonja kétségbe, hogy ahol a hagyatékot kifizetik és a szabadságot megadják, azok, valamint
minden más, a végrendeletben említett dolog ugyanolyan érvényes, mintha az örökös önként
fogadta volna el a hagyatékot.
4. Ha valaki kényszerből fogad el egy birtokot, ebben az esetben megfosztják minden olyan
előnytől, amelyet egyébként élvezhetett volna, olyan mértékben, hogy nem tudja megtartani a
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negyediket, még akkor sem, ha meggondolja magát. Úgy találom, hogy létezik egy ilyen
értelmű Rescriptum, amelyet Császárunk és Isteni Atyánk adott ki.
5. Nem kényszeríthet bárki arra, hogy egy fizetésképtelenséggel gyanúsított és ezért
visszautasított hagyatékot magára vegyen és átruházzon, hanem csak az teheti ezt meg, akire a
hagyatékhoz tartozó jogokat átruházhatja, mert nem igazságos az örököst úgy kényszeríteni
egy hagyaték elfogadására, hogy le kell mondania minden ahhoz kapcsolódó előnyről, és
magára kell hagyni annak terheinek viselését.
6. Ezért, ha egy pénzösszeget bárkinek bizalmi vagyonkezelésbe adnak, a kényszerítés joga
nem alkalmazható, még akkor sem, ha kártalanítási kötelezvényt ajánlottak fel.
7. Ezért, ha valakit egy birtok átadására köteleznek, csak ő kényszeríthető annak átadására,
8. Ha azonban valakitől azt kérik, hogy adja át az örökhagyó teljes vagyonát, rabszolgáit,
pénzét vagy minden személyes tárgyát;
(15) Paulus, Trusts, II. könyv.
Vagy minden, ami hozzá tartozik:
16. Ulpianus, Trusts, IV. könyv.
Kényszeríthető a hagyaték elfogadására. Ugyanez a szabály akkor is érvényes, ha a
"vagyonának", a "vagyonának", a "vagyonának", az "anyagának" vagy a "peculiumának" az
átruházására kötelezik, mivel számos hatóság szerint a peculium a vagyonát jelenti. A fent
említett esetekben úgy tűnik, hogy az örökhagyó a vagyonára utalt. Nem tudok róla, hogy
Marcianus kétségeket táplál néhány ilyen esettel kapcsolatban, és azt mondja, hogy kérdéses,
hogy mi volt az örökhagyó szándéka, és hogy csak egy bizonyos pénzösszegre gondolt-e,
vagy a teljes vagyonára. Mégis, ahol kétértelműség van, úgy vélem, hogy az örökhagyó a
teljes vagyonát tartotta szem előtt, hogy a bizalmi vagyon ne szűnjön meg.
(1) De ha valaki a következő kérést teszi: "Arra kérlek, hogy adj át mindent, ami a kezedbe
kerül a birtokomból vagy a vagyonomból," az örökös a szenátus trebelli rendeletének
feltételei szerint kötelezhető a birtokba lépésre és az átruházásra; bár a "kezedbe kerül"
kifejezés helyesen úgy értendő, hogy azt jelenti, amit bárki kap, miután minden követelést
levontak belőle.
(2) Ezenkívül általában elmondható, hogy az örökös nem kényszeríthető a hagyaték
elfogadására és átruházására, ha erre csak egy bizonyos ingatlanra vagy pénzösszegre való
hivatkozással kérik fel. Ha azonban kiderül, hogy az örökhagyó az egész hagyatékára
hivatkozott, akkor kétségtelen, hogy kényszeríthető annak átvételére, akár azért utasítja el,
mert fizetésképtelenségre gyanakszik, akár önként fogadja el, mivel a perbeli jogok a szenátus
trebelli rendelete alapján átszállnak.
(3) Ezért felmerül a kérdés, hogy ha valakitől azt kérik, hogy a tartozások vagy a hagyaték
levonása után adja át a hagyatékot, és az örökös azt állítja, hogy a hagyatékot
fizetésképtelenségre gyanúsítja, kötelezhető-e a hagyaték elfogadására és átadására, mert
inkább a hagyatékból megmaradt rész átadására, mint magára a hagyatékra? Egyes hatóságok,
köztük Msecianus, úgy vélik, hogy ez a levonás érvénytelen, mert egy pénzösszeg nem
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vonható le egy jogból, éppúgy, mintha az örököstől azt követelnék, hogy a tartozások vagy a
hagyaték levonása után egy földterületet adjon át, mivel a földterület nem csökkenthető a
tartozások vagy a hagyaték miatt. Azt állítja azonban, hogy Julianus szerint a szenátus
trebelliánus rendelete ebben az esetben is alkalmazandó, hogy a bizalmi vagyonkezelőt ne
terhelje kettős teher, vagyis amikor az örökös levonja az adósságot vagy a hagyatékot, és
amikor a hitelezők és az örökhagyók pert indítanak. Ugyanis ha a hagyatékot a szenátus
trebelli rendelete alapján adják át neki, a bizalmi vagyon kedvezményezettjének vagy nem
kellene elszenvednie az örökös által végzett levonás veszteségét, vagy az örökösnek
biztosítékot kellene nyújtania a védelmére a hagyatékok és más hitelezőkkel szemben.
(4) Ha valakit, akit örökösnek neveztek ki, arra kérnek, hogy ne az egész hagyatékot, hanem
csak annak egy részét adja át, vagy ha arra kérik, hogy azt két személyre adja át, és az egyik
el akarja fogadni, a másik pedig nem, a szenátus úgy rendelkezett, hogy az, aki azt mondta,
hogy a hagyatékot fizetésképtelenségre gyanakszik, mentesüljön a felelősség alól, és a teljes
hagyaték szálljon át arra, aki az örököst arra kényszerítette, hogy belépjen.
(5) Ha azonban az örökhagyó megbízza az örökösét, hogy ne a hagyatéknak nem a saját
részét, hanem annyit adjon át, amennyit Seia révén kapott, és a kijelölt örökös azt mondja,
hogy szerinte a hagyaték részben vagy egészben fizetésképtelen, akkor Papinianus véleménye
érvényesül, nevezetesen, hogy a kereseti jog a szenátus trebelliánus rendelete alapján átszáll;
és azt lehet mondani, hogy ha a hagyaték állítólag fizetésképtelen, a kijelölt örökös
kötelezhető arra, hogy belépjen és átadja azt, és a teljes hagyaték azé lesz, akire átruházzák.
(6) De ha egy katona arra kér valakit, hogy adja át az Olaszországban lévő vagyonát, vagy
valamelyik tartományban lévő vagyontárgyát, akkor azt kell megállapítani, hogy ha az örökös
azt mondja, hogy gyanítja, hogy a vagyon fizetésképtelen, akkor kénytelen lesz belépni és
átadni azt. Ugyanis, amint Marcianus nagyon helyesen mondja a Trösztökről szóló hatodik
könyvben, éppen ezért a katona bizonyos vagyonra hivatkozva örököst jelölhet ki, és a
perjogok őt illetik meg; hasonlóképpen, ugyanezen okból a szenátus trebelli rendelete alapján
a perjogok is átszállnak. És bár az jól ismert, hogy a Trebellianus rendelet alapján nem
szállnak át a kereseti jogok, ha az örökhagyó azt kéri, hogy olyan vagyontárgyakat, amelyek
bárkitől származnak, vagy amelyekkel valamilyen országban rendelkezik, át kell ruházni,
mégis azt mondja, hogy a katonai végrendeletekre való hivatkozással az ellenkező vélemény
uralkodik. Megjegyzi ugyanis, hogy amint a katonáknak, amikor örökösöket jelölnek ki,
megengedik, hogy a különféle vagyonokat szétválasszák, úgy a trebelli szenátusi rendelet is
megengedi ezt, ha az örökösök megbízást kapnak egy vagyonkezelői megbízás
végrehajtására.
(7) Ha egy bizonyos ember két örököst nevez ki, akiket egymás helyettesít, és megbízza őket,
hogy ha valamelyikük az örökösévé válik, a hagyaték felét öt év elteltével egy bizonyos
személyre kell átruházni, és a kijelölt örökösök azt mondják, hogy gyanítják, hogy a hagyaték
fizetésképtelen, és a megbízás kedvezményezettje azt kívánja, hogy azt a saját kockázatára
fogadják el, a szenátus úgy rendelkezett, hogy mindkét örökös, vagy egyikük kötelezhető arra,
hogy a hagyatékba lépjen, és azt a megbízás kedvezményezettjének átadja; így az említett
kedvezményezettet megillető és az ellene irányuló peres jogok ugyanúgy átszállhatnak, mint
amikor a szenátus trebelli rendelete alapján a hagyatékot átruházzák.
(8) Marcianus azt mondja, hogy amikor a bizalmi vagyonkezelő egyes kedvezményezettjei
közül néhányan távol vannak, és a jelenlévő azt kívánja, hogy az örökös a saját kockázatára
lépjen be a vagyonba, és következésképpen a perjogok teljes egészében arra szállnak át, aki az
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örököst az elfogadásra kényszerítette, ha a távollévő kedvezményezettek részesedni kívánnak
a bizalmi vagyonból, akkor a jelenlévővel szemben támaszthatják a követelést. Marcianus
szerint az eredmény az lesz, hogy a bizalmi vagyonkezelőnek az a kedvezményezettje, aki
jelen volt, nem tarthatja meg a negyediket a többi kedvezményezettel szemben, mert maga az
örökös nem tehette meg.
(9) Marcianus azt is megkérdezi, hogy ha valakitől azt kérik, hogy egy birtokot két vagy több
kedvezményezettre ruházzon át, vajon kényszerítheti-e őt az egyikük, hogy belépjen a
birtokba, és igénybe veheti-e a falkai részből származó hasznot, amelyre azok, akik ezt nem
kívánták, jogosultak lettek volna, vajon ők maguk kívánják-e, hogy az átruházás rájuk
történjen, vagy pedig egy másik személy, aki a jogutódjuk lett, kéri ezt. Az a szabály, amelyet
jelenleg alkalmazunk, az, hogy az egész hagyaték arra száll át, aki annak az örökös általi
elfogadását kikényszerítette; következésképpen azt kell mondanunk, hogy az az örökös, akit
az elfogadásra kényszerítettek, elveszíti a negyedrész megtartásának jogát, mert a
keresetjogok sértetlenül szállnak át arra, aki a hagyaték elfogadását kikényszerítette.
Nyilvánvaló, hogy ha azt javasolja, hogy az első kedvezményezett ne kényszerítse az egész
hagyaték átruházását rá, amikor a többiek követelik, hogy az átkerüljön rájuk, akkor azt kell
mondani, hogy az örökös jogosult lesz a falkai törvény előnyeire. Ezért Marcianus nagyon
helyesen állapítja meg, hogy nem mindegy, hogy a kedvezményezett azt kéri-e, hogy az egész
hagyatékot adják át neki, vagy csak a rá eső részt kéri. Ha ugyanis csak az ő részét ruházzák
át, akkor a fennmaradó részre a falkidiánus törvény vonatkozik; ha azonban a teljes
hagyatékot ruházzák át, akkor az örökös nem részesül a törvény előnyeiben.
(10) Ha valakitől azt kérik, hogy egy két úrhoz tartozó rabszolga hagyatékát ruházza át, és az
egyik úr az örököst, aki azt állítja, hogy a hagyaték valószínűleg fizetésképtelen, az
átruházásra akarja kötelezni, a másik úr pedig nem hajlandó azt elfogadni, akkor azt kell
mondani, hogy az eset ugyanaz, mint amikor az örököst arra kötelezik, hogy a hagyatékot két
személynek ruházza át, akik közül az egyik el akarja azt fogadni, a másik pedig nem.
(11) Ha egy apát megbíznak azzal, hogy egy hagyatékot adjon át a fiának, aki az ő irányítása
alatt áll, a fiú kényszerítheti-e apját az átruházásra, ha az utóbbi azt mondja, hogy szerinte a
hagyaték fizetésképtelen ? Kétségtelen, hogy az apát a prétor beavatkozásával erre lehet
kényszeríteni.
(12) Még akkor is, ha egy ilyen bizalom a fiú castrense peculiumára vonatkozik, aki katonai
szolgálatot teljesít, vagy valamilyen más tisztséget tölt be, pozitívabban lehet azt mondani,
hogy az utóbbi követelheti, hogy apját kötelezzék arra, hogy lépjen be a birtokra és adja át azt
neki, bár ennek kívánságával úgy tűnhet, hogy megsérti az apjának járó gyermeki tiszteletet.
(13) Ha azonban valakitől azt kérik, hogy a rabszolgájának szabadságának megadásával
együtt adjon át egy birtokot a rabszolgájának, akár közvetlenül a rabszolgának adják meg a
szabadságot, akár a bizalom feltételei szerint történik ez, azt lehet mondani, hogy a saját
rabszolgája nem kényszerítheti arra, hogy elfogadja a birtokot; bár ha önként teszi ezt, akkor
kénytelen lesz megadni neki a szabadságát, és a bizalom feltételei szerint átadni neki a
birtokot. Ezt Marcellus mondja a Trösztökről szóló hetedik könyvben.
(14) Azt is megkérdezi, hogy ha valaki kész biztosítékot adni a gazda kártalanítására, vajon
rákényszeríthető-e az utóbbi, hogy belépjen a birtokra, és különösen, ha a rabszolga árát
ajánlják fel neki. Nagyon helyesen állapítja meg, hogy az óvadék bizonytalan felajánlása
alapján nem köteles megkockáztatni, hogy belépjen a birtokra.
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(15) Ha olyan örökösöket jelölnek ki egy teljes hagyatékra, akik a végrendelet alapján nem
képesek azt átvenni, és felkérik őket, hogy a teljes hagyatékot adják át, akkor kényszeríteni
lehet őket annak elfogadására vagy átruházására, mivel emiatt nem terheli őket felelősség.
(16) Ha engem neveznének ki örökösnek, és arra kérnének, hogy Stichusnak adjam át a
birtokot, vagy bármely más örökösnek, és engem arra köteleznének, hogy a birtokot Titiusnak
adjam át, és Titiusnak azután arra köteleznének, hogy a teljes birtokot Stichusnak adja át,
Stichus kényszeríthet engem arra, hogy a birtokba lépjek és azt átadjam.
(17) A következő ügyet az Isteni Pius döntése rendezte. Miután egy rabszolgát egy örökhagyó
egyik örökösére hagytak, az említett örökösnek meg kellett adnia a rabszolga szabadságát,
egy másiknak pedig át kellett ruháznia a hagyatékot ugyanarra a rabszolgára. Az isteni Pius a
következő szavakkal intézett egy rescriptumot Cassius Dexterhez: "Ha a Hermias nevű
rabszolgát az örökhagyó Pamphilus Moscus Theodotusra hagyta, akit a hagyaték egy részének
örökösévé nevezett ki, és Theodotus ezt követően belépne a hagyatékba, mielőtt azt az
említett Pamphilus által kijelölt társörököse elfogadná, és a rabszolgának megadta volna a
szabadságát, emiatt az, aki a hagyatékot hagyta, nem tekinthető végintézkedés nélkülinek; és
Hermiasz, miután kérvényezte nálam, a társörökösnél, Evarestatusnak ilyen körülmények
között kénytelen kell lennie Hermiasz kockázatára elfogadni a hagyatékot, és azt a bizományi
szerződés feltételei szerint átruházni rá."
17. Ugyanez, Trösztök, II. könyv.
Egy vita tárgyát képező ügyben felmerült a kérdés, hogy egy bizalmi vagyonkezelői szerződés
értelmében megbízható-e valaki azzal, hogy egy másik személyt jelöljön ki örökösének. A
szenátus úgy határozott, hogy senkit nem lehet megbízni azzal, hogy mást nevezzen ki
örökösévé, de ha ezt mégis megteszi, akkor ez ugyanolyan, mintha arra kérnék, hogy a
hagyatékát ruházza át rá, azaz, hogy átruházzon rá mindent, amit a hagyatékából kapott.
1. Julianus is azt mondja a Digestus negyvenedik könyvében, hogy a következő szövegű
megbízás érvényes lesz: "Megbízlak, hogy átruházd Titius hagyatékát", ha azt, akit erre
felkértek, Titius örökösnek nevezte ki.
2. Ha valakit örökösömmé nevezek ki, nemcsak azt kérhetem tőle, hogy egy másik személyt
nevezzen ki örökösévé, hanem azt is megtehetem, ha hagyatékot vagy bármi mást hagyok rá,
mert az ilyen személyek a kezükbe kerülő vagyon összegével felelnek.
3. Ha valaki a következőket írja bele a végrendeletébe: "Arra kérem, hogy ezt és ezt a tárgyat
adja Szóval és Szóvalnak", vagy "hagyjon rá valamit bizalmi vagyonkezelésben", vagy
"hagyja rá a szabadságát", az ilyen végrendeletek érvényesek; mert ahogy a szenátus
elrendelte, hogy a bizalmi vagyonkezelés érvényes az örökösök kijelölésére vonatkozóan,
ugyanezt a szabályt kell érteni az egyéb végrendeletekre is.
4. Ha valakitől azt kérnék, hogy adjon át egy birtokot, feltéve, hogy utód nélkül halt meg,
Papinianus a Vélemények nyolcadik könyvében azt mondja, hogy a feltétel nem teljesül, ha az
illető akár egy természetes gyermeket is hagy hátra; és azt állítja, hogy ugyanez a szabály
vonatkozik a felszabadított emberre is, ha egy ilyen gyermek vele együtt manumifikálódik. A
magam részéről azonban úgy gondolom, hogy ez a kérdés, ami a természetes gyermekeket
illeti, úgy tűnik, az örökhagyó szándékától függ, és attól, hogy milyen gyermekekre gondolt;
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mert amikor valakit ilyen jellegű bizalommal bízott meg, annak rangját, kívánságát és
állapotát mind figyelembe kell venni.
5. Emlékszem, hogy a következő pontot vitatták meg. Egy bizonyos asszony arra kérte a fiát,
hogy a birtokot ruházza át a testvérére, ha az utód nélkül halna meg, és a fiúnak, miután
száműzték, gyermekei születnének azon a szigeten, ahová küldték. Ezért felmerült a kérdés,
hogy nem teljesült-e az a feltétel, amelytől a bizalom függött. Véleményünk szerint, ha a
gyermekek a száműzetés előtt fogantak, még ha később is születtek, ez a feltétel
meghiúsulását okozza; de ha a gyermekek a száműzetés után fogantak és születtek, az eset
más, mert úgyszólván idegennek születtek, és ezt különösen akkor kell figyelembe venni, ha a
személy teljes vagyona a kincstár által elkobzás alá esik.
6. Ha valakitől azt kérik, hogy egy birtokot a gyermekeire vagy azok közül bárkire, akit ő
maga választ ki, ruházzon át, Papinianus a Vélemények nyolcadik könyvében elismeri a
választás jogát még annak is, akit száműztek; ha szabaddá vált, és a bizalom visszaállítását
kívánja. Ha azonban büntető szolgaságra ítélték, anélkül, hogy korábban gyermeke fogant
volna, nem tud eleget tenni a feltételnek, mert úgy tekintik, hogy utód nélkül halt meg. De
nem kaphatja meg azt a választási kiváltságot, amelyet Papinianus annak biztosít, aki
halálakor száműzetésre ítélve van.
7. Ha azonban gyermeke születik, de azt még életében elveszíti, akkor úgy kell tekinteni,
hogy utód nélkül halt meg. De nézzük meg, hogy ha a gyermek az apjával egy időben halna
meg, hajótörés, vagy egy ház leomlása, vagy támadás, vagy bármilyen más esemény
következtében, akkor nem teljesül-e a feltétel. Úgy gondolom, hogy a feltétel nem hiúsulna
meg, mert ebben az esetben nem biztos, hogy a gyermek túlélte az apját, ezért vagy túlélte az
apját, és ez megszüntette a bizalom feltételét, vagy nem élte túl őt, és a feltétel teljesült.
Továbbá, mivel nem nyilvánvaló, hogy melyikük halt meg előbb, és melyikük a másik után, a
jobb vélemény szerint a bizalmi vagyonkezelési feltétel teljesült.
8. Ha valaki a következő bizalmat hagyja hátra: "Fiam, ha meghalsz, miután idegen örököst
rendeltél, megbízlak, hogy vagyonom Seiusra ruházd át", az isteni Pius egy rezcriptumban
kijelentette, hogy az örökhagyó, úgy tűnik, az örökös gyermekeire utalt; ezért, ha valaki utód
nélkül hal meg, és egy anyai nagybácsit hagy hátra, aki jogosult a praetoriánus birtoklásra, a
végrendelkezési jog hiánya miatt, a császár egy rezcriptumban kijelentette, hogy a bizalom
feltétele teljesült.
18. Ugyanő, A Sabinusról, XV. könyv.
A hagyaték vagyonkezelői szerződés alapján történő átruházása során a nyereséget nem kell
figyelembe venni, kivéve, ha az örökös mulasztást követ el, vagy ha kifejezetten az
átruházásra volt megbízva.
1. Egyértelmű, hogy a nyereséget a negyedikbe kell beszámítani, ahogyan azt az átiratban is
szerepel.
2. Amikor valakitől egy birtok átruházását kérik, úgy kell tekinteni, hogy minden hozzá
tartozó dolgot átruházott; a nyereséget azonban nem magából a birtokból, hanem az ahhoz
tartozó ingatlanból származónak kell tekinteni.
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3. Ha egy örökösre hagynak örökséget, és felkérik, hogy adja át a hagyatékból rá eső részt,
akkor nemcsak azt a hagyatékot kell átadnia, amelyet a társörököstől kapott, hanem azt is, ami
őt magát terheli, a vagyonkezelői jogba tartozik. Ezt az isteni Márk egyik rendelete állapította
meg.
19. Paulus, A Sabinusról, III. könyv.
Amikor egy vagyonkezelő abszolút módon hagyatékot hagy, és a következő szavakkal
egészíti ki: "Megbízlak, hogy vagyonomat add át a fiadnak, és intézd el, hogy az az ő kezébe
kerüljön", akkor a rescriptben azt írják, hogy a hagyaték akkor lép hatályba, amikor a fiú
átveheti azt, vagyis amikor a fiú a saját urává válik.
1. "Arra kérlek, Lucius Titius, hogy oszd meg a birtokomat Attiusszal." Aristo azt mondja,
hogy a trebelli szenátusi rendelet értelmében a birtokot érintő perjogok arra szállnak át, akire
a birtokot átruházzák ; mert a szavakat úgy értelmezik, hogy "arra kérlek, hogy azt a birtokot
átruházd". A szenátusi rendelet szövegét nem kell figyelembe venni, hanem az örökhagyó
szándékát kell figyelembe venni, függetlenül attól, hogy azt hogyan fejezte ki, feltéve, hogy
azt akarta, hogy a hagyatékát átruházzák.
2. Amennyiben az értékesítés vagy a hagyaték részét képező vagyon megőrzése érdekében tett
intézkedések miatt bármilyen kiadás merül fel, azt az örökösre kell terhelni.
(20) Paulus, Sabinusról, XIX. könyv.
Ha azonban valakire hagynak egy örökséget, hogy az akkor szálljon rá, amikor gyermekei
lesznek, és ő úgy hal meg, hogy a felesége terhes marad, akkor a hagyatékot az örökösére
ruházza át.
21. Pomponius, Sabinusról, XXII. könyv.
Ha egy örökös, akinek joga volt egy negyedrész visszatartására, átruházta az egész
hagyatékot, és nem rendelkezett magáról kikötéssel, Aristo szerint az ő esete hasonló
azokéhoz, akik elmulasztják fenntartani azt a vagyont, amelyre más joguk nincs; de
visszaszerezheti vagy birtokba veheti a hagyatéki vagyontárgyakat, és rosszhiszeműségre
hivatkozva kivétellel élhet a vagyont követelő féllel szemben, és értesítheti a hagyatéki
adósokat, hogy a kifizetés nem történhet meg.
22. Ulpianus, Disputációk, V. könyv.
Egy nő, aki két gyermeket hagyott hátra az apjuk felügyelete alatt, válás után férjhez ment egy
másik férfihoz, második férjét örökösévé nevezte ki, és megbízta, hogy az apjuk halála után a
hagyatékát a gyermekeire vagy azok túlélőjére ruházza át. Miután az említett gyermekeket
apjuk emancipálta, a mostohaapa állítólag átruházta rájuk a hagyatékot, és ezt követően az
egyik gyermek még apja életében meghalt. Felmerült a kérdés, hogy a túlélő gyermek
követelheti-e, hogy a testvére részét neki adják, mivel az idő előtt került átruházásra. Scaevola
elbeszéli, hogy az isteni Marcus az audienciateremben döntött egy ilyen esetről. Egy bizonyos
Eraszidasz, aki lakedemóniai lakos volt, és praetori rangú ember, emancipálta a gyermekeit,
akik a feleségétől való elválása után nála maradtak, és akikre vagyonkezelői megbízást
hagyott arra az esetre, ha apjuk halála miatt saját urukká válnának. Felszabadulásuk után
követelték a bizalom teljesítését. Scaevola azt mondja, hogy az isteni Márk úgy döntött, hogy
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a bizalmi vagyon az anyjuk szándékának megfelelően illeti meg őket, aki a végrehajtást férje
haláláig elhalasztotta, mert nem gondolta, hogy apjuk felszabadítja őket, és nem halasztotta
volna el a haláláig, ha arra számított volna, hogy apjuk felszabadítja őket. Ennek megfelelően
úgy ítéltem meg, hogy az isteni Márk rendelete a jelen ügyre is vonatkozik, és hogy a két
gyermek tekintetében a bizalmi vagyonkezelői szerződés jogszerűen teljesült.
1. Kétségtelen, hogy a kijelölt örökös kényszeríthető arra, hogy belépjen egy birtokba és
átadja azt a rabszolgáknak, ha szabadságukat közvetlenül vagy bizalmi vagyonkezelői jog
alapján rájuk hagyják, mivel az örökös nem bánhat megvetéssel azzal, aki kényszeríti őt a
birtok átvételére. Mert bár a rabszolga nem követelheti, hogy az örökös lépjen be a
hagyatékba, vagy közvetlenül a bizalmi vagyonkezelői jog alapján követelheti szabadságát,
joga van személyesen megjelenni a prétor előtt, tekintettel arra a várakozásra, hogy
szabadságát és a hagyatékot megkapja.
2. Ha egy örökös hosszú idő elteltével ad át egy hagyatékot, holott ezt egy bizalmi
vagyonkezelői jog alapján azonnal kellett volna megtennie, a negyedrész levonása után is
átruházhatja a hagyatékot; és az esetlegesen a jogosult mulasztása miatt beszedett nyereséget
úgy kell tekinteni, hogy az nem az elhunyt végrendelete alapján szerezte. Más a helyzet
azonban, ha arra kérték, hogy a hagyatékot feltételhez kötötten vagy bizonyos időn belül adja
át; ekkor ugyanis bármi, amit beszedett, a falkai rész helyébe lép, ha az eléri a negyedét és az
abból származó hasznot. Az időközben elért nyereséget úgy kell tekinteni, hogy az örökhagyó
akaratának megfelelően gyűjtötték be.
3. Ha valakit arra kérnek, hogy adjon át egy birtokot, és mielőtt ezt megtenné, a hozzá tartozó
rabszolgák közül bármelyik meghal, vagy a vagyonból bármelyik elveszik, akkor az a döntés
született, hogy nem kényszeríthető arra, hogy átadjon valamit, amivel nem rendelkezik; de
nyilvánvaló, hogy a gondatlanságáért el kell számolnia, de csak abban az esetben, ha az
csalásra hasonlít. Ezt Neratius mondta ki a Vélemények első könyvében. Ha nem akkor adta
el az ingatlant, amikor azt meg kellett volna tennie, akkor súlyos, nem pedig enyhe
gondatlanságot követett el, olyat, amelyet saját üzletének lebonyolítása során elkerülhetett
volna, és ilyen körülmények között felelősségre kell vonni. Sőt, ha a ház az ő gondatlansága
miatt leég, akkor is el kell számolnia vele. Ismét felelősségre vonható a rabszolgák
gyermekeiért, sőt, ha azok meghalnak, még a gyermekeikért is, mert ezek nem számítanak
bele a hagyaték hasznába. Ő maga levonhat minden olyan kiadást, amely a hagyatékhoz
tartozó vagyon miatt merült fel. De ha nem az ő cselekedete folytán, hanem az idő "eltelte"
miatt használatra szerzett egy házat, akkor teljesen jogos, hogy nem tekinthető felelősnek,
mivel mentes a vétkességtől.
4. A következő javaslatot tették: "Egy bizonyos férfi a lányát jelölte ki örökösének, és
megbízta, hogy ha utód nélkül halna meg, a vagyonát Titiusra ruházza át. A lány egy
bizonyos összegű hozományt adott férjének, és azután, miután utód nélkül halt meg, férjét
jelölte ki örökösének." Felmerült a kérdés, hogy a hozományt le lehet-e vonni. Azt mondtam,
hogy nem lehet azt állítani, hogy a leány szándékában állt a bizalom érvénytelenítése, ami
összhangban volt mind az asszony kötelességével, mind apja kívánságával; ezért azt kell
mondani, hogy a hozomány eltűnt, mintha a leány kérte volna, hogy azt, ami megmaradt
belőle, átruházzák. Ha a nő elegendő jövedelmet gyűjtött a birtokból ahhoz, hogy a
hozománya összegét ki tudja fizetni, akkor azt kell mondani, hogy ezt a kiadást nem a
trösztre, hanem a nyereségre kellett volna terhelni.
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5. Ahhoz, hogy a szenátus Trebelli-rendeletét alkalmazni lehessen, nem elegendő, ha a
hagyatékot pusztán a hagyatékra való hivatkozással teszik, hanem az örököst meg kell bízni
azzal, hogy a megbízást örökösként teljesítse. Ha tehát a hagyaték egy részét bárkire hagyják
(mert mi azon a véleményen vagyunk, hogy a hagyaték egy részét lehet hagyni), és az
örökhagyót arra kérik, hogy ezt a részt másra ruházza át, akkor kétségtelen, hogy a Szenátusi
rendelet alapján nem lehet átruházni, és ezért a negyediket nem szabad fenntartani.
23. Julianus, Digest, XXXIX. könyv.
Amikor az örökhagyó elrendeli, hogy egy vagy két örökös a hagyatékát a társörökösökre
ruházza át, úgy kell tekinteni, hogy a bizalmi vagyonra való hivatkozással ugyanazt a
felosztást végezte el, mint amit a hagyaték felosztásakor. Ha azonban azokat, akiket a bizalmi
vagyonkezeléssel megbíznak, arra utasítják, hogy egy bizonyos pénzösszeget fizessenek
annak a személynek, akitől a bizalmi vagyonkezelés hasznát kapják, az örökhagyó szándékát
abból az összegből kell megállapítani, amelynek megfizetésére a feleket utasították. Ha
ugyanis az örökösöket egyenlőtlen vagyonrészekre rendelik ki, és egyenlő összegek
megfizetésére utasítják őket, akkor a jobb vélemény az, hogy a tröszt alapján egyenlő
összegeket kapjanak. Ha azonban a fizetendő pénzösszeg megfelel az őket megillető
részeknek, akkor arányos összegeket kell kapniuk a tröszt alapján.
(24) Papinianus, Kérdések, XV. könyv.
Néha azonban ezt a pontot az átiratokban és a bírósági határozatokban másképp fogalmazták
meg; például amikor a bizalmi vagyonkezelést nem az örökösök általános megnevezése,
hanem az érdekelt felek egyéni neve alatt hagyták.
25. Julianus, Digest, IX. könyv.
Egy bizonyos személy a következő rendelkezést tette végrendeletében: "Örökösöm, kérem és
megbízlak, hogy az első napon add át fiamnak, ami a kezedbe kerül a vagyonomból; vagy ha
valami történne vele azelőtt, kérlek, hogy add át az anyjának." Felmerül a kérdés, hogy ha a
fiú a hagyaték bejegyzése előtt meghalna, vajon az édesanyja jogosult lenne-e a vagyonkezelő
javára. Azt válaszoltam, hogy ha a fiú meghalna, mielőtt a bizalmi vagyonkezelői szerződés
teljesítésének időpontja elérkezne, akkor a vagyonkezelői szerződés az édesanyjára szállna át;
ha azonban a fiú a szerződés teljesítésének időpontja után halna meg, akkor a fiú örököse
jogosult lenne a bizalmi vagyonkezelői szerződés hasznára. Ahhoz azonban, hogy
megállapítsa az örökhagyó szándékát, nevezetesen azt, hogy ha a fiú a vagyon bizalmi
vagyonkezelői szerződés szerinti átadása előtt meghalna, akkor az inkább az anyára szállna-e
át, mint az örökösökre, a praetornak figyelembe kell vennie az anya és a fiú örökösének
személyét is. Marcellus: Az örökhagyó akaratával azonban jobban összhangban van az, ha azt
tartjuk, hogy valahányszor a fiú meghal, akár a bizalmi vagyonkezelés teljesítésének napja
előtt, akár utána hal meg, a bizalmi vagyon az anyjára száll át, ha az még nem kapta volna
meg. Ez az a szabály, amelyet most alkalmazunk.
1. Ha egy rabszolgát neveznek ki örökösnek, és a gazdáját megbízzák, hogy a vagyont a
rabszolgának adja át, amikor az szabaddá válik, a megbízás érvényes.
2. Ha valaki a fiát nevezi ki egész vagyonának örökösévé, és egy kodicillummal, amelyet a fia
halála után megnyitandónak rendelt el, megbízza őt, hogy a vagyonát a nővérére ruházza át,
ha ő utód nélkül halna meg, és a fiú, ismerve a kodicillum tartalmát, végrendeletében úgy
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rendelkezett, hogy az apja vagyonához tartozó rabszolga, Stichus szabad legyen, a fiú
örököseinek ki kell fizetniük a rabszolga értékét az elhunyt nővérének, mert szabadsága nem
veszhet el egy szívesség révén. Sőt, még ha a fiú nem is tudna arról, hogy apja kodicillumot
tett, örökösei akkor is kötelesek megfizetni a rabszolga értékét, hogy egyikük cselekedete ne
okozzon kárt a másiknak.
3. Ha azonban ezt a rabszolgát Sempronius örökösnek jelölte ki, és miután szabadságát
elnyerte, a testvér végakaratából belépett ugyanarra a birtokra, akkor az utóbbi örököseinek a
testvérének is ki kell fizetniük a birtok felbecsült értékét; mert ha a rabszolga nem lett volna
manumált, akkor az asszony végzése alapján léphetett volna be a birtokra. Ha azonban
Sempronius még a fiú életében meghalna, a hagyatékból a bizomány miatt le kell vonni,
mivel a rabszolga, miután a fiú maga rendelte el, hogy a hagyatékot vegye át, azt megszerzi.
26. Paulus, A szenátus rendeleteiről.
A szenátus ápróniai rendelete elrendeli, hogy minden vagyonkezelői hagyatékot át lehet és át
kell ruházni minden olyan városra, amely a római nép fennhatósága alá tartozik. Arról is
határoztak, hogy az ilyen birtokok elleni perlési jogokat a szenátus trebelliánus rendelete
alapján kell átruházni. A városok lakói azonban perelhetnek a birtokok ellen.
27. Julianus, Digest, XL. könyv.
A városoknak - annak érdekében, hogy a hagyatékot át lehessen ruházni rájuk - ki kell
választaniuk egy olyan megbízottat, aki perelhet és perelhető.
1. Ha egy örökös, aki kénytelen volt elfogadni egy birtokot, elrendeli, hogy az annak részét
képező rabszolga lépjen be egy másik birtokba, amelyet egy idegen hagyott az említett
rabszolgára, majd átruházza az előbbi birtokot, amelyről azt állítja, hogy fizetésképtelenséget
gyanít, felmerül a kérdés, hogy át kell-e ruháznia azt is, amelyet a rabszolga szerzett. Úgy
ítéltem meg, hogy ezt a birtokot nem kell az átruházásba bevonni, éppúgy nem, mintha az első
birtokhoz tartozó rabszolga, miután elfogadta azt, kikötést tett és átadással megkapta volna,
vagy ha a birtok vagyonából származó jövedelmet úgy szedte volna be, hogy a bizalom
teljesítésében nem volt mulasztás. Ha azonban a rabszolga a hagyaték elfogadása előtt
bármilyen kikötést kötött, vagy azt átadással vette át, akkor vissza kell adnia a kikötés tárgyát,
mivel a hagyaték elfogadása előtt beszedett jövedelem az átruházásba beleszámít.
2. Ha egy örökös azt mondja, hogy a hagyaték fizetésképtelenségét gyanítja, a végrendelet
alapján nem részesül olyan előnyben, amelyet nem kapott volna meg, ha nem nevezték volna
ki örökösnek, vagy nem lépett volna be a hagyatékba. Ezért, ha egy kiskorút a
következőképpen helyettesítettek: "Aki az én örökösöm lesz, az legyen a fiam örököse is",
akkor kénytelen lesz átruházni azt a hagyatékot, amely a kikötés alapján a kezébe került. Ha
azonban a "Bárki legyen is az örökösöm" záradékot kihagyják, és a következőképpen
helyettesítenék, nevezetesen: "Titius legyen a fiam örököse", akkor, ha az örökös egyedül az
apát éli túl, mégis kötelezhető a kiskorú örökségének átruházására. Ha azonban társörököse
van, megtarthatja a kiskorú hagyatékát, mert ha a társörököse belép a hagyatékba, a
helyettesítés alapján ő is beléphet, még akkor is, ha az apa hagyatékát visszautasította.
3. Ha egy apa a fiát, akit a felügyelete alatt tart, örökösévé nevezi ki, és megbízza őt, hogy a
birtokot adja át Semproniusnak, és azt mondja, hogy gyanítja, hogy a birtok fizetésképtelen, a
fiú a szenátus trebelli rendelete alapján kötelezhető az átadásra. Ezért, még ha nem is
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foglalkozott volna a hagyaték ügyeivel, akkor is, a vele szemben vagy ellene indított peres
eljárások minden joga Semproniusra száll át.
4. Amikor az apa által kijelölt és az örököstől megfosztott fia helyébe lépő örököst arra
kötelezik, hogy a helyettesítés folytán esetleg rá eső vagyont átruházza Titiusra, nem lehet
arra kényszeríteni, hogy a kiskorú fiú életében elfogadja apja vagyonát; egyrészt azért, mert a
bizalom feltételhez kötött, másrészt pedig azért, mert a fiú életében nem lehet jogszerűen
keresetet indítani a hagyatékra való hivatkozással. Amikor azonban a kiskorú meghal, az apai
hagyatékba való belépésre kell kötelezni.
5. Ha egy apa két örököst jelölt ki, és mindkettőjüket megbízta, hogy a hagyatékát átruházzák
a meg nem örökölt fiúra, elegendő, ha csak az egyiküket kötelezik arra, hogy belépjen a
hagyatékba; mivel e törvény alapján az, aki nem lépett be az apa hagyatékába, kötelezhető
arra, hogy belépjen a fiú hagyatékába és átruházza azt.
6. Ha egy emancipált fiú a végrendelet rendelkezéseivel ellentétben megszerzi a hagyaték
birtokát, nincs ok arra, hogy az örököst a hagyaték átruházására kényszerítsék; és mivel nem
kényszeríthető sem hagyaték, sem vagyonkezelői hozzájárulás fizetésére, így nem
kényszeríthető a hagyaték bármely részének átruházására sem. Marcellus: Nyilvánvaló, hogy
nem kényszeríthető a birtokba lépésre, ha a fiú már megszerezte a birtokot, hogy
megakadályozza a bizalmi vagyon megszűnését, ha a kijelölt örökös meghal, és a fiú
megtagadja a birtok praetoriális birtokba vételét.
7. Az a személy, aki a szenátus Trebelli-rendeletének megfelelően átruházott egy hagyatékot,
vagy mentesülhet, vagy elévülhet a hagyaték átruházására alapított kivételes jogcímen, akár a
hagyaték hitelezői perlik, akár az adósok ellen perel. Sőt, ugyanazokat a kereseteket indíthatja
a kedvezményezett, amelyeket az örökös akkor indíthatott volna, amikor átruházta a
vagyonkezelői szerződés alapján hátrahagyott vagyont. Marcellus: Az is megállapítást nyert,
hogy azok a keresetek, amelyek olyan feltételhez voltak kötve, amelynek teljesítésére még
nem érkezett el az idő, a bizalmi vagyonkezelő kedvezményezettje javára indulnak. Az örökös
azonban nem hivatkozhat semmiféle kivételre, mielőtt a hagyaték átruházása megtörtént
volna, mivel ellenkező esetben a trust alapján ennyivel kevesebbet ruházna át.
8. A trebelli szenátusi rendelet mindig akkor alkalmazandó, ha valaki az örökösét megbízza a
hagyaték egészének vagy egy részének felosztásával, egy időben.
9. Ha tehát Maevius kinevezne téged örökösévé, és arra kérne, hogy add át Titius hagyatékát,
és te belépnél Maevius hagyatékába, mintha téged bíztak volna meg a megbízással, és arra
kérnének, hogy adj át földet, amelyet Titius neked adott, és azt mondanád, hogy okod van azt
hinni, hogy Maevius hagyatéka fizetésképtelen, nem kényszerülhetsz arra, hogy belépj abba.
10. Ha Maevius arra kérne téged, hogy mind az ő, mind Titius hagyatékát átruházd valakire,
és te önként elfogadod a hagyatékot, akkor élhetsz a Falcidiai törvény előnyeivel, és
megtarthatod Maevius hagyatékának negyedét, a másik háromnegyedét pedig a bizalmi
vagyonkezelői szerződés feltételeinek megfelelően átruházhatod. Az sem fog különbséget
tenni, hogy mindkét birtokot ugyanarra a személyre, vagy a Mseviusi birtokot egy személyre,
a Tiziusi birtokot pedig egy másikra kérik-e átruházni. Ha azt mondanád, hogy a Máviusvagyon valószínűleg fizetésképtelen, akkor kényszeríteni lehet téged, hogy vedd át, és add át
annak a személynek, akinek át kell adnod; de az, akinek a Titius-vagyon átadásával bíznak
meg, nem kényszeríthet téged arra, hogy belépj a vagyonba.
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11. Ha az örökös a szenátus trebelli rendelete alapján átruházza a hagyatékot, és megtartja a
föld jövedelmét vagy magát a földet, vagy akár a végrendelkező adósa is lehet, akkor a
kedvezményezettnek pert kell indítania ellene. Marcellus: Erre akkor is szükség lesz, ha a
hagyatéknak csak egy részét ruházták át, és a hagyatékot átadó személy és az azt átvevő
személy között osztozkodási pert indítanak.
12. Ha valakitől azt kérik, hogy a fia emancipálódása után adjon át egy birtokot, akkor
kötelezni kell őt annak elfogadására és átruházására, még akkor is, ha a fiú a végrendelet
rendelkezéseivel ellentétben praetoriánus birtokba juthat.
13. Ha egy patrónust örökösnek neveznek ki a felszabadított embere hagyatékának arra a
részére, amelyre a törvény szerint jogosult, és miután felkérték, hogy adja át a hagyatékot, azt
mondja, hogy okkal gondolja, hogy az fizetésképtelen, úgy vélem, hogy a prétor
igazságosabban jár el, ha arra kényszeríti, hogy lépjen be a hagyatékba és adja át azt; bár e
véleményváltozás ellenére megtarthatja a hagyaték azon részét, amelyre törvényesen jogosult.
14. Ha az örököst bizonyos vagyontárgyak elsőbbségi hagyatékként való fenntartása után
felszólítják egy hagyaték átruházására, és kénytelen azt elfogadni, vissza kell-e tartania az
elsőbbségi hagyatékot? Azt válaszoltam, hogy aki a praetor utasítására lép be egy hagyatékba,
azt meg kell akadályozni abban, hogy bármilyen előnyben részesüljön.
15. Ha azonban a hagyatékot ugyanarra a személyre hagyják azzal a feltétellel, hogy nem lesz
örökös, és ő azt állítja, hogy okkal gondolja, hogy a hagyaték fizetésképtelen, nem lehet arra
kényszeríteni, hogy elfogadja azt, kivéve, ha lemond azokról a hagyatékokról, amelyeket attól
a feltételtől függően hagytak rá, hogy nem lesz örökös; és ezt nem a társörökösöknek kell
megtenniük a felelősség elkerülése érdekében, hanem annak, akire a hagyatékot átruházták.
Mivel ugyanis az örökös köteles elfogadni a hagyatékot annak érdekében, hogy az örökhagyó
akarata teljesüljön, ezért nem szabad őt emiatt veszteségnek kitenni.
16. Unokatestvéremet egy birtok egyedüli örökösévé nevezték ki, és arra kötelezték, hogy
annak felét azonnal Publius Maeviusnak, a másik felét pedig halála után az említett Publius
Maeviusnak adja át. Egyéb hagyatékokat is hagyatékoltak más személyekre. Maevius azonnal
megkapta a hagyaték felét, és biztosítékot adott, hogy visszaadja mindazt, amit a falkidiánus
törvény által megengedett mértéket meghaladóan kapott, a többiek pedig teljes egészében
megkapták a hagyatékukat, és ugyancsak biztosítékot adtak, hogy visszaadják az esetlegesen
kapott többletet. Miután unokatestvérem meghalt, Publius Maevius követelte, hogy a birtok
másik felét, annak jövedelmével együtt, adják át neki. Ezért azt kérdezem, hogy mennyit kell
átadnom neki, és hogy ez csak annyi legyen-e, amennyi a vagyon negyedén felül
unokatestvérem kezében maradt, és semmi több; vagy pedig a többiektől, akiknek örökséget
fizettek, visszakaphatok-e valamit, és ha igen, mennyit? Azt is kérdezem, hogy ha az, amit
tőlük a kikötések értelmében kaphatok, és ami az unokatestvérem kezében maradt a hagyaték
negyedén felül, nem éri el annak felét, vajon kénytelen leszek-e a hiányt pótolni az
unokatestvérem kezében maradt, a negyedén felül maradt vagyon növekedéséből és
jövedelméből, hogy az átruházandó összeg ne haladja meg a hagyaték negyedik részét. Vagy,
ahogy Publius Maevius követeli, miután a hagyaték negyedét kivették, át kell-e adni neki
mindazt, amit az említett negyed hasznából szereztek? Azt válaszoltam, hogy ha a jövedelmek
hozzáadásával együtt mindaz, ami a negyedrészen felül az unokatestvéred kezében maradt,
nem kevesebb, mint a halálakor fennálló hagyaték fele, akkor azt mind Publius Maeviusnak
kell átadni; és a rendelkezés értelmében semmit sem lehet visszakövetelni azoktól, akiknek a
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hagyatékot kifizették. Ha azonban a jövedelem meghaladja a hagyaték felének értékét, akkor
azt a negyedéhez és annak jövedelméhez kell hozzáadni. Ha azonban az unokatestvéred
kezében maradt részednek a negyedet meghaladó jövedelme nem éri el a hagyaték felét, a
kikötés alapján perelhető. Röviden, a számítást úgy kell elvégezni, hogy a jövedelem
ténylegesen meghaladja a negyedet, és ha az olyan mértékben növekedett, hogy a hagyaték
felénél többet tesz ki, akkor a többletet megtarthatja.
17. Ha valakit arra kérnek, hogy manumitálja a rabszolgáit, és adja át nekik a birtokot, akkor
ezt a rabszolgák árának levonása után kell megtennie.
28. Africanus, Questions, VI. könyv.
Egy személy, akit egy birtok egyedüli örökösévé neveztek ki, miután megbízást kapott, hogy
annak felét abszolút módon nekem, felét pedig feltételesen Önnek adja át, azt állította, hogy
okkal feltételezte, hogy a birtok fizetésképtelen, és az én kérelmemre belépett a birtokba, és a
szenátus rendelete alapján az egészet átruházta rám. Amikor a feltétel teljesült, kétség merült
fel (ami nem volt alaptalan), hogy át kell-e adnom neked a részed jövedelmét. Több hatóság is
úgy véli, hogy ezt nem kell átruházni, mert azt az örökös nem fizetné ki, ha önként fogadta
volna el a hagyatékot, és elegendő, hogy jogodat sértetlenül megőrizzék anélkül, hogy
állapotodat javítanák.
1. Mégis, ugyanezen hatóságok szerint, ha valakit egy hagyaték egyedüli örökösévé neveznek
ki, és arra kérik, hogy annak egynegyedét feltétlenül nekem, egy negyedét pedig feltételhez
kötve önnek adja át, és azt állítja, hogy okkal gondolja, hogy a hagyaték fizetésképtelen, és én
kényszerítem, hogy belépjen a hagyatékba, akkor a hagyaték felét önnek kell átadni, ha a
feltétel teljesült.
2. Nem hiszem, hogy a javasolt esetben élhetnék a falscidai joggal, bár a kijelölt örökösnek
lehetősége van rá, ha önként lépett volna be a hagyatékba.
29. Marcianus, Institutes, IV. könyv.
Ha valaki, miután végrendelkezett, később egy másodikat is tesz, az elsőt érvénytelenítik,
még akkor is, ha az utolsó végrendeletben bizonyos vagyonra örökösöket jelölt ki, amint azt
az isteni Severus és Antoninus egy rezcriptumban kimondta, amelynek szavait a benne foglalt
egyéb kérdésekkel együtt idézem. "Severus és Antoninus császárok Cocceius Campanusnak:
Üdvözlet. Kétségtelen, hogy a második végrendelet, noha az örökös csak bizonyos
vagyontárgyak átvételére lett kijelölve általa, ugyanúgy érvényes, mintha a vagyontárgyakról
nem tettek volna említést; de az említett kijelölt örökös kénytelen lesz megelégedni azzal, ami
rá marad, vagy azzal, ami a falcidiai törvény szerint a negyedét kitölti; és a vagyontárgyakat
az előző végrendeletben említetteknek kell átadnia, a bizalmat létrehozó szavak miatt,
amelyeket a végrendelkező beiktatott, és amelyekkel kijelentette, hogy az első végrendeletet
érvényesnek akarta. Ezt azonban úgy kell érteni, hogy csak akkor alkalmazható, ha a második
végrendeletben semmi különösen ellentmondó nem szerepelt".
(30) Ugyanő, Institutió, VIII. könyv.
Ha egy követ azt állítja, hogy okkal feltételezi, hogy egy birtok fizetésképtelen, akkor a
követségen való munkaviszonya idején kénytelen azt elfogadni, mivel nem folyamatosan a
hivatali kötelezettségeivel van elfoglalva. És kötelezhető a hagyaték elfogadására, még akkor
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is, ha azt mondja, hogy megfontolás tárgyává teszi a dolgot; de nem kényszerülhet arra, hogy
az átruházást azonnal megtegye, hanem meg kell tennie, amint hazatér, és élhet a falkai
törvény vagy a végrendeletből eredő jogával, ha ezt célszerűnek tartja; vagy ha nem tartja
célszerűnek, akkor az egész hagyatékot átruházhatja, hogy ne kelljen emiatt terheket viselnie.
1. Ha valaki megbízza az örökösét, hogy adja át "a vagyonát" vagy "az összes vagyonát", ez
úgy értendő, hogy a bizalmi jog alapján történő átruházásra utal; mivel az "enyém" és a "tiéd"
kifejezések alatt a cselekvési jogokat is értik.
2. Ha egy birtokot apai felügyelet alatt álló fiúra vagy rabszolgára ruháznak át, és az apa vagy
a gazda utólag ratifikálja a cselekményt, a szenátus trebelli rendelete alapján a perjogok is
átruházásra kerülnek.
3. Nem mindegy, hogy a negyedik részt örökös jogon tartják-e meg, vagy ha a fél csak egy
meghatározott tárgyat vagy egy bizonyos pénzösszeget tarthat fenn. Az első esetben ugyanis a
keresetjogok megoszlanak az örökös és a haszonélvező között, az utóbbi esetben azonban a
keresetjogok teljes egészében a haszonélvezőre szállnak át.
4. Ha egy kijelölt örökös, miután megbízást kapott egy hagyaték átruházására, miután
megtartott magának egy bizonyos pénzösszeget vagy valamilyen tárgyat, bár a fenntartandó
összeg kevesebb, mint az ő negyedrésze, nem követelhet többet, még akkor sem, ha ő lenne a
császár.
5. De ha arra kérik, hogy úgy adjon át egy birtokot, hogy semmit sem tart fenn magának, a
császárok felhatalmazzák, hogy egy negyedrészt visszatartson. Ezt az isteni Hadrianus,
Traianus és Antoninus állapította meg a rescriptiókban.
(31) Ugyanez, Institutió, IX. könyv.
Ha a rabszolga szabadságát abszolút módon biztosítják, és egy birtokot feltételesen hagynak
rá, az örökös köteles elfogadni a birtokot és átruházni azt, még akkor is, ha azt állítja, hogy
okkal feltételezi, hogy a birtok fizetésképtelen; és a rabszolgát nem lehet megfosztani a
szabadságától akkor sem, ha a feltételnek nem tesz eleget.
1. Ha egy birtokot egy rabszolgára hagynak, akinek egy bizonyos időn belül meg kell kapnia a
szabadságát, az isteni Pius egy Cassius Hadrianushoz intézett rezcriptumában kijelentette,
hogy az örökös nem kényszeríthető arra, hogy időközben belépjen a birtokra, ha azt
fizetésképtelennek tekinti, mivel a rabszolga még nem kaphat szabadságot; másrészt viszont
az elhunyt akaratával ellentétben sem adományozható neki szabadság.
2. Ha egy örököst feltételhez kötve neveznek ki, és arra kérik, hogy adja át a hagyatékot, de
nem hajlandó teljesíteni a feltételt és belépni a hagyatékba, ha a feltétel egy cselekedetből áll,
akkor azt teljesítenie kell, és át kell adnia a hagyatékot; vagy, ha valaminek a megadásából
áll, és a vagyonkezelő kedvezményezettje felajánlja azt, de az örökös megtagadja a
kötelezettség teljesítését, akkor engedélyt kap a kedvezményezett, hogy az örökös helyett
cselekedjen, és akkor a hagyatékba való belépés szükségessége őt terheli. Más feltételek,
amelyek nem az örökös hatáskörébe tartoznak, nem tartoznak a praetor hatáskörébe.
32. Celsus, Digest, XX. könyv.
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Ballista egy apai felügyelet alatt álló fiát jelölte ki örökösének, a következőképpen: "Legyen
Trebellianus az örökösöm, ha biztosítékot ad a filippiek kolóniájának, hogy ha utód nélkül hal
meg, minden pénzt, ami a birtokomból a kezébe kerül, az említett filippiek kolóniájának
adományoz." Azt a véleményemet adtam, hogy bár az örökhagyó a "pénz" szót használta, az
örökösnek minden más vagyontárgyat is át kell adnia, amelyet a hagyatékból kapott, mintha
az örökhagyó kifejezetten megjelölte volna.
33. Marcianus, Institutes, VIII. könyv.
Celsus a Digestus huszadik könyvében azt mondja, hogy ha valaki, akinek négyszáz aurei
vagyona van, megbízza az örökösét, hogy ha utód nélkül hal meg, minden pénzt, ami a
vagyonából a kezébe kerül, Maeviusnak utaljon át, és ha időközben az említett vagyon
jövedelméből négyszáz aureihez jut, és úgy hal meg, hogy nem hagy gyermekeket, akkor az
örököse négyszáz aurei tartozással tartozik Maeviusnak. Hosszasan tárgyalja ezt a kérdést,
mind a tekintetben, hogy az örökösnek kell-e profitálnia a növekedésből, és vállalnia kell-e a
veszteség kockázatát, vagy fordítva; és végül azt mondja, hogy igazságtalan lenne, ha a
vagyonkezelő kedvezményezettje viselné a veszteséget, amikor nem jogosult a nyereségre. És
ha a négyszáz aurei bizonyos hiányát ki kell egyenlíteni, megkérdezi, hogy a növekmény is a
kedvezményezettet illeti-e meg, vagyis hogy a négyszáz aurei összegéig kell-e a
veszteségeket és a nyereséget elszámolni? Ezt a véleményt helyesnek tartom.
(34) Ugyanaz, Szabályok, II. könyv.
Ha egy apa azt kívánta, hogy egyetlen túlélő fia halála esetén a hagyatékból való részesedését
egy rokonának adja át, és a testvérek ugyanazon a napon haltak meg, az említett rokon nem
lesz jogosult a hagyatékból való részesedésre, ha nem tudja bizonyítani, hogy melyik testvér
halt meg utoljára; de a szenátus Tertullianus-rendeletének értelmében az anyjuk mindkettejük
hagyatékára jogosult.
35. Ulpianus, A prokonzul kötelességeiről, VI. könyv.
Az Isteni Pius úgy rendelkezett, hogy amennyiben egy elmebeteg nőt örökösnek neveztek ki,
és megbíztak egy hagyaték átruházásával, a gondnoka minden perbeli jogát átruházhatja,
miután a végrendelet rendelkezéseinek megfelelően birtokba vette a hagyatékot.
36. Paulus, Az ediktumról, XIII. könyv.
Ha egy hagyatékot bizalmi vagyonkezelés címén adnak át, mielőtt az örökössel a
választottbírósági megállapodás megkötésre került volna, úgy gondolom, hogy a bizalmi
vagyonkezelőnek biztosítékot kell adnia az örökösnek, éppúgy, mint abban az esetben, ha az
utóbbi a hagyaték átruházása előtt a hagyaték vagyonát kezelte, mivel a közmondás, miszerint
bizonyos vagyontárgyakat megtarthat, nem mindenütt érvényes; mert mi van akkor, ha a
hagyatékban nincs semmi, amit megtarthatna, például ha az egész olyan bankjegyekből vagy
tárgyakból áll, amelyek nem az ő birtokában vannak? Nyilvánvaló, hogy az, akire a
hagyatékot átruházzák, mindent megkap, és az örököst kötik az ítéletek azokban az esetekben,
amikor őt perelték, vagy azok a kikötések, amelyeket neki kellett volna megkötnie, és nem
tudta elkerülni. Ezért nem kényszeríthető a hagyaték átruházására, hacsak nem adnak neki
biztosítékot.
(37) Ulpianus, Az ediktumról, VI. könyv.
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A hagyaték akkor tekinthető átruházottnak, ha vagy magát az iagyontárgyat adják át, vagy az
örökösnek engedélyezik, hogy a hagyatékhoz tartozó vagyontárgyakat részben vagy egészben
birtokba vegye oly módon, hogy az egyik fél hajlandó azt átadni, a másik pedig átvenni, de
nem, ha az örökös úgy gondolja, hogy Ön más okból szerezte meg a birtokot. Ugyanezt a
szabályt kell alkalmazni akkor is, ha az elbirtoklást utólag megerősítik. Ha azonban az örökös
azt állítaná, hogy ő maga adta át a birtokot, vagy ezt levélben, vagy küldönc útján tette, akkor
őt kell meghallgatni. Ha az Ön hozzájárulásával másnak adja át, az Önnel szemben fennálló
kereseti jogok is átruházásra kerülnek. Hasonlóképpen, ha az örököstől eltérő személy az én
utasításomra átadja a birtokot, vagy az örökös az átruházást megerősíti, akkor a perbeli
jogokat úgy tekintik, hogy azok átszálltak.
1. Ezen túlmenően a gondnokoltnak a gyámja felhatalmazásával magának kell átruháznia a
hagyatékot, de a gyám ezt nem teheti meg a gondnokoltja beleegyezése nélkül, kivéve, ha az
utóbbi csecsemő; mivel a gondnok nem ruházhatja át a gondnokoltját megillető perbeli
jogokat. Az isteni Severus egy Arrius Honoratus nevű gyámolt esetében úgy rendelkezett,
hogy a gyám nem ruházhat át egy birtokot pusztán gyámja felhatalmazásával, amennyiben az
említett Arrius Honoratus ilyen jellegű átruházást hajtott végre nagybátyjára és gyámjára,
Arrius Antoninusra.
2. Ha egy hagyatékot kell átruházni egy gyámoltra, akkor megállapítást nyert, hogy ez utóbbi
ezt nem teheti meg a gyámja felhatalmazása nélkül.
38. Paulus, Az ediktumról, XX. könyv.
A hagyaték átruházása ugyanis nem pusztán kifizetés, hanem öröklés, mivel a
kedvezményezett felelős.
39. Ulpianus, Az ediktumról, XVI. könyv.
Ezen túlmenően a hagyaték nem ruházható át válogatás nélkül magára a gyámra.
40. Paulus, Az ediktumról, XX. könyv.
Bár a szenátus e keresetjogok átruházására utalt, amelyek a polgári jog szerint az örökös
javára és az örökös ellen is fennállnak, mégis, a praetoriánus keresetjogok is átruházhatók,
mert a kettő között nincs különbség. A természetes kötelezettségekkel kapcsolatos ügyek
szintén átruházhatók.
1. A kijelölt örökösre a trebelli szenátusi rendelet kifejezetten utal; mégis azt a szabályt
fogadtuk el, hogy az örökös utódja a trebelli szenátusi rendelet értelmében jogszerűen teheti
meg az átruházást, éppúgy, mint az örökös, a hagyatéki vagyon praetori birtokosa, az atya
vagy az úr, akitől a hagyatékot megszerezte. Ugyanis mindenkinek át kell ruháznia minden
olyan jogot, amellyel a szenátus trebelliánus rendelete alapján rendelkezik, és nincs
különbség, hogy a kijelölt örököst, az apát vagy a gazdát kérik-e fel a birtok átruházására.
2. Az sem mindegy, hogy kinek a nevére történik az átruházás, legyen az a háztartásfő, vagy
valaki, aki másnak az irányítása alatt áll;
41. Gaius, Trusts, II. könyv.
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Egy férfi vagy egy nő. Ezért a hagyatékot át lehet ruházni egy slaye-re a beleegyezésünkkel,
vagy anélkül, ha utólag ratifikáljuk a cselekményt.
42. Paulus, Az ediktumról, XX. könyv.
Mert ez ugyanolyan, mintha a hagyatékot rám ruházták volna át.
1. A hagyaték átruházása esetén a szeparációs jogok az örökösnél maradnak.
43. Ulpianus, Az ediktumról, XXII. könyv.
Papinianus a következő pontot tárgyalja. Egy személyt, akit egy birtok felének örökösévé
neveztek ki, felszólítottak, hogy adja át azt egy másiknak, és arra hivatkozva, hogy
fizetésképtelennek tartja, kénytelen volt elfogadni azt. A hagyaték kedvezményezettje nem
tudta, hogy a hagyaték egy része az átruházás után a kijelölt örököshöz került, és felmerült a
kérdés, hogy nem kell-e újabb keresetet benyújtani. Papinianus szerint a kedvezményezett
biztonságban lenne. Azt is mondja, hogy ilyen esetben meg kell határozni, hogy a fent említett
rész növekedése után szükség lesz-e újabb átruházásra.
(44) Marcellus, Digest, XV. könyv.
Egy örökös Stichus kérésére, aki ugyanazon végrendelet alapján kapta meg szabadságát és a
vagyont bizalmi vagyonként, belépett az említett vagyonba, amelyről azt gyanította, hogy
fizetésképtelen, és Stichus ezután meghalt, mielőtt késedelembe esett volna a vagyon
elfogadásával, és Titiust hagyta örökösének. Kérdezem, hogy a szenátus rendelete értelmében
perelhető-e Titius ellen, ha az megtagadja a rábízott hagyaték elfogadását. Azt válaszoltam,
hogy míg általában az, aki kénytelen elfogadni a hagyatékot, azonnal átruházhatja azt a
vagyonkezelő kedvezményezettjére, a szenátusi rendelet ebben az esetben, úgy tűnik, csak a
felszabadított rabszolgára vonatkozik, és nem tesz említést az örökösről. Mégis előfordulhat,
hogy az örökös elhalasztja az átruházást; például ha az elhunyt tartozott neki pénzzel, és ő
inkább megtartja azt, minthogy pert indítson annak behajtására. Úgy vélem azonban, hogy az
örökösre is ugyanazt a szabályt kell alkalmazni, ami rá is vonatkozik; hiszen miért lenne joga
az előbbinek visszautasítani egy olyan hagyatékot, amelyet az, akitől örököl, nem utasíthatott
volna vissza? Ha a felszabadított ember úgy halna meg, hogy nem hagyna örököst, mielőtt a
hagyatékot átadnák, a hagyaték hitelezői ugyanúgy eladhatnák a vagyonát, mintha a hagyaték
átadása után halt volna meg.
(1) Arra kérem Önöket, hogy mondják el véleményüket arról, hogy helyesen döntöttem-e a
következő kérdésben. Egy lányt, akit apja teljes vagyonának örökösévé neveztek ki, a falkai
törvény alkalmazásának elkerülése érdekében azzal bíztak meg, hogy a hagyaték és az
adósságok - amelyek egyike sem volt túl nagy - levonása után annak felét átruházza. Az
örökös nem volt mulasztásban a bizalmi vagyonkezelői szerződés teljesítésével. Kérem, hogy
a hagyatékot szóban ruházza át rám, mintha a szenátus trebelliánus rendelete alapján
indítottam volna pert, és úgy vélem, hogy emiatt az örökhagyó halálának napjától a hagyaték
átruházásának időpontjáig esedékes kamatok a megfelelő keresetek útján behajthatók. A
hagyaték bérleti díjai tekintetében is igényt tartok, mert a bérleti szerződésekből eredő
kötelezettség annak részét képezi, de nem követelek hasznot az örököstől; mégis azt kívánja,
hogy a bérleti díjak összegét térítsem meg neki, vagy engedményezzem rá a kamatok és a
bérleti díjak behajtására vonatkozó kereseti jogaimat, és nem tudom meggyőzni arról, hogy a
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"hagyaték" fogalma alapján, amelynek átruházását kérték tőle, engem is megillet ez a kamatra
vonatkozó kikötés. Véleményem szerint mindezek a dolgok a "hagyaték" fogalmába
tartoznak, és hogy az Ön által említett esetben nincs különbség ezen kötelezettségek és más,
feltételhez kötött, vagy évente, vagy havonta fizetendő kötelezettségek között. Egyértelmű,
hogy ezek a dolgok a hagyatékba tartozó vagyon jövedelmének minősülnek, és ha nem történt
mulasztás, a jövedelem nem tartozik a vagyonkezelő kedvezményezettjéhez. Mivel azonban a
kedvezményezett nem követeli, hogy az örökös mintegy hozzáadjon valamit a bizalmi
vagyonhoz, hanem csak azt kéri, hogy a hagyatékot a jelenlegi állapotában adják át neki, az
örökösnek semmiképpen sem szabad ezt megtagadnia; mivel a Szenátus szándéka szerint a
kedvezményezett a hagyaték felét kapja meg, és úgy tekintendő, mint aki az örökös helyét
foglalja el a hagyaték azon része tekintetében, amelyet esetleg átadnak neki. Ha azonban az
örökös a hagyatékból pénzt ad kölcsön kamatra, vagy a föld jövedelmét szedi be, akkor nem
lesz köteles bármit is fizetni ezen a címen annak a személynek, akire a hagyatékot bizalmi
vagyonként hagyták, ha nem volt mulasztásban; azon oknál fogva, hogy a pénzt saját
kockázatára adta kölcsön, és a föld megművelésével vagy a termés begyűjtésével költségeket
viselt, és nem igazságos, hogy úgyszólván más megbízottjaként járjon el. Amikor azonban az
örökös a vizsgálat tárgyát képező módon jövedelemhez jut a hagyatékból, akkor nem merül
fel az örökös részéről felmerült költség vagy elvégzett munka.
45. Modestinus, A találmányokról.
Ha egy örököst arra kértek, hogy egy egész hagyatékot ruházzon át, és a negyedét nem
hajlandó megtartani, mert az elhunyt kívánságát pontosabban kívánja teljesíteni, akkor önként
úgy kell belépnie a hagyatékba, mint aki a szenátus trebelli rendelete alapján át akarja ruházni
azt. Azt is tanácsolnám neki, ha a hagyatékot fizetésképtelennek tartja, hogy utasítsa vissza,
hogy a praetor kötelezhesse az átruházásra; mert ebben az esetben úgy tekintik, hogy a
szenátus trebelli rendelete alapján átruházza azt; és ha az örökös félelmet mutatott, hogy a
hagyaték adósságaiért felel, minden jog átmegy arra, aki átveszi azt.
46. Javolenus, Episztolák, XI. könyv.
Seius Saturninus, a britanniai flotta admirálisa végrendeletében Valerius Maximust, egy
trirema kapitányát nevezte ki fiduciárius örökösének, és megbízta, hogy vagyonát fiára, Seius
Oceanusra ruházza át, amikor az utóbbi tizenhat éves lesz. Seius Oceanus meghalt, mielőtt
elérte volna ezt a kort. Ekkor Malleus Seneca, aki azt állította, hogy ő Seius Oceanus
nagybátyja, követelte a vagyonát, arra hivatkozva, hogy ő a legközelebbi rokon. Maximus, a
trirex kapitánya szintén igényt tartott a birtokra, mivel az, akinek a birtokát át kellett volna
adnia, meghalt. Kérdezem, hogy e személyek közül melyiküké a birtok, Valerius Maximusé, a
trirema kapitányáé, a fiduciárius örökösé, vagy Mallius Senecáé, aki azt állítja, hogy ő az
elhunyt fiú nagybátyja? Azt válaszoltam, hogy ha Seius Oceanus, akire Seius Saterninus
végrendelete szerint a vagyont bizalmi vagyonkezelésbe adta, amikor tizenhat éves korát
betöltötte, és Valerius Maximusnak, a fiduciárius örökösnek kellett volna átruháznia, az előírt
kor elérése előtt meghalt volna, a bizalmi vagyonkezelésben hagyott vagyon arra szállt volna,
akit Oceanus egyéb vagyona megilletett, mert a bizalmi vagyonkezelés teljesítésének ideje
még Oceanus életében elérkezett; vagyis feltéve, hogy az örökhagyó az átadás időpontjának
meghosszabbításával úgy tekintendő, hogy a fia gyámságát a fiduciárius örökösre akarta
bízni, nem pedig bizonytalan időpontot jelölt ki a bizalmi vagyonkezelői szerződés
teljesítésére.
47. Pomponius, Különböző szakaszok, I. könyv.
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Ha valaki, akit csak természetes kötelék köt egy személyhez, az örökösnek tartozását teljesíti,
a pénzt annak kell kifizetni, akire a hagyatékot bizalmi vagyonként hagyták.
48. Paulus, Vélemények, XIV. könyv.
Paulus azt a véleményt képviselte, hogy abban az esetben, ha egy hagyaték egy bizonyos
részét valakire hagyják, és az illető a hagyatékhoz tartozó vagyontárgyakat ellopta, nagyon
helyesen lehet úgy tekinteni, hogy az illetővel szemben megtagadható a kereset, amely arra
vonatkozik, amit eltulajdonított.
49. Papinianus, Kérdések, III. könyv.
Ha egy hagyatékot a szenátus Trebelli-rendeletének értelmében kell átruházni, és az ügy
sürgős, és félő, hogy a perindítási határidő a vagyonkezelő kedvezményezettjének távolléte
miatt lejár, az örökös kötelezhető a hagyaték ellen indított per megvédésére.
1. Hasonlóképpen, ha egy fiú mérlegeli, hogy a végrendeletben foglaltakkal ellentétben
követelje-e a hagyaték birtoklását, a hagyaték hitelezői perelhetik a kijelölt örököst.
50. Ugyanaz, Kérdések, XI. könyv.
Amikor Vivius Cerealist örökösnek nevezték ki, és arra utasították, hogy a birtokot fiára,
Vivius Simonidesre ruházza át, amikor már nem lesz a kezében, és bebizonyosodott, hogy a
bizalom megkerülése érdekében számos csalást követtek el, Hadrianus császár elrendelte,
hogy a birtokot a fiának adják át, hogy az apának ne legyen joga a pénzhez, amíg fia él. Mivel
ugyanis biztosítékot nem lehet adni mindaddig, amíg az apai felügyelet fennáll, a császár az
általa elkövetett csalás miatt ezt a veszteséget az apára hárította. Az ilyen jellegű rendelet
engedélyezése után a fiút ilyen körülmények között a katonafiúhoz kell hasonlítani, amikor a
birtokosoktól kell visszaszerezni a vagyont, vagy amikor a hagyatéki adósok ellen kell pert
indítani. Az apának kijáró tiszteletnek azonban megfelel, ha az apa nélkülözésre szorul, hogy
a bíró mérlegelési jogkörében elrendelheti, hogy a hagyaték jövedelmének egy részét neki
adják.
51. Ugyanaz, Kérdések, XVII. könyv.
Ha egy örökösnek a hagyatékátruházásra hagyott hagyaték átadásával kell megbízni, miután
levonták a hagyatékokat, nem állapítható meg, hogy le kell vonni azokat, amelyeket nem lehet
peres úton behajtani. Ha a hozományt elsőbbségi hagyatékként a feleségre hagyják, akit az
örökhagyó hagyatékának egy részének örökösévé neveztek ki, és a hagyaték átadására
kötelezik, miután a hagyatékot levonták, akkor is levonhatja a hagyatékból a hozománnyal
arányos részét, még akkor is, ha az a negyedrész, amelyet a falkidi törvény szerint jogosult
megtartani, a hozományával megegyező összegű. Mivel ugyanis mindkettőre jogosult, nincs
különbség e nő és bármely más hitelező között, akit esetleg örökösnek neveznek ki, és a
hagyaték átruházására köteleznek. Ugyanez az elv érvényesül akkor is, ha a nőt a hagyaték
levonása nélkül terhelik.
52. Ugyanaz, Kérdések, XIX. könyv.
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Ha egy harmadik személy tulajdonát képező vagyontárgyat Titiusra hagyják, és ez utóbbi
megbízza urát, akit örökösévé nevezett ki, hogy a hagyatékot Maeviusra ruházza át, Maevius
nem tarthat jogszerűen igényt a hagyatékra, mert nem szerezheti meg azt, ami soha nem került
a kijelölt örökös kezébe, vagyis a vagyon tulajdonjogát.
1. A rabszolga a két kijelölt örökös egyikétől kapta meg a szabadságát, a másiktól pedig a
rábízott örökséget. Ha az említett örökösök egyike sem volt hajlandó elfogadni a hagyatékot,
a praetornak nem lenne hatásköre, mert nem kényszeríthet egy örököst arra, hogy kizárólag a
rabszolga szabadságának biztosítása céljából lépjen be a hagyatékba, és nem kényszerítheti
azt sem, akitől a szabadságot nem kapta meg, hogy a még fel nem szabadított rabszolga
nevében elfogadja a hagyatékot, mivel a szenátusi rendelet csak akkor alkalmazandó, ha
valamennyi örököst közvetlenül a szabadság megadásával bízzák meg, vagy az egyiket azzal
is megbízzák, valamint a hagyaték átadásával a bizalmi jog alapján. Ha a szabadság
megadásával megbízott örökös visszautasítaná a hagyatékból való részesedését, vagy
kizárásra kerülne azon feltétel nem teljesülése miatt, amelytől a kinevezése függ, mivel az ő
részesedése a többi örökösre száll, fenntartható, hogy a hagyaték elfogadására kényszerülne.
Mert mi a különbség, hogy milyen szabály szerint ugyanaz a személy a rabszolgának a
szabadsággal és a hagyatékkal egyaránt tartozik?
53. Ugyanaz, Kérdések, XX. könyv.
Egy örököst nem lehet arra kényszeríteni, hogy elfogadjon egy olyan hagyatékot, amelyet
fizetésképtelennek tart, egy olyan rabszolga által, akinek az említett örökös a szabadság és a
hagyaték adományozásával van megbízva, mivel a rabszolga állapota a hagyatéktól függ, és
senki sem kényszeríthet egy másikat arra, hogy felelősségre vonható legyen egy hagyaték
ellen indított perekben pusztán azért, hogy biztosítsa a hagyaték kifizetését. Mert mi van
akkor, ha a rabszolga meghal a késedelem alatt, amelyet a hagyatéki örökös okozott azzal,
hogy nem adta meg neki az emberiséget ? Ha azonban az örökhagyó az örökhagyó életében
halna meg, akkor a méltányosabb vélemény az lenne, hogy a hagyaték elfogadására
kötelezzék, mivel a manumifikáció után a rabszolgára való átruházás joga megilleti.
54. Ugyanaz, Kérdések, XIX. könyv.
Titiusnak az volt a feladata, hogy Maeviusra ruházza át egy hagyaték maradványát. A
kedvezményezett nem követelheti vissza mindazt, amit az örökös időközben elidegenített
vagy elherdált, ha bebizonyosodik, hogy ezt nem csalárd módon és nem a bizalmi vagyon
megzavarása céljából tette; mert megállapították, hogy a jóhiszeműség a bizalmi
vagyonkezelői hagyaték lényeges jellemzője. Az isteni Márkus azonban, amikor egy olyan
ügyet döntött, amely egy bizalmi vagyonkezelésben hagyott hagyatékot érintett, és amelyet a
következő szavak tartalmaztak: "Megbízlak, hogy adj át mindent, ami a hagyatékomból
megmarad", úgy ítélte meg, hogy ezt egy jó polgár ítélőképességére kell bízni, és úgy döntött,
hogy minden olyan kiadás, amelyről azt állították, hogy a hagyatékra való hivatkozással
merült fel, nemcsak a bizalmi vagyonkezelésben lévő vagyon csökkenését okozza, hanem az
örökösnek a sajátjaként járó hagyatékra való hivatkozással arányosan is fel kell osztani. Úgy
tűnik, hogy ez nemcsak a méltányosságon alapul, hanem a példa is megerősíti; ha ugyanis
felmerülne a kérdés, hogy egy emancipált fiú hogyan járuljon hozzá a vagyonhoz testvérei
javára, akkor határozottan eldőlt, hogy amit a fiú a hadseregben szerzett, azt jogosult
megtartani; és a császár, miután konzultáltak vele, úgy döntött, hogy a katonának a felmerült
költségeit nemcsak a hagyatékból járó pénzek között kell felosztani, hanem arányosan le kell
vonni a peculium részét képező pénzből is. Az imént kifejtettek szerint Maeviusnak nem azért
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kell követelnie, hogy a tröszt teljesítéséért kezességet vállaljon, hogy a kikötés értelmében ne
azt követelhesse, amit a tröszt alapján nem tudott behajtani, hanem azért, hogy kezeseket
kapjon azért az összegért, amelyet a tröszt feltételei szerint behajthatott volna.
(55) Ugyanaz, Kérdések, XX. könyv.
Ha egy patrónus fia a szenátus trebelli rendelete alapján egy idegenre ruházza át a birtokot, az
át nem ruházható szolgáltatások értékének megtérítése iránti kereset az örökös javára indul, és
őt nem érinti hátrányosan a kivétel, mivel ez nem jelenthet előnyt a bizalmi vagyonkezelői jog
jogosultja számára. Általánosságban azt kell mondani, hogy az örökös nem zárható ki az
eljárásból, és nem menthető fel olyan kötelezettségekkel, amelyek nem kapcsolódnak a
hagyaték átadásához.
1. Titus Antoninus császár egy rescriptumban kimondta, hogy ha a szabadságot közvetlenül,
bizonyos időn belül hatályba lépő módon hagyják, nem kell a hagyatékot átruházni, ha nincs
olyan személy, akinek át lehetne adni.
2. Ha valaki a trebelli szenátusi rendelet alapján kapott egy egész vagyont, miután azt állította,
hogy okkal gondolja, hogy az fizetésképtelen, ha azzal bízták meg, hogy azt másra ruházza át,
köteles lesz az egészet átadni, és ebben az esetben is lesz alapja a trebelli szenátusi rendelet
alkalmazására, mert a bizalmi vagyon kedvezményezettje a falkidi törvény szerint nem
tarthatja meg a negyediket. Az sem számít, ha az első kedvezményezett nem követelte volna a
hagyaték felvételét, hogy a másodikként létrehozott tröszt nem lépett volna hatályba, mert ha
a hagyatékot egyszer már elfogadták, az elhunyt minden kívánságát teljesítettnek kell
tekinteni. Ezt a véleményt az sem cáfolja, hogy a bizalmi vagyonkezelő kedvezményezettje
nem köteles más olyan hagyatékot kifizetni, amely a hagyaték háromnegyedénél nagyobb
összeget tesz ki. Ugyanis egy dolog, hogy az örökös nevében indítanak ellene pert, és más
dolog, hogy a saját nevében perelik őt azáltal, hogy az elhunyt akarata kötelezi. A már
kifejtettek szerint a kijelölt örököst nem szabad arra kényszeríteni, hogy pusztán a
vagyonkezelő első kedvezményezettjének követelésére elfogadja a hagyatékot, ha ez
utóbbinak nem is jár belőle semmilyen rész, mint ahogyan az sem, ha arra kötelezték, hogy a
hagyatékot annak jövedelmével együtt azonnal vagy egy bizonyos idő elteltével átadja. Ha
azonban arra kötelezik, hogy a hagyatékot annak jövedelme nélkül adja át, ebből arra lehet
következtetni, hogy az összeg nem lesz elegendő ahhoz, hogy a hagyaték elfogadására
kényszerítsék, és az sem lényeges, ha az első kedvezményezett is megkapta volna a
szabadságát, mivel sem a pénz elfogadása, sem a szabadság megadása nem lesz elegendő
ahhoz, hogy a kijelölt örököst a hagyatékba való belépésre kényszerítsék. Ha azonban az első
kedvezményezett megtagadja, hogy az örököst a hagyaték elfogadására kényszerítse, úgy
határoztak, hogy a második jogszerűen követelheti, hogy ez megtörténjen, hogy az örökös
beléphessen a hagyatékba és átruházhassa azt rá.
3. De mi van akkor, ha az első kedvezményezettet azzal bíznák meg, hogy ne harmadik
személynek adja át a hagyatékot, hanem maga adja át az örökösnek ? Azért, mert nem kellene
átadnia neki a negyediket, amelyet elvesztett, a hagyaték e részének megtartására való
hivatkozással kellene meghallgatni. Ugyanakkor azt a tényt, hogy a hagyaték elfogadására
kényszerített kijelölt örököstől megtagadják azt a jogot, hogy bármit is követeljen a
vagyonkezelői jog alapján, nem szabad megfontolás nélkül elutasítani. Hiszen miért ne
lehetne őt méltatlannak tekinteni arra, hogy bármit is kapjon az elhunyt végrendelete alapján,
aki megtagadta, hogy teljesítse kívánságait? Ez alaposabban megállapítható, ha az örököst
valamely feltétel teljesülése után kényszerítették a hagyatékra, mert ha a feltétel fennállása
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alatt kényszerítették erre, akkor ezt nehéz lesz bizonyítani, mivel pusztán azzal, hogy
meggondolta magát, a falkanegyedet is követelheti. És jól tudom, hogy azt lehet mondani,
hogy semmilyen körülmények között nem szabad megtagadni a bizalom előnyeit azoktól,
akik a szepességi jogra való igényüket érvényesítik. A szenátus olyannyira meg volt győződve
arról, hogy az örökös semmit sem kaphat a hagyatékból az általa visszautasított részből, hogy
még a falkidi törvényt sem vehette igénybe, nem tarthatott fenn semmilyen kedvezményes
örökséget, és nem szerezhetett semmilyen előnyt egy második végrendelet alapján, ahol a
helyettesítés a következőképpen történik: "Aki örökösöm lesz, az legyen fiam örököse".
4. Az a személy, akire Titius hagyatékát a trebelli szenátusi rendelet értelmében átruházta,
ugyanúgy átruházhatja Semproniusra Maevius hagyatékát, amelyet az elhunyt Titiusnak
kellett volna átruháznia rá, mint bármely más, bárki más jogutód.
5. A Trebelli szenátusi rendelet alapján átmenő keresetek csak ideiglenesek, amikor a
hagyatékot a pert vesztett féltől kilakoltatják, miután az a hagyatékot a bizalom alapján
átruházta, ha természetesen az átadás előtt vele együtt kiadásra került; mert a kilakoltatás
ereje az átruházást semmisnek tekinti, mivel a létrehozott bizalom nem volt esedékes.
Nyilvánvaló, hogy amennyiben ugyanaz a személy, aki az ügyet elnyerte, a bizalmi joggal is
terhelt, azon oknál fogva, hogy a birtokos a birtok átruházásakor az örökösnek ugyanazt a
részt számolta el, amelyet a kedvezményezettnek kellett volna átadni; fenntartható, hogy a
szenátus trebelli rendelete alapján átmenő keresetek nem évülnek el az idő múlása miatt.
56. Ugyanő, Vélemények, VII. könyv.
Egy apa azt kívánta, hogy a lánya, miután bizonyos tárgyakat lefoglalt, adja át a vagyonát a
testvéreinek. Úgy döntöttek, hogy a lányt a hagyaték birtokába kell helyezni, mielőtt átadná
azt a testvéreinek. Ha időközben a testvérek eladták vagy megterhelték a hagyaték teljes
vagyonát, és azt ezt követően átadták nekik, megállapítást nyert, hogy kizárólag az ő
cselekményük miatt a hagyaték azon részének eladását vagy megterhelését, amelyet nem
tartottak fenn, meg kell erősíteni.
57. Ugyanő, Vélemények, VIII. könyv.
"Örököseim halálukkor minden birtokomat vagy vagyonomat, amely a kezükbe kerül, adják
át Beneventum városának, szülőhelyemnek." Úgy határoztak, hogy az örökösök által a feltétel
fennállása alatt beszedett jövedelmek egyike sem tartozik a bizalmi vagyonkezelésbe.
(1) Egy végrendeletbe a következő rendelkezést illesztették be: "Megbízom az első fiamat, aki
esetleg utód nélkül hal meg, hogy hagyja a hagyatékomból való részesedését a túlélő
testvérére. Ha mindketten utód nélkül halnának meg, azt kívánom, hogy a teljes vagyonom az
unokámra, Claudiára szálljon." Ha az egyik örökös meghal, és egy fiút hagy hátra, az utolsó
pedig utód nélkül hal meg, első pillantásra úgy tűnik, hogy az unokát a feltétel értelmében
nem lehet az öröklésbe bevonni; mivel azonban a bizalmi vagyonkezelések értelmezésénél az
örökhagyó szándékát kell figyelembe venni, abszurd lenne azt állítani, hogy mivel az első
helyettesítés nem lépett hatályba, az unokának a hagyaték felére vonatkozó igényét el kellene
utasítani, mivel a nagyapa szándéka szerint az egészet neki kellett volna megkapnia, ha az
utolsóként meghalt fiúk közül az utolsóként meghalt fiú a testvére részét kapja.
(2) "Amikor meghalok, megbízlak téged, drága feleségem, hogy a vagyonomat a
gyermekeimre, vagy azok egyikére, vagy az unokáimra, vagy bármelyikükre, akit te
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választasz, vagy a rokonaimra, vagy bármelyikükre az összes rokonom közül, akit te
választasz." Véleményem szerint a gyermekek tekintetében a bizalmi vagyonkezelő
helyettesítésére került sor, az unokák és az egyéb rokonok tekintetében pedig a feleségnek
megadatott a választás joga, de a többi rokon közül jogilag nem választhatott, ha az unokák
közül bármelyik élne, a bizalmi vagyonkezelői szerződés feltételei által megállapított
különböző fokozatok miatt; de ha az unokák fokozata megszűnt, az asszony bármelyik rokon
közül választhatott, akit csak akart.
58. Ugyanő, Vélemények, IX. könyv.
Az az örökös, akit a hagyaték átruházására a negyedrész levonása után terheltek, a hagyaték
átruházása előtt a hagyaték adósának örökösévé vált. Mivel emiatt a keresetjog megszűnt, és a
szenátus trebelli rendelete alapján nem lehetett visszaállítani, a tartozás háromnegyedét a
bizalmi jog alapján lehetett követelni; de az elmúlt időre járó kamatot, amely a kötelezettség
vagy a megszerzett ítélet alapján esedékes volt, a keresetjog megszűnésének időpontjáig kell
kiszámítani, és a kamatot nem lehet kiszámítani az ezt követő időre, kivéve, ha az örökös a
bizalmi jog teljesítésével késedelembe esett.
1. Ha egy hagyatékot egy bizonyos időn belül át kell adni a vagyonkezelői szerződés feltételei
szerint, az örökös nem tartozik felelősséggel a hagyatékot megillető követelések miatt,
pusztán azért, mert esetleg pénzt szedett be az adósok egy részétől.
2. Ha valakit azzal bíznak meg, hogy egy bizonyos idő után átruházza a hagyatékot, akkor
nem köteles a hagyaték adósaitól kapott kamatokat, amelyek a hitelező halála után esedékesek
voltak, átadni, és ha ezt nem szedik be, akkor a szenátus trebelli rendelete alapján az összes
kamat behajtására irányuló kereset joga (mivel a kikötés a hagyaték része) átszáll, és ezért
nem lesz követelés a nem esedékes pénzre. És ugyanígy, ha a közbenső idő alatt
felhalmozódott kamatot nem fizetik ki a hagyaték hitelezőjének, a Trebellian szenátusi
rendelet alapján a bizomány kedvezményezettje is felelős lesz ezért, és ezért nem lesz alapja
annak a panasznak, hogy az örökös nem fizette ki a kamatot abból a bevételből, amelynek
beszedésére joga lett volna. Mégis, ha az örökös a kamatot a köztes időre fizeti, nem lesz
jogosult arra, hogy bármit is visszatartson ezen a címen, mivel saját ügyletét bonyolította le,
mert mivel a tőkét a hitelezőnek volt köteles kifizetni, a tröszt kedvezményezettje nem
terhelheti őt a köztes idő alatt fizetett kamatokkal.
3. Ha egy örököst száz aurei értékű hagyaték átruházására köteleznek, miután egy
ugyanekkora összeget lefoglalt, akkor úgy kell tekinteni, hogy a falkidiánus törvény szerint a
teljes összeget megkapta, és az isteni Hadriánus rezcriptumát úgy kell értelmezni, mintha joga
lett volna egy bizonyos összeget lefoglalni a hagyatékból. Ezt a véleményt akkor is meg kell
adni, ha egy örököst azzal bíznak meg, hogy a hagyaték egy részét átadja a társörökösének.
Más az eset, ha a hagyatékhoz tartozó föld egy részét kell visszatartani, mivel pénzt mindig
vissza lehet tartani, de a föld egy részét nem, kivéve, ha a tulajdonjoggal rendelkező
társörökös beleegyezésével. Továbbá, ha a föld nagyobb értékű, mint a hagyatékból való
részesedése, akkor úgy tartják, hogy a falkai törvényt kell alkalmazni a többletre, ha a
vagyonkezelő kedvezményezettje ezt kéri; mivel megállapították, hogy a kifizetett pénzt a
földdel szemben kell beszámítani.
4. Ha az örökösnek halálakor a hagyaték átruházására kötelezték, miután fenntartotta annak
jövedelmét, nem tarthatja meg a női rabszolgák utódait, sem az elhaltak helyébe lépett nyájak
szaporulatát.
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5. A hagyatéki adósok által a vagyonkezelői szerződés teljesítésének napja előtt fizetett
nyereség és kamat, valamint az azt követően fizetett nyereség és kamat, továbbá az örökös
által beszedett földek bérleti díja is beleszámít az őt megillető negyedbe.
6. Továbbá, ha az örököst halálakor a hagyaték átruházására kérik, nem kényszeríthető a
hagyatéki vagyon eladására, és az említett vagyon árából kapott tőke kamatát jogszerűen nem
lehet követelni, és nem tekinthető úgy, mintha azt a köztes idő alatt a vagyon használata
helyett kapta volna. Ismétlem, bár az örökös nem kénytelen vállalni a rabszolgák halálának
vagy a városban lévő házak pusztulásának kockázatát, mégis, az említett vagyon használata és
az emiatt bekövetkezett veszteségek ilyen mértékben csökkentik a falkai törvény szerinti
negyedét.
7. Ha az örökösnek a halálakor a hagyatékból megmaradt minden átadására kötelezik, nem
tekinthető úgy, hogy az általa esetlegesen beszedett nyereség átadásával terhelték, mivel az
örökhagyó e szavai a hagyaték csökkenésére vonatkoznak, és nem azt jelentik, hogy a
vagyonkezelő kedvezményezettje a jövedelem kiegészítéséből részesül.
8. Ha valakitől azt kérik, hogy a halála időpontjában a hagyatékából megmaradt dolgokat
ruházza át, az örökös nem kényszerül arra, hogy az elhunyt által zálogba adott vagyontárgyak
közül bármit is kiadjon, feltéve, hogy ez nem csalárd módon történt.
59. Paulus, Kérdések, IV. könyv.
Egy adós megbízta hitelezőjét, akinek zálogba adott vagyontárgyakat adott, és az örököse
megbízta őt, hogy a hagyatékát a lányára, azaz az örökhagyó lányára ruházza át. A hitelező,
miután megtagadta a hagyaték átvételét, mert gyanította, hogy az fizetésképtelen, a prétor
utasítására erre kényszerült, és átruházta azt. Mivel nem talált vevőt a zálogtárgyra, kérte,
hogy engedélyezzék neki, hogy tulajdonjoga alapján megtarthassa azt. Véleményem szerint a
kötelezettség megszűnt azzal, hogy elfogadta a hagyatékot. Lássuk azonban, hogy a zálogjog
nem szűnt-e meg, mivel a természetes kötelezettség megszűnt. És vizsgáljuk meg azt is, hogy
mi lesz az eredmény, és hogy a keresetet benyújtó hitelező birtokolja-e a vagyont, vagy az
örökös birtokolja, vagy nem birtokolja azt. Ha a hitelező birtokolja azt, akkor a tröszt
kedvezményezettje nem indíthat ellene pert, és nem is perelhető zálogjogi perben, mivel a
perindítás joga a hagyatékot illeti meg; és a tröszt alapján nem lehet megfelelően pert indítani
azon az alapon sem, hogy az örökös kevesebb vagyont adott át, mint amennyit kellett volna,
ami akkor is így lenne, ha nem lett volna zálogjog: mivel a hitelező ebben a minőségében
birtokolja a vagyont. És még ha a bizalmi vagyonkezelő birtokolja is a vagyont, akkor is felel
a szervi keresetért, mert bizonyos, hogy a pénzt nem fizették ki; ugyanúgy, ahogyan azt
tartjuk, amikor egy kereset kivétel miatt veszik el. Ezért nemcsak a vagyont lehet
visszatartani, hanem a zálogjog alapján is lehet pert indítani, és ami már kifizetésre került, az
nem követelhető vissza. A zálogjogon alapuló természetes kötelezettség tehát továbbra is
fennáll. Ha a dolgok az eredeti állapotukban maradnak, nem hiszem, hogy a hitelezőt a
hagyaték elfogadására lehetne kényszeríteni, hacsak előbb nem adtak biztosítékot a
kártalanítására, vagy nem elégítették ki a követelését. Ha ugyanis egy kijelölt örökös a saját
javára jár el a bizalmi vagyonkezelő kedvezményezettje ellen, például ha arra az esetre kapott
örökséget, ha nem ő lesz az örökös, akkor úgy határoztak, hogy nem lehet őt arra
kényszeríteni, hogy a hagyatékba lépjen, hacsak a hagyatékot ki nem fizetik; mert valóban azt
lehet mondani, hogy az örökös nem kényszeríthető a hagyaték elfogadására az elhunyt
akaratával ellentétben, aki azzal, hogy a hagyatékot neki adta, feltéve, hogy nem lép bele, a
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hagyaték elfogadását saját választására bízta. Ha azonban az örökhagyó két dolog közül egyet
hagyott az örökösére, akkor vagy az egyiket, vagy a másikat adjuk neki.
1. Egy nő, aki hozományt adott, megállapodott a férjével, hogy ha a nő a házasság alatt
meghal, a hozomány felét az édesanyjának kell visszaadni, de az édesanyja nem kötött erre
vonatkozó kikötést. A nő ezt követően, halálakor az anyját és a férjét jelölte ki örököseinek,
és megbízta az anyját, hogy a vagyonát Titiusra ruházza át. A bíróság a hagyaték felosztása
tárgyában hozott határozatában a hozomány felét az anyának ítélte a megállapodásban
foglaltaknak megfelelően. Felmerült a kérdés, hogy a hozomány ezen részét a bizalmi
vagyonkezelői szerződés rendelkezéseinek megfelelően kell-e kifizetni. Úgy vélem, hogy nem
kell kifizetni, mert az anya nem örökösként, hanem szerződés alapján anyaként kapta meg, és
nem a hagyaték alapján, hanem a szerződés hibás szerkesztése miatt volt rá jogosult.
60. Ugyanaz, Kérdések, XI. könyv.
Egy patrónus, akit egy hagyaték azon részének örökösévé neveztek ki, amelyre törvényesen
jogosult volt, miután megbízást kapott, hogy a hatodik részt átruházza, ezt meg is tette. Ebben
az esetben a kereseti jog nem száll át a trebelli szenátusi rendelet alapján, mivel az átruházott
vagyon nem volt esedékes, és ezért ha ez tévedésből történt, vissza lehet követelni.
61. Ugyanő, Vélemények, XIV. könyv.
Paulus a következő szavakkal fogalmazta meg véleményét: "Sempronius, nem neveztelek ki
téged örökösömnek, mert betegségem miatt sietve tettem meg a végrendeletemet, ezért azt
kívánom, hogy a vagyonom egy tizenketted részének megfelelő összeget kapj meg." Ebből
úgy tűnik, hogy az örökhagyó inkább egy bizonyos pénzösszeget hagyott Semproniusra, mint
a vagyonából való részesedést, de ezt úgy kell érteni, hogy az örökhagyó a vagyona egy
tizenketted részének megfelelő összeget szándékozott rábízni.
62. Scaevola, Vélemények, IV. könyv.
Egy apa megbízta a lányát, hogy ha halálakor gyermeket hagy hátra, akkor az apai örökségből
kapott összeg felét adja át a testvérének, de ha utód nélkül hal meg, akkor úgy rendelkezett,
hogy az egészet adja át neki. Mivel a lány a házasság alatt meghalt, és egy lányt hagyott hátra,
felmerült a kérdés, hogy az örökösének át kell-e adnia a testvérére a hagyaték felét a férjének
adott hozomány felével együtt. A válasz az volt, hogy a hozományként adott összeg nem
tartozik a hagyaték azon részéhez, amelyet át kell ruházni; és hogy még ha a hozományra
vonatkozó ígéret alapján esedékes is valami, azt a hagyaték tartozásai közé kell sorolni.
1. Az örökhagyó egy bizonyos pénzösszeget egy fiúnak hagyott, akit ő nevelt fel, és
elrendelte, hogy azt Semproniusnak fizessék ki, valamint hogy az említett összeg után
bizonyos kamatot fizessenek a fiúnak, amíg el nem éri a huszadik életévét; és úgy
rendelkezett, hogy ha utód nélkül hal meg, akkor az említett összeg felét Semproniusnak, felét
pedig Septitiának fizesse ki. Mivel a fiú a huszadik életévének betöltése előtt meghalt,
felmerült a kérdés, hogy azok, akiket a fiú helyettesítette, a fiú halálakor igényt tarthatnak-e a
vagyonkezelői szerződés hasznára, vagy a vagyonkezelői szerződés továbbra is fennmarad-e
arra az időtartamra, amely ahhoz kellett volna, hogy a fiú elérje a huszadik életévét, ha
életben marad. Azt válaszoltam, hogy a megállapított tények alapján a fiú halálakor
követelhető a vagyonkezelői szerződés teljesítése.
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63. Gaius, Trusts, II. könyv.
Amint az átadás megtörténik a bizalmi vagyonkezelő kedvezményezettjének, minden, ami a
hagyatékhoz tartozik, annak a személynek a tulajdonába kerül, akinek átadták, még akkor is,
ha az még nem jutott birtokába.
1. Ha valaki kikötötte, hogy egy hagyatékot az örökös visszaad neki, és azt a kikötés alapján
indított per után átruházzák rá, akkor megállapítható, hogy a perbeli jogok is átszállnak,
vagyis ha az a személy, aki ellen a pert indították, átruházza a hagyatékot. Ha azonban az
örökös elveszíti a pert, mert nem ruházta át a hagyatékot, és a bíróságon ítéletet hoznak ellene
annak értékbecslésének összegéről, akkor jogosult a hagyatékhoz tartozó kereseti jogok
megtartására, mivel a felperes az általa követelt teljes összeget behajtotta.
2. Ha a kijelölt örökös átruházza a hagyatékot, és ezt követően perbe fogják, és elveszíti a
pert, vagy lemond róla, úgy határoztak, hogy a keresetindítási jogok mindig a vagyonkezelő
kedvezményezettjét illetik meg, miután azok egyszer már átkerültek rá.
3. Ha valaki, akit arra kértek, hogy a hagyaték egy részét átruházza, nagyobb részt ruház át,
mint amennyivel megbízták, a keresetjogok nem kerülnek átruházásra. Ha azonban az
örökösnek az volt a feladata, hogy átruházzon egy hagyatékot, miután egy bizonyos tárgyat
vagy pénzösszeget fenntartott magának, és ő az egész hagyatékot átruházza, anélkül, hogy
megtartaná azt, ami őt megillette volna, akkor nagyon helyesen állapították meg, hogy a
kereseti jogok mindazonáltal átruházásra kerülnek.
4. Ha egy örökös, mielőtt átruházná a birtokot, elrendelné, hogy a hozzá tartozó rabszolga
fogadjon el egy másik birtokot, amelynek örökösévé valaki őt nevezte ki, Julianus tagadja,
hogy az utóbbi birtokot át kellene ruházni, mert az örökös nem volt megbízva annak
átruházásával; és el kell ismerni, hogy ez a vélemény helyes. Mindazonáltal meg kell
vizsgálni, hogy az örökösnek meg volt-e bízva a hagyaték átruházása az esetlegesen
keletkezett gyarapodással együtt. Ha ugyanis ez volt a helyzet, akkor az utóbbi hagyaték
átruházására is kötelezhető, kivéve, ha az örökös a legegyértelműbb bizonyítékokkal
bizonyítja, hogy a rabszolgát saját magára való hivatkozással nevezték ki örökösnek.
5. Az isteni Antoninus egyik rescriptumában az áll, hogy ha valaki Titiustól egy bizonyos
pénzösszeget kapott, amely a birtok egynegyedét teszi ki, és arra kötelezik, hogy az egész
birtokot átadja neki, akkor, bár a pénzt nem lehet azonnal kifizetni, de kamat nélkül kell
kifizetni, mert minél később fizeti ki valaki, annál később jut a bizalom hasznához, és
időközben elveszíti a hasznot. Ezért, ha a tröszt kedvezményezettje a pénz kifizetése előtt
birtokba vette a hagyatékot, akkor az örökösnek át kell adnia a hagyatékból származó, általa
esetlegesen beszedett hasznot.
6. Ugyanez a törvényi szabály érvényesül akkor is, ha valaki megbízza örökösét egy bizalmi
megbízással, a következőképpen: "Arra kérlek, hogy a vagyonom Titiusra ruházd át, ha ő száz
aurei-t fizet neked".
7. Ha egy örököst feltételhez kötve jelölnek ki, és azt állítja, hogy okkal feltételezi, hogy a
hagyaték fizetésképtelen, akkor elrendelhető, hogy a feltételnek eleget tegyen, és a
hagyatékba belépjen és azt átruházza, ha a feltétel nem nehéz, nem jár felségsértéssel, és nem
jelent komoly akadályt. Ha azonban a feltétel gyalázatos vagy nehezen teljesíthető,
nyilvánvalóan igazságtalan az örököst arra kényszeríteni, hogy más javára teljesítse azt. Úgy
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ítélték meg, hogy az örököst eleve mentesíteni kell az ilyen feltétel teljesítése alól, mivel
abszurdum, hogy többet kapjon az a személy, aki a bizalmi vagyonkezelő javára igényt tart,
mint amennyit az örökhagyó szándéka szerint kapnia kellett volna. Mégis, az örökhagyó nem
hívta a kijelölt örököst az öröklésre, ha a feltétel nem teljesül, és nem is akarta, hogy a
hagyatékot ő adja át, ha a feltétel nem teljesül.
8. Ha az örökösnek egy pénzösszeg megfizetésének feltételét szabják meg, akkor annak, aki a
vagyonkezelői jog hasznát igényli, meg kell adnia neki az összeget, hogy a feltétel teljesítése
után az örökös beléphessen a hagyatékba és átruházhassa azt.
9. Ha azonban a kiszabott feltétel egyike azoknak, amelyeket a. Praetor, az ediktum tekintélye
elegendő lesz, így Julianus mondja. Az örököst a praetori perorvoslattal kényszeríthetik az
elfogadásra, vagy a végrendeletben foglaltaknak megfelelően követelheti a birtok birtok
birtoklását; így aztán, miután megszerezte a perjogot, a birtok átruházása után a szenátus
rendeletének megfelelően átruházhatja azt.
10. Ha azonban a feltétel az örökhagyó nevének felvétele, amelynek teljesítését a prétor
megköveteli, akkor az örökös úgy tekintendő, hogy helyesen járt el, ha ennek eleget tesz,
mivel semmi elítélendő nincs abban, ha egy tiszteletre méltó ember nevét veszi fel; a prétor
ugyanis nem követeli meg e feltétel betartását olyan nevek esetében, amelyek hírhedtek és
gyalázatosak. Ha azonban a szóban forgó személy megtagadja a név felvételét, Julianus
szerint fel kell menteni a feltétel teljesítése alól, és prétori pereket kell neki biztosítani, vagy a
végrendeletben foglaltak szerint birtokba kell adni a birtok vagyonát, hogy a perjogok
megszerzése után a szenátus rendeletének megfelelően átruházhassa azokat.
11. Ha a hagyatékot fizetésképtelenségre gyanítanád, és kérésemre a prétor parancsára
*kénytelen lennél belépni a hagyatékba, és átruházni azt rám, akkor én is élhetek a falcidiai
törvény előnyeivel az örökhagyókkal szemben, ahogyan te is részesülhetsz e törvény
előnyeiből, és ugyanolyan mértékben, mint te; ugyanis ha valami más javára hagynak rám,
mivel az csak mint örökhagyó van rám bízva, az nem számít bele a falkidi törvény szerinti
számításba, hanem azt külön kell kiszámítani.
12. Ha Titius megbízást kap arra, hogy egy birtokot Maeviusra ruházzon át, és Maeviusnak
egy bizonyos pénzösszeget kell fizetnie Seiusnak, és Titius él azzal a kiváltsággal, hogy a
birtok egynegyedét Maeviusszal szemben megtarthatja, akkor Maevius, ahogy Neratius
mondja, ennyivel kevésbé lesz felelős Seiusnak, hogy ne szenvedjen veszteséget a saját
vagyonában.
13. Julianus úgy véli, hogy ha egy kijelölt örököst megbíznak azzal, hogy egy birtokot adjon
át a Maevius helyébe lépő Titiusnak, és a kijelölt örökös azt állítja, hogy a birtokot
fizetésképtelennek tartja, akkor Titius kérelmére elrendelhető, hogy lépjen be és adja át azt.
14. Ha valaki a pretoriánus törvény alapján birtoklásra jogosult személyt megbízza egy birtok
átruházásával, és ez utóbbi elhalasztja az említett törvény szerinti birtokszerzési időt, vagy az,
akinek a birtokot át kell ruházni, valamilyen okból nem tud megjelenni a pretor előtt, hogy az
előírt idő alatt érvényesítse igényét; annak érdekében, hogy a hagyatékot átadhassák annak,
aki a pretoriánus törvény alapján jogosult annak birtoklására, mentességet kell számára
biztosítani, azaz elegendő időt kell neki biztosítani ahhoz, hogy a vagyon birtokába jusson a
vagyonkezelés végrehajtása céljából.
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15. Azt is meg kell jegyeznünk, hogy ha egy nem fizetőképes személy, miután Titiust
örökösévé nevezte ki, elrendeli egyik rabszolgája felszabadítását, és megbízza Titiust, hogy a
hagyatékot ruházza át rá, ha Titius megtagadja a hagyaték átvételét, aligha kényszeríthető
erre; mert bár Titius a rabszolga kérelmére beléphet a hagyatékba, ez utóbbi mégsem kaphatja
meg szabadságát, ha azt a hitelezők becsapása céljából adták, még ha Titius gazdag is, ami
miatt a hagyaték nem ruházható át rá. A törvény szellemét figyelembe véve azonban azt kell
mondanunk, hogy az eset ugyanolyan, mintha a rabszolga szabad lenne, és egyedüli
örökösnek lenne kinevezve, Titius pedig egyáltalán nem lenne örökös.
64. Marcianus, Trusts, IV. könyv.
Ha egy olyan gyámolt vagyona, akinek a gyámja felhatalmazása nélkül adtak kölcsön pénzt, a
szenátus rendelete alapján rám száll, és én fizetem ki a hitelezőt, akkor a pénzt nem
követelhetem vissza. Ha azonban az örökös a vagyon átruházása után fizeti ki az adósságot,
akkor az összeget visszakövetelheti, nem másért, mint azért, mert a természetes
kötelezettséget úgy értelmezték, hogy az tőle rám szállt át. Másrészt, ha annak a személynek a
vagyona, aki a gyámhatóság felhatalmazása nélkül adott kölcsönt a gyámoltnak, rám szállna
át, és a gyámolt nekem fizetne, nem követelheti vissza a pénzt. Ha azonban a hitelező
örökösének fizetne, akkor visszakövetelheti, de nem teheti meg, ha a hagyaték átruházása
előtt fizetett neki.
(1) Ha a szükséges örökösöket valamilyen könnyen teljesíthető és általában betartott
feltételhez kötik, akkor azt kell mondani, hogy a hagyaték átruházására kötelezhetők azoknak
a kérelmére, akiknek az átruházására megbízzák őket; mert még a szükséges örökösök is
kénytelenek teljesíteni a feltételt a bizalmi vagyonkezelés végrehajtása céljából.
(2) Ha valakit megbíznak egy hagyaték átruházásával, és azelőtt meghal, hogy ezt megtenné,
az örököse átruházhatja azt, és a Trebelli szenátusi rendelet alapján a keresetjogok a
vagyonkezelő kedvezményezettjére szállnak át. Ha azonban két örökös van, és mindkettőjüket
megbízzák a hagyaték átruházásával, a perjogok az említett örökösök mindegyikének
részesedése arányában szállnak át a kedvezményezettre; mert ha mindegyikük átruházza a
maga részét, bizonyos, hogy a perjogok az említett rész arányában szállnak át. Ha a hagyaték
átruházására felkért személy több örököst hagy hátra, és közülük néhányan a többiek előtt
átruházzák a részüket, vagy ha az, akire a hagyatékot át kell ruházni, több örököst hagy hátra,
és az egyikükre történik az átruházás, akkor a Szenátus jelen rendelete alapján a keresetjogok
a részének arányában illetik meg.
(3) Ha egy patrónust egy birtok azon részének örökösévé neveznek ki, amelyre törvényesen
jogosult, és felkérik, hogy adja át azt elhunyt felszabadított emberének kitagadott
gyermekeinek, és ő önként elfogadja a birtokot, akkor a falkidi törvényt kell alkalmazni; ha
pedig kénytelen elfogadni azt, akkor a perjogok a Szenátus e rendelete alapján teljes
egészében az említett gyermekekre szállnak át.
65. Ugyanez, Trösztök, V. könyv.
A birtokot nem lehet jogszerűen átruházni a rabszolgára, ha a gazdája nem akarja, vagy nem
tájékoztatja erről a tényről, de ha utólag ratifikálja az átruházást, akkor az megerősítést nyer,
és a perbeli jogokat maga a gazda szerzi meg, nem azért, mert ez az átruházás hasonlít a
birtokszerzéshez, és a gazda parancsának meg kell előznie, hanem, mint már említettük, az
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utólagos ratifikáció ugyanúgy megtörténhet, mint a birtoklás esetében a praetoriánus törvény
szerint. Jelen esetben az sem tesz különbséget, hogy maga a gazda vagy a rabszolgája kapja-e
a megbízást a birtok átruházására, és nem szükséges sem a rabszolga beleegyezése, sem a
közreműködése, de a beleegyezése szükséges ott, ahol a birtok praetoriánus birtokba vételét
követelik, vagy ahol egy birtokot akarnak elfogadni. Ezért, ha az örökösök azt állítják, hogy
egy birtokot fizetésképtelennek tartanak, a gazda kérelmére kötelezhetők a birtokba lépésre és
annak átruházására.
1. Ha az örökhagyó arra bízza meg örökösét, hogy a hagyatékát egy nőre ruházza át, ha a nő
nem házasodik meg, akkor azt kell megállapítani, hogy ha az örökös arra hivatkozik, hogy a
hagyatékot fizetésképtelenség gyanújával veszi át, akkor kötelezhető annak elfogadására és a
nőre történő átruházására, még akkor is, ha a nő megnősülne. Julianusunk ezt a nézetet más
feltételekre hivatkozva fogadja el, amelyek hasonlóképpen csak az élet megszűnésekor
teljesülhetnek. E véleménynek megfelelően azoknak, akikre az örökös a hagyaték
átruházásával hasonló feltételek mellett megbízást kapott, kötelezvényt kell nyújtaniuk, hogy
a hagyatékot átadják azoknak, akiket az illető illet, ha a feltétel nem teljesülne.
2. Ha a prétor a megfelelő vizsgálatot követően akár tévedésből, akár elfogultságból elrendeli
egy vagyon átruházását, mint a vagyonkezelői jog alapján járó összeget, a közösség érdeke,
hogy az átruházásra kerüljön, a bírói döntéseket megalapozó tekintély miatt.
3. Ha valakit azzal bíznak meg, hogy adjon át egy birtokot egy olyan gyámoltnak, aki még
nem elég idős ahhoz, hogy beszélni tudjon, és ő önként lép be az említett birtokba, akkor azt
vagy a gyámolt rabszolgájára, vagy magára a gyámoltra lehet átruházni, a gyámja
felhatalmazásával; és a gyermek beszédképtelensége nem jelent nagyobb akadályt az
ügyletnek, mint abban az esetben, ha egy néma, aki elérte a serdülőkort, azt kívánja, hogy egy
birtokot adjanak át neki. Ha azonban az örökös megtagadja a hagyaték átvételét, nehéz
eldönteni, hogyan lehet az ügyet rendezni, mert nem lesz alapja a trebelli szenátusi rendelet
alkalmazásának, ha a gyám kérné, hogy a hagyatékot a gyámja kockázatára vegyék át; a gyám
sem kérheti ezt, mivel nem rendelkezik a beszéd képességével. Ez a kérdés könnyebben
megoldható a néma személyek esetében, mert ha kihallgatják őket, és hallanak, egy
bólintással jelezhetik, hogy hajlandók a hagyatékot saját kockázatukra elfogadni, ahogyan a
távollévő személyek is megadhatják beleegyezésüket egy küldönc által. Kétségem sincs
azonban afelől, hogy a gyermeknek könnyítést kell adni, és hogy ezt a szabályt a polgári és a
praetoriánus jog közötti hasonlóság miatt kell megállapítani. Ha azonban az említett
gyámoltat örökösnek nevezik ki, nem kétséges, hogy gyámja felhatalmazása alapján ekként
járhat el; vagy ha a praetoriánus jog szerint birtokba jutás tekintetében kérdés merül fel,
gyámja által követelheti a birtokot; tehát ha örökösnek nevezik ki, gyámja kötelezheti őt a
birtokba lépésre és annak átruházására. Ugyanígy a néma és értelmi fogyatékos személyt is
segítheti a gondnoka.
4. Amennyiben az örököstől az én utasításomra a vagyontárgyat annak a személynek adják át,
akinek azt eladtam, nem kétséges, hogy az átruházást úgy kell tekinteni, hogy az nekem, mint
a bizalmi vagyonkezelő kedvezményezettjének történt. Ugyanez a szabály alkalmazandó, ha a
vagyontárgyat az én utasításomra adják át bárkinek, akinek a vagyonkezelői szerződés
feltételei alapján vagy bármely más okból köteles lennék azt átadni; vagy olyan személynek,
akinek kölcsönadni vagy ajándékozni szándékoztam azt.
66. Paulus, Trusts, II. könyv.
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Ha valakit azzal a feltétellel neveznek ki örökösnek, hogy a társörököse belép a hagyatékba,
akkor élhet a falkidi törvény előnyeivel, még akkor is, ha a társörököse kényszerből lép be a
hagyatékba; feltéve, hogy őt magát nem kényszerítik erre.
1. Julianus azt mondja, hogy a szenátus e rendelete értelmében egy vagyon átruházható a
bizalmi vagyonkezelő távollévő kedvezményezettjének megbízottjára, ha ő ezt kívánja;
feltéve azonban, hogy biztosítékot ad a cselekmény megerősítésére, ha a távollévő fél
kívánsága nem lenne ismert. De azt kell mondani, hogy ha az örökös azt állítja, hogy a
hagyatékot fizetésképtelenségre gyanítja, nem lehet arra kényszeríteni, hogy azt elfogadja, ha
bizonytalan, hogy a kedvezményezett erre utasította-e; még akkor sem, ha a biztosíték
gyengesége miatt óvadékot kell nyújtani. Ha azonban önként lépne be a hagyatékba, abból
nem származhat nagy kár, de ha a kedvezményezett nem adott erre felhatalmazást, a
keresetjogok nem szállnak át rá, amíg a hagyaték átruházását nem erősítette meg.
2. Ha a hagyatékhoz tartozó rabszolga ellen valamilyen jogtalanságot követtek el, bár az
örökös javára az említett rabszolga miatt kereset indítható, az aquiliai törvény szerinti
keresetindítási jog mégsem száll át a vagyonkezelő kedvezményezettjére, mivel csak azok a
jogok szállnak át, amelyek az elhunyt vagyonához tartoztak.
3. Ha egy képviselőt arra kényszerítenek, hogy Rómában lépjen be és adjon át egy
hagyatékot, akkor a vagyonkezelő kedvezményezettje kénytelen lesz Rómában pereket
védeni, bár az örökös erre nem kényszerül.
4. Meg kell vizsgálni, hogy a vagyonkezelő kedvezményezettjét ugyanazon a helyen kell-e
perelni, ahol az elhunytat perelni kellett volna, és ha az örökös önként lépett a hagyatékba és
átruházta azt, akkor a vagyonkezelő kedvezményezettje három különböző hely közül
bármelyiken védekezhet-e, nevezetesen ott, ahol az elhunyt lakóhelye volt, vagy ahol az
örökös vagy ő maga lakik. Ezért azt kell megállapítani, hogy a trust kedvezményezettjét vagy
ott kell perelni, ahol a lakóhelye van, vagy ahol az átruházott hagyaték nagyobb része
található.
67. Valens, Trösztök, III. könyv.
Ha kérelmemre és a praetor rendelete alapján elfogadsz egy fizetésképtelenséggel gyanúsított
birtokot, és én később nem vagyok hajlandó azt átruházni rám, vagy azzal foglalkozni, a
következő (Octavenus által nem helytelenül jóváhagyott) eljárást kell követni, nevezetesen a
praetornak ugyanúgy kell pert indítania ellenem, mintha én kaptam volna meg a birtokot; ez a
vélemény teljesen helyes.
(1) Ugyanakkor, ha hitelezőid megtévesztésére irányuló szándékot alakítottál ki, beléphetsz
egy fizetésképtelenséggel gyanúsított hagyatékba, és átruházhatod azt rám anélkül, hogy a
csalás miatti tilalom veszélyét kockáztatnád; mert még ha nem is voltál megbízva a javamra
szóló megbízással, szabadon megtagadhatod a hagyaték átvételét, és ezzel hitelezőidet is
becsaphatod; én pedig nem fogok tisztességtelenül eljárni, ha átveszem az említett hagyatékot,
amelyre hitelezőid nem kényszeríthettek volna, ha én nem kértelek volna erre.
(2) Ha egy fiú, aki a saját ura, apja örökösévé válik, és az apja megbízza, hogy a vagyonát
rám ruházza át; és miután azt a szándékot szőtte, hogy hitelezőit becsapja, a prétor rendelete
alapján átruházza rám a vagyont, miután úgy tett, mintha azt fizetésképtelennek tartaná, aligha
lesz alapja a csaláson alapuló tilalom alkalmazásának; mert ha az apja vagyonát eladták volna,
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a hitelezői a hagyatékból semmit sem kaphattak volna, ami az apjáé; hacsak nem magának a
fiúnak a hitelezőit kell meghallgatni, ha azt kérik, hogy a fiú vagyonát az apja vagyonának
bevonása nélkül értékesíthessék.
(3) Ha az örökös ajándékozás céljából azt mondja, hogy a hagyatékot fizetésképtelenségre
gyanakszik, és azt olyasvalakinek adja át, akinek nincs joga azt elvenni, akkor a vagyonkezelő
kedvezményezettje megfosztja magát attól, amire törvényesen nem jogosult. Ugyanez a
szabály érvényesül akkor is, ha a bizalmi örökös ezt az adományozás szándéka nélkül teszi.
68. Ugyanez, Bizalom, IV. könyv.
Ha egy örökös, akit egy olyan személy, aki halálakor csődbe ment, arra kért, hogy átruházzon
egy hagyatékot, azt állítja, hogy szerinte az fizetésképtelen, nem kétséges, hogy a trebelli
szenátusi rendelet jelenlegi értelmezése szerint kényszeríthető a hagyaték átruházására, és
még akkor is, ha azt önként kellene elfogadnia, annak kell lennie: az említett rendelet
értelmében átruházni, noha ha egy bizonyos pénzösszeget vagy egy meghatározott
vagyontárgyat a fizetésképtelenné vált személy bizalmi vagyonkezelésbe ad, azt ugyanúgy
nem tekintik esedékesnek, mintha közvetlenül hagyta volna; mert ebben az esetben az a
személy, akire a vagyont bizalmi vagyonkezelésbe adták, az örökös helyébe lép, míg az
előbbi esetben az örökös helyébe lép.
1. Ha Ön, miután egy hagyaték átruházására kötelezték, önként elfogadja azt, és a negyedik
levonása nélkül adja át, nehéz lesz elhinni, hogy ezt inkább tudatlanságból tette, mint a
bizalmi vagyon teljesebb végrehajtása érdekében. Ha azonban bizonyítani tudja, hogy
tévedésből nem tartotta fenn a negyediket, akkor azt visszaigényelheti.
(69) Marcianus, Trösztök, VIII. könyv.
Amikor az örökös átruház egy birtokot, nem köteles biztosítékot nyújtani a föld, a rabszolgák
vagy bármely más, hozzá tartozó vagyontárgy kilakoltatása ellen; másrészt azonban a
vagyonkezelő kedvezményezettjének biztosítékot kell nyújtania az örökös kártalanítására, ha
az utóbbi által eladott vagyontárgyak bármelyikéből kilakoltatják.
70. Pomponius, Trusts, II. könyv.
Ha egy kijelölt örököst arra kérnek, hogy a hagyatékot adja át Titiusnak, és Titiust arra kérik,
hogy egy bizonyos idő elteltével adja vissza az örökösnek, a közvetlen cselekvés elegendő az
örökös jogainak megállapításához.
1. Ha az örökös, mielőtt a vagyonkezelésben hagyott birtokot átruházza, annak bármely részét
elidegeníti, vagy a birtokhoz tartozó rabszolgát elajándékozza, vagy a vagyon bármely részét
megsemmisíti, összetöri vagy elégeti, nem indítható ellene polgári per, ha a birtokot utólag a
szenátus trebelli rendelete alapján ruházza át, de a vagyonkezelés alapján a megsemmisült
vagyon miatt per indítható ellene. Ha azonban az örökös a birtok átadása után követte el a
fenti bűncselekmények valamelyikét, úgy kell tekinteni, hogy az aquiliai törvény alapján
perelhető; például ha a birtokhoz tartozó rabszolgát vagy megsebesítette, vagy megölte.
2. Ha a hagyatékra ideiglenes keresetindítási jogot hagynak, akkor az az idő, amely alatt az
örökös a hagyaték átruházása előtt keresetet indíthatott volna, azt a személyt terheli, akire a
hagyatékot átruházták.
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71. Marcianus, Trösztök, X. könyv.
Mindazok az örökösök, akik a hagyatékra való hivatkozással tanácskoznak, kötelezhetők
annak elfogadására, de nem kötelezhetők annak azonnali átruházására, bárki kérelmére, aki
azt kívánja, hogy azt a saját kockázatára fogadják el; de oly módon, hogy ha a tanácskozás
idejének letelte után célszerűnek tartják annak elfogadását, élvezhetik a végrendelet előnyeit,
mintha önként léptek volna a hagyatékba. Másrészt azonban, ha annak elfogadását nem
tartanák kifizetődőnek, a végrendelet átadásával mentesülnek a felelősség alól.
(72) Pomponius, Trusts, IV. könyv.
Amikor egy örököst egy hagyaték átruházásával bíztak meg, miután fenntartott egy bizonyos
földterületet, amely valaki másé volt, Aristo azt mondja, hogy meg kell vizsgálni, hogy az
örökhagyó szándéka szerint az említett földterület abszolút az örökösé legyen-e, vagy csak
abban az esetben, ha megállapítást nyer, hogy az a saját tulajdonát képezi. Úgy véli, hogy az
előbbi véleményt kell elfogadni, és ezért a föld becsült értékét a hagyatékból vissza kell
tartani.
73. Marcianus, Trösztök, XXXII. könyv.
Ha egy örökös kölcsönadja a hagyatékhoz tartozó vagyontárgyakat, és a kölcsön biztosítására
zálogjogot vesz fel, akkor a zálogjog nem száll át arra a személyre, akire a hagyatékot
átruházzák, az elzálogosított vagyontárgyakkal szemben. Kétségek merülnek fel azonban
abban az esetben, ha az örökös, mielőtt a hagyatékot átruházta volna, az elhunyt által kötött
szerződés alapján zálogjogot kapott. Mégis, a bizalmi vagyonkezelő kedvezményezettje nem
indíthat pert a zálogjog visszaszerzése érdekében, de eljárhat az örökös ellen, hogy
rákényszerítse őt arra, hogy a zálogjog visszaszerzésére vonatkozó kereseti jogát átruházza rá.
1. Ha egy hagyatékot a szenátus trebelli rendelete alapján ruháznak át, a szolgalmi jogok,
amelyekkel az örökös és az örökhagyó földjei kölcsönösen terheltek, továbbra is érvényben
maradnak.
(74) Paulus, Dekrétumok, II. könyv.
Egy férfi, akinek volt egy fia és egy lánya, végrendeletet tett, és a következőképpen
rendelkezett a lánya számára: "Megbízlak, hogy ne tegyél végrendeletet, amíg nem lesznek
gyermekeid." A császár úgy döntött, hogy e záradékkal bizalmi vagyon keletkezett, és az
örökhagyó ily módon, azzal, hogy megtiltotta lányának, hogy végrendeletet tegyen, kifejezte
azt a kívánságát, hogy a lány a testvérét tegye meg örökösének, és az említett záradékot
ugyanúgy kell érteni, mintha az örökhagyó megbízta volna őt, hogy a hagyatékot a testvérére
ruházza át.
1. Fabius Antoninus egy fiút, Antoninust, aki még nem érte el a serdülőkort, és egy lányt,
Onoratát hagyott hátra, és miután kitagadta őket, anyjukat, Junia Valerianát nevezte ki
örökösének, háromszáz aurei és egyéb vagyontárgyakból álló hagyatékkal bízta meg lánya
javára, majd azt kívánta, hogy vagyona fennmaradó részét fiának, Antoninusnak adja át,
amikor az betölti a huszadik életévét. Azt is elrendelte, hogy az említett vagyon Onoratára
szálljon át, ha fia a huszadik életévének betöltése előtt meghal. Az anya végrendelet nélkül
halt meg, és két gyermekét hagyta örökösként. Ezután a fiú, miután betöltötte tizenkilencedik
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életévét, és belépett a huszadikba, amelyet még nem töltött be, meghalt, és örököse lányát,
Favia Valeriana-t hagyta hátra. A lány apai nagynénje pert indított a vagyonkezelői szerződés
alapján, valamint az apa végrendelete szerinti vagyonrészért, és a tartomány kormányzója
előtt nyert. Antoninus lányának, Valerianának gyámjai a szegénységére hivatkozva az isteni
Hadrianus egyik alkotmányára hivatkoztak, amelyben elrendelte, hogy amennyiben a városi
feladatok ellátásához bizonyos életkor szükséges, azt az évet, amelyben az illető belépett,
lejártnak kell tekinteni. Császárunk is, akit az ügy igazságossága, valamint a végrendelet
szavai is befolyásoltak: "Amikor eléri a huszadik életévét", bár azt mondta, hogy tudja, hogy a
hetvenedik életévébe lépett embert az isteni Marcus nem menti fel a gyámság alól, és bár
Aelia Sentia törvényének érveire hivatkoztunk, a követelést előterjesztő néni ellen döntött.
75. Scaevola, Digest, XVIII. könyv.
Titius az alábbi levelet írta örökösének: "Titius Corneliusnak, az örökösének, üdvözlet. Mivel
az anyámra hagyott rész, valamint Semproniusnak, korábbi kurátoromnak, akit
szerencsétlenség ért, és emiatt várhatóan te fogod megkapni egész vagyonomat, megbízlak
téged, Cornelius, hogy adj és adj át egyharmadot Gaius Seiusnak." Az anyámra hagyott rész,
valamint Sempronius egyharmadát Gaius Seiusnak adom át. Mivel Sempronius az őt száműző
császártól megkapta a teljes kárpótlást, és elfogadta a birtokot, felmerült a kérdés, hogy őt is
megbízzák-e azzal, hogy átruházza a rá eső részt. A válasz az volt, hogy Semproniust
semmilyen módon nem terheli kötelezettség, de az örökösnek, Corneliusnak időarányosan át
kell adnia Seiusnak az örökhagyó anyjának birtokából a kezébe került részt.
(1) Egy asszony arra kérte kijelölt örökösét, miután a hagyaték egynegyedét lefoglalta, hogy a
fennmaradó részt a menyére, elhunyt fia özvegyére ruházza át, akit szintén megbízott a
bizalommal, a következőképpen: "Arra kérlek, hogy minden vagyonom, ami a kezedbe kerül,
add át a fiadnak". Felmerült a kérdés, hogy a menyének mikor kell végrehajtania ezt a
bizalmat, a halálakor vagy azonnal. A válasz az volt, hogy a meny halálakor kell végrehajtani.
76. Ugyanaz, Digest, XIX. könyv.
Scaevola azt a véleményt képviselte, hogy ha egy apa a fiát az egész vagyonának örökösévé
nevezi ki, és egy kodicillummal másikat állít helyette, és a fiú a serdülőkor elérése előtt
meghal, és bár a helyettesítés semmis, mert egy hagyatékot kodicillummal sem hagyni, sem
elvenni nem lehet, mégis, méltányos értelmezés alapján úgy kell tekinteni, hogy az anya, aki a
végrendeletlen kiskorút követte, a bizalmi vagyonkezelési szerződés feltételei szerint
felelősséggel tartozik a helyettesítőnek. Ha több személyt helyettesítenek egymás helyett, a
helyettesítés a tröszt alapján érvényes, és ha egyikük meghal, a túlélők jogosultak lesznek a
teljes hagyatékra.
(77) Ugyanaz, XX. könyv.
Az örökhagyó mindkét nemű gyermekei mindegyikét, akiket örökösökké nevezett ki,
megbízta, hogy ha bármelyikük utód nélkül hal meg, hagyja a hagyatékból való részesedését a
testvérére, és ha nincs testvér, akkor az anyjára, és a következő szavakkal egészítette ki:
"Megbízlak benneteket, drága gyermekeim, ezzel a bizalommal, amíg két gyermeket nem
neveltek". Ha az említett örökösök közül valakinek két gyermeke születne, bár lehet, hogy
nem élnék túl, felmerült a kérdés, hogy az örökösök kötelesek lennének-e végrehajtani a
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bizalmi vagyonkezelői szerződést. A válasz az volt, hogy a megállapított tények szerint úgy
tekintendő, hogy mentesülnek a bizalmi vagyonkezelési kötelezettség alól.
1. Titius a lánya által született unokáit és a lányát, aki elmebeteg volt, nevezte ki örököseinek,
és az említett lányt azzal a bizalommal bízta meg, hogy ha utód nélkül hal meg, a neki adott
vagyonrész a társörökösökre szálljon. Titius férjhez adta elmebeteg lányát, aki apja halála
után egy leányt szült. Miután az említett elmebeteg lány meghalt, és e házasságból egy
leánygyermeket hagyott hátra, felmerült a kérdés, hogy a társörökösök jogosultak-e a tröszt
javára. A válasz az volt, hogy mivel a megállapított tények szerint az örökös egy lányt hagyott
hátra, a tröszt nem jár. Claudius: Mert bár az elmebeteg nővel kötött házasság nem volt
jogilag érvényes, mégis elegendő volt ahhoz, hogy a feltétel teljesüljön.
(78) Ugyanaz, Digest, XXI. könyv.
Lucius Titius, aki arra számított, hogy végrendelettel fog meghalni, és akinek volt egy
felesége és egy lánya, akit emancipált, a következő rendelkezést illesztette egy kodicillumba:
"Ez a kodicillum a feleségemre és a lányomra vonatkozik. Ezért kérem, hogy mindaz, amit
rátok hagyok, vagy amit ti magatok birtokolhattok, közös tulajdonba kerüljön; és amit nem
kérek tőletek, biztos vagyok benne, hogy irántam érzett szeretetetekből megteszitek.". A lány
a praetoriánus törvények alapján szerezte meg végrendeletlen apja hagyatékának birtokát.
Felmerült a kérdés, hogy Lucius Titius vagyonából a lánynak a bizalmi vagyonkezelői jog
alapján jár-e valamilyen rész az anyjának. A válasz az volt, hogy a megállapított tényeknek
megfelelően egy része jár, amennyiben a feleség kész volt a saját vagyonát a lánya
vagyonával közös alapba helyezni.
1. Maevia két lányt hagyott örökösként, és ugyanebben a végrendeletben a következő
rendelkezést tette: "Megbízom örököseimet, hogy minden vagyonomat kamat nélkül letétben
hagyják Gaius Seiusnál és Lucius Titiusnál, akiket, ha törvényes, minden más kizárásával
vagyonom gondnokává neveztem ki, hogy azt arányosan átadhassák unokáimnak, amikor
mindegyikük eléri a huszonötödik életévét; vagy ha csak az egyikük éri el ezt a kort, akkor az
egész vagyonomat adják át neki.". Felmerült a kérdés, hogy a megbízást a kijelölt
örökösöknek Lucius Titius és Seius javára kell-e végrehajtaniuk. A válasz az volt, hogy a
megállapított tényeknek megfelelően Lucius Titius és Gaius Seius nem tarthat igényt a
trösztre.
2. Egy asszony három örököst rendelt ki, testvérét, Maevius-t a vagyonának háromnegyedére,
Seius-t egy hatodrészre, Stichus-t, az említett Seius rabszolgáját és Maevius természetes fiát,
Stichus-t pedig egy tizenkettedrészre; és megbízta Seius-t, hogy Stichus-t manumitálja, a
következőképpen: "Megbízlak téged, Seius, hogy manumitáld Stichus-t, és megadtam neked
az ehhez szükséges eszközöket". Egy kodicillumban a következő rendelkezést tette: "Ha Seius
bármilyen vitát kezdeményezne a birtokom tizenkettedrészével kapcsolatban, amelynek
Stichust neveztem ki örökösévé, azt kívánom, hogy az kerüljön vissza testvéremre,
Maeviusra; és testvérem, mivel jóhiszeműségedre és emlékezetedre támaszkodom, arra
kérlek, hogy mindent, ami a birtokomból a kezedbe kerül, add át fiadnak, Stichusnak, és
megbízlak, hogy ezt bizalommal tedd meg." Mivel Seius belépett a birtokba, és emiatt
kénytelen volt Stichust manumitálni, felmerült a kérdés, hogy köteles-e a manumitáció után
átadni Stichusnak a birtok tizenketted részét, amelyre az utóbbit örökösnek nevezték ki. A
válasz az volt, hogy semmi sem utal arra, hogy Szeusz köteles lett volna átruházni rá a birtok
tizenketted részét.
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3. Azt is megkérdezték, hogy ha Seius bármilyen kérdést fel kíván vetni a tizenkettedrészre
vonatkozóan, amelynek Stichust örökösévé nevezték ki, és Maevius a bizalmi vagyonkezelői
szerződés értelmében megkapja Seiustól az említett tizenkettedrészt, akkor át kell-e adnia
Stichusnak azt a háromnegyedrészt is, amelynek maga Maevius lett az örököse. A válasz az
volt, hogy az örökhagyó szándéka az volt, hogy az egész vagyon, amely bármilyen módon
Maevius kezébe került, Stichusra szálljon át.
4. Egy apa a fiát és a lányát jelölte ki örököseinek, és őket egymás helyébe, majd több örököst
helyettesítette őket, arra az esetre, ha egyikük sem lesz örökös, és a helyetteseket maguk is
egymás helyébe állította a következő szavakkal: "A helyettesített örökösöket egymás helyébe
állítom". Megbízta továbbá bármelyik gyermekét, aki a többieket túlélné, és a harmincadik
életévének betöltése előtt utód nélkül meghalna, hogy a hagyatékát azokra ruházza át, akiket
az említett gyermek örököseiként helyettesített. Fia túlélte nővérét, és utód nélkül halt meg
harmincadik életévének betöltése előtt. Mivel az egyik helyettesítő a fia előtt halt meg, és
mivel az ő része a többi túlélő helyettesítőre szállt volna, felmerült a kérdés, hogy a ft egyenlő
arányban vagy az általuk helyettesített hagyatékrészek arányában száll-e rájuk. A válasz az
volt, hogy a helyettesek a saját részesedésük arányában jogosultak a vagyonkezelői vagyon
hasznára.
5. Maevius fiát a vagyonának öt tizenketted részére, lányát, Titiát a negyedére, másik fiát,
Septitiust pedig a harmadára jelölte ki örökösnek; az utóbbit pedig a következő szavakkal
bízta meg bizalommal: "Fiam, Septitius, arra kérlek, hogy minden vagyonomat, amely a
kezedbe kerül, ruházd át testvéreidre, ha a huszadik életéved betöltése előtt úgy halnál meg,
hogy nem hagysz hátra gyermeket". Mivel Septitius a huszadik életévének betöltése előtt utód
nélkül halt meg, felmerült a kérdés, hogy a vagyon a testvéreket a rájuk eső részek arányában
illeti-e meg, vagy pedig egyenlően illeti meg őket. A válasz az volt, hogy a részük arányában
illeti meg őket.
6. Titiát, akit egy egész hagyaték egyedüli örökösévé neveztek ki, és megbízást kapott, hogy
annak felét átruházza Maeviára, így is tett; ő azonban nem volt hajlandó kifizetni azt az
összeget, amelyre az örökhagyó egy földterületet megterhelt, de mivel a hitelező eladta az
ingatlant, utasította Titiát, hogy váltsa ki azt. Felmerült a kérdés, hogy a vagyonkezelői
szerződés feltételei alapján Titiát terheli-e felelősség Maeviával szemben. A válasz az volt,
hogy mivel az örököst bízták meg a hagyaték átruházásával, a kijelentésben semmi nem utal
arra, hogy ne lenne felelős. Claudius: Mert köteles Maeviának a föld értékének felét kifizetni,
és annyit, amennyi a hitelező kielégítéséhez szükséges volt.
7. Egy bizonyos ember, miután Gaius Seiust nevezte ki örököst a birtokának felére, Titia
örököst annak egynegyedére, a maradékra pedig más személyeket örökösnek, a következő
rendelkezést illesztette be végrendeletébe: "Megbízlak téged, Gaius Seius, hogy halálodkor
add és add át Titiusnak és Semproniusnak a birtokom felét, vagyis azt a részt, amelyet neked
adtam." A végrendeletben a következő rendelkezést tette: "Gaius Seius, halálodkor a
következő rendelkezést tettem. Miután mindkét fent említett személy elfogadta a hagyatékot,
és Gaius Seius ezt követően meghalt, miután Lucia Titia-t örökösévé nevezte ki, felmerült a
kérdés, hogy az említett Lucia Titia köteles-e azonnal átadni a Gaius Seius által átadással
megbízott hagyaték felét, vagy pedig halálakor az egész hagyatékot át kell-e adnia, nemcsak
azt, amivel őt, hanem Gaius Seius-t is. A válasz az volt, hogy Lucia Titia köteles volt azonnal
átruházni a Seius által kapott vagyon felét.
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8. Egy örökhagyó a lányát és unokáját, aki a fia volt, örökösévé nevezte ki, és miután az
utóbbit pupillárisan helyettesítette, a következő rendelkezést illesztette a végrendeletébe:
"Lucius Titiusra, unokaöcsémre és vejemre kétszáz aurei-t hagyok, és tudom, hogy ő
megelégszik ezzel a hagyatékkal, mivel egész vagyonomat lányomra és unokámra hagytam,
akiket örökösömmé neveztem ki, így az egész vagyon közös tulajdonuk lesz, és egymásnak
ajánlom őket." A végrendeletében a végrendelkezést a lányomra és unokámra hagyta. A lány,
miután belépett apja birtokába, elvált férjétől. Felmerült a kérdés, hogy Titius, a volt férje, a
bizalmi vagyonkezelői szerződés értelmében a saját vagy a fia nevében megszerezheti-e a
közös tulajdonban lévő vagyont, akár az említett volt felesége életében, akár annak halála
után. A válasz az volt, hogy a megállapított tények szerint a vőnek a bizalmi vagyonkezelői
szerződés alapján a kétszáz aurein kívül semmi sem adatott.
9. Ugyanez a feleség a férjét jelölte ki örökösének, és megbízta őt, hogy halálakor közös
fiukra ruházzon át mindent, amit az asszony vagyonából kapott; azt is megkérdezték, hogy a
hozományként adott, és a válás után az asszonynak visszaadott vagyontárgyakat és
ingóságokat is bele kell-e vonni a vagyonkezelésbe. A válasz az volt, hogy minden
vagyontárgy, amelyet a nő hagyott hátra, beleértendő. Claudius: Miután egy másik
alkalommal ugyanerre a kérdésre vonatkozóan tanácskozásra került sor, a következtetés az
volt, hogy vagy a vagyont a fenti véleménynek megfelelően kell átruházni, és azt a nő
vagyonának részeként kell számításba venni; vagy pedig, ha ez nem történt meg a hozomány
visszaadására vonatkozó kikötés miatt, akkor a vagyont úgy kell tekinteni, hogy az emiatt
növekedett.
10. Egy asszony, akinek volt egy fia és tőle egy unokája, akik mindketten a férje irányítása
alatt álltak, az utóbbit jelölte ki egyedüli örökösének, és a következőképpen bízta meg őt egy
bizalmi megbízással: "Ha férjem, Titius, lesz az örökösöm, kérem és megbízom őt, hogy
halála idején mindent, ami a birtokomból a kezébe kerül, úgy adjon és adjon át, hogy fiunk,
Gaius, tíztizenketted részét, unokánk, Seius, pedig kéttizenketted részét kapja; Titius
örökösömet pedig megbízom, hogy gondoskodjék ennek megtörténtéről." Az apa emancipálta
a fiát, elvesztette az unokáját, majd meghalt, és a fia maradt utána. Felmerült a kérdés, hogy a
végrendelet első része szerint a fiú a bizalmi vagyonkezelői szerződés értelmében jogosult
volt-e apja teljes vagyonára, és hogy a következő szavak: "Úgy, hogy fiamnak tíz tizenketted
része, unokámnak pedig két tizenketted része legyen", az elhunyt szándékának megfelelően
csak akkor alkalmazhatók-e, ha a fiú és az unoka is élt a bizalmi vagyonkezelői szerződés
esedékességének időpontjában; vagy, mivel az unoka nem élt abban az időpontban, a
végrendelet következő záradéka nem lenne-e érvénytelen. A válasz az volt, hogy a
megállapított tények alapján nyilvánvaló, hogy a hagyatéknak csak tíztizenketted részét kell a
fiúnak adni.
11. Egy kijelölt örökös, akit arra kértek, hogy három teljes birtokot ruházzon át az örökhagyó
feleségére, ezt meg is tette, miután egy negyedét levonta. Felmerült a kérdés, hogy ha a
feleséget az örökhagyó arra kérte, hogy a negyedik részt azonnal, a maradékot pedig egy
bizonyos idő elteltével adja át a hagyatékának, akkor azt a részt, amelyet az örökös
negyedikként levont, el kell-e számolni a vagyon bizalmi vagyonkezelői jog alapján történő
átruházásakor? A válasz az volt, hogy a nő csak azért az összegért felelt, amelyet a trust
alapján kapott.
12. Egy örökhagyó megbízta az örököseit, hogy a birtokának minden harmadik részét, amely
a kezükbe kerülhet, Gaius Maeviusra ruházzák át, akit ő nevelt, amikor az utóbbi eléri a
tizenöt éves kort, és a következő szavakat fűzte hozzá: "Addig is a kezedbe kerülő összeg
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jövedelmét arra fogod felhasználni, hogy megóvd őt a szegénységtől, amely összeget kamatra
kölcsön kell adnod. Ezen felül az említett nevelt gyermekemnek adok egy bizonyos
rabszolgát, a házamban született nevelt testvérét, és egy másik rabszolgát, egy cipészmestert,
akik munkájuk jövedelméből segíthetnek eltartásában". Mivel az örökösök a gyermek
eltartásáról jóval az e célra hagyott összeg kamatainak összege alatt gondoskodtak, felmerült a
kérdés, hogy kötelezhetők-e a különbözet megfizetésére a tartás teljes tartamára, vagy csak a
tizenötödik életévének betöltése után. És mivel a rabszolgákat, akiket kifejezetten azért
hagytak rá, hogy munkájuk bevételével hozzájáruljanak a tartásához, az örökösök azonnal
eladták, az is felmerült, hogy a gyermek követelheti-e a bérüket kamatokkal együtt. A válasz
az volt, hogy a megállapított tények alapján úgy tűnik, az örökhagyó szándéka az volt, hogy a
hagyaték teljes jövedelmét, valamint a rabszolgák bérét át kell adni.
13. Egy bizonyos ember, miután több személyt, köztük három szabad embert nevezett ki
örököseivé a vagyona háromnegyedének, néhány földet is rájuk hagyott elsőbbségi
hagyatékként, és megbízta őket, hogy "ne idegenítsék el az említett földeket, hogy
bármelyikük is maradjon életben, az egészet megszerezze magának". Ezt követően megbízta
az egyik említett felszabadítottat, hogy az adósságok és a hagyaték levonása után Titiusnak
adjon át mindent, ami a birtokából vagy a vagyonából a kezébe kerül, és húsz aurei-t
tartogatott magának. Felmerült a kérdés, hogy le kellett-e vonnia a földek egyharmadát is,
amelyet neki és a többi szabadosnak elsőbbségi hagyatékként adományoztak. A válasz az
volt, hogy a megállapított tények szerint a földeket nem kellett volna levonni, mivel az
örökhagyó maga kívánta, hogy a hagyatékokat kivegyék.
14. Egy férj, miután a feleségét a hagyatékának egyharmad részének örökösévé nevezte ki, és
több bizalommal bízta meg, a hozományát is ráhagyta, mint elsőbbségi hagyatékot, a
következő szavakkal: "Azt kívánom, hogy a hozománya összegét, amelyet nekem hozott, a
fiam fizesse ki a feleségemnek, Seiának", és a feleségét megbízta, hogy halálakor közös
fiukra, Titiusra hagyja a hagyatékból való részét és minden mást, amit ráhagyott. Felmerült a
kérdés, hogy köteles-e a hozománya összegét is átruházni a fiára, a többi hagyatékkal együtt,
amelyet a bizomány alapján kapott. A válasz az volt, hogy az örökhagyónak nem állt
szándékában, hogy a hozományát is átruházza, kivéve, ha ez másként nem bizonyított; és még
ha be is bizonyítják, hogy ezt akarta, akkor sem lehet követelni, kivéve, ha a falkidi törvény
szerint visszatartható összeg kevesebb, mint a hozomány összege.
15. Egy örökös, akit azzal bíztak meg, hogy húszéves kora után átruházzon egy birtokot
Septitiusra, időközben eladott bizonyos földeket, amelyeket az elhunyt zálogjoggal kapott; és
miután az adós a zálogjog miatt beperelte, meghalt, és örökösét, Semproniust hagyta hátra, aki
az ügy eldöntése előtt átruházta a birtokot Titiusra. Felmerült a kérdés, hogy vajon
Sempronius ellene mégis ítéletet kell-e hozni; mivel megtarthatta volna a birtokot a kezében,
vagy biztosítékot kérhetett volna azért, amit a bírósági vereség esetén fizetni kényszerülne. A
válasz az volt, hogy az örökös elleni ítéletet a hagyaték átadása után is végre lehetett hajtani.
16. Egy örökhagyó örököse, akit halála után a teljes hagyaték átruházásával bíztak meg, csak
egy kis pénzösszeget utalt át, amelyről azt állította, hogy a hagyatékhoz tartozó összes
vagyontárgy volt, az arra jogosult kedvezményezetteknek; és miután később dokumentumokat
találtak, kiderült, hogy a hagyatékban négyszer annyi volt, mint amennyi kifizetésre került.
Felmerült a kérdés, hogy a tröszt feltételei alapján lehet-e pert indítani az örökös ellen a
fennmaradó összegért. A válasz az volt, hogy a megállapított tényeknek megfelelően a
keresetet be lehet indítani, ha nem született vele kompromisszum.
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79. Ugyanazok, a nyilvánosan megvitatott kérdések.
Ha egy kiskorú gyermek lesz apja örököse, és átadja a hagyaték egy részét, amelyet bizalmi
vagyonkezelésben hagyott, és ezt követően visszautasítja a hagyatékot, a bizalmi
vagyonkezelőnek joga van eldönteni, hogy megtartja-e a kiskorú által neki átadott részt,
valamint az utóbbi részét; vagy visszautasítja az egészet; vagy engedélyezi a hagyaték teljes
vagyonának értékesítését, hogy a tartozáson felüli összeg a kiskorú számára megmaradjon. Ha
a vagyon egészét nem lehet elidegeníteni, akkor minden jogi eljárást meg kell tagadni a
vagyonkezelő kedvezményezettjétől; mivel az ő hatáskörében állt, hogy a teljes vagyont
elvegye, és a tartozás kifizetése után fennmaradó összeget a kiskorú számára tartsa meg.
80. Ugyanaz, Digest, V. könyv.
Lucius Titius az anyját és a nagybátyját, akik egyúttal a hitelezői is voltak, örökösökké
nevezte ki, és megbízta őket, hogy a halálukkor megmaradt vagyonából Septitiusra ruházzák
át a vagyonából. Az említett örökösök az örökhagyó vagyonának jelentős részét felélték, és
több olyan képviselőt hagytak hátra, akik tudták, hogy Septitius birtokában van számos,
Lucius Titius hagyatékából megmaradt ingóság. Felmerült a kérdés, hogy az anya és a
nagybácsi örökösei visszakövetelhetnek-e Septitiustól valamit, amivel Lucius Titius tartozott
nekik. A válasz az volt, hogy ezt nem tehetik meg. Claudius: Ennek az az oka, hogy a
hagyaték kötelezettségei, miután összeolvadtak, megszűntek; de a bizalmi vagyonra való
hivatkozással behajthatják a követelést, mivel azok a személyek jogfosztottak voltak, akik
állítólag a hagyatékhoz tartozó vagyon nagy részét elfogyasztották.
81. Paulus, A bírósági eljárásokban hozott császári vélemények hat könyve, I. könyv,
Egyébként, Rendeletek, XI. könyv.
Julius Phoebus végrendelkezett, és három gyermekét (vagyis Phoebust és Herakliát az első
feleségétől, valamint Polykratészt a második feleségétől) egyenlő arányban örökösökké
nevezte ki a vagyonából, és megkérte Polykratészt, a fiatalabbik testvért, hogy egy bizonyos
földterületért cserébe mondjon le a testvéreinek a vagyonról; a másik két testvért pedig, akik
ugyanattól az anyától születtek, egymás helyébe rendelte, ha egyikük nem lesz az örököse.
Egy második végrendelettel pupillárisan helyettesítette Polikratészt, ha ez utóbbi a serdülőkor
elérése előtt meghalna, és úgy rendelkezett, hogy ezt a végrendeletet az anya nyissa meg, ha a
fiú ezen életkor alatt hal meg. Ezután megbízta a két idősebb testvért, hogy ha bármelyikük
utód nélkül halna meg, a saját részét a túlélőre vagy a túlélőkre ruházzák át, miután levonták
az anyjuk és a nagyapjuk hagyatékából származó vagyont. Héraklia nővér úgy halt meg, hogy
nem hagyott gyermeket, és testvérét, Phoebust jelölte ki örökösének. Polykratész keresetet
indított a bizalom teljesítésének kikényszerítése érdekében, és nyert ügyét Aurelius Proculus,
achaiai proconsul előtt. Mivel Phoebus egyedül fellebbezett, mivel a per másik fele nem volt
jelen a perben, alulmaradt, mivel a "túlélő vagy a túlélők" szavak mindkét testvérre
kiterjedtek. Bár a kölcsönös helyettesítés csak a két legidősebb gyermekre vonatkozott, úgy
ítélték meg, hogy az apa szándéka az volt, hogy az említett gyermekek anyjának vagyonát
kivette, mivel Polikratésznek volt egy másik anyja, aki még élt, és akit azzal bíztak meg, hogy
fiára, Polikratészre ruházza át ugyanazokat a hagyatékokat, amelyek a férjére szálltak, mivel
annak első felesége végrendelet nélkül meghalt.
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2. cím. Mikor lépnek hatályba a hagyatékok vagy a bizalmi
vagyonkezelések
1. Paulus, A Sabinusról, II. könyv.
Az olyan hagyatékok, amelyekkel egy helyettesítő személyt terhelnek, az apa halálával lépnek
hatályba, még akkor is, ha a kiskorú még él.
(2) Ulpianus, Sabinusról, XV. könyv.
Amennyiben haszonélvezeti, használati vagy lakhatási jogot hagynak örökül, az csak a
hagyatékba való belépéskor lép hatályba, és a behajtás iránti kereset nem száll át az örökösre.
Ugyanez a szabály vonatkozik arra az esetre is, ha a haszonélvezeti jog egy bizonyos
időpontban kezdődik.
3. Ugyanő, Disputációk, V. könyv.
Mivel ugyanis ezek a jogok nem ruházhatók át az örökösre, hiábavaló lenne meghatározni egy
korábbi napot, amikor azok hatályba lépnek.
(4) Ugyanő, A Sabinusról, XIX. könyv.
Ha a hagyatékot bárkinek úgy írják elő, hogy az az örökös halálakor lépjen hatályba, a
hagyaték feltételes, így ha a hagyatéki jogosult az örökös életében meghal, akkor a saját
örökösére nem ruházza át a jogát.
1. Ha azonban a hagyatékot a végrendeleti örökösnek úgy rendelik el, hogy az a saját halála
időpontjában lépjen hatályba, akkor biztos, hogy a hagyaték az örökösére száll át.
5. Ugyanő, A Sabinusról, XX. könyv.
Ha az örökhagyó a hagyaték hatálybalépésének időpontja után hal meg, akkor azt saját
örökösére ruházza át.
1. Ezért ha egy hagyatékot feltétlenül hagyatékba adnak, az a hagyatékot hagyó személy
halálának napjától kezdődően válik hatályossá. Ha azonban a hagyatékot úgy hagyják, hogy
az egy bizonyos időpont után lépjen hatályba, akkor az ugyanúgy hatályossá válik, mint más
abszolút hagyaték; kivéve, ha olyasmit hagytak, ami nem száll át az örökösre, mert az ilyen
jellegű hagyaték nem lép hatályba az előírt időpont előtt; mint például, ha egy haszonélvezeti
jogot hagynak úgy, hogy az egy év múlva lépjen hatályba. Ezt a véleményt helyeseljük.
2. Ha azonban a hagyatékot feltételhez kötik, a hagyaték a feltétel teljesülése előtt nem válik
jogerőssé, feltéve, hogy az örökhagyónak hatalmában áll teljesíteni azt.
3. Ha azonban a feltétel olyan jellegű, hogy a prétor általában felmentést ad annak
teljesítésére, akkor az azonnal hatályba lép.
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4. Ugyanez a szabály vonatkozik a lehetetlen állapotra is, mivel az ilyen jellegű hagyatékot
abszolút hagyatéknak kell tekinteni.
5. Hasonlóképpen, ha a feltétel olyan, hogy a feltétel be nem tartásáért nem az örökhagyó
felelős, hanem az örökös vagy más személy hibája, akit a feltétel teljesítésére utasítottak, a
hagyaték hatályba lép, mivel a feltétel teljesítettnek tekintendő; mint például, ha arra
utasítanak, hogy fizessek az örökösnek tíz OMrei-t, és ő nem hajlandó elfogadni azokat. Ha
azonban a hagyatékot arra az esetre hagyják rám, ha feleségül veszem Seiát, és ő nem
hajlandó hozzám jönni, akkor azt kell mondani, hogy a hagyaték érvénybe lép, mert nem az
én hibám, hogy nem teljesítem a feltételt, hanem más a hibás azért, hogy nem teljesül.
6. A hagyatékot az örökhagyó örököse részére ugyanabban az időpontban, azaz ugyanolyan
részletekben kell kifizetni, mint ahogyan azt magának az örökhagyónak is kifizetik.
7. Ha a hagyaték esedékességének kezdetekor az örökhagyó valaki másnak az irányítása alatt
áll, a hagyatékot annak kell megfizetni, akinek a fennhatósága alá tartozik. Ezért, ha a
hagyatékot abszolút módon egy rabszolgára hagyják, és ő a hagyaték esedékességének napja
után szabaddá válik, a hagyaték a gazdáját illeti meg. Ha azonban haszonélvezeti jogot
hagynak rá, a rabszolga akkor is megszerzi a hagyatékot magának, ha az örökhagyó halála
után, és a hagyaték bejegyzése előtt válik szabaddá.
6. Paulus, A Sabinusról, III. könyv.
Ha egy hagyatékot feltétlenül hagyatékba adnak, és azt feltételhez kötve veszik el, akkor azt
feltételesen hagyatékba adottnak tekintik.
1. Ha a hagyaték hatályát olyan okból függesztik fel, amely nem a végrendeletre vonatkozik,
úgy véljük, hogy az örökösre száll, még akkor is, ha az örökhagyó meghal, mielőtt a
végrendelet hatályossá válna. Például, ha egy férj egy idegenre hagyja a hozományt, és az
említett hozomány helyett egy bizonyos pénzösszeget a feleségére, és a hagyatéki
kedvezményezett meghal, miközben a feleség a hozomány választását fontolgatja, és a
hagyatékot választja, úgy határoztunk, hogy a hagyaték az örökösre száll. Julianus elfogadta
ezt a véleményt, mivel úgy tűnik, hogy a hagyatékhoz inkább késedelem, mint feltétel
kapcsolódik.
2. A kodicillumok által hagyott hagyatékok a végrendeletben hagyottakkal egy időben lépnek
hatályba.
(7) Ulpianus, Sabinusról, XX. könyv.
A hagyaték örökös általi elfogadása a hagyatékra vonatkozó követelés elhalasztását okozza,
de nem akadályozza meg annak hatályba lépését.
1. Ezért akár az abszolút módon kijelölt örökös elhalasztja a hagyaték elfogadását, akár
feltételesen kijelölt örökös, akit a feltétel megakadályoz abban, hogy elfogadja a hagyatékot,
az örökhagyó jogai védelmet élveznek.
2. Ha azonban egy meg nem született örököst vagy egy olyan személyt jelölnek ki, aki az
ellenség kezében van, hasonló módon, az örökhagyó jogai nem sérülnek, mivel a hagyatékát
már megkezdődött.
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3. Ezért mondjuk azt, hogy ha egy helyettest bíztak meg egy hagyatékkal, a hagyatékot nem
érinti, ha a kijelölt örökös mérlegelése közben a hagyatéki jogosult meghal; mert jogai nem
sérülnek akkor sem, ha a kijelölt örökös utólag visszautasítja a hagyatékot, mivel a hagyatéki
jogosult a saját örökösére ruházza át követelését.
4. Ugyanez az eset áll fenn akkor is, ha egy kiskorút helyettesítő személyt terhelnek egy
hagyatékkal, mivel ő is átadja a hagyatékot az örökösének.
5. Ha egy kiskorú helyettesét arra kötelezik, hogy fizessen száz aurei-t Seiusnak, és a fiú
meghal, mielőtt elérné a serdülőkort; vita tárgyát képezheti, hogy ha Seius a kiskorú életében
meghal, akkor a hagyatékot az örökösére ruházza-e, mintha a feltétel, amelytől a hagyaték
függött, kifejezett lett volna. A jobb vélemény szerint a hagyaték az örökösre száll.
6. Néha a hagyaték átvételét az örökös elhalasztja, ami miatt a hagyaték átruházása is
elhalasztódik; mint például, ha egy rabszolgát manumifikálnak, vagy valakire hagynak, és
emiatt a rabszolgára hagyatékot tesznek; mert ha egy rabszolgára hagyatékot tesznek, az
sohasem lép hatályba, amíg a hagyaték átvételére nem kerül sor.
8. Ugyanő, A Sabinusról, XXIV. könyv.
Mivel ugyanis a rabszolga nem jogosult a szabadságra a hagyaték elfogadása előtt, teljesen
jogosnak tűnik, hogy a hagyaték ne lépjen hatályba azelőtt, különben érvénytelen lenne, ha az
érvénybe lépne, mielőtt a rabszolga elnyerné a szabadságát, és ez lenne az az eset, amikor a
hagyatékot abszolút módon a rabszolgára ruházták, és a rabszolga szabadságát bizonyos
feltétel mellett rendelték el, és a feltételről a hagyaték elfogadása után állapítják meg, hogy
függőben van.
9. Ugyanő, Sabinusról, XXI. könyv.
Ha a lakhatási jogot az apai felügyelet alatt álló fiúra vagy rabszolgára hagyják, nem hiszem,
hogy a hagyatékot a gazda vagy az apa megszerzi, ha a rabszolga fia meghal, mielőtt a
hagyatékot átvennék; mivel ugyanis a hagyaték a személyhez kötődik, nagyon helyesen
állapítható meg, hogy az nem lép hatályba, mielőtt a hagyatékot átvennék.
10. Ugyanő, A Sabinusról, XXIII. könyv.
Ha a hagyatékot évente fizetendő összegre hagyják, nyilvánvaló, hogy nem egy, hanem több
hagyatékról van szó.
11. Julianus, Digest, XXXVII. könyv.
Nem számít, hogy évente ennyi aurei fizetendő-e, vagy az első év végén ezer aurei összeget
kell fizetni, a második év végén pedig egy rabszolgát, a harmadik év végén pedig gabonát kell
átadni.
(12) Ulpianus, Sabinusról, XXIII. könyv.
Az ilyen jellegű hagyatékokat nem csupán egyszer, hanem évente kell kifizetni.
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1. Felmerült a kérdés, hogy az ilyen hagyatékokat minden év elején vagy minden év végén
kell-e kifizetni. Labeo, Sabinus, Celsus, Cassius és Julianus mind azon a véleményen voltak,
hogy az ilyen jellegű hagyatékot minden év elején kell fizetni.
2. Ezért Julianus azt mondja, hogy ha egy ilyen jellegű hagyatékot egy rabszolgára hagynak,
és ő az első vagy második év után szabaddá válik, akkor megszerzi a hagyatékot.
3. Celsus azt is mondja, és Julianus egyetért vele, hogy az ilyen hagyaték az örökhagyó
halálának napjától hatályos, nem pedig attól a naptól, amelyen a hagyatékot elfogadták, és ha
a hagyatékot több év elteltével veszik át, az örökhagyónak mindezen évek alatt joga van a
hagyatékra.
4. Ha azonban évente fizetendő hagyatékot hagynak hátra, úgy tűnik számomra, hogy ebben
az esetben is minden év elejét kell érteni; kivéve, ha egyértelmű, hogy az örökhagyó szándéka
a hagyaték éves kifizetésekre való felosztásával inkább az örökös, mint az örökhagyó javát
akarta szolgálni, hogy ne legyen kénytelen a teljes összeget egyszerre kifizetni.
5. Ha egy évente vagy minden évben fizetendő összeget hagyatékoltak egy szállás vagy
oktatás biztosítására, az örökhagyó akaratából a hagyaték megadásakor az következik, hogy
az összeget akkor kell megfizetni, amikor a szállás bérleti díja vagy az oktatás ára esedékes.
6. Végezetül Pomponius kijelentette, hogy mindegy, hogy a hagyatékot évente vagy évente,
havonta vagy havonta, naponta vagy naponta kell-e fizetni. Magam is ezt a véleményt vallom.
Ezért ugyanez a szabály lesz alkalmazandó, ha egy bizonyos, évente fizetendő aurei összeget
hagyatékoznak.
7. Ha egy rabszolgát általános jelleggel hagynak, és a hagyatékátvevő meghal, mielőtt a
rabszolgát igényelné, a hagyatékot az örökösére ruházza át.
8. Ha a hagyatékot Titiusra hagyják a következőképpen: "Az a rabszolga, akit Seius
választhat", és Seius meghal, miután meghozta a választását, akkor van alapja a rabszolga
visszaszerzésének, akit a hagyatéki jogosult egyszer már megszerzett.
13. Pomponius, Sabinusról, VI. könyv.
Ha a hagyatékot a következő kifejezésekkel öröklik: "adom és hagyom Szo és Szo ilyen és
ilyen tárgyát, akár készült, akár nem", a hagyaték csak akkor száll át az örökösre, ha az egyik
vagy másik feltétel teljesül a hagyatéki jogosult életében; mivel a hagyaték esedékességének
okának mindig meg kell előznie azt, és nem azért, mert bizonyos, hogy a két dolog közül az
egyik vagy a másik bekövetkezik, és a hagyaték minden körülmények között esedékes lesz;
mert ha ugyanis a hagyatékot a következőképpen öröklik meg: "Az örökösöm halálakor adjon
ilyen és ilyen vagyontárgyat", akkor biztos, hogy a hagyaték esedékes lesz, és mégsem száll át
a hagyatékos utódjára, ha ez utóbbi az örökös életében meghal.
(14) Ulpianus, Sabinusról, XXIV. könyv.
Amennyiben "Bizonyos ingatlanok haszonélvezete vagy tíz aurei összege, amelyiket az
örökhagyó választja", akkor mind az örökhagyó halálának időpontját, mind a hagyaték
elfogadásának időpontját figyelembe kell venni; a halál időpontját a tíz aurei kifizetése miatt,
és a hagyaték elfogadásának időpontját a haszonélvezet miatt. Ugyanis, bár az örökhagyónak
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joga van a választásra, a választás mégsem léphet azonnal hatályba, mivel feltételezhető, hogy
az örökhagyó még nem halt meg, vagy ha meghalt, akkor a hagyatékát még nem vették át.
1. Ezért Julianus azt kérdezi, hogy ha az örökhagyó az örökhagyó halála után hal meg, akkor a
tíz aurei örökség átmegy-e az örökösre. A Digestum harminchetedik könyvében azt mondja,
hogy a tíz aurei úgy tekinthető, mintha átment volna rá, mert a hagyaték az örökhagyó
halálával kezdődik. Julianus a következő példát hozza fel véleményének alátámasztására: "Az
örökösöm fizessen tíz aurei-t Seiának; ha gyermeke születik, adjon át neki ilyen és ilyen
földterületet", mert úgy véli, hogy ha a nő meghal, mielőtt gyermeke születne, a tíz aurei-t az
örökösére ruházza át.
2. Ha valaki az apai felügyelet alatt álló fiának hagyatékot ad, és megbízza, hogy fizesse ki
magát, a hagyaték megmarad, és az örökös nem hibáztatható azért, mert inkább a fiának
fizette ki, mint az apjának; mert tegyük fel például, hogy kifejezetten arra utasították, hogy
fizesse ki a fiának. Bizonyos, hogy ha az apa pert indít a hagyaték visszaszerzése iránt, akkor
a kivételnek el kell zárnia.
3. Ha a hagyaték hatálybalépése után az örökhagyó másnak a fennhatósága alá kerül, a
hagyaték azt a személyt illeti meg, akinek a fennhatósága alá került, mert minden, ami őt
megilleti, vele együtt száll át. Ha azonban a hagyatékot feltételhez kötve hagyták, az nem
száll át, hanem a feltétel teljesüléséig elhalasztják a hagyaték átadását; és az a személy szerzi
meg, akinek az irányítása alatt az örökhagyó a feltétel teljesülésének időpontjában állt. Ha az
örökhagyó abban az időpontban a saját ura, akkor ő maga szerzi meg a hagyatékot.
15. Ugyanő, Disputációk, V. könyv.
Ha a gyermekekre hagynak egy bizalmi vagyonkezelést, "ha apjuk halálával saját urukká
válnak", és nem az apjuk halála, hanem az apjuk általi emancipáció révén válnak függetlenné,
senki sem vonhatja kétségbe, hogy jogosultak lesznek a bizalom előnyeire, és hogy a
hagyaték, amely apjuk halálakor lépett volna hatályba, az emancipációjuk időpontjától kezdve
érvényesül.
(16) Julianus, Digest, XXXV. könyv.
Ha a hagyatékot a következő feltételekkel hagyják hátra: "Örököm adjon Stichust, vagy
Pamphilának született gyermekeket", a hagyatékot nem lehet kifizetni a nap előtt, amikor
Pamphilának gyermeke születik, vagy olyan időpontban, amikor már biztos, hogy nem
születik gyermeke.
1. Ha valaki haszonélvezeti jogot hagy egy rabszolgára, akit maga a gazdája hagyott örökül,
mielőtt az utóbbi hagyatékát bejegyezték volna, és mielőtt annak a hagyatékát is elfogadták
volna, aki a haszonélvezeti jogot hagyta, úgy gondoljuk, hogy nincs okunk arra, hogy a
hagyaték a hagyaték bejegyzése előtt kezdjen érvénybe lépni, mivel a hagyatékból jelenleg
semmilyen előny nem származik, és ha időközben a rabszolga meghal, a hagyaték megszűnik.
Ezért azt kell megállapítani, hogy amint a hagyatékot bejegyezték, a haszonélvezeti jogot
annak a személynek kell tekinteni, akinek a rabszolgát örökölték.
2. Ha a rabszolga, akire a haszonélvezeti jogot hagyták, maga nem lett volna örökös, akkor azt
kell mondani, hogy a haszonélvezet a hagyatékhoz tartozik, mivel a haszonélvezet hatályba
lépésének ideje nem érkezett el a hagyaték elfogadása előtt.
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17. Ugyanaz, Digest, XXXVI. könyv.
Ha a hagyatékot olyan rabszolgára hagyják, aki maga is hagyatékozó, a hagyaték nem az
örökhagyó halálakor lép hatályba, hanem a hagyaték bejegyzésekor; és ezért nem lehet ellene
hivatkozni arra a jogi szabályra, amely szerint a rabszolgának nem szabad hagyatékot adni,
még akkor sem, ha a rabszolgát manumifikálják; mert még ha az örökhagyó azonnal meghal
is, a hagyatékból származó haszon és a törvény által előírt fizetési kötelezettség nem egyezik
meg ugyanazon személy személyében. Ezért a tárgyalt kérdés pontosan ugyanaz, mintha a
hagyatékot egy apának adták volna, miután a fiát az örökhagyó örökösévé nevezték ki; mert
magától értetődik, hogy még ha az apa azonnal meg is halna, a fia, miután felszabadult,
ugyanúgy beléphetne a hagyatékba, mintha a hagyatékkal apjának tartozna.
(18) Ugyanaz, Digest, XXXVII. könyv.
Ha valaki a következőképpen hagyatékozik: "Ha gyermekei lesznek", és meghal, és a felesége
terhesen marad, akkor úgy kell tekinteni, hogy a feltétel a halála időpontjában teljesült, és a
hagyaték érvényes, feltéve, hogy a halála után gyermek születik.
19. Ugyanez, Digest, LXX. könyv.
Ahol a hagyatékot úgy hagyják hátra, hogy nem írnak elő időpontot, például így: "Örökösöm
gondoskodjon feleségem eltartásáról, és ha nem teszi meg, fizessen neki száz aurei-t", a
hagyatékot úgy értelmezik, hogy az csak egy a száz aurei-ből, és azonnal követelhető. A
rendelkezésekre vonatkozó kijelentésnek nincs más hatása, mint hogy az örökös mentesül a
felelősség alól, ha azokat azelőtt adják át, hogy a kérdésben a kiadást csatlakoztatták volna az
ügyhöz.
1. Ha egy végrendeletbe a következő rendelkezést illesztették be: "Ha a feleségemet nem látja
el élelemmel az ilyen és ilyen hónap kalendája előtt, fizessen neki száz aurei-t", akkor az
eredmény nem az, hogy két hagyaték keletkezett, hanem az, hogy a száz aurei-t feltételesen
ráhagyományozták. Ha tehát a feleség a megjelölt hónap kalendája előtt meghal, nem hagyja
az ellátmányt az örökösére, mert azt nem hagyta örökül; és nem hagy rá száz aurei-t sem, mert
a hagyaték kifizetésének napja még nem érkezett el.
2. Ha egy hagyatékot feltételhez kötve hagynak valakire, akit a javamra szóló bizalmi
vagyonkezeléssel bíztak meg, az ugyanolyan, mintha a hagyatékot abszolút módon rám
hagynák, az örököst pedig feltételhez kötve nevezték volna ki.
3. Ha az adósra hagyatékot hagynak az általa fizetendő összeg erejéig, az azonnal fizetendő,
és a végrendelet alapján azonnal keresetet lehet indítani a felmentés érdekében; ha pedig az
adós az örökhagyó halála után hal meg, a keresetindítás joga az örökösére száll át.
4. Ugyanez a szabály vonatkozik arra az esetre is, ha a hagyatékot ugyanilyen módon nem
magára az adósra, hanem valaki másra hagyják.
(20) Marcianus, Institutes, VI. könyv.
Ha egy hagyatékot meghatározott számú évre hagynak, például Titiusra hagyják a tíz aurei
összeget, amely tíz évig évente fizetendő, Julianus a Digest tizenharmadik könyvében azt
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mondja, hogy különbséget kell tenni; mert ha a hagyatékot tartás céljából hagyják, akkor több
különböző hagyaték van, és ha a hagyatéki jogosult meghal, nem fogja örökösére átadni
azokat, amelyek az elkövetkező években fizetendők. Ha azonban az örökhagyó nem tartás
céljából hagyta a hagyatékot, hanem azt az örökös kényelme érdekében több részletre osztotta
fel, ebben az esetben azt mondja, hogy a következő években fizetendő összegek csak egyetlen
hagyatékot képeznek, és ha az örökhagyó tíz éven belül meghal, akkor az elkövetkező
időszakra járó összegeket örökösére fogja átruházni. Ez a vélemény helyes.
21. Paulus, Vitelliusról, II. könyv.
Ha a hagyaték kifizetésére nincs kitűzve nap, akkor az azonnal kifizethető, vagy azonnal azé a
személyé, akinek adományozták. Ha határidő van meghatározva, még ha hosszú is, feltéve,
hogy az biztos (például január száz kalendája után), a hagyaték az örökhagyó halálakor
azonnal megilleti, de a meghatározott időpont bekövetkezte előtt nem lehet behajtani. Ha
azonban az időpont bizonytalan (például amikor a fiú eléri a serdülőkort, vagy amikor
beházasodik a családomba, vagy amikor elöljárói tisztséget szerez, vagy végül, amikor
olyasmit tesz, amit az örökhagyónak alkalmas volt a végrendeletébe beiktatni), ha az időpont
nem érkezik el, vagy a feltétel nem következik be, a vagyon nem lesz az örökhagyóé, és a
hagyaték sem léphet hatályba.
(1) Ha a hagyatékot Titiusnak ugyanattól a feltételtől teszik függővé, amellyel téged
örökösömmé neveztelek ki, Pomponius úgy véli, hogy a hagyaték ugyanúgy kezd érvénybe
lépni, mintha abszolút módon hagyták volna, mivel biztos, hogy kifizethető lesz, ha lesz
örökös; mert a hagyaték nem válik bizonytalanná attól a feltételtől, hogy lesz örökös, mivel az
ilyen jellegű hagyaték nem sokban különbözik attól, amely a következő feltételtől függ:
"Fizessenek neki, ha örökösöm lesz".
22. Pomponius, Quintus Muciusról, V. könyv.
Ha Titiusnak olyan hagyatékot adnak, amely akkor fizetendő, amikor a tizennegyedik életévét
betölti, és ő meghal, mielőtt a tizennegyedik életévét betöltené, akkor igaz, hogy a hagyaték
nem száll át az örökösére, mivel nemcsak az időpontot tartalmazza, hanem azt a feltételt is,
amely alatt az érvénybe lép, vagyis amikor az örökhagyó betölti a tizennegyedik életévét.
Ráadásul aki nem létezik, az nem értelmezhető tizennégy évesnek. Az sem mindegy, hogy a
következő záradékot: "Ha eléri a tizennégy éves kort", beillesztik-e; mivel az első esetben az
időt a feltétel, a másodikban pedig a feltételt az idő jelzi, mivel mindkettőre ugyanaz a feltétel
vonatkozik.
1. Ismétlem, egyes feltételek feleslegesek, mint például, ha az örökhagyó azt mondja: "Titius
legyen az örökösöm, és ha belép a birtokomba, fizessen tíz aurei-t Maeviusnak". Ezt a feltételt
úgy tekintik, hogy nem kell leírni, mivel a hagyaték akkor is Maevius örökösére száll, ha ez
utóbbi a hagyaték elfogadása előtt meghal. Ugyanez lesz a szabály ott is, ahol ez áll: "Ha
Titius belép a hagyatékomba, fizessen száz napon belül tíz aurei-t Maeviusnak". Mivel ez a
hagyaték egy bizonyos időn belül volt fizetendő, és nem feltételhez kötve, Labeo szabályát
kell elfogadni, aki szerint a hagyaték akkor száll át az örökösre, ha bizonyos, hogy az
fizetendő lesz, ha a hagyatékba belépnek.
2. Mégis, ha két örököst nevezek ki, és mindkettőjüket megbízom azzal, hogy ha
valamelyikük elfogadja a hagyatékot, akkor ez a feltétel nem tekinthető feleslegesnek, hanem
érvényes lesz a társörökös részesedése tekintetében; de érvénytelen lesz arra a személyre
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nézve, akire a feltétel vonatkozik, ugyanúgy, mintha a hagyatékot ugyanígy, egyetlen örökös
kinevezése után hagyták volna rá.
23. Ulpianus, A Lex Julia et Papia, IV. könyv.
Ha a hagyatékot minden évben fizetendőnek rendelik el, azt mondják, hogy kétségtelenül
minden évben meg kell vizsgálni az örökhagyó állapotát, hogy megállapítsák, képes-e azt
megkapni; ha pedig több úrhoz tartozó rabszolga, akkor a különböző urak állapotát is meg
kell vizsgálni.
24. Paulus, A Lex Julia et Papia, VI. könyv.
Ha egy örököst élelmiszer vagy föld átadására köteleznek, és ha nem adja át, tíz aurei
fizetésére kötelezik; és megállapítottam, hogy a hagyaték tárgyát képező élelmiszereket tíz
aurei összegre változtatták, és ha az örökös megtagadja az élelmiszerek átadását, akkor a pénz
fizetendő; ha pedig az örökös a föld átadására való felszólításkor nem teszi meg, és időközben
meghal, az örökösnek a földön kívül másra nem lesz joga. Ha ugyanis valaki azt mondja:
"Publicius örökösöm adjon át ilyen és ilyen földet", akkor a hagyaték teljes, ha pedig
hozzáteszi: "Ha nem adja át, fizessen száz aurei-t", akkor úgy tűnik, mintha a hagyatékos
megfosztotta volna a földdel kapcsolatos hagyatékot attól a feltételtől, hogy a száz aurei-t
elkezdik fizetni; és ha a feltétel nem teljesül az örökhagyó életében, például azért, mert nem
követelték az örököstől, az eredmény az lesz, hogy a hagyatéktól való megfosztásnak nem
lesz ereje vagy hatása, és a földterületre vonatkozó öröklés megmarad.
1. Ha a hagyaték a következőképpen szól: "Ha az örökösöm nem szolgáltatná ki az
ellátmányt, fizessen tíz aurei-t", akkor úgy véljük, hogy egyértelmű, hogy nem hagyatékoltak
ellátmányt.
25. Papinianus, Kérdések, XVIII. könyv.
Ha ilyen vagy olyan tárgyat, vagy ilyen vagy olyan vagyontárgyat hagynak hátra, a különböző
tárgyak felsorolása, amely egy elhatároló záradékban szerepel, nem minősül többféle
hagyatéknak. Akkor sem lehet más véleményen lenni, ha az örökhagyó egy földrészletet
abszolút módon, egy másikat pedig feltételesen adományoz; mivel amíg a feltétel fennáll,
nem lehet választani, és ha az örökhagyó meghal, az öröklés nem tekinthető úgy, hogy az
örökösre szállt volna.
1. "Hadd fizesse ki az örökösöm Titiusnak, amivel Seius tartozik nekem." Ha a gyámolt,
Seius, a gyámja felhatalmazása nélkül vett fel kölcsön egy összeget, és emiatt nem lett
gazdagabb, és az örökhagyó erre a tartozásra hivatkozott, mivel a gyám nem tartozott neki
semmivel, a hagyatéknak nincs ereje és hatása. Ha azonban az örökhagyó az "adósság"
kifejezéssel a keletkezett természetes kötelezettségre és a jövőbeni fizetésre utalt, Titius nem
követelhet semmit; mivel a feltétel hallgatólagosan volt kikötve, és ez éppen olyan, mintha az
örökhagyó azt mondta volna: "Örököm fizesse meg Titiusnak, amit a gyámolt fizet", vagy ha
a rabszolga Arathusa esetlegesen születő gyermekeit, vagy az említett földterületről származó
termést hagyja örökül. Ha időközben az örökhagyó meghalna, és a rabszolganőnek ezután
gyermeke születne, vagy termés gyűlne össze, vagy a gyámhivatal kifizetné a járó pénzt,
akkor az örökhagyó örököse jogosult lesz követelését érvényesíteni; és ez nem áll ellentétben
a már elmondottakkal, mert a hagyaték akkor is megilleti, ha egy feltétel nem áll fenn, még ha
ez valamilyen külső okból következik is be.
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26. Ugyanő, Vélemények, IX. könyv.
"Azt kívánom, hogy a halálom utáni évben összegyűjtött földjeim jövedelméből ötven aurei-t
fizessenek ki testvéremnek, Firmius Heliodbrusnak." Véleményem szerint a hagyatéknak nem
volt feltétele, de úgy tűnt, hogy a pénz kifizetésének idejét meghosszabbították ; és ha a
földek folyó évi jövedelme nem lenne elegendő a hagyatékozott összeg kiegyenlítésére, akkor
a következő év jövedelmére kell támaszkodni.
(1) Egy örökhagyó azt kívánta, hogy örökösei fizessenek ki száz aurei-t a nevelt
gyermekének, és hogy az említett pénzösszeget fizessék ki egy harmadik személynek, hogy a
nevelt gyermek a huszonötödik életévének betöltéséig évi négy százalékos kamatot kapjon, és
ezután fizessék ki neki a tőkét. Mivel az említett gyermek a huszonötödik életévének betöltése
előtt meghalt, véleményem szerint a vagyonkezelői szerződés haszna az örökösére szállt át.
Úgy tűnt ugyanis, hogy a tőke kifizetéséhez semmilyen feltétel nem kapcsolódik, csak az,
hogy a kedvezményezett bizonyos életkorának elérésekor kerüljön sor a kifizetésre; és mivel
az örökös nem követelhette a bizalom teljesítését a fent említett harmadik személytől, akinél
az örökhagyó a pénzt elhelyezni kívánta, mert a következő rendelkezés miatt: "Ön feltétlenül
ki fogja fizetni az említett pénzösszeget nevelt gyermekemnek, miután az eléri a fent említett
életkort", a bizalom teljesítését az örökhagyó örököseitől kell követelni, akiknek meg kellett
volna állapítaniuk a pénz kifizetését; mivel egy olyan személy, akiben az elhunyt bizalmat
helyezett, nem kötelezhető arra, hogy a kedvezményezett örököse kezességet nyújtson.
(2) Egy apa meghagyta feleségének, akire bizonyos vagyont hagyott, hogy fiának huszonöt
éves koráig évente egy bizonyos pénzösszeget fizessen az említett vagyon jövedelméből,
amely a fia hagyatékának részét képezi, az utóbbi számára biztosított támogatáson felül.
Kiderült, hogy ebben az esetben nem több bizalom volt, hanem egy bizalom, amely több
részletre oszlott, és ezért a fiú, miután a fent említett életkor elérése előtt meghalt, a bizalmat
a hátralévő időre az örökösére ruházta át; ez utóbbi azonban nem követelhette a pénz
kifizetését minden év elején, mert az apa szándéka szerint azt a feleségnek adott ingatlan
jövedelméből kellett volna a fiúnak kifizetni. Továbbá, ha az apa az évente fizetendő pénzt a
fiú eltartására kívánta fordítani, akkor kétségtelen, hogy az utóbbi halála után már nem állt
fenn a kifizetés indoka.
27. Scaevola, Vélemények, III. könyv.
Egy örökhagyó az apai felügyelet alatt álló fiát nevezte ki hagyatékának egy részének feltétlen
örökösévé, őt bízta meg bizalmi vagyonkezeléssel, és a következő rendelkezést illesztette
végrendeletébe: "Azért, mert Lucius Titiust neveztem ki örökösömnek, azt kívánom, hogy
lépjen be a birtokomba, ha felszabadul apja ellenőrzése alól." Miután a hagyatékot a
társörökösök elfogadták, felmerült a kérdés, hogy a fiára hagyott hagyaték hatályba lép-e. A
válasz az volt, hogy ha az minden feltétel nélkül maradt, akkor a hagyaték teljesítését a fiú
társörököktől a hagyatékban való részesedésük arányában lehet követelni.
(1) Egy örökhagyó tíz dénárt hagyott hátra, amelyet havonta kellett fizetni bizonyos
rabszolgáknak, akiket felszabadított. Mivel az örökösök nem voltak jelen, és a rabszolgák a
szenátus rendelete alapján nyerték el szabadságukat, felmerült a kérdés, hogy mikortól kell
kifizetni a tartásukra szánt hagyatékot. A válasz az volt, hogy a megállapított tényeknek
megfelelően ezeket a hagyatékokat attól az időponttól kezdve kell kifizetni nekik, amikor
szabadok lettek.
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28. Ugyanő, Vélemények, IV. könyv.
Amikor egy földterületet minden felszerelésével együtt örökbe adnak, felmerül a kérdés, hogy
milyen módon kell azt átadni, abban az állapotban, amelyben az örökhagyó halálakor, vagy a
kodicilium elkészítésekor, vagy a követelés benyújtásakor volt. A válasz az volt, hogy a földet
a felszereléssel együtt abban az időpontban kell átadni, amikor a hagyaték megszületett.
29. Valens, Trösztök, I. könyv.
"Megbízom az örökösömet, hogy egyszer vagy máskor fizessen Titiusnak tíz aurei-t."
Kétségtelen, hogy az örökös tartozik tíz aureival, de bizonytalan, hogy mikor tartozik. Úgy
tűnik, hogy a hagyaték hatályba lép, és követelhető az örököstől, amint az képes lesz kifizetni
azt.
30. Labeo, Javolenus utolsó műveinek epitómái, III. könyv.
Ha egy női gyámoltra olyan hagyatékot hagynak, amely akkor lép hatályba, amikor
megházasodik, és a lánynak még azelőtt meg kellene házasodnia, mielőtt elérné a házassági
korhatárt, nem lesz jogosult a hagyatékra, mielőtt elérné a házassági korhatárt; mert egy lány
nem tekinthető házasnak, ha nem képes az együttélésre.
31. Scaevola, Digest, XIV. könyv.
Egy bizonyos férfi, aki a feleségét a vagyona hatodrészének örökösévé nevezte ki,
helyettesítőt jelölt ki helyette, és örököseit megbízással kötelezte, hogy ha a felesége nem lesz
az örököse, akkor a hozományát és bizonyos más vagyontárgyakat adjanak neki; és miután a
férj meghalt, a feleség is meghalt, mielőtt a feltétel teljesült volna, és mielőtt a hagyatékba
belépett volna. Felmerült a kérdés, hogy a bizalmi vagyonkezelői szerződés a halálával
hatályba lépett-e, és hogy az örökösök jogosultak-e annak javára. Azt válaszoltam, hogy ha a
feleség a hagyatékba lépés előtt halt meg, akkor a halála időpontjától kezdve jogosultak
voltak a vagyonkezelői szerződés előnyeire.

3. cím. A hagyatékok kifizetésére vagy a bizalmi vagyonkezelés
végrehajtására adott biztosítékról
1. Ulpianus, Az ediktumról, LXXIX. könyv.
A praetor úgy döntött, hogy a hagyaték kifizetésére biztosítékot kell nyújtani, hogy az örökös
feleljen azokkal szemben elkövetett csalásért, akiknek az örökhagyó a pénz kifizetését vagy
valamilyen, az ő javukra végzett cselekményt kívánt; annak érdekében, hogy a pénzt az előírt
időben fizessék ki, vagy a cselekményt az előírt időben végezzék el.
(1) Az örökös mindig kénytelen biztosítékot nyújtani, függetlenül attól, hogy milyen rangú
vagy vagyonú.
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(2) Ezt a szabályt a praetor nem ok nélkül hozta meg. Mivel ugyanis az örökös birtokolja a
hagyatékot, az örökhagyókat nem szabad megfosztani az elhunyt vagyonától, és vagy
biztosítékot kell adni nekik, vagy ha ez nem történik meg, a praetor felhatalmazza őket, hogy
a hagyatékot birtokba vegyék.
(3) A biztosítékot nemcsak az összes örökhagyónak kell nyújtani, hanem a jogutódoknak is,
amint arról már döntöttek, bár ez utóbbiak nem az elhunyt végrendelete, hanem az öröklés
követelményei miatt vehetik birtokba az ingatlant, ahogyan az adósság esetében is történik.
(4) Biztosítékot kell nyújtani az örökhagyók ügynökeinek is, ami jelenleg a mi gyakorlatunk.
(5) Egyértelmű, hogy ha egy hagyatékot olyan személyre hagynak, aki másnak az irányítása
alatt áll, akkor biztosítékot kell nyújtani annak, akinek a fennhatósága alá tartozik.
(6) Ezen túlmenően nemcsak az örökösöknek kell biztosítékot nyújtaniuk a hagyaték
kifizetésére, hanem utódaiknak is.
(7) Az is köteles biztosítékot nyújtani, akire a szenátus rendelete alapján birtokot ruháztak át.
(8) Azok, akik más személyek közvetítésével válnak örökösökké, valamint a praetoriánus
örökösök is kötelesek biztosítékot nyújtani.
(9) Egyértelmű, hogy ha a kikötés feltételeit nem tartják be, és a hagyaték visszaszerzése
érdekében pert indítanak, akkor azt kell mondani, hogy a kikötés megszűnik.
(10) Ugyanez a szabály érvényes a trösztök esetében is,
(11) Ha egy hagyatékot vagy bizalmi vagyonkezelést bárkire is hagynak azzal a kikötéssel,
hogy a vagyon elvesztése esetén azt meg kell újítani, nézzük meg, hogy a második hagyaték
vagy bizalmi vagyonkezelés kifizetésére vagy teljesítésére követelhető-e biztosíték. Felmerül
a kérdés, hogy ez a bizomány vagy hagyaték esedékes-e, és hányszor esedékes-e, és hogy
maga az örökhagyónak kell-e biztosítékot adnia, hogy nem veszíti el a vagyont. Mindezekre a
kérdésekre vonatkozólag fennmaradt az isteni Piusnak egy Junius Mauritiushoz intézett
rescriptuma, amely a következőképpen szól: "A leveledben foglalt szerződéseknek
megfelelően a Clodius Felix végrendelete alapján Clodius Fructulusnak kell kifizetni vagy
átadni a hagyatékokat vagy trösztöket, anélkül, hogy biztosítékot követelnének arra nézve,
hogy az említett hagyaték vagy trösztök egyike sem fog elveszni tőle. Mivel ugyanis az
örököst az említett végrendelkező azzal bízza meg, hogy ha Fructulus elveszíti az említett
végrendelet által ráhagyott vagyont, az örökösnek kell pótolnia azt, ez nem eredményezi azt,
hogy Fructulusnak biztosítékot kell nyújtania az első hagyatékok elvesztése ellen, vagy hogy
az örökös korlátlanul felelősséggel tartozik; úgy, hogy amennyiszer az örökhagyó elveszíthet
bármilyen vagyontárgyat, az előbbi köteles lesz azt helyreállítani, de mivel a bizomány
feltételei szerint úgy tűnik, hogy miután a hagyatékot másodszor is kifizették, az örökös többé
nem felel, ha az örökhagyó ezután elveszít valamit a vagyonból, a bizomány az utolsó
kifizetéssel teljes mértékben teljesült." Ebből a Rescriptből tehát az következik, hogy az
örökhagyó nem köteles biztosítékot nyújtani az örökösnek a vagyon elvesztése ellen. Másfelől
felmerül a kérdés, hogy az örökösnek a második hagyatékra, illetve a trustra való
hivatkozással kell-e biztosítékot adnia. Úgy vélem, hogy nem szükséges ezt megtennie, mivel
az örökhagyó hatáskörében áll, hogy elkerülje a ráhagyott dolog elvesztését. Ha azonban
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valaki megállapítja, hogy a második hagyatékot valamilyen feltétel mellett hagyták, akkor azt
kell mondani, hogy biztosítékot kell kérni.
(12) Nyilvánvaló, hogy ha valakit részben vagy egészben megbíznak a hagyaték kifizetésével,
akkor biztosítékot kell nyújtania, akár kijelölt, akár helyettesített örökösről van szó.
(13) Nagyon komolyan felvetődik a kérdés, hogy ez a kikötés a nyereségből vagy a
kamatokból származó növekedésre vonatkozik-e. Úgy döntöttek, és nagyon helyesen, hogy a
kikötés minden olyan növekedésre vonatkozik, amely az örökös mulasztása után következett
be, mivel magában foglalja mindazt, amit fizetni kellene.
(14) Ha valaki feltételhez kötötte a hagyaték kifizetését, és a feltétel fennállása alatt meghal,
akkor a feltételnek nincs hatálya, mert a hagyaték nem száll át az örökösre. Azt is meg kell
jegyezni, hogy e kikötés ugyanazokat a körülményeket és feltételeket foglalja magában, mint
a hagyaték. Ennélfogva, ha van olyan kivétel, amelyet a hagyatékot igénylő személlyel
szemben lehet benyújtani, akkor megállapítható, hogy ugyanerre a kivételre lehet hivatkozni
bárkivel szemben, aki a kikötés alapján keresetet indít.
(15) Ofilius azt mondja, hogy ha az örököst a hagyatékra való hivatkozással biztosíték
nyújtására kéri az állítólag távollévő örökhagyó megbízottja, akkor azt azzal a feltétellel kell
megadnia, hogy az a személy, akinek javára ezt megteszi, még él, hogy ne legyen felelős, ha
az örökhagyó korábban meghalt.
(16) Felmerül az a kérdés is, hogy maga a hagyatékba adott vagyon szerepel-e ebben a
kikötésben, vagy csupán annak értékére vonatkozik. A jobb vélemény szerint vagy maga az
ingatlan, vagy annak értéke tartozik a kikötés hatálya alá.
(17) Ha tíz aurei, amelyek egy bizonyos ládában voltak, rám hagyatékozódik, és annak
haszonélvezete rád száll, és mindegyik hagyaték abszolút, akkor az, akire a tulajdonjogot
hagyják, a törvény szerint követelheti a tíz aurei-t. Mégis, az is eldőlt, hogy a haszonélvező a
szenátusi rendelet alapján pert indíthat, és követelheti az öt aurei haszonélvezetét. Ha azonban
a tulajdonos az egész tíz aurei-t követelné, akkor a rosszhiszeműségre hivatkozva kivételesen
eltiltható, miután a haszonélvező, miután öt aurei-t kapott, biztosítékot adott azok
visszaszolgáltatására. Marcellus szerint egyértelmű, hogy ha az örökhagyó a tíz aurei
birtokába jutna, akkor az örökös vagy a haszonélvező számára méltányossági pert kell indítani
az örökhagyó ellen, feltéve, hogy biztosítékot adnak neki. Ha azonban a tíz aurei-t feltételhez
kötötten hagyták, a haszonélvező időközben birtokba veheti azokat, ha biztosítékot nyújtanak;
az örökhagyó pedig, akire a tulajdonjogot hagyták, rendelkezhet a hagyatékának kifizetéséről.
Ha azonban nem követeli a kikötést, és a feltétel teljesül, Marcellus szerint perelhet a tulajdon
előállítása iránt. Ha azonban az örökös tévedésből a haszonélvezőnek fizette ki a tíz aurei-t,
nyilvánvaló, hogy nem követelhető tőle a vagyon bírósági előállítása, és Marcellus úgy véli,
hogy a haszonélvezővel szemben a hagyatékosnak kell felmentést adni.
(18) Ha a vagyon egy része a kincstár birtokába kerülne, a fent említett kikötésnek nem lesz
sem ereje, sem hatása, mivel a kincstár nem szokott biztosítékot adni.
(19) Ha valaki a hagyaték egy kisebb részét birtokolja, bár lehet, hogy nagyobb résznek az
örököse, ha a törvény erejénél fogva a hagyaték egy része csökken, az örökös nagyobb
biztonságban lesz, és a kikötés értelmében nem felel a hagyatékból többért, mint amennyinek
ő az örököse. Ha azonban az örökösnek a hagyatéki örökösök érdekeire való hivatkozással
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fennálló képessége nem csökken, akkor is valójában a hagyatékból kevesebbre lesz jogosult,
és úgy tűnik, mintha terhelve lenne, ha biztosítékot adott a hagyatéki örökösök kártalanítására,
mivel a törvény erejénél fogva a hagyatékok a hagyaték azon részének arányában esedékesek,
amelynek ő az örököse. Teljesen igazságos, hogy nem fizethet többet az örökhagyóknak, mint
amennyi a hagyaték azon részének arányában van, amelyből jövedelemre tesz szert. Ez a
helyzet akkor is, ha a szenátus trebelli rendelete alapján arányosan száll át egy hagyaték,
mivel az örökös mentesül a hagyaték megfizetésének kötelezettsége alól, amennyiben az ő
részesedése, amelynek haszna elveszett, érintett.
(20) Ha a hagyatékot határozatlan időre kell kifizetni valakinek, aki másnak az irányítása alatt
áll, a biztosítékot annak kell adni, aki az örököst irányítja, nem abszolút, hanem feltételesen,
vagyis feltéve, hogy a hagyaték kifizetésének időpontjában az ő fennhatósága alá tartozik. Ha
azonban megállapítást nyer, hogy az örökhagyó a saját ura, igazságtalannak tűnik, hogy a
biztosítékot az apának kell adni, amikor a hagyaték másnak fizetendő. És még ha a
biztosítékot e kiegészítés nélkül nyújtották is, akkor is kizárhatjuk kivételesen az apát vagy a
gazdát, ha a feltétel teljesítésének időpontjában sem a fiú, sem a rabszolga nem áll a
felügyeletük alatt. Mégis, ezek szerint az eredmény az lesz, hogy van olyan eset, amikor a
hagyatékra hivatkozva adott biztosíték nem érvényesül, mert az érvénytelen lesz, ha a
kérdéses személy a feltétel teljesítésének időpontjában a saját ura.
2. Papinianus, Kérdések, XXVIII. könyv.
Még ha az apa hajlandó is biztosítékot nyújtani arra, hogy a hagyatékra később senki sem
tarthat igényt, az örökös nem kényszeríthető arra, hogy azt másnak fizesse ki, mint annak a
fiának, akit megillet, és ugyanezt követelheti.
3. Ulpianus, Az ediktumról, LXXIX. könyv.
Biztosítékot kell nyújtani azoknak is, akik egy másik személy irányítása alatt állnak, ahogyan
ezt szokás megtenni akkor is, ha ugyanazt a vagyont két személyre hagyják különböző
feltételek mellett, mert két örökhagyónak nyújtanak biztosítékot, de mindkét esetben
ugyanazok a személyek válnak kezesekké.
4. Ugyanő, Az ediktumról, XV. könyv.
Ha egy hagyaték a bizalmi vagyonkezelői jog alapján bárki kezében van, és az illető nem
nyújt biztosítékot a hagyaték kifizetésére, az örökhagyó vele szemben birtokba veszi az
ingatlant.
5. Papinianus, Kérdések, XXVIII. könyv.
Az olyan hagyaték feltétele, amelynek kifizetésére biztosítékot nyújtottak, azután teljesült,
hogy az örökös az ellenség fogságába esett. Tagadtam, hogy a biztosítékokat időközben
felelősségre lehetett volna vonni, mivel nem volt sem jog, sem személy, akire a kikötés
feltételei vonatkozhattak volna.
(1) Marcus Antoninus császár egy Julius Balbushoz intézett rescriptumában kimondta, hogy
annak, aki a vagyonkezelői jog alapján hagyott vagyontárgyakat követeli, biztosítékot kell
nyújtania, amikor fellebbezést nyújt be; vagy ha ellenfele biztosítékot nyújt, akkor a vitatott
vagyontárgyak birtokába kell adnia. A császár nagyon helyesen döntött úgy, hogy a letétbe
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helyezett ügy fellebbezése után is biztosítékot kell nyújtani. Ezt még a döntés meghozatala
előtt meg kell tenni, ha a felperes késik, mert nem szabad, hogy késedelme miatt elveszítse a
győzelmet. De miért ne adhatna a fellebbező biztosítékot a tröszt miatt, ha ellenfele ezt azért
tette, hogy birtokba vehesse, amikor az ediktum követelményei mások, kérdezték egy
rescriptumban. Hiszen nem követelnek biztosítékot az örökhagyótól, mint kölcsön esetében,
hanem a letétkezelés miatt helyettest adnak, és aki a birtokot megszerzi, azt a prétor vagy a
kormányzó birtokba adja. A praetor a hagyatékhoz tartozó összes vagyontárgyak
birtokbavételét kizárólag a bizalmi vagyonkezelői feltétel betartása céljából engedi meg; a
császár azonban a per tárgyát képező vagyontárgyak miatt teszi ezt, és mindkét féltől
biztosítékot követel; éppúgy, mint amikor a fiú, miután birtokba jutott, nem tud biztosítékot
nyújtani, hogy minden vagyonát a hagyaték nagy részébe helyezze, és amiatt, hogy
megtagadunk tőle minden keresetet, a praetoriánus bíróság szabálya szerint elhalasztjuk azt a
feltételt, hogy testvéreinek biztosítékot nyújtson, mivel testvérei kötelesek visszaadni
mindazt, amit testvérük részéből szereztek, amikor ő a saját vagyonát a hagyaték nagy részébe
helyezi. Ha azonban egyikük sem tud biztosítékot nyújtani, akkor a könnyebbség kedvéért
úgy állapítják meg, hogy mindkét fél választ egy jó embert, akinél a jövedelmet letétbe
helyezik, mintegy lefoglalják, és aki a praetor által engedélyezett méltányossági kereseteket
előterjesztheti. Ezenfelül a birtoklás az előbb idézett rescriptum értelmében csak akkor száll át
arra, aki a tröszt javára igényt tart, ha biztosítékot ad; még akkor is, ha ellenfele nem
alkalmatlanságból, hanem makacsságból megtagadja annak megadását. Ha azonban a
haszonélvező nem tud biztosítékot nyújtani, akkor magát a vagyont kell letétbe helyezni, vagy
a praetor rendeletével kell a birtokot átadni.
(2) Ha a hagyaték vagy a bizalmi vagyonkezelői jog feltétele vagy kikötése állítólag
elhalasztja a követelést vagy az arra irányuló keresetet, és ezért biztosítékot követelnek, és az
örökös azt állítja, hogy ezt bosszantás céljából teszik, és tagadja, hogy bármit is a követelést
benyújtó felekre hagytak volna, akkor az, aki a biztosíték nyújtását kérte, nem hallgatható
meg, kivéve, ha bemutatja a végrendeletet, amellyel bizonyítani tudja, hogy a hagyatékot rá
hagyta.
(3) Amikor felmerült a kérdés, hogy hol kell biztosítékot nyújtani a bizalmi vagyon
megőrzése érdekében, Titus Antoninus császár egy rescriptumban kijelentette, hogy ha az
örökösnek nem Rómában van a lakóhelye, és a hagyaték teljes vagyona egy tartományban
található, akkor a bizalmi vagyon kedvezményezettjét, aki biztosíték nyújtását követeli, vissza
kell küldeni a tartományba. Ha tehát az örökös kérné, hogy a biztosíték nyújtása céljából
küldjék vissza lakóhelyére, és az örökhagyó azt kéri, hogy a biztosítékot ott adják meg, ahol a
hagyaték található, az örököst nem szabad visszaküldeni. Ezt Titus Antoninus császár is
kimondta egy rescriptumában.
(4) Az említett Rescript kiegészült azzal, hogy amennyiben a hagyatékhoz tartozó
vagyontárgyakat már eladták, akár az örökhagyó végrendelete alapján, akár az örökhagyó
hozzájárulásával, az említett vagyontárgyak árát letétbe kell helyezni a vagyonkezelői
szerződés rendelkezéseinek végrehajtása céljából.
6. Ulpianus, Trusts, VI. könyv.
Ha a letétben határozatlan összeg szerepel, a kezességeket azután kell követelni, hogy az
összeg az ügyben illetékes bíró határozatával megállapításra került.

1738
(1) Azt sem szabad elfelejtenünk, hogy a közérdekű vagyonra vonatkozó ügyekben nem
szokás, hogy a megbízások teljesítéséhez biztosítékot kérnek, még akkor sem, ha néha
szükségessé válik annak megadása. Nyilvánvaló azonban, hogy ígéretet lehet követelni arra,
hogy az elhunyt végrendeletét végre kell hajtani.
7. Paulus, Kézikönyvek, II. könyv.
Amennyiben egy apa vagy egy gazda örökösnek való kinevezése után, és az előbbi fiának
vagy rabszolgájának fizetendő hagyatékkal terhelve, feltétel mellett, egyikük sem követelhet
biztosítékot a hagyaték megőrzéséért. Ha azonban a fiút vagy a rabszolgát emancipálják vagy
manumitálják, amíg a feltétel fennáll, és biztosítékot követel, felmerül a kérdés, hogy meg
kell-e hallgatni, nehogy az apjától vagy urától kapott előny az ő hátrányára váljon, vagy pedig
az apa és az úr hibáztassa magát, amiért ilyen követelésre felhatalmazást adott nekik. A jobb
vélemény az, hogy ezt a kérdést egy középút elfogadásával elintézzük, és azt mondjuk, hogy
csak a vagyonuk zálogjogáért vonhatók felelősségre.
8. Ulpianus, Sabinusról, XLVIII. könyv.
Amennyiben a hagyaték kifizetésére biztosítékot adnak, a kifizetés napja e kikötés értelmében
akkor érkezik el, amikor a hagyaték esedékessé válik:
9. Paulus, Sabinusról, XII. könyv.
Azonban nem annyiban, hogy a hagyatékot azonnal lehet követelni, mert úgy véljük, hogy a
kifizetést egy bizonyos napon kell teljesíteni, még akkor is, ha az időpont még nem érkezett
el.
10. Pomponius, Sabinusról, XXVI. könyv.
Ha örökösnek neveztek ki, és egy feltétel mellett rám bíztak egy hagyatékot, és azután
elfogadod a hagyatékot, és biztosítékot adsz a hagyaték kifizetéséért, és halálod után, de még
mielőtt a hagyatékodat bejegyezték volna, a hagyaték feltétele teljesül, Sabinus azt mondja,
hogy a biztosítékok nekem felelnek, mert a hagyatékot mindenképpen ki kell fizetni, még ha a
kikötés általános jellegű is volt.
11. Gaius, A tartományi ediktumról, XIII. könyv.
Ha a hagyatékosok ellenem kerültek birtokba egy hagyatéki vagyontárgyat, mivel a hagyaték
kifizetéséért kezességet vállaltam, és a megbízóm vagy bárki más az én nevemben
biztosítékot nyújtott, a prétor ezen az alapon interdictumot adhat nekem, amellyel a
hagyatékosokat a birtoklásról való lemondásra kötelezi, éppúgy, mintha én magam adtam
volna biztosítékot.
12. Marcianus, Institutes, VII. könyv.
Még ha a végrendeletbe be is tették azt a feltételt, hogy nem kell biztosítékot kérni, az ilyen
feltétel nem tekinthető érvényesnek, és ezért, ha bármelyik örökhagyó kérné, hogy adjanak
neki biztosítékot, a feltétel nem tekinthető meghiúsultnak, mert miután közjogilag
megállapítást nyert, hogy az ilyen jellegű biztosíték elengedhető, nem követelik meg az
óvadék terhét, és nem tekintik feltételnek.
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13. Neratius, Pergamenek, VII. könyv.
A hagyatékok kifizetésére biztosítékot is lehet nyújtani annak, akinek az említett hagyatékok
miatt keresetet nyújtanak, mint olyasvalakinek, aki, miután visszautasította az örökösnek való
kinevezését, a hagyatékot végrendelet alapján szerezte meg; és ha nem nyújtanak biztosítékot,
a hagyatékok megőrzése céljából a birtokába kerül, mivel a prétor azt kívánja, hogy a
hagyatékot biztosítsák, éppúgy, mint a polgári jog szerint esedékes hagyatékok esetében.
Arisztosz ugyanezen a véleményen van.
14. Ulpianus, Az ediktumról, LXXIX. könyv.
Ez a kikötés vonatkozik azokra a bizalmi vagyonkezelésekre is, ahol a bizalmi vagyonkezelést
vagy abszolút módon, vagy egy bizonyos nap után, vagy feltételhez kötve hagyják, vagy ahol
bizonyos vagyontárgyakat, vagy a teljes vagyont, vagy az attól függő jogokat hagyják örökül.
(1) Az isteni Pius egy rezcriptumban azt is kimondta, hogy amikor egyértelmű és biztos, hogy
a bizalom teljesítésének semmilyen körülmények között nincs alapja, igazságtalan lenne, ha
az örököstől köteleznék a kezességvállalás teljesítését, amikor erre nincs szükség.
15. Paulus, Az ediktumról, LXXV. könyv.
Ez a kötelezvény az azonnal fizetendő hagyatékra is vonatkozik, mivel a bírósági eljárások
némi késedelmet okoznak.
(1) Ha az örökhagyó a kijelölt örököstől biztosítékot kapott a hagyaték kifizetésére, és a
szenátus trebelli rendelete alapján bizalmi vagyonkezelői megbízást kapott, akkor mindkét
kikötés érvénybe lép; az örökös azonban kivételesen megvédheti magát, mert nem köteles
biztosítékot adni. Ha azonban a hagyaték egy része átruházásra került, a biztosítékot mindkét
félnek meg kell adnia.
(2) Ez a kikötés akkor is alkalmazandó, ha a bizalmi vagyonkezelést ab intestato kell
végrehajtani.
16. Gaius, A tartományi ediktumról, XXVII. könyv.
Ha két azonos nevű személy követeli a hagyatékot, mindkettőjüknek biztosítékot kell
nyújtani, de az örökös emiatt nem lesz szükségtelenül megterhelve, mivel mindkét kikötés
alapján ugyanazokat a kezeseket teheti felelőssé; és az említett kezesek sem lesznek
szükségtelenül megterhelve, mivel az eredmény az lesz, hogy csak az egyik kötelezettség
alapján fognak felelni.
17. Paulus, Az ediktumról, XLVIII. könyv.
Ha csak egy örököstől veszünk biztosítékot egy olyan hagyaték nekünk történő kifizetéséért,
amely az összes örököst terheli, és az említett társörökös részesedése az ígérőre száll, a
biztosítékok teljes mértékben felelnek, ha az örökös az egész hagyatékkal tartozik.
18. Scaevola, Digest, XXIX. könyv.
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Egy asszony, aki törvényes fiút hagyott hátra, apját nevezte ki teljes vagyonának örökösévé,
aki vele egy időben szabadult, és megbízta őt, hogy halála idején az unokájára, a
végrendelkező fiára ruházza át a teljes vagyonát, amely a kezébe kerülhet, és a következő
szavakkal egészítette ki: "Megtiltom, hogy apámtól, Seius-tól bármilyen biztosítékot
követeljenek." Ez a mondat a következő: "Megtiltom, hogy apámtól, Seius-tól bármilyen
biztosítékot követeljenek". Mivel az említett Seius elherdálta minden vagyonát, és a bizalmi
vagyonkezelő kedvezményezettjének apja attól tartott, hogy a bizalmi vagyonkezelői
szerződés érvényét veszti, felmerült a kérdés, hogy kényszerítheti-e az elhunyt apját, hogy a
bizalmi vagyonkezelői szerződés teljesítéséért biztosítékot nyújtson. A válasz az volt, hogy a
megállapított tények alapján nem lehet őt biztosíték nyújtására kényszeríteni.
(1) Miután az örökhagyó bizonyos vagyontárgyakat letétbe helyezett a férjénél, annak a
fiúnak az apjánál, akinek a hagyatékot adta, anélkül, hogy a letétbe helyezésért kezességet
kért volna tőle, azt is megkérdezték, hogy az említett vagyontárgyakat át kell-e adni az
örökösnek, aki az örökhagyó apja volt; vagy mivel a teljes hagyatéknak végül az elhunyt fiára
kell szállnia, a kérdéses vagyon a férj kezében marad-e, akinek joga volt a hozomány
birtoklására. A válasz az volt, hogy a nő tulajdonában maradt és a hozományban nem szereplő
összes vagyontárgyat az örökösnek kell átadni.
(2) Egy gyám, aki egyben a gyámja társörököse is volt, az utóbbi távollétében, és miután az
örökhagyók értesítették, maga is biztosítékot nyújtott a bizalmi vagyonkezelői szerződés
terhére az annak alapján hátrahagyott teljes összegre. Felmerült a kérdés, hogy a gyámolt
ellen, amikor az felnő, meg kell-e adni a praetorianus keresetét. A válasz az volt, hogy meg
kell adni.

4. cím. Amikor a bizalmi vagyonkezelő kedvezményezettjeinek örököseit
birtokba lehet adni a hagyatéki vagyon megőrzése céljából
1. Ulpianus, Az ediktumról, LII. könyv.
Ha valaki biztosítékot vállal, miután eltiltották tőle, behajthatja-e az örököstől az óvadékot,
hogy felszabadulhasson? Ha az örökös valóban tudatosan adott biztosítékot, amikor erre nem
volt szükség, akkor nem lehet felmenteni. De mi van akkor, ha nem volt tudatában annak,
hogy felmentették a biztosíték nyújtása alól? Ekkor visszaszerezheti a biztosítékot. Ha a
jogról nem tudva azt hitte, hogy nem menthető fel a biztosíték adása alól, akkor
visszakövetelheti a biztosítékot ? Ebben az esetben még mindig nagyon helyesen mondhatja
bárki, hogy megteheti. De mi van akkor, ha kikötés történt volna, akkor azt mondjuk, hogy a
kezesek élhetnek a kivétellel, vagy nem? A jobb vélemény az, hogy élhetnek a kivétellel, mert
olyan esetben adtak biztosítékot, amikor nem volt szükség biztosítékra.
(1) A praetor nem követeli meg, hogy a biztosíték nyújtását az örökös ellenezze, de
megelégszik azzal, ha a biztosíték nyújtásának elmulasztását nem az örökhagyó vagy a
bizalmi vagyonkezelő kedvezményezettje okozta. Ha tehát nincs olyan személy, akit
biztosíték nyújtására fel lehetne szólítani (vagyis olyan személy, akit a hagyaték kifizetésével
vagy a bizomány teljesítésével bíztak meg), akkor az örökhagyó és a haszonélvező ezen
ediktum értelmében a vagyon abszolút birtokába kerülhet, mert igaz, hogy az a személy,
akinek a biztosítékot meg kellene adni, nem hibáztatható annak elmulasztásáért. A
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biztosítékot azonban nem az örökhagyónak kell felajánlani, hanem elegendő, ha ő követelte,
és azt nem adták meg, vagy ha nem volt senki, akitől kérhette volna.
(2) Ha a követelés elengedését az adósra hagyják, nem kell kötelezvényt kérni, mivel a
hagyatékot ő maga tartja a kezében; mivel, ha ellene indítanak keresetet, csalásra hivatkozva
kivételt tehet.
(3) Az isteni Pius a lovasrendbeli Aemiliusnak címzett rescriptumában kijelentette, hogy a
praetor nem engedheti meg, hogy az örökös, akinek a hagyatékát kifizették, biztosítékot
kérjen az örököstől, ha megállapítást nyer, hogy a hagyaték nem jár.
(4) A hagyaték kifizetésére még a hagyaték bejegyzése előtt kell biztosítékot nyújtani, amikor
még kétséges, hogy elfogadják-e azt. Sőt, ha biztos, hogy azt visszautasítják vagy lemondanak
róla, vagy ha a szükséges örökösök nem fogadják el, hiába hivatkoznak erre az Ediktumra,
mivel egyértelmű, hogy a hagyatékot nem fogják kifizetni, illetve a hagyatékot nem fogják
teljesíteni.
2. Ugyanő, Az ediktumról, LXXIX. könyv.
Sőt, ha bizonyos, hogy a hagyatékot még nem fogadták el, akkor nincs ok a biztosíték vagy a
vagyon praetoriális birtoklásának követelésére.
3. Ugyanő, Az ediktumról, LII. könyv.
Ha az örökös, akitől biztosítékot követelnek, a hagyaték jogszerűségének bírósági vizsgálatát
javasolja, és azt mondja: "Intézzünk eljárást azonnal a bizalmi vagyonkezelői jogra való
hivatkozással, forduljunk azonnal a bírósághoz", akkor azt kell mondani, hogy a kötelezvény
már nem hatályos, mivel a bizalmi vagyonkezelői jog érvényességét előbb kell megállapítani,
mint a biztosíték érvényességét.
(1) Ezt a bírósági vizsgálatot az örökös annál könnyebben kérheti, ha azt állítja, hogy az
óvadékot bosszúság céljából követelik; mivel ez a szokásos szabály minden olyan esetben,
amikor biztosítékot kérnek. Az isteni Pius egy rescriptumban kijelentette, hogy a bírónak, aki
előtt az óvadékot követelik, meg kell vizsgálnia, hogy ez rosszindulatból történik-e vagy sem.
Ezt a vizsgálatot összefoglalóan kell elvégeznie.
(2) Ha az örökhagyó megbízottja biztosítékot kér, és ha erre külön utasítást kapott, akkor ő
maga nem köteles kezességet vállalni azért, hogy cselekményét megerősítik, hanem
biztosítékot kell nyújtani. Ha azonban kétséges, hogy a megbízottat kijelölték-e vagy sem,
akkor a cselekménye megerősítéséért kezességet kell tőle követelni.
(3) Ha a biztosítékot egyszer már letették, felmerül a kérdés, hogy kell-e másodszor is letenni,
ha a kezesek állítólag szegények. A jobb vélemény az, hogy másodszor nem kell biztosítékot
adni; ugyanis az isteni Pius egy Pacuvia Licinianához intézett rescriptumában kijelentette,
hogy neki magának kell viselnie a veszteséget, amelyet az okozott, hogy fizetésképtelen
kezeseket fogadott el. Az sem szükséges, hogy az a személy, akitől a biztosítékot követelni
lehet, minden pillanatban bosszankodjék.
4. Papinianus, Kérdések, XXVIII. könyv.
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Nyilvánvaló, hogy csak akkor indokolt, ha egy másik kötelezvényt kell adni, ha erre
valamilyen új okot állítanak; például ha a kezes meghal, vagy ha a vagyonát valamilyen
váratlan szerencsétlenség miatt elveszíti.
5. Ulpianus, Az ediktumról, LII. könyv.
Az a személy, akinek nem adnak biztosítékot egy hagyaték kifizetésére vagy egy
vagyonkezelői megbízás teljesítésére, még ha birtokba is adják, nem kezdi meg a tulajdonjog
megszerzését; mivel nem annyira a tulajdon tényleges birtoklása, mint inkább annak
biztonságos őrzése az, amit neki adnak. Nincs joga az örököst elüldözni, hanem arra utasítják,
hogy a vagyontárgyat vele együtt vegye birtokba, hogy az örökösökkel szemben az
örökösöket az örökösökkel szemben az örökösökkel szemben az örökösökkel szemben a
biztosíték nyújtására kényszeríthesse a bosszúságot.
(1) Ha egy személyt azért bíznak meg a tulajdon birtoklásával, hogy elkerülje annak
fenyegető sérelmét, és egy másik személyt azért, hogy megőrizze a hagyatékot, akkor az, aki
a hagyaték megőrzése céljából birtokolja, biztosítékot is adhat a fenyegető kár ellen, és ha így
tesz, nem kell lemondania a birtoklásról, kivéve, ha biztosítékot adnak neki abban az
összegben, amelyért a fenyegető sérelem elleni biztosítással kötelezte magát.
(2) Ha több örökhagyó szeretné, hogy az ingatlan birtokába kerüljön, mindannyiuknak el kell
menniük és birtokba kell venniük, mert aki a hagyaték megőrzése céljából megszerzi azt, az
kizárólag saját magának birtokolja, és senki másnak nem. Más a helyzet azonban akkor, ha a
hitelezők a vagyon megőrzése érdekében kerülnek birtokba, mert ebben az esetben az, aki
birtokba veszi a vagyont, nem csupán saját maga, hanem az összes többi hitelező számára is
birtokba veszi azt.
(3) Az a hagyatéki örökös, akinek először adták át a birtokot, nem részesül előnyben azzal
szemben, akinek később adták át; mivel nem tartunk fenn rangsort a hagyatéki örökösök
között, hanem egyidejűleg mindannyiukat egyformán védjük.
(4) Miután a hitelezők a vagyon megőrzése céljából birtokba jutottak, az örököst, akit a
hagyaték kifizetésének biztosítása érdekében helyeztek birtokba, nem illeti meg elsőbbség a
hitelezőkkel szemben.
(5) Ha egy olyan személy, akit hagyatékának megőrzése céljából helyeztek birtokba, a teljes
hagyaték birtokába jut, vagyis ha a kérdéses ingatlan még mindig a hagyaték részét képezi,
nem szerez birtokba olyan ingatlant, amely nem tartozik hozzá, kivéve, ha az említett ingatlan
csalás következtében megszűnt annak részét képezni, és a birtoklása nem lesz örökös, hanem
a bírósági vizsgálat eredményétől függ.
(6) Sőt, mindezeket a dolgokat a "tulajdon" fogalma alatt értik, amelynek tulajdonjoga az
örököst illeti meg.
(7) Ha vannak olyan földterületek, amelyek pusztán azért képezik a hagyaték részét, mert
bizonyos követelésekkel terheltek, és ha a tárgyakat zálogba adták az örökhagyónak, az
örökhagyó birtokába kerülnek.
(8) Az örökhagyó és a vagyonkezelő kedvezményezettje a rabszolgák utódai és a nyájak
növekedése, valamint az összes termés birtokába is jut.
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(9) Ha azonban az elhunyt jóhiszeműen más tulajdonát képező ingatlant vásárolt, akkor az
örökhagyónak ezt is birtokba kell vennie, mivel az a hagyaték részét képezi.
(10) Ha az elhunytnál letétbe helyezett vagy neki kölcsönadott vagyontárgyakat az örökhagyó
nem veheti birtokba, mivel ezek a vagyontárgyak nem tartoznak a hagyatékhoz.
(11) Ha két örökös közül az egyik kész biztosítékot nyújtani, a másik pedig nem, akkor az
örökhagyó birtokba veheti az utóbbit megillető hagyatékrészt. Ennélfogva a birtokba kerülő
örökhagyók is elsőbbséget élveznek azzal az örökössel szemben, aki biztosítékot adott a
hagyaték kezeléséért; ezért az örököst rá kell venni, hogy adjon biztosítékot a hagyatékra,
hogy megakadályozza, hogy a hagyaték kezelését megzavarják.
(12) Ha egy kiskorú, serdülőkorú személy helyettesét bízzák meg a hagyaték kifizetésével, és
a kiskorú meghal, akkor nemcsak az örökhagyó tulajdonát képező vagyontárgyak, hanem a
kiskorú által megszerzett vagyontárgyak is birtokba vehetők, mivel azok szintén a hagyaték
részét képezik. A kiskorú élete során azonban nem adható birtokba, és biztosítékot sem lehet
kérni.
(13) Ha a megbízott személy nem örökös, hanem valamilyen más okból jogutód, akkor azt
kell mondani, hogy az Ediktum alkalmazandó, és figyelembe kell venni a megbízott
rosszhiszeműségét.
(14) Sőt, ha az örökös örököse az, aki a csalást elkövette, akkor neki is szenvednie kell érte.
(15) A csalás alatt ebben az esetben súlyos gondatlanságot kell értenünk, és nem mindenféle
rosszhiszeműséget, hanem csak olyat, amelyet a hagyatéki örökösök és a bizalmi
vagyonkezelések kedvezményezettjeinek kárára követnek el.
(16) Antoninus Augustus császár egy rescriptumban kimondta, hogy bizonyos esetekben az
örökösök és a kedvezményezettek birtokába kell adni az örökös tulajdonát képező vagyont, és
ha a joghatósággal felruházott elöljáró bíróságán való első megjelenéstől számított hat
hónapon belül az örökösök követeléseiket nem elégítik ki, akkor az említett vagyon
jövedelmét az elhunyt végakaratának teljesítéséig behajthatják. Ez a jogorvoslati lehetőség
azokkal szemben is rendelkezésre áll, akik mulasztást követnek el a rájuk bízott
vagyonkezelői megbízások teljesítésében.
(17) Bár a "kielégítés" kifejezés általában tágabb értelemben használatos, ebben az esetben a
hagyaték kifizetésére vonatkozik.
(18) Ezért még abban az esetben is, ha az örököst az örökhagyó felmentette a biztosíték
nyújtása alól, az újraszabályozás alkalmazandó, mivel az örökös fizetési késedelembe eshet.
(19) Ismétlem, úgy gondolom, hogy a hat hónapos határidőt folyamatosan kell számítani, és
nem a bírósági ülésekkel együtt.
(20) Nem gondoljuk, hogy a hagyatékok kifizetésének elmulasztása akkor következik be, ha a
gyámoltnak nincs gondnoka, az elmebetegnek vagy a kiskorúnak pedig nincs gondnoka. A
mulasztás ugyanis nem sértheti az ilyen személyeket, akik nem tudják magukat megvédeni.
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Bizonyos, hogy ha a hagyaték bizonyos ideig örökös nélkül marad, ezt a fent említett hat
hónapos időtartamból le kell vonni.
(21) Felmerülhet a kérdés, hogy a bizalmi vagyonkezelői szerződés alapján járó termésnek a
kamatok helyébe kell-e lépnie, és mivel a zálogjog példáját követjük, a jövedelemként
beszedett összegeket először kamatnak kell tekinteni, és minden ezen felüli összeget a tőkén
kell jóváírni. Sőt, ha az örökhagyó többet szedne be, mint amennyire jogosult lenne, akkor a
zálogjogi keresethez hasonlóan méltányossági keresetet kell indítani, hogy a többlet
visszafizetésére kényszerítsék. A zálogjogot azonban bárki eladhatja, és ebben az esetben az
alkotmány csak az ügy gyorsabb eldöntése érdekében engedi meg az örökhagyónak, hogy a
jövedelmet beszedje.
(22) Ha valaki a hagyaték kifizetése érdekében birtokba kerül, köteles a jövedelmet és minden
más ingóságot megtartani, és megengedni az örökösnek, hogy megművelje a földeket és
betakarítsa a termést; de a hagyatékosnak kell gondoskodnia az utóbbiakról, hogy
megakadályozza, hogy azokat az örökös elfogyassza. Ha az örökös megtagadná a termés
betakarítását, az örökhagyónak meg kell engedni, hogy ezt megtegye, és birtokában tartsa. Ha
azonban a termés olyan természetű, hogy célszerű azonnal eladni, az örökhagyónak meg kell
engedni, hogy azt is eladja, és az árát megtarthassa. Ha valaki a hagyatékhoz tartozó egyéb
vagyontárgyak birtokába kerül, az ő kötelessége lesz minden ilyesmit összegyűjteni, és
gondoskodni róla, bárhol is volt az elhunyt lakóhelye; ha pedig ott nincs erre a célra alkalmas
ház, akkor bérelhet egyet, vagy egy raktárt, amelyben az összegyűjtött vagyontárgyakat
biztonságosan tárolhatja. Azt is gondolom, hogy az örökhagyónak olyan felügyeletet kell
gyakorolnia a hagyatéki vagyon felett, hogy az örököst ne lehessen megfosztani tőle, illetve
hogy az ne veszhessen el, vagy ne romolhasson meg.
(23) Ha valaki az alkotmány értelmében birtokába került egy vagyontárgynak, ügyelni kell
arra, hogy ne alkalmazzon erőszakot más örökösökkel szemben, akiknek joga van annak
használatára és élvezetére.
(24) Az elhunyt kívánságának teljesítése akkor értendő, ha ez a hagyaték jövedelmére való
hivatkozással vagy más módon történik.
(25) Ezenfelül az Isteni Antoninus említett alkotmánya azokra is vonatkozik, akiket jogilag
megbízással terhelnek, még akkor is, ha nem örökösök, mivel a kötelezettség ugyanaz.
(26) Ha valaki a hagyaték biztonságának biztosítása érdekében birtokába kerül egy ingatlan,
és az említett ingatlan miatt bírósági eljárás indul ellene, nem mondhat le a birtoklásról,
kivéve, ha biztosítékot nyújtanak neki a peres eljárás költségeinek fedezésére.
(27) Ha valakit birtokba adnak, és nem engedik, hogy elvegye, jogosult lesz az erre a célra
előírt tilalomra, és vagy egy udvari kísérőnek, vagy a prétor tisztviselőjének, vagy egy
elöljárónak kell birtokba adnia.
(28) Az örökhagyó nem csak akkor kerülhet birtokba, ha bárkit megbíznak azzal, hogy magát
a hagyatékba adott vagyontárgyat átadja, hanem akkor is, ha azzal is megbízzák, hogy annak
egy részét vagy valami mást adjon át helyette.
(29) Ha egy hagyatékot feltétlenül Titiusra hagynak, és őt azzal a feltétellel bízzák meg, hogy
azt Semproniusra ruházza át, Julianus azt mondja, hogy a praetor nem hoz igazságtalan
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döntést, ha mielőtt a hagyatékos megkapná a hagyatékot, megtagadja, hogy biztosítékot adjon
a feltételes bizalom teljesítéséért; és hogy ekkor engedje meg, hogy maga Sempronius
követelje a hagyatékot, hogy biztosítékot adjon, és vállalja, hogy tíz aurei-t fizet, ha a feltétel
nem teljesül. Ha azonban Titius a tíz aurei-t az örököstől kapná meg, Julianus azt mondja,
hogy csak az lesz az igazságos, ha őt kötelezi a kezességvállalásra vagy a tíz aurei
kifizetésére, és Semproniusnak kell biztosítékot nyújtania Titiusnak. Ez a mi jelenlegi
szabályunk, amelyet Marcellus is elfogad.
(30) De mi van akkor, ha a hagyatékot feltételhez kötik, akárcsak a bizalmi vagyonkezelést, és
nem nyújtanak biztosítékot a bizalmi vagyonkezelés teljesítésére? Teljesen méltányos lesz, ha
a kedvezményezett biztosítékot kér az örököstől a hagyaték kifizetésére, ha a hagyatéki
jogosult nem biztosítékot, vagyis azért, hogy ő maga adjon kezességet a hagyatéki
jogosultnak. Ha azonban az örökhagyó már kapott biztosítékot az örököstől, akkor úgy kell
tekinteni, hogy a biztosíték miatt inkább a bizalmi vagyonkezelő kedvezményezettjének, mint
az örökhagyónak kell keresetet benyújtani; vagyis abban az esetben, ha a bizalmi
vagyonkezelői feltétel teljesül. Magának a hagyatéknak a követeléséhez való jogot a tröszt
kedvezményezettjének kell megadni, ha azt még nem fizették ki, és a feltétel, amelytől az
függött, teljesült, feltéve, hogy a kedvezményezett kész volt biztosítékot nyújtani a hagyatéki
kedvezményezettnek.
6. Julianus, Digest, XXXVIII. könyv.
Ha egy pénzösszeg haszonélvezetét hagyják rá, és a végrendelet úgy rendelkezik, hogy a
pénzösszegért nem kell biztosítékot nyújtani, akkor a pénz tulajdonjoga nem hagyatékba
kerül, hanem az örökhagyónak engedélyezni kell, hogy biztosítékot nyújtson és élvezze a
pénz haszonélvezetét. Ilyen esetben a praetor beavatkozása valóban nem szükséges, mert a
biztosíték nyújtása nélkül az örökhagyó nem indíthat pert az örökös ellen.
(1) Ha egy személyt egy vagyonkezelés végrehajtása céljából vagyon birtokába helyeznek,
nem lehet arra kényszeríteni, hogy lemondjon róla, mielőtt a vagyonkezelésre sor kerül, vagy
biztosítékot nyújtanak arra, hogy az megtörténik. Ha ugyanis ez addig történik, amíg a vagyon
sértetlen, az örökhagyót nem szabad birtokba adni, és amikor az erre vonatkozó ajánlatot
tesznek, le kell mondania a birtoklásról.
7. Modestinus, Szabályok, III. könyv.
Ha egy meg nem született gyermek birtokába kerül egy hagyaték, akkor nem adható birtokba
az örökhagyónak a hagyaték kifizetésének biztosítása érdekében.
8. Papinianus, Kérdések, VI. könyv.
Ha a hagyaték kifizetésére nem adnak biztosítékot, és a hagyatékot átruházzák, az örökhagyó
birtokába kerül az a vagyontárgy, amely annak a csalárdsága miatt, akire átruházásra került,
megszűnt a hagyaték részét képezni.
9. Ugyanaz, Kérdések, XIX. könyv.
Még akkor is, ha az örököst a bíróság kötelezi a hagyaték kifizetésére, és nem teszi meg, az
örökhagyó kérheti a birtokba adását.
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(1) Ha ugyanazt az ingatlant két személyre hagyják, különböző feltételek mellett, és
biztosítékot nem nyújtanak, mindkettőjük birtokába adható az említett ingatlan.
10. Paulus, Mondatok, III. könyv.
Ha nincs olyan hagyatékhoz tartozó vagyon, amelynek birtokába a hagyatéki örökösök vagy a
vagyonkezelő kedvezményezettjei kerülhetnének, akkor emiatt az örököshöz tartozó
vagyontárgyak birtokába nem kerülhetnek; de a hagyatékra való hivatkozással bármilyen
keresetet indíthatnak, és az ilyen kereseteket a prétor megtagadja az örökösöktől.
11. Hermogenianus, Epitoméi a jogról, IV. könyv.
Ha, miután a hagyaték vagyonának birtokába került, hogy gondoskodjon a hagyaték
kifizetéséről vagy a bizalmi vagyonkezelés végrehajtásáról, Ön birtokolja a rám hagyott
tárgyat, akkor méltányosabb, hogy az említett, rám hagyott tárgy az enyém legyen, mint hogy
az Öné legyen, azon oknál fogva, hogy Ön csak azért birtokolja azt, hogy biztosítsa egy másik
bizalmi vagyonkezelés végrehajtását. Ha azonban egy hagyatékot feltételhez kötve hagynak
rám, és időközben a hagyaték kifizetésének biztosítása céljából Ön birtokába kerül a dolog, és
a feltételnek később eleget kell tenni, nem tagadják meg tőlem az engedélyt, hogy a dolgot
követeljem. Hasonlóképpen, ha valaki egy rabszolga birtokába jutna, akinek feltétel mellett
szabaddá kell válnia, és a feltétel teljesülne, a hagyatéki jogosult nem akadályozhatja meg,
hogy a rabszolga megkapja a neki járó szabadságot.
(1) Ha az örökös hitelezője a követelése kifizetésének biztosítása céljából birtokába jut egy
vagyontárgynak, és birtokába jut egy olyan tárgynak, amelyet bizalmi vagyonkezelésben rám
hagytak, akkor megállapítható, hogy emiatt nem ér engem nagyobb kár, mintha a hitelező az
említett tárgyat zálogba kapta volna magától az örököstől.
12. Marcianus, Trösztök, XII. könyv.
Kétségtelen, hogy egy önkormányzatra vagyonkezelésbe adható ingatlan. Ha biztosítékot nem
adnak, habozás nélkül állítjuk, hogy az Ediktum szerint a város polgárai birtokba vehetik a
birtokot; de ők maguk, ha biztosítékot nem adnak nekik, nem vehetik birtokba, hanem
rendkívüli jogorvoslatra lesz szükség, vagyis egy őket képviselő megbízottat a prétor
rendeletével lehet a birtokba venni.
13. Callistratus, A monitórius ediktumról, III. könyv.
Még ha a hagyatékba adott vagy bizalmi vagyon csak csekély értékű is, mégis, ha az örökös
nem adja át, vagy nem nyújt biztosítékot erre, amikor biztosítékot kell nyújtani, a prétor a
hagyatéki vagyon teljes birtokát a hagyaték kifizetésének biztosítása céljából az örökhagyó
vagy a bizalmi vagyon kedvezményezettje birtokába adja.
14. Labeo, Javolenus utolsó műveinek epitómái, II. könyv.
Ha az elhunyt lánya, unokája, dédunokája vagy felesége nem házas, és nincs saját vagyona, és
a hagyaték birtokába került, hogy biztosítsa a hagyaték kifizetését, az említett hagyaték
vagyonát saját eltartására használhatja.
15. Valens, Cselekedetek, VII. könyv.
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Néha, bár az örökös csalárd módon járt el, és a hagyaték vagyonának csökkenését okozta, az
örököst nem lehet annak birtokába juttatni; mint például, ha a föld egy részét vallássá tette,
vagy annak egy részét nyilvánosan felszentelte, például az uralkodó beleegyezésével; vagy ha
egy rabszolgát a hitelezők becsapásának szándéka nélkül manumifikált.
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XXXVII. könyv
1. A praetoriánus birtoklásról.
2. A praetoriánus birtoklásról, ha van végrendelet.
3. Az elmebetegszemélynek adottvagyonpraetoriálisbirtoklásáról (...)
4. A végrendelet rendelkezéseivel ellentétes birtoklással kapcsolatos praetoriánus birtoklásról.
5. A hagyatékokkifizetéséről, ha egybirtokotpraetoriánusbirtokbavettek (...)
6. A vagyon összevonása tekintetében.
7. A hozomány összeszámlálásával kapcsolatban.
8. Az emancipált fiú és gyermekei közötti hozzájárulásról.
9. A meg nem született gyermek birtokba adásáról és gondnokáról.
10. A karboniai ediktummal kapcsolatban.
11. A végrendelet rendelkezései szerinti birtoklással kapcsolatos praetoriánus birtoklásról.
12. A praetoriánus birtoklásról, ha a fiút az apja felszabadította.
13. A praetoriánus birtoklásról egy katona végrendelete esetén.
14. A pártfogói jogról.
15. A szülők és pártfogók iránt tanúsítandó tiszteletről.

*****************************************************
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1. cím. A prétori birtoklásról
1. Ulpianus, Az ediktumról, XXXIX. könyv.
A praetoriánus birtoklás átruházza mind a birtokhoz kapcsolódó előnyöket és
kellemetlenségeket, mind pedig az ahhoz tartozó ingatlanok tulajdonjogát; mivel mindezek a
dolgok hozzá kapcsolódnak.
(2) Ugyanő, Az ediktumról, XIV. könyv.
A pretoriánus birtokosok minden tekintetben az örökösök helyét veszik át.
3. Ugyanő, Az ediktumról, XXXIX. könyv.
A "vagyon" kifejezés alatt ebben az esetben (ahogyan általában elfogadjuk a kifejezést)
mindent kell érteni, ami egy olyan hagyatékhoz tartozik, amelyre az elhunyt jogai alapján
öröklés jár, beleértve az ezzel kapcsolatos minden előnyt és hátrányt. A hagyaték ugyanis
vagy fizetőképes, vagy fizetésképtelen, és veszteséggel vagy nyereséggel jár, vagy a vagyon
tárgyi dolgokból, vagy pedig perbeli jogokból áll ; és ilyen körülmények között nagyon
helyesen nevezzük vagyonnak.
1. A birtoklás, vagy praetoriánus birtoklás (ahogy Labeo mondja) nem a tulajdon tényleges
birtoklását jelenti, mivel ez inkább jogi, mint valós birtoklás. Ezért, ha a birtokhoz semmi testi
nem tartozik, Labeo úgy véli, hogy a praetoriánus birtoklás mégis megszerezhető.
2. Ezért a praetoriánus birtoklás fogalmát úgy határozzuk meg, hogy az a jog, hogy
visszaszerezzenek vagy megtartsanak egy birtokot, vagy azokat a dolgokat, amelyek
valakinek a halálakor a tulajdonát képezték.
3. A praetoriánus tulajdonjogot senki sem szerezheti meg akarata ellenére.
4. A praetoriánus birtokot önkormányzatok, egyesületek, decuritátusok és testületek
szerezhetik meg. Ezért az említett testületek bármelyikének megbízottja megszerezheti azt,
vagy bárki más is megteheti a nevében; és még ha senki sem követeli vagy kapja meg az
önkormányzat nevében az ilyen birtokot, akkor is megszerezheti azt a Praetor Edictum
alapján.
5. A praetoriánus tulajdonjogot a családfő, valamint az apai felügyelet alatt álló fiú is
megkaphatja, feltéve, hogy ez utóbbinak joga van végrendelettel rendelkezni a peculium
castrense vagy quasi castrense felett.
6. Kétségtelen, hogy az ellenség kezén elhunyt személy hagyatékának praetoriális birtoklása
megszerezhető, még akkor is, ha az illető rabszolgasorban halt meg.
7. Bárki megszerezheti a praetoriánus birtokot akár saját maga, akár más közvetítésével. Ha
azonban valaki a birtokbavételt helyettem követeli, miközben én nem rendelkeztem erről,
cselekedete nem lesz jogszerű, amíg én azt nem erősítem meg. Sőt, kétségtelen, hogy ha a
cselekménye ratifikálása előtt meghalnék, nem leszek jogosult a birtoklásra, mert nem
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egyeztem bele abba, amit ő tett, és az örökösöm sem teheti meg, mivel a praetoriánus
birtoklás követelésének joga nem száll át rá.
8. Ha a praetoriánus birtokbavételre megfelelő ok bizonyítása után kerül sor, azt nem lehet
máshol megadni, mint a bíróságon, mert a praetor nem hozhat ilyen határozatot szertartás
nélkül; és vizsgálat után sem lehet máshol praetoriánus birtokbavételt adni, mint a
törvényszékén.
9. Nem szabad elfelejteni, hogy a felhalmozási jog a prétori birtoklásra vonatkozik. Ezért ha
több személy jogosult az ilyen birtoklásra, és az egyikük megszerzi azt, a többiek nem
számítanak bele:
(4) Gaius, A Lex Julia et Papia, VIII. könyv.
(Például, ha lemondtak a jogukról, vagy ha időmúlás miatt kizárták őket a praetoriánus
birtoklásból, vagy ha meghaltak, mielőtt a birtoklásra igényt tartottak volna) :
5. Ulpianus, Az ediktumról, XXXIX. könyv.
Ugyanis azok a részek, amelyekre a többiek jogosultak lettek volna, ha igényt tartottak volna
a hagyaték birtoklására, azt illetik meg, aki megszerezte a birtokot.
6. Paulus, Az ediktumról, XLI. könyv.
Ha azonban a prétor a végrendelet rendelkezéseivel ellentétben a hagyaték egy bizonyos
részének birtoklását egy pártfogónak ígéri, a fennmaradó rész birtoklását pedig a
végrendeletben foglaltaknak megfelelően a kijelölt örökösnek ígéri, akkor a felhalmozási jog
nem alkalmazható. Ezért kifejezetten a patrónusnak ígéri a rész birtoklását, ha a kijelölt
örökös a végrendelet alapján nem követeli a részét; mivel az esedékesség jogára
jogosultaknak legalább egyszer követelniük kell a hagyaték birtoklását.
(1) A praetoriánus birtokláshoz különböző előnyök kapcsolódnak, mivel egyes birtokfajták az
örökhagyó végrendeletének rendelkezéseivel ellentétesen, mások pedig azokkal összhangban
szerezhetők meg; és néha a feleknek törvényes joguk van rá végrendelet alapján, vagy pedig
nem jogosultak rá, mert megváltoztatták polgári jogállásukat. Mert bár a polgári jog szerint a
gyermekek állapotváltozásuk miatt ki vannak zárva a közvetlen örökösök közül, a praetor
mégis méltányossági okokból visszavonhatja a polgárság eme elvesztését. Ezért bizonyos
törvények betartása céljából birtokba adja a birtokot.
(2) A végrendeleti jegyzeteket az Ediktum nem tekinti végrendeletnek; Pedius ugyanis az
Ediktumról szóló huszonötödik könyvben azt mondja, hogy a jegyzetek nem levelek.
7. Ulpianus, Sabinusról, I. könyv.
Egy rabszolga jogszerűen kaphat birtokot, ha a prétor biztos a polgári állapotáról. A birtoklás
olyan személynek is megadható, aki távol van, és nem követeli azt, ha a praetornak nincs
tudomása arról, hogy ez a helyzet. Egy nő is kérheti a praetori birtokbavételt más nevében.
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(1) A serdülőkor alatti kiskorú nem kaphat birtokot a praetor által, és nem is csatlakozhat az
ügyhöz a gyámja felhatalmazása nélkül, mert a gyám követelheti a birtokot a gyámja számára,
az apa pedig a fia számára.
(2) Úgy határoztak, hogy a kiskorúak esetében a birtoklás követelésének időpontja akkor
kezdődik, amikor a gyám vagy az apa tudomást szerzett arról, hogy a kiskorút megilleti a
birtoklás.
8. Paulus, Plautiusról, VIII. könyv.
Ezen túlmenően a gyám nem utasíthatja vissza a gyámoltját megillető vagyon praetoriális
birtoklását, mert a gyám csak követelheti, de nem utasíthatja vissza.
9. Pomponius, Sabinusról, III. könyv.
Ha több, különböző rokonsági fokon álló személy jogosult a praetoriánus birtoklásra, és
mindaddig, amíg bizonytalan, hogy valamelyiküknek van-e joga a birtoklás követelésére,
vagy sem, az a joggyakorlat szerint az idő nem az utolsó fokon állóval szemben jár le.
10. Paulus, A Sabinusról, II. könyv.
A törvény ismeretének hiánya nem jelent előnyt a követelés elévülésének
megakadályozásában, ha a tulajdon prétori birtoklásáról van szó. Ennélfogva a határidő a
kijelölt örökös tekintetében már a végrendelet felbontása előtt elkezdődik; mivel elég, ha
tudja, hogy az örökhagyó meghalt, és hogy ő a legközelebbi hozzátartozója, és hozzáférhetett
olyan személyekhez, akiktől tanácsot kérhetett. Ebben az esetben ugyanis a tudás alatt nem
azt kell érteni, amivel a jogban jártas személyek rendelkeznek, hanem azt, amivel bárki, bárki
rendelkezhet, vagy amit megszerezhet, ha olyanokhoz fordul, akik nála járatosabbak.
11. Gaius, A tartományi ediktumról, XIV. könyv.
Ha a gyám a gyámoltja nevében praetorianus birtoklásra tart igényt, és kiderül, hogy ez a
gyám számára nagyobb hátrányt jelent, mint hasznot, a gyámot gyámsági perrel lehet sújtani.
12. Ulpianus, Az ediktumról, XLVIII. könyv.
Nincs okunk kételkedni abban, hogy személyek nagyon gyakran szerezhetnek praetoriánus
birtokot a kincstár és a település ellenében; mint például amikor egy meg nem született
gyermek, egy holdkóros vagy egy ellenséges fogságban lévő személy követel praetoriánus
birtokot. Ha törvény, szenátusi rendelet vagy császári alkotmány megtiltja valamely vagyon
elvételét, a praetoriánus birtoklás nem alkalmazható.
13. Africanus, Kérdések, XV. könyv.
A prétor rendelete alapján a tulajdon birtoklását megtagadják azoktól, akiket halálos
bűncselekmény miatt ítéltek el, kivéve, ha teljes kárpótlásban részesültek. Halálbüntetésnek
minősül az a személy, akire halálbüntetést vagy víz- és tűzgyújtási tilalmat szabtak ki. Aki
azonban száműzetésben volt, az a praetoriánus birtokba vehető.
14. Papinianus, Kérdések, XIII. könyv.
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Ha az elhunyt közeli hozzátartozója azt állítja, hogy az elhunyt végrendeletét
meghamisították, és ezt hosszú idő elteltével bizonyítja, bár a birtokigénylésre nyitva álló idő
lejártnak tekinthető, és a felperes, mivel biztos volt állításai bizonyításában, követelhette azt,
mégis, mivel igényét jogai megőrzése érdekében érvényesítette, nem ésszerűtlen, hogy úgy
kell tekinteni, hogy elfogadta az öröklést.
15. Paulus, Vélemények, XI. könyv.
Paulus azt a véleményt képviselte, hogy egy anya kérelme önmagában nem szerezhet prétori
birtokot a serdülőkorban lévő lánya számára, hacsak az, aki azt megadja, nem szándékozik
nyilvánvalóan a kiskorú gyermeknek adni.
16. Ugyanaz, Mondatok, III. könyv.
Ha az a személy, akinek a praetoriánus birtokba vételét követelik, később elmebeteggé válik,
a jobb vélemény szerint úgy kell tekinteni, hogy a cselekményt megerősítette, mivel a
megerősítés csak a korábbi követelés megerősítését jelenti.

2. cím. A praetoriális birtoklásról, ahol van végrendelet
(1) Paulus, A Sabinusról, III. könyv.
A vagyon feletti praetoriánus birtoklás semmilyen körülmények között nem adható meg
annak az örökösnek, akinek a nevét a végrendeletből úgy kitörölték, hogy az alig olvasható,
még akkor sem, ha ezt nem szándékosan tették; mert a vélelem az, hogy azt nem megfelelően
illesztették be, bár a birtoklás megadható, ha a nevet a végrendelet bemutatását követően
eltörölték. Ha ugyanis a végrendelet a halál időpontjában létezett, még ha azt később meg is
semmisítették, a hagyaték praetoriális birtoklása megadható, mert igaz, hogy valaha volt
végrendelet.

3. cím. Az elmebetegnek, csecsemőnek, némának, halottnak vagy vaknak
juttatott vagyon praetoriális birtoklásáról
1. Papinianus, Kérdések, XV. könyv.
Titiust egy elmebeteg örököseként helyettesítették. A praetoriánus birtoklás követelésére
előírt határidő sem a kijelölt örökös, sem a helyettesítő ellen nem jár le, amíg az elmebeteg
ugyanabban az állapotban van, és ha az elmebeteg gondnoka az ő nevében szerez birtokot, a
tényállásról tudók által a követelés előterjesztésére megállapított határidő nem jár le ellene.
Az apa ugyanis követelheti a birtoklást csecsemő gyermeke nevében, de ha ezt elmulasztja, a
gyermek emiatt nem zárható ki. De mit kell tenni, ha a gondnok megtagadja a kérelem
benyújtását? Nem lenne-e igazságosabb és helyesebb a legközelebbi hozzátartozónak birtokba
adni, hogy a vagyon ne maradjon tulajdonos nélkül ? Ha ezt elfogadják, a helyettesítő
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kötelezhető arra, hogy biztosítékot nyújtson mindazoknak, akikre a vagyont át kellene
ruházni, ha a kijelölt örökös elmebetegség közben meghalna, vagy ha, miután visszanyerte az
eszét, később meghalna, mielőtt a hagyatékot átvenné; mert a helyettesítő maga is
meghalhatna az elmebeteg személy életében, és mégsem avatkozna bele a többiek igényeibe,
ha ő maga meghalna, mielőtt a hagyatékot átvenné.
(2) Ulpianus, Az ediktumról, XXXIX. könyv.
Aki néma, süket vagy vak, az is megszerezheti az ingatlanok praetoriális birtokát, ha megérti,
hogy mi történik.

4. cím. A végrendelet rendelkezéseivel ellentétes birtoklásról a praetoriánus
birtoklásról
1. Ulpianus, Az ediktumról, XXXIX. könyv.
A "gyermekek" kifejezés alatt, amikor a végrendelet rendelkezéseivel ellentétes birtoklással
kapcsolatban a végrendelet rendelkezéseivel ellentétes praetoriánus birtoklással kapcsolatban
használjuk, a természetes vagy örökbefogadott gyermekeket kell értenünk, amennyiben őket
sem örökösökké nem nevezték ki, sem pedig kitagadták őket az örökségből.
(1) Ezen túlmenően a gyermekek a végrendelet rendelkezéseivel ellentétes hagyaték
praetoriánus birtokába ugyanolyan jogon és ugyanabban a sorrendben kerülnek, mint ahogyan
a polgári jog szerint az öröklésbe kerülnek.
(2) Ezt az általános elvet a posztumusz gyermekekre is alkalmazni kell.
(3) Pomponius úgy véli, hogy ahol a gyermekek az ellenség fogságából visszatérnek, és a
postliminium jogát élvezik, a végrendelet rendelkezéseivel ellentétben is felvehetők a
praetoriánus birtokba.
(4) Ha a három fiú közül az egyiket az ellenség fogságba ejtette, a két otthon maradt fiú
jogosult a birtok kétharmadának praetoriális birtoklására.
(5) Ugyanez a szabály vonatkozik a halála után született gyermekre is, hiszen amíg a születése
várható, addig jogosult a hagyatékból való részesedésre.
(6) A praetor a vagyontárgyak birtokába adja a gyermekeket, akik saját maguk urai. Ha
ugyanis emancipálták őket, vagy más módon szabadultak fel a szülői felügyelet alól, akkor a
birtok birtokot megszerezhetik; ez azonban nem áll fenn az örökbefogadott gyermek esetében,
mivel ahhoz, hogy a praetori birtokba kerülhessen, a gyermekek közé kell sorolni.
(7) Egy bizonyos embernek volt egy fia, és az utóbbitól egy unokája. Felszabadította a fiát, és
az unokája helyett örökbe fogadta, majd másodszor is felszabadította. Felmerült a kérdés,
hogy nem sértette-e az unoka jogait. A jobb vélemény szerintem az, hogy az unokát nem zárta
ki, mivel az apja vagy unokaként maradt örökbefogadott, vagy emancipálták. Úgy vélem
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ugyanis, hogy miután az apát egyszer emancipálták, az unokát az apjával együtt az ediktum
értelmében megilleti a birtok birtoklásának joga.
(8) Egy embernek volt egy fia, és tőle egy unokája; a fiút emancipálták, vagy, mivel apja
uralma alatt maradt, száműzték. Felmerült a kérdés, hogy ez sérti-e az unoka jogait. A jobbik
vélemény szerint mindkét esetben az unokának engedélyezni kell, hogy a birtokot a
praetoriánus birtokba vehesse, mivel a száműzött személyeket halottnak tekintik.
(9) Ha egy apát és a fiát egyaránt száműzték, és mindketten visszanyerték a jogaikat, azt
mondjuk, hogy a fiút kell a birtok praetoriánus birtokába engedni. Ha azonban a fiút
bányamunkára vagy más, a szolgasággal egyenértékű büntetésre ítélték, és később
visszanyerte jogait, akkor mindazonáltal be kell engedni a birtok praetoriánus birtokába; de ez
nem így van, ha nem áll vissza korábbi állapotába.
2. Hermogenianus, Epitomák a jogról, III. könyv.
Ugyanez a szabály vonatkozik arra az esetre is, ha az apát büntetőmunkára ítélik, és később
visszanyeri jogait.
3. Ulpianus, Az ediktumról, XXXIX. könyv.
Nemcsak maguk az emancipált gyermekek, hanem gyermekeik is részesülhetnek a
praetoriánus birtoklásban.
1. Ha valakinek két unokája van, és miután az egyiket emancipálta, fiú helyett örökbefogadja,
nézzük meg, hogy egyedül ő jogosult-e a praetoriánus birtoklásra, mint fiú. Ez azon a
feltételezésen alapul, hogy az elhunyt az említett unokát fiaként fogadta örökbe, és mint a
másik unoka apját, akit a felügyelete alatt tartott. Ebben az esetben jobb, ha azt állapítjuk
meg, hogy a praetoriánus törvény alapján egyedül ő lesz jogosult a hagyaték birtoklására.
2. Ha azonban az említett unoka emancipálódik, akkor inkább arra a következtetésre kell
jutni, hogy fiúi minőségében nem lesz jogosult a birtoklásra. Ugyanis ez az úgynevezett fiú
nem tartozik a gyermekek közé, mivel az örökbefogadással szerzett joga az emancipációval
elveszett.
3. Ha van egy fiam, és általa egy unokám, és az unokát fogadom örökbe a fiú helyett,
mindketten jogosultak lesznek a praetoriánus birtoklásra; de világos, hogy ha az unoka
emancipálódik, nem kaphat birtokot, mert az apja elsőbbséget élvez előtte.
4. Ha valaki, miután felszabadult, fiát apjának adja, hogy saját fiává fogadhassa, akkor
tökéletesen igazságos, hogy minden olyan jog, amely bármelyik más arrogáns gyermeket
megilleti, megilleti őt, és ezért az apjával kell őt egyesíteni, amikor egy birtok praetoriális
birtokba adják. Ha az említett unoka az örökbefogadás után emancipálódik, tökéletesen
igazságos, hogy őt kizárják, mert ekkor visszakerül az őt megillető helyre, és nem szabad az
apjával egyesíteni.
5. Ha egy emancipált fiú apja beleegyezése nélkül feleségül vesz egy nőt, és gyermeke
születik, és miután apja meghalt, az említett unoka kérelmezi, hogy nagyapja hagyatékát
birtokba vehesse, kérelmének helyt kell adni. Azzal ugyanis, hogy a praetor az emancipációt
hatályon kívül helyezi, a törvényes fiú nem veszíti el a jogait mint olyat; az emancipáció
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visszavonása ugyanis azért történik, hogy a gyermekek annál könnyebben jussanak a birtok
praetori birtokába, és ne legyenek abból kizárva. És még ha a fiú olyan rossz jellemű nőt
venne is feleségül, hogy a vele való házasság becstelen lenne mind a saját, mind az apja
számára, mégis azt mondjuk, hogy az említett nőtől született gyermeknek meg kell engedni,
hogy a birtok birtokának birtokába jusson, mivel a nagyapja élhetett volna az örökösödésből
való kitagadás jogával. Egy olyan ügy eldöntése során, amelyben a végrendeletet mint
nemkívánatosat támadták, a hatáskörrel rendelkező bírónak az ítélet meghozatalakor
mérlegelnie kell az unoka érdemeit, valamint az apa vétkeit.
6. Ha egy emancipált fiú, akit átadtak, a hagyaték praetoriális birtokbavételére irányuló
kérelem benyújtása előtt arrogánsnak adja magát, elveszíti a jogát, hogy a végrendelet
rendelkezéseivel ellentétben birtoklást követeljen.
7. Ha valaki az unokáját, akit a felügyelete alatt tart, örökbe adja emancipált fiának, az
említett unoka apja a végrendelet rendelkezéseivel ellentétben birtokba veheti a nagyapa
hagyatékát, ha az apja már meghalt, mert a családjához tartozik; ő maga pedig a végrendelet
rendelkezéseivel ellentétben birtokba veheti a hagyatékot.
8. Ugyanez a szabály vonatkozik arra az esetre is, amikor egy emancipált fiú a saját fiát, aki
az emancipáció után született, örökbefogadásra adja apjának, majd meghal; ebben az esetben
ugyanis az említett unoka számára engedélyezni kell, hogy apja birtokába jusson, mintha nem
tartozna más családhoz.
9. Ha egy apa örökbefogadással lép be egy családba, a fia pedig nem, a fiú megszerezheti-e az
örökbefogadó család tagjaként elhunyt apja hagyatékát ? Úgy gondolom, hogy az a
méltányosabb vélemény, hogy a fiú, bár nem tartozik ugyanabba a családba, mint az apja,
mégis jogosult a praetoriánus törvény alapján birtokba venni a hagyatékát.
10. Azok a gyermekek, akik jogilag nem nevezhetők ki örökösnek, nem jogosultak a
végrendelet rendelkezéseivel ellentétes hagyaték birtoklását követelni. A "nem lehet
kinevezni" szavak az apjuk halálának időpontjára vonatkoznak.
11. Ha több gyermek közül egyet neveznek ki örökösnek, nem szabad megengedni, hogy a
végrendelet rendelkezéseivel ellentétben birtokba vegye a hagyatékot. Ha ugyanis a
végrendelet alapján jogosult lenne a birtoklásra, mi haszna lenne annak, ha a végrendelettel
ellentétesen adnának neki birtokot? Nyilvánvaló, hogy ha egy másik gyermek az Ediktumhoz
folyamodna, akkor a végrendelet rendelkezéseivel ellentétben jogosult lenne a birtoklásra.
12. Ha azonban valakit feltételes örökösnek neveztek ki, a végakarattal szemben nem
szerezheti meg a birtokot; ezt Julianus a Digest huszonharmadik könyvében állapította meg.
De mi van akkor, ha a feltétel nem teljesül? Igaz, hogy akkor a végrendelet rendelkezéseivel
ellentétesen juthatna birtokba.
13. Ha egy emancipált fiút olyan feltétellel neveznek ki örökösnek, amelynek teljesítése nem
áll hatalmában, akkor a végrendelet rendelkezéseivel ellentétben megkaphatja a hagyaték
praetoriális birtokát; és meg is kellene kapnia, mert őt nevezték ki örökösnek, de a
végrendelet rendelkezéseivel ellentétben nem kaphatja meg. Ha azonban a feltétel nem
teljesül, a praetornak ugyanolyan mértékben kell őt megvédenie, mintha a végrendelet
rendelkezéseivel ellentétesen jutott volna birtokba.
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14. Ugyanez a szabály akkor is érvényes, ha az unokát ilyen feltétel mellett nevezik ki
örökösnek.
15. Ha több gyermek közül az egyiket nem nevezik ki örökösnek, hanem a rabszolgáját
nevezik ki, és elrendeli, hogy fogadja el a hagyatékot, a végrendelet rendelkezéseivel
ellentétes birtoklást meg kell tagadni tőle.
16. Ugyanez a szabály vonatkozik arra az esetre is, ha a gyermek inkább a rá vagy a
rabszolgájára hagyott örökséget venné el; ebben az esetben ugyanis a végrendelet
rendelkezéseivel ellentétes birtoklást meg kell tagadni tőle.
4. Paulus, Az ediktumról, XLI. könyv.
Meg kell jegyezni, hogy a végrendelet rendelkezéseivel ellentétes vagyon birtoklását a
gyermekeknek ígérik, akár van örökös, akár nincs. És ez az oka annak, hogy azt mondjuk,
hogy a gyermekeknek magával a végrendelettel ellentétes joguk van a vagyon birtoklására. A
mecénás esetében ezzel ellentétes szabály érvényesül.
1. Ha valaki olyan örököst nevez ki, akit ő irányít, vagy kitagadja őt, és egy unokát ad át
általa, akkor nincs alapja a pretoriánus törvény alkalmazásának, mert az unoka nem lesz a
törvényes örököse. Ez a szabály a távolabbi rokonsági fokozatokra is vonatkozik.
2. A végrendelet rendelkezéseivel ellentétes birtoklásról szóló rendelet nem vonatkozik a nők
végrendeleteire, mivel nekik nincsenek törvényes örököseik.
3. Ha egy meg nem született gyermek átöröklődik, egy másik gyermek, akit apja örökösnek
nevezett ki, már az elsőként említett gyermek születése előtt is birtokba veheti a hagyatéki
vagyont; mert igazságtalan lenne, ha egy nem kijelölt örökös a hagyaték birtoklását
követelhetné, amíg a birtoklás a végrendelet rendelkezéseivel ellentétesen követelhető, és a
birtoklás a végrendelet rendelkezéseivel ellentétesen nem adható meg, amíg az átengedett
gyermek még meg sem született; és még ha meg is halna a születés előtt, a hagyaték
birtoklásának jogát mégis átadja az örökösnek. Erre különösen akkor van szükség, ha
emancipált gyermeket neveztek ki örökösnek, mivel időközben nem léphet be a hagyatékba.
5. Julianus, Digest, XXIV. könyv.
Ha azonban a gyermekek meghalnának, mielőtt a hagyaték praetori birtokbavételét
követelnék, nem lesz igazságtalan, ha a praetor úgy dönt, hogy örököseiknek a birtoklás
előnyét kell élvezniük, akár a végrendelet rendelkezéseivel összhangban, akár azokkal
ellentétben.
(6) Paulus, Az ediktumról, XL. könyv.
Ha egy emancipált fiúnak fia születik, majd meghal, és a nagyapa utána meghal, az unoka
jogosult lesz a nagyapa hagyatékának praetoriális birtoklására.
1. Amennyiben a nagyapa emancipálta fiát és unokáját, az unoka a fiú életében nem jogosult a
hagyatékára, de apja halála után jogosult lesz a nagyapja hagyatékának praetoriális
birtoklására.
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2. Ha csak az unoka emancipálódik, és a nagyapa, majd az apja is meghal, akkor az
emancipált unoka a pretoriánus ediktum értelmében jogosult lesz az apja vagyonára, mert ő
lenne az apja örököse, ha nem szabadult volna fel a nagyapja uralma alól.
3. Ha a fiú emancipálódott, az unoka pedig a nagyapa felügyelete alatt maradt, és mindketten
átmentek, mindketten jogosultak a birtok birtoklására a pretoriánus törvény értelmében.
4. Ha az emancipált fiú örökbefogadó családhoz tartozott, és van egy fia, akkor az unoka nem
lesz jogosult a természetes nagyapa hagyatékának birtoklására a pretoriai ediktum értelmében.
És még akkor is, ha az emancipált fiú, miután fiai születtek neki, örökbe adja magát, ugyanez
a szabály érvényesül. Egyértelmű, hogy ha az örökbefogadó nagyapa családjában született
gyermek emancipálódik, akkor jogosult lesz a természetes nagyapa birtokának praetoriánus
birtoklására. Az örökbefogadás nem sérti a gyermek jogait, amíg idegen családban marad.
Sőt, ha emancipálták, a pretoriánus ediktum alapján megszerezheti szülei birtokát; feltéve,
hogy még életükben emancipálták, és nem haláluk után; mert bizonyos, hogy haláluk után
nem emancipálható.
7. Gaius, A tartományi ediktumról, XIV. könyv.
Ha egy fiú emancipálódik, és a fia a nagyapja irányítása alatt marad, az unoka még a nagyapja
életében megkaphatja az apja birtokának praetoriális birtokát.
8. Ulpianus, Az ediktumról, XL. könyv.
A praetor nem gondolja, hogy az örökösödési jogból kizárt és az öröklésből kegyvesztett
gyermekek a végrendelet feltételeivel ellentétben praetori birtokot szerezhetnek, mint ahogy a
polgári jog szerint sem akadályozzák meg szüleik végakaratának végrehajtását; mert ilyen
körülmények között joguk van a végrendeletet mint nemkívánatosat megtámadni, ha ezt
kívánják.
1. Nem elegendő, ha egy örököst a végrendelet bármelyik részében ezt feltüntetik, hanem
kifejezetten meg kell említeni, hogy ahhoz a fokozathoz tartozik, amellyel szemben a
praetoriánus törvény szerint a birtoklásra igényt tartanak. Ha tehát a fiút első fokon kitagadják
az örökségből, és második fokon átadják, és az első fokon kijelölt örökösök nem követelik a
birtok praetoriánus birtoklását, az említett fiú a végrendeletben foglaltakkal ellentétben is
megszerezheti annak birtokát.
2. Nem zárja ki minden örökségtől való megfosztás, hogy a gyermek a végrendelet
rendelkezéseivel ellentétben birtokba vegye a hagyatékot, hanem csak akkor, ha ez jogszerűen
történik.
3. Ha a kitagadott fiú több örökös egyike, Marcellus a Digestum kilencedik könyvében azt
mondja, hogy őt nem tekintik kitagadottnak, és ezért a végrendelet feltételeivel ellentétben a
praetoriánus törvény alapján bármelyik másik örökössel szemben követelheti a birtoklást.
4. Ha az egyik fiút kitagadják az örökségből, majd örökösnek nevezik ki, és az a fokozat,
amelyben kinevezték, hatályba lép, úgy gondolom, hogy az ediktum a másik fiúval szemben
hatályossá válik, és ő a végrendelet feltételeivel ellentétben követelheti a birtok praetoriánus
birtoklását.
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5. Ha egy fiút első fokon átengednek, második fokon pedig kitagadnak, és az első fokon
kijelölt örökösök az örökhagyó halála előtt meghalnak, akkor azt kell mondani, hogy az
átengedett fiú nem lesz jogosult a végrendeletben foglaltakkal ellentétben a hagyaték
praetoriánus birtoklására; mivel a hagyaték állapota a második fok tekintetében olyan, hogy
az első fokon nem vehető birtokba, és praetoriánus birtoklásra sem lehet igényt tartani. Ha
azonban a kijelölt örökös az örökhagyó halála után hal meg, Marcellus úgy véli, hogy a
végrendelet rendelkezéseivel ellentétben a hagyaték praetoriánus birtoklásának joga, miután
egyszer már a fiút megillette, továbbra is megilleti. És még akkor is, ha az a feltétel, amelytől
az örökös kinevezése függött, nem teljesülne, azt is mondja, hogy az ilyen fokon átengedett
fiú a végrendelet rendelkezéseivel ellentétben is követelheti a praetoriánus birtoklást. Azt is
mondja, hogy ugyanez a szabály akkor is érvényesül, ha az örökösnek kijelölt utód nem
születik meg; mert úgy véli, hogy ebben az esetben a fiú a végrendelet rendelkezéseivel
ellentétben is jogosult lesz a hagyaték praetoriánus birtoklására.
6. Ha valaki saját kezűleg írja ki az örökségből való kitagadását, vizsgáljuk meg, hogy a
végrendelet rendelkezéseivel ellentétben megszerezheti-e a hagyaték praetoriális birtokát.
Marcellus a Digestum kilencedik könyvében azt mondja, hogy az ilyen jellegű kitagadás sérti
a jogait, mert a szenátus nem írta elő, hogy ha valaki saját maga ellen tesz valamilyen
cselekményt, azt úgy kell tekinteni, mintha nem írta volna meg.
7. Ha valaki, miután emancipált fiát kitagadta az örökösödési jogából, azt örökli, Papinianus a
Kérdések tizenkettedik könyvében azt mondja, hogy ilyen esetben mindig a természetes jogok
érvényesülnek, és ezért az ilyen kitagadás a fiút károsítja.
8. Egy idegennel kapcsolatban azonban elfogadja Marcellus véleményét, miszerint az
örökösödésből való kitagadás nem sérti a jogait, ha később az apja arrogálná.
9. Ha egy fiú a postliminium joga alapján tért vissza a fogságból, akkor azt kell mondani,
hogy a korábban végrehajtott örökösödésből való kitagadás őt károsítja.
10. Ha egy természetes apa kitagadja a fiát, miközben az örökbefogadó apához tartozik, és a
fia később emancipálódik, a kitagadás sérti a jogait.
11. A praetor nem kívánja, hogy az örökbefogadott gyermekek kizárhatók legyenek a
birtoklásból, amennyiben ők a kijelölt örökösök; Labeo pedig azt mondja, hogy döntése a
legigazságosabb, hiszen a gyermekek nem teljesen idegenek. Ezért, ha kijelölt örökösök
lesznek, a végrendelet feltételeivel ellentétben megszerezhetik a birtok praetoriális birtokát;
de ők maguk egyedül nem tehetik hatályossá az ediktumot, hacsak az átadottak közül valaki
nem tudja elérni, hogy az alkalmazandóvá váljon. Ha azonban ez a gyermek nem lesz
örökösnek kinevezve, hanem egy másik személy, aki megszerezheti helyette a birtokot, akkor
sem lesz okunk megengedni, hogy a végrendelet rendelkezéseivel ellentétesen birtokba vegye.
12. Továbbá ahhoz, hogy ezek a gyermekek praetoriánus birtokot kaphassanak, az örökhagyó
egyenesági leszármazottai kell, hogy legyenek, mert ha örökbe adtam egy fiút, akit én magam
fogadtam örökbe, és az ediktumot más gyermekeim teszik hatályossá, a végrendelet
rendelkezéseivel ellentétben a hagyaték praetoriánus birtokát nem lehet az említett
gyermeknek adni.
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13. A végrendelettel ellentétes praetoriánus birtoklásra jogosult az örökbefogadó családhoz
tartozó gyermek is, ha olyan fokú örököst neveztek ki, akivel szemben a hagyaték birtoklása
követelhető.
14. Nem meglepő, hogy egy emancipált fiú, akit átadtak, nagyobb jogokat ruházhat a kijelölt
örökösökre, mint amilyenek akkor jártak volna nekik, ha egyedüli örökösök maradnak;
ugyanis ha egy fiút, aki az apja irányítása alatt állt, a vagyon egynegyed részének örökösévé
neveznek ki, és egy másik fiú, aki emancipált, átadják neki, akkor az emancipált fiú révén a
vagyon felét kapja meg, és ha nem lenne emancipált testvére, akkor csak a vagyon tizenketted
részére lenne jogosult. Ha egy örököst csak egy nagyon kis birtokrészre neveznek ki, és az
ediktum alkalmazható, akkor nemcsak annak a résznek az élvezetére lesz jogosult, amelyre
örökösnek nevezték ki, hanem a praetoriánus birtoklás révén sokkal többre is szert tehet. A
praetor ugyanis, amikor a végrendeletben foglaltakkal ellentétben birtokba ad egy birtokot,
úgy dönt, hogy minden egyes gyermeknek megadja azokat a részeket, amelyek akkor jártak
volna nekik, ha apjuk végrendelet nélkül halt volna meg, és a gyermek az ő felügyelete alatt
maradt volna. Ezért akár az emancipált, akár az ő irányítása alatt maradt, akár örökbefogadás
útján örökbe adott gyermeket nevezték ki a hagyaték egy kis hányadának örökösévé, nem
korlátozódik arra a részre, amelyre őt nevezték ki örökösnek, hanem jogosult lesz a teljes
részre.
(9) Gaius, A tartományi ediktumról, XIV. könyv.
Nem számít, hogy az örökbefogadó apa él-e vagy meghalt, mivel az egyetlen vizsgálat az,
hogy a gyermek az örökbefogadó családhoz tartozik-e.
10. Ulpianus, Az ediktumról, XL. könyv.
Ha az örökhagyó halála után a kijelölt örökös örökbe adja magát, a végrendelet
rendelkezéseivel ellentétben is megszerezheti a hagyaték praetoriális birtokát, mivel a kijelölt
örökös örökbefogadása nem sérti a végrendeletben említett többi örököst.
1. Ha egy fiút a természetes apja örökbe adna az anyai nagyapjának, és az ediktum egy másik
gyermekre vonatkozólag lépne hatályba, a jobb vélemény az, hogy ez utóbbi birtokba veheti a
birtokot; mert nem követeljük meg tőle, hogy belépjen a birtokba, hanem elég, ha az átkerül
rá, és jogszerűen megszerezhető.
2. Ha egy fiút örökbe adnak, és miután örökbefogadó apja rendelkezése alapján elfogadta a
birtokot, emancipálódik, a végrendeletben foglaltakkal ellentétben megszerezheti a birtok
praetoriális birtokát; mivel ő maga jobban jogosult lesz rá, mint az örökbefogadó apa.
3. Meg kell jegyezni, hogy ha egy örökbefogadott fiú belép a hagyatékba, akkor a végrendelet
rendelkezéseivel ellentétben birtokba adják; másrészt viszont, ha valaki örökséget vagy
hagyatékrészt kap, akkor a végrendelet rendelkezéseivel ellentétben kizárják a praetoriánus
birtoklásból.
4. Azok a gyermekek, akik a végrendelet rendelkezéseivel ellentétben nem jogosultak a
birtoklásra, még a hagyatékból sem kaphatnak részesedést, ha az Ediktum alkalmazandó;
hiszen mi haszna lenne annak, ha kedveznének nekik, és lehetővé tennék számukra, hogy
részesüljenek belőle, hiszen semmire sem jogosultak?
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5. Az örökösöktől megfosztott gyermekek nem tehetik hatályossá az ediktumot, ezért nem
csatlakozhatnak a többiekhez, amikor az utóbbiak a pretoriánus törvény alapján birtokba
veszik a birtokot; és csak egy jogalapjuk van a panaszra, mégpedig az, hogy azt állítják, hogy
a végrendelet nem tisztességes.
6. Azok, akik a végrendelet feltételeivel ellentétben, mások javára követelik a praetoriánus
birtoklást, nem várják meg, amíg az átengedett gyermekek kérvényezik a birtoklást, hanem ők
maguk is bármikor követelhetik azt. Mivel ugyanis egyszer már engedélyt kaptak arra, hogy
azt mások javára megszerezzék, nem foglalkoznak azzal, hogy a korábbi örökösök
szándékoznak-e követelni azt vagy sem.
11. Paulus, Az ediktumról, XLI. könyv.
Ha egy örökbefogadott fiút a természetes apja örökösnek nevez ki, és egy másik fiú a
végrendelet rendelkezéseivel ellentétben igényt tart az ediktum előnyeire, akkor az utóbbit
illeti meg az elsőbbség. Ha azonban a feltétel nem teljesül, kizárják a birtoklásból. Úgy
vélem, hogy ez arra is vonatkozik, akit abszolút örökösnek rendeltek ki, de ez nem a
törvénynek megfelelően történt.
1. A végrendelet rendelkezéseivel ellentétes birtoklás a törvényes örökléssel azonos módon
oszlik meg, mint a végintézkedés alapján történő törvényes öröklés. Ezért az egyik fiú unokái
között egyetlen rész lesz.
12. Gaius, A tartományi ediktumról, XIV. könyv.
Ha két fiú és egy másik fiú két unokája együttesen jogosult egy birtok praetoriánus
birtoklására, és az egyik unoka nem tart rá igényt, akkor az ő része a testvérét illeti meg; ha
azonban az egyik fiú nem tart igényt a birtoklásra, akkor a testvére és az unokák is
részesülnek belőle, mert akkor a birtok két egyenlő részre oszlik, amelyek közül az egyiket a
fiú, a másikat pedig az unokák kapják.
1. Ha két végrendelet van, és az egyik, amelyben a fiút kitagadják, szabályszerűen készült, a
második, amelyben a fiút átadják, pedig tökéletlen, akkor az, akit az utolsó végrendeletben
átadnak, jogszerűen követelheti a hagyaték praetoriális birtoklását, ha a második
végrendeletben említett örökösök olyanok, akiknek elsőbbséget kell élvezniük az elsőben
említettekkel szemben, amennyiben a fiút kizárják. Ezért az a szabály áll fenn, hogy ha az,
akivel szemben a fiú a hagyaték praetoriánus birtoklását követeli, megszerezheti azt, ha a fiút
ki kellene zárni, akkor az utóbbi is jogszerűen követelheti a praetoriánus birtoklást, de ha nem
tudná megszerezni a hagyatékot, akkor a fiú is ki lesz zárva.
13. Julianus, Digest, XXIII. könyv.
Ha egy emancipált fiú a végrendelet feltételeivel ellentétben megszerzi egy birtok praetori
birtokát, a kijelölt örökös kénytelen lesz átadni neki a birtokhoz tartozó földeket és
rabszolgákat; mert csak úgy igazságos, hogy mindaz, amit a kijelölt örökös a birtokból
szerzett, átkerüljön arra, akit a praetor helyette kijelölt.
1. Ha valakinek két fia van, és egyikük által örökbe ad egy unokát, és őt nevezi ki örökösének,
miután a másik fiút átengedte, felmerül a kérdés, hogy milyen szabályt kell követni ebben az
esetben, és hogy az unoka csak az apja részét kapja-e meg, vagy az örökség teljes részét. Azt
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válaszoltam, hogy amennyiben az unokát örökbe adják és örökösnek nevezik ki, mindaddig,
amíg az apja másnak a fennhatósága alatt áll, vagy emancipálták, a végrendelet feltételeivel
ellentétben nem szerezhet praetoriánus birtokot. Ha azonban az apja meghal, mielőtt a
hagyaték praetoriánus birtokába kerülne, az unoka nem tarthat igényt a hagyatékra.
2. Ha egy apa, miután egy emancipált fiát átadta, másik két fiát az örökösévé nevezi ki, akik
közül az egyik még mindig az ő irányítása alatt áll, a másikat pedig örökbe adta, és az utóbbi
két, a családhoz tartozó unokáját is átadta a végrendeletben, akkor az emancipált fiú, az apja
felügyelete alatt maradt fiú és az örökbefogadásra adott fiú a két gyermekével együtt a
hagyaték egy-egy harmadának birtoklását követelhetik, oly módon, hogy az utóbb említettnek
egy hatodrész, gyermekeinek pedig egy másik hatodrész jár.
3. Ha egy apa, akinek két fia volt, egyiküket emancipálta, akinek maga is gyermeket szült, és
azután a fia helyett az egyik unokáját fogadta örökbe, akit korábban emancipált, és az
emancipált fiú végrendeletében azután halt meg, hogy az emancipált fiú felett rendelkezett,
akkor csak az lenne igazságos, ha a fia helyébe lépő unokának adnának könnyítést, és a
hagyatékot három részre osztanák, oly módon, hogy az apja felügyelete alatt maradt fiúnak
egy rész jutna; a fiú helyett örökbefogadott unoka a másik; és a felszabadított fiú, az unoka
helyére lépő saját fiával együtt a harmadik. És még ha a fiú meg is halna, és helyette egy
másik unokát fogadnának örökbe, a birtokot három részre kell osztani, és méltányos lenne,
hogy a fiú helyett örökbe fogadott unoka ne kapjon kevesebbet, mint amennyit akkor kapott
volna, ha nem őt vették volna az unokák közé, hanem egy idegent fogadtak volna örökbe.
(14) Africanus, Kérdések, IV. könyv.
Ha két emancipált fiú közül az egyiket örökösnek nevezték ki, a másikat pedig a
végrendeletben átengedték, és a kijelöltnek kell a birtokra lépnie, úgy vélik, hogy bár az ilyen
esetre az ediktum kifejezett rendelkezései nem utalnak, az örökösnek kijelölt fiú mégsem
követelheti a birtok praetoriális birtoklását, mert elfogadta apja végrendeletét. Az Ediktum
ugyanis nem teszi lehetővé, hogy az emancipált fiú praetoriánus birtokot szerezzen, ha átvette
a hagyatékot, akár a kijelölt örököstől kapta azt, akár azoktól, akik a praetoriánus törvény
értelmében a végrendelet rendelkezéseivel ellentétesen követelik a birtokot. Meg kell azonban
jegyezni, hogy a praetornak meg kell védenie a kijelölt örököst, aki elfogadja a végrendelet
által ráhagyott hagyatéki részt, feltéve, hogy abból nem kap nagyobb részt, mint amennyire
jogosult lett volna, ha praetoriánus birtokot szerez; és csak ebben a tekintetben sértheti magát.
Ha azonban a hagyaték egy kisebb részének örökösévé nevezték ki, csak ezt a részt tarthatja
meg, és kénytelen lesz kifizetni az idegen örökösöknek járó hagyatékokat. Ha a kijelölt
örökös apai felügyelet alatt áll, és szükségörökös lesz, akkor azt lehet mondani, hogy
követelheti a hagyaték praetoriális birtoklását, feltéve, hogy nem avatkozott bele annak
ügyeibe, mert ha igen, akkor úgy tekintik, hogy ugyanolyan helyzetben van, mint egy
emancipált fiú, mert jóváhagyta apja végrendeletét.
1. Egy fiú, miközben egy örökbefogadó család tagja volt, megnősült és fiút szült, és
örökbefogadó apja halála után emancipálta őt. Úgy ítélték meg, hogy az unoka a praetor
rendeletével a természetes nagyapja végakaratával szemben követelheti a természetes
nagyapja hagyatékának birtokát. Ismétlem, ha egy emancipált fiú, miután magának is született
egy fia, és emancipálta őt, arrogánsnak adja magát, és örökbefogadó apja halála után meghal,
nem lehet kétséges, hogy a praetor rendelete alapján jogosult lenne praetori birtoklásra apja és
nagyapja végrendeletének rendelkezéseivel ellentétben, annak érdekében, hogy
megakadályozza, hogy egyébként kizárják őt mindkettőjük hagyatékából.
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(15) Marciamis, Szabályok, V. könyv.
Ha egy emancipált fiú végrendelettel öröklődik, nem hiszem, hogy a végrendeletben
foglaltakkal ellentétben követelheti a hagyaték praetoriánus birtoklását, ha a kijelölt örökös
csalásra hivatkozva, apja felé fennálló tartozására hivatkozva kivételt tesz; ebben az esetben
ugyanis úgyszólván lemondott arról a jogáról, hogy a hagyaték praetoriánus birtoklását
követelje. Ezt azonban úgy kell érteni, hogy ez akkor is alkalmazható, ha a fiú nem volt
hajlandó a tartozásra hivatkozó örököst a következő kivétellel kizárni: "Ha a hagyaték
birtoklása a végrendelet rendelkezéseivel ellentétben nem adható meg a fiúnak", hanem
inkább a rosszhiszeműségre hivatkozó kivétellel kíván élni.
16. Pomponius, Sabinusról, IV. könyv.
Ha egy emancipált fiú a fiát az utóbbi nagyapjának felügyelete alatt hagyja, és egy idegen
örököst bíz meg azzal, hogy a vagyonát átadja neki, ha a nagyapa felügyelete alól felszabadul,
a nagyapának nem kellene a praetoriánus törvény alapján a birtokot a nagyapának átadni, ha
okkal feltételezhető, hogy az unoka vagyonát elherdálja.
17. Ulpianus, Sabinusról, XXXV. könyv.
Ha egy apa örökbe adja magát, és a fia nem követi őt, mert korábban emancipálták, a fiú nem
követelheti apja birtokának praetoriális birtoklását, mert ez utóbbi egy családhoz tartozott, a
fiú pedig egy másik család tagja. Ezt a véleményt Julianus is elfogadta. Marcellus azonban azt
mondja, hogy szerinte igazságtalannak tűnik, hogy a fiút kizárják a birtok praetori
birtoklásából, azon oknál fogva, hogy apja örökbe adta magát, mert ha a fiú nem adja magát
örökbe, az apja viszont igen, akkor a fiú apa nélkül marad; ez a vélemény nem alaptalan.
18. Hermogenianus, Epitomák a jogról, III. könyv.
Ha azonban egy fiú feltételes örökösödési tilalom alá esik, és a végrendelet rendelkezéseivel
ellentétben követeli a hagyaték praetoriális birtoklását, még ha feltételes örökösnek is
nevezték ki, ki kell zárni a hagyaték birtoklásából; a gyermekek ugyanis pozitív határozat
következtében fosztják meg szüleik birtokától.
(1) A hagyaték és a mortis causa adomány megtartását, valamint a vagyonkezelői jog
gyakorlását megtagadják attól, aki a végrendeletben foglaltakkal ellentétesen szerezte meg
egy birtok praetorianus birtokát; és nincs különbség abban, hogy a hagyatékot közvetlenül
vagy más közreműködésével szerezték-e meg.
19. Tryphoninus, Disputációk, XV. könyv.
Amikor azt mondják, hogy a végrendelet rendelkezéseivel ellentétes birtokot a gyermekek
prétori birtokba vehetik, ezt úgy kell érteni, hogy elegendő, ha apjuk halálakor volt olyan
végrendelet, amely alapján vagy elfogadhatták a birtokot, vagy a prétori rendelet alapján
követelhették annak birtokba vételét; noha egyik sem történt meg, vagy nem történhetett meg
utólag. Ha ugyanis az összes kijelölt örökös és helyetteseik az örökhagyó előtt meghalnának,
és olyan örökös kerülne kinevezésre, aki a végrendelet alapján nem volt képes a birtokba
vételre, akkor hiábavaló lenne a végrendelet rendelkezéseivel ellentétes birtokigénylés, amely
teljesen hatástalan lenne.
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20. Ugyanő, Disputációk, XIX. könyv.
Egy örökhagyó kitagadta a fiát, aki az irányítása alatt állt, és egy másikat, akit emancipált.
Felmerült a kérdés, hogy a felszabadított fiú milyen körülmények között jogosult a hagyaték
praetoriális birtoklására. Azt válaszoltam, hogy ha a kijelölt idegen örökösök elfogadják a
birtokot, akkor az apja irányítása alatt maradt fiút kizárják. Ha azonban az említett örökösök
visszautasítanák azt, amit könnyen megtehetnének, mivel semmit sem kaphatnának belőle a
végrendelet rendelkezéseivel ellentétben praetoriánus birtoklásra jogosult személy miatt, és
mivel az apja irányítása alatt maradt fiú, miután saját urává vált, apja törvényes örököse
lenne; mégis, az emancipált fiú, aki a végrendelet rendelkezéseivel ellentétben praetoriánus
birtoklást követelt, egyedül lenne jogosult rá. Mivel azonban az örökségtől való
megfosztásnak nincs ereje és hatása, ha a végrendelet alapján nem fogadják el a birtokot,
Julianus nagyon helyesen úgy véli, hogy ez nem akadályozhatja meg a megfosztott fiút abban,
hogy a végrendelet rendelkezéseivel ellentétben megszerezze apja birtokának praetoriánus
birtokát. Annak érdekében, hogy a minden más tekintetben érvénytelen végrendelet ne tűnjön
kizárólag az örökösödésből való kitagadás vádja tekintetében hatékonynak, az ügyet a
végrendelkező halálára utalják, hogy a praetor megvédhesse a kitagadott fiút a közvetlen és
egyedüli törvényes örökössel szemben, és biztosítsa számára az örökség felét. Ezért a kijelölt
idegen örökösnek járó haszon megvásárolható, és mivel ő a hagyatékból jogilag semmit sem
szerezhet, a birtokba lépéssel kizárhatja a szülői felügyelet alatt maradó fiút, és a törvény
szerint azt a végrendeletben foglaltakkal ellentétben teljes egészében az emancipált fiúra
ruházza át. Ha azonban a kijelölt örökös visszautasítja a hagyatékot, akkor a kitagadott
örököst, aki most egyedüli örökös lesz, jogosulttá teszi a hagyatékból való részesedésére.
Ugyanis, ahogyan a praetor védi a felszabadított örököst, ha a hagyatékot nem veszik fel, úgy
az apja felügyelete alatt maradt fiút sem szabad teljesen kizárni, ha a hagyatékot elfogadják;
de a felszabadított fiúval szemben ő is igényt tarthat rá, azon az alapon, hogy a végrendelet
semmitmondó.
(1) Lássuk azonban, ha mindkét örökös megkapja az apjuk birtokát, hogy az egyik, akit
emancipáltak, köteles-e hozzájárulni a másikhoz, mivel erre nem kötelezi az ediktum azon
szakasza, amely szerint a végrendelet feltételeivel ellentétben praetoriális birtokot kap, mivel
az a hozzájárulás biztosítékot az emancipált örökös által nyújtandónak rendeli, annak, akinek
a birtokot átadják. Ugyanis az apja irányítása alatt álló örökös a végrendelet rendelkezéseivel
ellentétben nem jogosult a birtok praetoriánus birtoklására, mivel őt kifejezetten kitagadták az
örökségből. A hozzájárulást az Ediktumnak az a szakasza sem követeli meg, amely szerint az
emancipált fiú az apja végrendeleti halála után praetoriánus birtokot kaphat, azon oknál fogva,
hogy bár a testvére lehet a törvényes örökös; az emancipált fiú a fent említett szakasz alapján
mégsem kapja meg a hagyaték praetoriánus birtokát. Attól tartok, hogy a hagyatékot
visszautasító kijelölt örökös cselekedete a fiúnak nem lesz más hasznára, mint hogy lehetővé
teszi számára, hogy apja hagyatékának felét megszerezze; de ezáltal nem fogja megszerezni a
felszabadított fiú vagyonának felét. Ilyen esetben az lesz az eredmény, hogy ha az apja
irányítása alatt álló örökös kisebb részesedésre lesz kijelölve, mint amire egyébként jogosult
lett volna, és ha emancipált testvére megszerezte a birtok praetori birtokát, bár a hozzájárulást
az ediktum szavai jelzik, a praetor döntése révén mégis megtagadják tőle ezt az előnyt. Sokkal
több oka van azonban annak, hogy ő nem részesülhet a hozzájárulásból, mert miután apja
kitagadta őt, a végrendelet rendelkezéseivel ellentétben nem jogosult a birtok praetoriánus
birtoklására; és a birtoknak a kijelölt örökös általi visszautasítása miatt nem lesz jogosult
semmire, mert az emancipált fiú, miután a végrendelet rendelkezéseivel ellentétben a
praetortól birtokot szerzett, a rendes örökös pozícióját foglalja el.
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(2) Az említett emancipált fiú kénytelen lesz a saját részéből kifizetni az elhunyt
gyermekeinek és felmenőinek hagyatékát, de nem az összeset, hanem csak a felét; mert az
apai felügyelet alatt álló fiúnak az örökségből megmaradt része miatt. A hagyatéki
örökösöknek azonban nincs oka arra, hogy pert indítsanak ellene, mivel ő a törvényes örökös.
Ha azonban a végrendelet rendelkezéseivel ellentétesen kapta meg a hagyaték praetoriális
birtokát, még ha a hagyatékot a kijelölt örökös nem is veszi át, akkor is meg kell fizetnie a
végrendelet azon része által biztosított hagyatékokat, amellyel ellentétesen szerezte meg a
birtokot. Ezért ebben az esetben az apai felügyelet alatt maradó fiú helyzete valójában jobb
lesz, mintha nem lett volna kitagadva az örökségből.
21. Modestinus, Pandects, VI. könyv.
Ha valakinek van egy fia, és általa egy unokája, aki a fiát örökbe adja, de az unokáját a
fennhatósága alatt tartja, és a fia, miután később az örökbefogadó apja emancipálta, meghal,
miután idegen örökösöket jelölt ki, a fia, aki a nagyapja fennhatósága alatt maradt, követelheti
apja birtokának praetoriális birtoklását, bár lehet, hogy soha nem volt a nagyapja
fennhatósága alatt. Ezért úgy vélik, hogy nem feltétlenül szükséges, hogy az irányítása alatt
állt; mert ha másként döntenek, és a fiú nem válik szabaddá, annak az unokája, aki a nagyapja
irányítása alatt maradt, a végrendelet rendelkezéseivel ellentétben követelheti a hagyaték
praetoriánus birtoklását.
1. Ugyanez a jogi szabály vonatkozik arra az esetre is, amikor egy fiú, miután emancipálták,
az általa született unoka a nagyapja fennhatósága alatt marad, és ezt követően
örökbefogadással az apjához kerül; vagyis a nagyapja végrendeletében foglaltakkal
ellentétben követelheti a nagyapja birtokának praetoriális birtoklását, mert ezzel az
örökbefogadással nem válik egy másik család tagjává.
2. Ha azonban emancipált fiam egy idegent fogadna örökbe fiának, az említett örökbefogadó
fiú nem követelheti a végrendeletem rendelkezéseivel ellentétben a birtokom praetoriális
birtoklását, azon oknál fogva, hogy soha nem állt velem unokai viszonyban.

5. cím. A hagyaték kifizetéséről, ha a végrendelet rendelkezéseivel
ellentétesen jutnak a hagyaték praetoriális birtokába
1. Ulpianus, Az ediktumról, XL. könyv.
Ez a cím a természetes méltányosság egy olyan elvét tárgyalja, amelyet egy meghatározott
célból vezettek be, nevezetesen azért, hogy azokat, akik a végrendeletet hatástalanná teszik
azáltal, hogy annak rendelkezéseivel ellentétes birtokba jutnak, arra kényszerítsék, hogy
bizonyos személyek, nevezetesen a gyermekek és felmenők, feleségek és menyek javára,
akiknek hozományt hagytak, hagyatékot fizessenek és bizalmi vagyonkezelést végezzenek.
1. A praetor a felmenők és a gyermekek kifejezéseket általános értelemben használja, és nem
határozza meg a különböző rokonsági fokokat ; ezért a végtelenségig fizetni kell nekik. A
praetor nem jelölte meg a különböző személyeket, és azt sem, hogy azok férfi vagy női
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nemhez tartoznak-e. Ezért akár felmenő, akár leszálló ágban bárki követelheti a hagyatékát;
feltéve azonban, hogy a vérrokonsági kötelék fennáll közöttük.
2. Engedélyezzük, hogy azok a gyermekek is igényt tarthassanak a hagyatékukra, akiket az
örökhagyó örökbe adott, vagy akik örökbefogadók, amennyiben haláláig még mindig
gyermekek maradnak.
3. A posztumusz leszármazottakra hagyott hagyatékokat is ki kell fizetni.
2. Julianus, Digest, XXIII. könyv.
Ezért, ha a fiú a felesége terhessége alatt emancipálódik, és a végrendeletben foglaltakkal
ellentétben praetoriális birtokot kap egy birtok felett, köteles lesz kifizetni az unokára hagyott
örökséget.
3. Ulpianus, Az ediktumról, XL. könyv.
Ahol azonban mortis causa adományokat tettek, úgy gondolom, hogy azokat fenn kell tartani;
ha azonban a fent említettektől eltérő személyeknek adományozzák, véleményem szerint a
címzetteket meg kell fosztani tőlük.
1. A praetor azonban csak a leszármazottakra és a felmenőkre gondolt, mert a testvérekre
hagyott örökséget nem számítja bele.
2. Sőt, kizárólag az jár, ami közvetlenül a felmenőikre vagy leszármazottaikra maradt; ha
ugyanis valamit a hozzájuk tartozó rabszolgára vagy a fennhatóságuk alá tartozó személyre
hagynak, akkor az nem illeti meg őket, mert nem azt kérdezzük, hogy a hagyatékot ki
szerezte, hanem azt, hogy ki részesült a megtiszteltetésben.
3. Ha azonban a hagyatékot a fent említett személyek egyikére és egy másikra, akinek nem
kell fizetni, együttesen hagyják, csak az előbbi részére eső rész marad meg.
4. Hasonlóképpen, ha valamelyik személyt arra kötelezik, hogy fizessen ki egy idegennek egy
olyan örökséget, amelyet ő maga hagyott, akkor azt kell mondani, hogy nem szabad kifizetni,
mert ezzel nem fog előnyhöz jutni.
5. Ha Ön olyan esetet javasol, amikor egy idegen személyre hagyatékot hagynak, és őt
kötelezik arra, hogy azt az örökhagyó egyik leszármazottjának vagy felmenőjének fizesse ki,
akkor úgy véljük, hogy a körülmények alapján azt ki kell fizetni.
6. Továbbá, ha a hagyatékot egy idegenre hagyják azzal a feltétellel, hogy azt az örökhagyó
valamelyik leszármazottjának kell kifizetnie, akkor teljesen jogos az a kijelentés, hogy a
prétornak nem szabad megtagadnia tőle a behajtás iránti keresetet.
7. Ismétlem, csak azokat a hagyatékokat kell kifizetniük azoknak a személyeknek, akik a
végrendelet rendelkezéseivel ellentétben a hagyaték felett praetoriális birtokot szereznek.
Ezért igaz, hogy nem fizetendők, ha egy fiú a végrendelet rendelkezéseivel ellentétesen szerez
praetoriánus birtokot.
4. Julianus, Digest, XXIII. könyv.
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Emiatt gyakran előfordul, hogy a kijelölt örökösök visszautasítják a hagyatékot, mert tudják,
hogy egy emancipált fiú a végrendelet rendelkezéseivel ellentétesen követelte vagy követelni
fogja a birtoklást.
(5) Ulpianus, Az ediktumról, XL. könyv.
Egy örökhagyó a serdülőkorban lévő fiát jelölte ki örökösének, és helyettesítésére egy
helyettest nevezett ki, de emancipált fiát átengedte; és mindkét fia később a birtok praetoriális
birtokába jutott. Bizonyos hagyatékokat hagytak, amelyeket a kiskorú helyettesének kellett
kifizetnie, nemcsak a leszármazóknak és felmenőknek, hanem idegeneknek is. Felmerül a
kérdés, hogy ha a serdülőkorú gyermek meghal, vajon a helyettes köteles-e kifizetni a
hagyatékokat. Megállapítható, hogy ha az említett kiskorút terheli a hagyaték, akkor azt csak
az örökhagyó leszármazóinak vagy felmenőinek kell kifizetnie; ha azonban a kiskorú
helyettesét terhelnék a kifizetéssel, akkor a falkai törvények figyelembevételével valamennyi
örökhagyónak ki kell fizetnie azokat; vagyis az apai hagyaték kezébe került felének negyedét,
vagy az egész hagyaték egy nyolcadát megtarthatja.
(1) Ha az említett serdülőkorú gyermeket a hagyatéknak csak egy tizenketted részére nevezik
ki örökösnek, a jobb vélemény az, hogy a helyettesnek a vagyon felét kell járulékfizetési
kötelezettség alá vonnia, majd a hagyatékokat kifizetnie, miután a falkidi törvény által
megengedett negyedrészt visszatartotta; mert még ha a kiskorút a hagyatéknak csak egy
tizenketted részére nevezték is ki örökösnek, a felhalmozás mégis növeli a hagyatékokat,
amelyek a helyettesre hárulnak.
(2) A prétor továbbá azt kívánja, hogy a hagyatékokat minden gyermeknek fizessék ki, kivéve
azokat, akiknek a végrendelet rendelkezéseivel ellentétben birtokot ad, a fent említett
okokból; mivel úgy gondolja, hogy nem szabad megengedni, hogy a rájuk hagyott
hagyatékokat követelhessék, miután prétori birtokot adott nekik. Ezért a gyermeknek el kell
döntenie, hogy a végrendelet rendelkezéseivel ellentétben inkább praetoriánus birtokot kíváne követelni, vagy pedig a hagyatékát. Ha úgy dönt, hogy a végrendelettel szemben jár el, nem
lesz jogosult a hagyatékra; ha elfogadja a hagyatékot, nem követelhet praetoriánus birtokot a
végrendelet rendelkezéseivel ellentétben; ez a jelenlegi gyakorlatunk.
(3) Ha valaki a végrendeletben foglaltakkal ellentétesen jut prétori birtokba egy birtokot, és
utóbb kiderül, hogy nem tartozik a birtokot megillető gyermekek közé, de mégis azok közé
tartozik, akiknek a hagyatékot ki kell fizetni, akkor megállapították, hogy nem fosztható meg
attól a jogától, hogy követelje a hagyatékát, akár a prétori törvény szerinti rendes eljárással,
akár a karboniai ediktum által engedélyezett eljárással.
(4) Ismétlem, a hagyatékot nemcsak akkor lehet visszautasítani, ha valaki praetoriánus
birtokba jutott, hanem akkor is, ha az elhunyt végrendelete alapján kapott valamit. Ebből az
következik, ahogy Julianus mondja, hogy ha egy örökös, aki a végrendelet rendelkezéseivel
ellentétesen szerezte meg a hagyaték praetoriánus birtokát, már a serdülőkorban lévő testvére
helyettesítésére volt kijelölve, kiskorú testvére halála esetén megtagadják tőle a hagyaték
visszaszerzésére irányuló keresetet.
(5) Ha az örökhagyó gyermekei és idegenek között hagyatékot hagynak, bár a falkidi törvény
által előírt levonás valamennyiük esetében megtörténik, és csökkenti a gyermekek hagyatékát;
mégis, mivel a hagyatékot nem fizetik ki az idegeneknek, a gyermekek hagyatékát növelik.
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(6) Ha azonban a hagyaték egy részét a leszármazók vagy felmenők valamelyikére hagyják,
azt ugyanúgy meg kell-e őrizni számára, mint ahogyan az a hagyatékok esetében szokás?
Julianus nagyon helyesen úgy véli, hogy ebben az esetben ugyanazt a szabályt kell betartani a
hagyatékrészre vonatkozóan, mint amit a hagyatékra vonatkozóan elfogadtak. Ezt a
véleményt az isteni Pius egyik rescriptuma is jóváhagyja, mivel a birtokokat nemcsak
tiszteletreméltó címmel ruházzák fel, hanem az ilyen végrendeletek nagyobb
megkülönböztetéssel is bírnak, mint ahol puszta hagyatékot hagynak hátra.
(7) Ezenfelül az ilyen személyeknek csak a teljes részük védelmére kell jogorvoslatot
nyújtani, még akkor is, ha a hagyatékból nagyobb részt hagytak rájuk; ha ugyanis kisebb részt
kaptak volna, csak annyit követelhetnének vissza, amennyit a hagyatékból rájuk hagytak.
Ugyanezt a szabályt kell betartani a hagyatékokra, a bizalmi vagyonra hagyott vagyonra és a
mortis causa adományokra vonatkozóan is.
(8) Kötelezhető-e az, akire a hagyaték egy részét hagyják, arra, hogy a hagyatékot az összes
örökhagyónak vagy csak bizonyos kiváltságos személyeknek fizesse ki? A jobb vélemény
szerint az elfogadott, hogy csak a kiváltságos személyeknek kell fizetni. Nem ő lesz azonban
az egyetlen, akinek ez előnyére válik; mert ha a hagyaték bármelyik része örökséggel terhelt,
akár leszármazókra, felmenőkre, akár idegenekre, nem lehet kétségünk afelől, hogy mindaz,
amit nem az idegeneknek fizetnek ki, a leszármazók és felmenők javára válik. Ezért az
egyetlen eset, amikor az idegeneknek ki nem fizetett hagyatékok azt illetik meg, aki a
végrendelet rendelkezéseivel ellentétben praetoriánus birtokot követel, az az, amikor azokat
nem kell kifizetni olyan örökhagyóknak, akik vagy leszármazók vagy felmenők.
6. Julianus, Digest, XXIII. könyv.
Salvius Aristo Julianusnak, üdvözlet. Egy bizonyos embernek volt egy emancipált fia, és
miután végrendeletében átadta őt, apját és egy idegent nevezett ki örökösének, és apjának
ezen felül még egy örökséget is adott. A fiú a végrendeletben foglaltakkal ellentétben a birtok
praetoriális birtoklását követelte. Kérdezem, hogy ha mindkét örökös belépett volna a
hagyatékba, vagy ha bármelyikük belépett volna, vagy ha egyiküknek sem kellett volna
belépnie, akkor a hagyaték jár-e az apának, és ha igen, akkor mennyi járna neki belőle ? Azt
válaszoltam, hogy gyakran megjegyeztem, hogy az Ediktum azon szakasza, amely szerint az
emancipált fiú, aki a végrendelet rendelkezéseivel ellentétben praetorianus birtokba jutott egy
birtok felett, a gyermekekre és a szülőkre hagyott hagyatékot köteles kifizetni, némileg hibás ;
mert ha a birtok háromnegyedét bárkire is hagynák, az, akire azt hagyják, többre lenne
jogosult, mint az emancipált fiú. Ezt tehát rendeletileg úgy kell szabályozni, hogy az
emancipált fiú megkapja a hagyatékból a maga részét, a kijelölt örökös pedig ne kapjon
többet, mint ő; a hagyaték összegét pedig úgy kell szabályozni, hogy senkinek se fizessenek
többet emiatt, mint amennyi a hagyaték praetoriális birtoklása folytán az emancipált fiú
kezében marad.
7. Tryphoninus, Disputációk, XVI. könyv.
Az isteni Piusnak Tuscius Fuscianushoz, Numídia kormányzójához intézett alkotmánya
szerint ugyanis az örökösökké kinevezett szülőket és gyermekeket teljes részesedésük erejéig
védeni kell, akárcsak a hagyaték esetében, hogy az ilyen személyek örökösökké való
kinevezésük révén ne jussanak többre, mint amennyi arányosan annak a kezébe kerülne, aki a
végrendelet rendelkezéseivel ellentétben a hagyatékot praetoriánus birtokba vette.
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8. Ulpianus, Az ediktumról, XL. könyv.
Lássuk, mit kell értenünk a "teljes részvények" kifejezés alatt. Tegyük fel például, hogy van
két személy, akik a végrendelet rendelkezéseivel ellentétben praetoriánus birtokot szereztek,
és a leszármazók és felmenők között csak egy örökös van, akkor a hagyaték harmada az őket
megillető teljes rész lenne. Ha azonban három olyan személy van, aki a végrendelet
rendelkezéseivel ellentétesen szerezte meg a praetoriánus birtokot, akkor a mindegyiküknek
járó teljes rész egynegyed lesz. Ezt a szabályt a hagyatékok esetében is betartják. Ha azonban
az egyik leszármazó a végrendelet feltételeivel ellentétesen szerez praetoriánus birtokot, és a
leszármazók és felmenők közül többen is kaptak hagyatékot, akkor a szabályt úgy kell
értenünk, hogy az egyik fiú, akit a végrendelettel ellentétesen kaptak meg, jogosult a hagyaték
felére, és az összes többi örökös, aki a leszármazók és felmenők között van, jogosult a
fennmaradó felére.
1. Ha a leszármazók vagy felmenők közül valakit örökösnek és örökösnek is kineveznek, csak
a törvényes hagyatékrészét tartjuk meg neki, vagy a hagyatékát is kifizetjük neki; vagy csak
azt adjuk meg neki, amit a kettő közül választhat? A jobb vélemény az, hogy mindkettőt meg
kell neki őrizni, azonban úgy, hogy mindkettő átvételével ne kapjon többet, mint amennyire a
hagyatékból jogosult.
2. Ha az a személy, akinek a javára a rész megmarad, belép a hagyatékba, az örökhagyó által
adott szabadságjogok az ő elfogadásával szükségszerűen érvényessé válnak. Mindazonáltal
meg kell vizsgálnunk, hogy az, aki belép a hagyatékba, felelősséggel tartozik-e a
rosszhiszeműségre alapított keresetnek. A jobb vélemény az, hogy ha az átjárt örökös
értesítését követően, miután a végrendelet rendelkezéseivel ellentétben a hagyaték
praetoriánus birtokába jutott, elfogadja azt, és megígéri, hogy a másiknak a teljes részét
kifizeti, akkor némileg vétkes lesz, és rosszhiszeműség miatt perelhető lesz, mert
megkárosítja a hagyatékot, mivel a szabadságadományok érvényessé válnak.
3. Ha az örökhagyó feleségére vagy menyére a hozományon felül bármit is hagyott, a
többletet nem kell kifizetni, ha a végrendelet rendelkezéseivel ellentétesen szereztek
praetoriánus birtokot.
4. Semmi kétség, hogy a "meny" kifejezéssel nem az unokák és mások feleségeit jelölik.
5. Továbbá, ha a hozományt megemelik, nem gondolom, hogy a hagyatékot a teljes részre
kellene csökkenteni, ha azt a feleségre vagy a menyre hagyták, mivel ezek a nők jogosultak
rá, mint érvényes tartozásra.
6. A praetor nemcsak a hozományt foglalja magában, mint kiváltságos hagyatékot, hanem azt
is, amit a hozomány helyett hagytak; mint például, ha a hozomány bizonyos
vagyontárgyakból áll, és helyette egy pénzösszeg hagyható, vagy fordítva; feltéve azonban,
hogy kifejezetten kimondják, hogy a pénz a hozomány helyett marad.
9. Paulus, Az ediktumról, XLI. könyv.
A kereset a nőnek jár, még akkor is, ha a hagyaték nagyobb, mint a hozomány.
10. Ulpianus, Az ediktumról, XL. könyv.
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Úgy gondolom, hogy a nőt is meg kell védeni, még akkor is, ha a hozománya helyett a
vagyon egy bizonyos részét örökösnek jelölték ki.
1. Ezen túlmenően megköveteljük, hogy a nő az örökhagyó felesége legyen a halála
időpontjában. Ha a hozományt elsőbbségi hagyatékként a menyére hagyta, és a nő a halála
idején már férjnél volt, a hagyaték semmis, mert a hozomány még nem fizethető ki. Mivel
azonban, amíg a házasság fennáll, az após örököseivel szemben keresetnek adnak helyt, úgy
kell tekinteni, hogy a nőnek joga van a hozománya e kiemelt örökségére igényt tartani.
2. Aki a végrendelet feltételeivel ellentétesen követeli a praetoriánus birtokot, nem köteles a
végrendeletben említett különböző fokozatokban hagyott összes hagyatékot kifizetni, hanem
csak azokat, amelyeket abban a fokban hagynak, amely ellenében a praetoriánus birtokot
megszerezte. Ugyanis a birtoklás néha egy másik fokozattal szemben követelhető, amelyben a
hagyatékokat ki kell fizetni; mint például, amikor az örökhagyó két örökösödési fokot
állapított meg, és emancipált fiát átadta, és mégis mindkét fokon leszármazókra és felmenőkre
hagyatékokat hagyott. Julianus azt mondja, hogy ha az első fokon kijelöltek közül még él
valaki, akkor a praetoriánus birtokba jutó személynek ki kell fizetnie az első fokon a
gyermekekre és a szülőkre hagyott hagyatékokat; ha azonban egyikük sem él, akkor a
második fokon maradtakat a második fokon lévő személyeknek kell kifizetnie. Ha azonban az
örökhagyó halálakor sem az első, sem a második fokhoz tartozó személyek közül senki sem
él, akkor úgy tűnik, hogy az örökhagyó fia ab intestato jogosult a praetoriánus birtoklásra, és a
hagyatékokat nem kell kifizetnie senkinek. Ha azonban a kijelölt örökösök az örökhagyó
halála után és a hagyaték elfogadása előtt halnának meg, úgy tűnik, hogy a praetoriánus
birtoklásra vonatkozó igényt velük szemben kell érvényesíteni; és az őket terhelő
hagyatékokat nem kell kifizetni, hanem csak azokat, amelyekkel a helyettesítőket terhelték.
11. Paulus, Az ediktumról, XLI. könyv.
Amennyiben az örökhagyó halálakor a kijelölt örökös és a helyettesítő is él, úgy véljük, hogy
a kijelölt örökösre terhelt hagyatékot ki kell fizetni, még akkor is, ha senki sem léphet be a
hagyatékba.
12. Ulpianus, Az ediktumról, XL. könyv.
Akár elfogadják a kijelölt örökösök a hagyatékot, akár nem, azt kell mondani, hogy a rájuk
háruló hagyatékot ki kell fizetni, bár a második fokon kijelöltek elfogadhatják a hagyatékot,
miután az elsők elutasították azt.
13. Tryphoninus, Disputációk, II. könyv.
Azt is megállapítjuk, hogy a helyettesítéssel terhelt hagyatékot akkor kell kifizetni, ha a
kijelölt örökös nem teljesített olyan feltételt, amely nem állt a hatáskörében. Ha ugyanis nem
teljesítette azt, holott lehetősége lett volna rá, akkor úgy kell tekinteni, hogy ugyanolyan
helyzetben van, mint az az örökös, aki megtagadja a hagyaték elfogadását, mivel nem lesz
jogosult semmilyen haszonra abból, és megérdemelten, mivel nem tartotta be a feltételt.
14. Ulpianus, Az ediktumról, XIV. könyv.
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Előfordul, hogy valaki a végrendelet rendelkezéseivel ellentétesen, a végrendelet
rendelkezései szerint őt megillető jog révén jut a hagyaték praetoriánus birtokába; például
amikor egy emancipált fiút neveznek ki örökösnek, és a végrendeletben egy másik emancipált
fiút átengednek, és a kijelölt örökös a végrendelet rendelkezéseivel ellentétesen jut a
praetoriánus birtokba, az átengedett örökös pedig elmulasztja kérelmezni azt. Ebben az
esetben teljesen világos, hogy az előbbi kötelezhető az összes hagyaték megfizetésére,
éppúgy, mintha nem vették volna igénybe az ediktumot; ugyanis az átengedett emancipált fiú
balesete nem lehet a kijelölt örökös számára nyereség forrása, pusztán azért, mert az
átengedett nem élt a jogával.
1. Ha egy fiút az örökhagyó örökösnek nevezett ki, és az egyik leszármazójának vagy
felmenőjének hagyatékkal terheli, és a többiekkel együtt a végrendelet feltételeivel ellentétben
a hagyaték praetoriánus birtokába jut; jobb, ha úgy határoznak, hogy mindazokat, akik a
végrendelet feltételeivel ellentétben praetoriánus birtokba jutottak, kötelezni kell e hagyaték
megfizetésére.
(15) Paulus, Az ediktumról, XLI. könyv.
Ha az apai felügyelet alatt álló fiú öröklődik, nem köteles a hagyatékot kifizetni, még akkor
sem, ha a végrendelet feltételeivel ellentétben követeli a birtok birtoklását; mert a birtokot a
végrendelet alapján kapja meg, és nem azáltal, hogy prétori birtokot követelt. A csalásra
alapított kivétel nem sérti a jogait; és abszurd lenne, ha kötelezni kellene őt a hagyaték
megfizetésére, mert praetoriánus birtokot követelt; mivel e nélkül törvényes örökösként
jogosult lenne a teljes hagyatékra. Miből következően, ha két örökös van, akik átmentek,
nevezetesen az egyik, aki emancipálódott, a másik, aki még atyai felügyelet alatt állt, egyes
hatóságok úgy vélik, hogy az emancipálódott örökös nem köteles a hagyatékokat megfizetni,
mert testvére cselekedete által a hagyaték felét kapta meg, holott ha nem követelte volna,
akkor az egészre jogosult lett volna. Mi a teendő tehát, ha a törvényes örökös átszállt? Az
imént említett szabály alkalmazandó. Ha azonban olyan örököst neveztek ki, aki rendelkezik
az apja végrendeleteivel, akkor is felelősséggel kell tartoznia az örökhagyóknak, még akkor
is, ha nem követeli a hagyaték praetoriális birtokba vételét.
1. Ha azonban az egyik fiút, akit felszabadítottak, örökösnek nevezik ki, a másikat pedig
átengedik, és mindketten a végrendeletben foglaltakkal ellentétben a hagyaték praetoriális
birtokába jutnak, akkor az, akit örökösnek neveztek ki, és az is, akit átengedtek, köteles a
hagyatékot megfizetni. Ha azonban a kijelölt örökös az egyetlen, aki a végrendelet
rendelkezéseivel ellentétben praetoriánus birtokba jutott, akkor a hagyatékot valamennyi
örökösnek meg kell fizetnie, ugyanúgy, mintha ő fogadta volna el a hagyatékot. Ha azonban
elfogadná a hagyatékot, és az, akit átjárt, praetoriánus birtokba jutna, ez utóbbi csak a
kiváltságosoknak köteles a hagyatékokat kifizetni. A kijelölt örökössel kapcsolatban felmerül
egy kérdés, és számos hatóság úgy véli, hogy a kiváltságos személyeknek kell kifizetnie a
hagyatékokat. Én ezt a véleményt tartom helyesnek, mivel a praetor védi őt, azon oknál fogva,
hogy ő az egyik gyermek, aki a végrendelet rendelkezéseivel ellentétben követelheti a
hagyaték birtoklását.
2. A hagyaték felére való hivatkozással akkor is védelmet kell élveznie, ha ennél nagyobb
részre, vagy pontosan a felére nevezték ki örökösnek. Ha a felénél kevesebb örökségre
jelölték ki, úgy véljük, hogy nem illeti meg nagyobb összegű védelem, mint amennyire őt
kijelölték; hiszen hogyan is lehetne többre jogosult, hiszen nem szerzett praetoriális birtokot a
hagyaték felett, és nem jelölték ki nagyobb részre örökösnek ?
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3. Nem adható örökség olyan nőnek, aki nem hozott hozományt a férjének, még akkor sem,
ha azt a hozomány visszaadása ürügyén hagyják rá.
4. Ha egy idegen örököst azzal a feltétellel jelölnek ki, hogy a hagyatékot egy kiváltságos
személyre kell hagyni, ha tíz aurei-t fizet az örökösnek, akkor a hagyaték visszaszerzésére
irányuló keresetnek van helye, ha azt bárkinek fizeti, aki a végrendelet rendelkezései ellenére
jutott a hagyaték birtokába, de nem, ha azt a kijelölt örökösnek fizeti; mert abszurd, hogy ő
élvezze a hagyaték hasznát, és a másik viselje a hagyaték kifizetésének terhét. Ha azonban
arra köteleznék, hogy fizesse ki Titiusnak, akkor nem neki, hanem a fiának kell kifizetnie.
16. Ulpianus, Disputációk, IV. könyv.
Ha feltételezzük két gyermek esetét, akik közül az egyiket, mivel apja felügyelete alatt állt,
végrendeletében átadta, a másikat pedig, miután emancipálták, ő maga jelölte ki örökösének,
akkor az Ediktum a szülői felügyelet alatt álló gyermekre vonatkozik. Ha mindketten a
végrendelet rendelkezéseivel ellentétben praetoriális birtokot követelnének, az, aki az apja
fennhatósága alatt maradt, nem lesz köteles a hagyatékot az örökhagyó leszármazóinak és
felmenőinek kifizetni, mivel a vagyon ab intestato illeti meg. De lehet-e azt mondani, hogy az
emancipált fiúnak nem kellene azokat magának megfizetnie, mert olyasvalaki fosztotta meg a
hagyatéktól, aki nem lenne köteles azokat megfizetni, ha egyedül lenne? A jobb vélemény az,
hogy ez utóbbinak mindenképpen meg kell fizetnie a hagyatékokat a leszármazóknak és
felmenőknek; ezért ha a végrendelet rendelkezéseivel ellentétben nem jutott praetoriánus
birtokba, akkor azt kell mondani, hogy a hagyaték felére vonatkozóan védelmet kell élveznie,
és a hagyatékokat az örökhagyó törvényes képviselőinek kell megfizetnie. Kételkedem abban,
hogy köteles lesz-e az összes örökhagyónak fizetni; mégis, azon oknál fogva, hogy az
örökhagyó vagyonát teljes mértékben ő élvezi, teljes mértékben eleget kell tennie a
végrendelet szerinti kötelességének, amennyiben a hagyatékból rá eső részről van szó.
17. Ulpianus, Digest, XXXVI. könyv.
Ha egy emancipált fiú végrendeletében átment, és apja idegen örököst nevezett ki, és őt bízta
meg az említett örökös csalása folytán elveszett vagyon átadásával, miután a hagyatékot
elfogadták, a praetoriánus keresetnek az emancipált fiú ellen, vagyis annak javára, akinek a
fiú köteles volt a hagyatékot kifizetni, helyt kell adni; mert a praetor szándéka az, hogy a
végrendelet feltételeivel ellentétes birtokot más személyek jogainak sérelme nélkül adják át.
(18) Africanus, Kérdések, IV. könyv.
Egy fia és egy unokája az apja irányítása alatt állt, az apja örököseivé nevezték ki őket, és az
örökhagyó ezen túlmenően az unokára hagyott örökséget. Az utóbbi apja, egy másik fiú, aki
felszabadult, követelte a birtok praetoriális birtoklását, az unoka pedig megelégedett a
hagyatékkal. Egyes hatóságok azon a véleményen voltak, hogy a hagyaték visszaszerzése
iránti keresetet az unokának kell megadni egyedül az apja fennhatósága alatt maradt fiú ellen,
mivel az nem veszített semmit, és a felszabadított fiú megkapta a fiú részesedését, amelyet
nem lehetett hagyatékkal terhelni. Az igazságosabb döntés az, hogy a kereset csak az
emancipált fiú ellen indulhatna, éspedig legfeljebb a hagyaték egynegyedére,
19. Ugyanaz, kérdések, V. könyv.
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Azért, mert ha az összes örökös követelné a birtok praetoriális birtoklását, akkor annak fele az
unoka és az apja között oszlana meg.
20. Marcianus, Szabályok, IV. könyv.
Ha az emancipált fiú a végrendelet rendelkezéseivel ellentétesen követeli a praetoriánus
birtoklást, akkor megállapítható, hogy az örökhagyó leszármazottait és felmenőit meg kell
védeni. Ha azonban az örökhagyó különböző mortis causa adományokat tett kiváltságos
személyeknek, ezeknek arányosan hozzá kell járulniuk az emancipált fiú részéhez, ahogyan ez
a hagyaték és a hagyaték felosztása esetén is történik.
1. Ha azonban az apa végrendelet nélkül hal meg, a fia nem panaszkodhat a mortis causa
adományozásra, mivel nem kerül sor hagyatékátruházásra.
21. Papinianus, Kérdések, XIII. könyv.
Ha a kiváltságos személyt a törvény alapján megillető hagyatéki részt visszautasítják, a prétori
birtokot kapott fiú részesedik ebből a részből, de a hagyatékot nem fizetheti ki másnak, mint a
kiváltságos személyeknek.
22. Ugyanaz, Vélemények, V. könyv.
Ha a végrendelet rendelkezéseivel ellentétben a hagyaték praetoriánus birtoklását egy
emancipált fiúnak adják, aki átment, a másik fiú, azaz a kijelölt örökös, aki szintén
praetoriánus birtokot kapott, vagy aki, mivel megelégedett azzal, amit a polgári jog szerint
megszerzett, nem kéri a praetoriánus birtoklást, nem lesz jogosult az esetlegesen ráhagyott
kedvezményes hagyatékra.
23. Hermogenianus, Epitomák a jogról, III. könyv.
Azok, akikről az isteni Pius kijelentette, hogy vagy a rájuk hagyottakat, vagy a hagyatékból
való törvényes részesedésüket megtarthatják, semmit sem kaphatnak azoktól a rabszolgáktól,
akik a végrendelet rendelkezéseivel ellentétesen adott pretoriánus birtoklás miatt nem tudták
szabadságukat biztosítani.
24. Tryphoninus, Disputációk, XVI. könyv.
A következő kérdés merült fel: azt, akire hagyatékot hagytak, be kell-e számítani a gyermekek
közé, hogy azt a végrendelet rendelkezéseivel ellentétben a hagyaték praetoriális birtokába
jutott fiú kifizethesse neki? Úgy határoztak, hogy ezt a jelleget akkor kell fenntartania, amikor
a hagyaték kifizetése megkezdődik.
25. Marcellus, Digest, IX. könyv.
Egy bizonyos férfi, aki emancipálta a fiát, és az unokáját a felügyelete alatt tartotta, kitagadta
a fiát, az unokáját nevezte ki örökösnek a vagyona egy bizonyos részére, és a másik
emancipált fiát átadta a végrendeletében. Fenntartható, hogy az unokának joga volt a
végrendelet rendelkezéseivel ellentétben a birtok praetoriánus birtoklását követelni; ugyanis a
praetoriánus birtoklást annak a résznek az arányában osztják szét, amelyet mindenki
megkapott volna végrendelet esetén, ha az apa nem lett volna rendes örökös.
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1. Egy örökhagyó, akinek a fiát örökbe fogadták, örökösnek az unokáját jelölte ki, akit a fia
később nemzett, és az emancipált fiúról lemondott. Az említett unoka jogosult lesz-e az
ediktum alapján a hagyaték praetoriális birtoklására? Mindazonáltal meg kellene őt védeni,
ahogyan a felmenőket és leszármazókat is, akiknek a végrendelet rendelkezéseivel
ellentétesen prétori birtokot szerzett örökösöknek kell hagyatékot fizetniük.
2. Ha az örökhagyó az említett fiától egy vagy több unokát tartott volna fenn a felügyelete
alatt, akkor kétségtelen, hogy őt vagy őket ugyanolyan mértékben kell védeni, mintha a fia
által született unokát vagy az elhunyt anyját nevezték volna ki örökösnek, hiszen hozzájuk
hasonlítható.

6. cím. A vagyon összevonásáról
1. Ulpianus, Az ediktumról, XL. könyv.
E cím tárgya nyilvánvalóan méltányos; a praetor ugyanis megengedi, hogy az emancipált
gyermekek a végrendelet feltételeivel ellentétben birtokba vehessék a birtokot, és így az apai
birtokon osztoznak azokkal, akik az örökhagyó irányítása alatt álltak; és emiatt úgy gondolja,
hogy azoknak, akik apjuk vagyonát meg akarják szerezni, minden saját vagyonukat a
hagyaték tömegébe kell helyezniük.
1. A kolláció mindazokat érinti, akiknek praetoriális birtokot adtak.
2. Nyilvánvaló, hogy ha a prétor teljes visszaszolgáltatást ad a kiskorúnak vagy bárki másnak,
aki jogosult rá, akkor egyben visszaadja neki azt a jogot is, hogy a végrendelet
rendelkezéseivel ellentétben birtokba vehesse a hagyatékot, amellyel nem élt, és emellett
visszaadja neki a kolláció előnyét is.
3. Ha egy fiú, aki az apja irányítása alatt áll, a hagyaték háromnegyedére, egy idegen pedig a
fennmaradó negyedre lesz örökös, Julianus szerint az emancipált fiú, aki a végrendelet
rendelkezéseivel ellentétesen szerezte meg a praetoriánus birtokot, csak a hagyaték
negyedének arányában lesz kénytelen a saját vagyonát kollaborálni, mert csak ettől fosztotta
meg a testvérét. E véleményének bizonyítékaként Pomponius azt állítja, hogy az emancipált
fiú csak az örökhagyó unokáival köteles összevonni a vagyonát, akik a saját fiai voltak.
4. Egy apa a fiát, akit a felügyelete alatt tartott, egy idegent pedig az örökösévé nevezett ki, és
végrendeletében egy emancipált fiút hagyott örökül. Mindkét fiú a végrendeletben
foglaltakkal ellentétben praetoriális birtokot szerzett a birtokán. Megállapítható, és nem
helytelenül, hogy az emancipált fiúnak csak a vagyon azon részének arányában kell collatiót
kötnie testvérével, amelytől megfosztotta őt; mert ha az apa ellenőrzése alatt álló fiú a vagyon
kevesebb mint felére lett volna örökösként kijelölve, igazságtalannak tűnne, hogy collatiót
követeljenek attól, akin keresztül a másik fiú nagyobb részt szerzett apja vagyonából.
5. Ezért az összeütközésnek olyan gyakran van alapja, amikor az apai fennhatóság alatt álló
örökösnek bármilyen kellemetlenséget okoz a felszabadított örökös beavatkozása. Ahol
azonban ez nem így van, ott nincs ok az összevonásra.
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6. Ezen túlmenően természetesen nem szükséges, hogy az emancipált fiú a hagyaték
tömegébe helyezze a vagyonát, ha azt apja végrendelete révén kapta, és nem kapott többet,
mint amennyit az apja ráhagyott.
7. Ha a hagyaték felét örökségként kapta, vagy annyit, amennyit a végrendelet
rendelkezéseivel ellentétben praetoriánus birtoklással megkaphatott, akkor azt kell mondani,
hogy nem lehet őt kolláció alá vonni.
8. Julianus ugyanott azt mondja, hogy ha az emancipált fiú által megszerzett praetori birtok
után az apai felügyelet alatt álló fiú meghal, az előbbi kötelezhető arra, hogy vagyonát úgy
ossza össze, hogy annyit adjon unokaöccsének, amennyit ő maga is adományozott volna
testvérének, ha élne. Ha azonban a rendes örökös meghal, mielőtt a birtok praetoriális
birtokba jutott volna, azt mondja, hogy a praetornak meg kell védenie az örökösét annak a
résznek a mértékéig, amelyre az apai felügyelet alatt álló fiú örökösnek volt kijelölve, feltéve,
hogy ez nem haladja meg a birtokrészét; de nem engedi meg, hogy ebben az esetben collationt
kérjen, mert a praetoriális birtokba jutás nem lép hatályba.
9. A prétor ismét elrendeli az összeírást, hogy elegendő biztosítékot nyújthassanak.
Pomponius azt mondja, hogy a biztosítékot kezességvállalás útján kell nyújtani; de nézzük
meg, hogy biztosítható-e zálogok letétbe helyezésével is. Pomponius az Ediktumról szóló
hetvenkilencedik könyvében azt állítja, hogy a kolláció biztosítékát jogszerűen lehet
kezességgel vagy zálogjoggal nyújtani; és én egyetértek ezzel a véleménnyel.
10. Ha a testvér nem tud biztosítékot nyújtani, akkor ki kell jelölni egy gondnokot a részének,
akinél a hagyatékból kapott pénzt letétbe kell helyezni, hogy az emancipált fiú megkaphassa a
befizetett összeget, miután a saját vagyonát a hagyaték tömegébe helyezte. Ha azonban
makacssága miatt a hagyatékból való részesedésének behajtására irányuló keresetet elutasítják
tőle, miután letétbe helyezte az óvadékot, visszaszerezheti korábbi jogait.
11. Sőt, bár a prétori ediktum említi a kötelezvényt, Pomponius az ediktum hetvenkilencedik
könyvében mégis azt állítja, hogy még magának a vagyonnak az összevonása is megtörténhet;
ugyanis megjegyzi, hogy az összevonás történhet a tényleges vagyon átadásával vagy egy
kötelezvény végrehajtásával. Ezért, mint mondja, az emancipált örökös felosztja a vagyonát a
testvéreivel, és bár nem ad biztosítékot, az Ediktum feltételeinek eleget tesz. Azt is
megállapíthatjuk, hogy azok akkor teljesülnek, ha a vagyon egy részét megosztja velük, és
biztosítékot ad a további hozzájárulásra. Mivel azonban egyes tárgyak rejtve maradhatnak, az,
aki nem nyújt biztosítékot, még akkor sem teljesíti kellőképpen a kollációt, ha megosztja a
vagyonát. Ha azonban ismert, hogy miből áll az emancipált fiú vagyona, akkor annak
felosztása elegendő kollációnak minősül. Ha ez nem ismert, de azt mondják, hogy bizonyos
dolgok nem kerültek a közös tömegbe, akkor a bizonytalanságuk miatt biztosítékot kell adni.
12. De még ha a felszabadított fiú csak annyi saját vagyonát helyezi is az apja hagyatékának
tömegébe, amennyi a kolláción kívül megilleti, akkor is azt mondják, hogy kellőképpen
hozzájárult. Ugyanez a szabály vonatkozik arra az esetre is, ha egy adós váltóját adja át a
hagyatéknak, vagy egy földterületet, vagy bármilyen más vagyontárgyat ad át ahelyett, amit a
közös masszába kellene helyeznie.
13. Ha az emancipált fiú két testvérével köteles collációt kötni, és ezt az egyikkel megteszi, a
másikkal azonban nem, akár biztosítékot ad neki, akár a saját vagyonát osztja meg vele, meg

1775
kell vizsgálni, hogy csak a hagyaték egyhatodát veszíti-e el, vagy a teljes harmadától is meg
kell fosztani. Úgy vélem, hogy ha makacskodásból nem nyújt biztosítékot, akkor a teljes
harmad visszaszerzésére irányuló keresetet el kell utasítani; mivel nem tekinthető úgy, hogy
biztosítékot adott volna az, aki nem gondoskodott az összes érdekelt fél kártalanításáról. Ha
azonban nem képes azt megadni, akkor csak a hatodrész visszaszerzésére irányuló keresetet
kell megtagadni tőle; oly módon azonban, hogy a kollokációs kötelezvény hiányát a fent
említett egyéb eszközökkel pótolhatja, vagy pedig vagyonának megőrzésére gondnokot lehet
kirendelni. Valamilyen engedményt kell azonban tenni annak, aki más okból, mint
makacsságból, nem teljes mértékben járul hozzá.
14. Az örökbefogadó családhoz tartozó gyermek kollációra kényszerül; vagyis nem ő maga,
hanem az a személy, akinek a fennhatósága alá tartozik, ha erre felszólítják, ha a végrendelet
rendelkezéseivel ellentétben inkább praetoriális birtokot kíván szerezni. Nyilvánvaló, hogy ha
örökbefogadó apja emancipálja őt, mielőtt a birtok praetoriánus birtoklását követelné, nem
lesz köteles collationt tenni, és ezt az Isteni Testvérek egyik rescriptuma kimondta; feltéve
azonban, hogy az emancipált örökbefogadott fiú felmenti testvéreit a collation alól, ha ez
csalás nélkül történt.
15. Sem a castrense peculium, sem a quasi castrense peculium nem képezi a testvérek közötti
kolláció tárgyát; mivel számos birodalmi konstitúcióban rögzítették, hogy az ilyen vagyon
kizárólag az egyes személyeké.
16. De lássuk, vajon lehet-e valakit arra kényszeríteni, hogy a hagyaték közös tömegébe
helyezze azt a vagyont, amelyet az apa adott, vagy amely még mindig esedékes és fizetendő
valamilyen hivatal miatt. Papinianus a Kérdések tizenharmadik könyvében azt mondja, hogy
nem lehet arra kényszeríteni, hogy az ilyen vagyont a közös masszába helyezze; mert azt a
hivatalhoz kapcsolódó kötelezettségek miatt magánjellegűnek kell tekinteni. Ha azonban
mégis esedékes lenne, a kérdést úgy kell rendezni, hogy ne egyedül az feleljen a tartozásért,
aki a tisztséget megszerezte, hanem a közös teher valamennyi örököst terhelje.
17. Ha egy fiú, aki ellenséges fogságba esett, apja halála után visszatér, még akkor is, ha
akkoriban nem rendelkezett vagyonnal, amíg az ellenség kezén volt, mégis engedélyezik neki,
hogy prétori birtokot szerezzen a birtok felett, és össze kell állítania azt a vagyont, amellyel
apja halálakor rendelkezett volna, ha nem esett volna fogságba. Az összeírást akkor is neki
kell elvégeznie, ha kiderül, hogy apja halálakor váltságdíjat kapott az ellenségtől.
18. Ha egy emancipált fiúra hagyatékot hagynak, amely apja halálának időpontjában lép
hatályba, a fiúnak is össze kell állítania a hagyatékot.
19. Ha egy apát örökösnek neveznek ki, és a fiának hagyatékot hagynak rá, amelyet halálakor
kell kifizetni, akkor ez is a kolláció tárgya kell, hogy legyen, mivel a hagyaték érvényes?
Tény, hogy ezt ugyanúgy kell tekinteni, mintha az apa halála után hagyta volna, és a fiú nem
lesz kénytelen azt a hagyaték tömegébe helyezni, mivel apja halálakor nem tartozott hozzá.
20. Ha egy emancipált fiú hozományt kapott a feleségétől, nem köteles azt a hagyaték
tömegébe helyezni, még akkor sem, ha a felesége az örökhagyó halála előtt meghalt.
21. Ha egy serdülőkor alatti kiskorút arrogáltak, az isteni Pius egyik rescriptuma szerint a
birtok egynegyedére lesz jogosult; de nézzük meg, hogy ha természetes apja birtokának
praetoriális birtokára tart igényt, kell-e az említett negyedrészre kollációval rendelkeznie. Ez a
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kérdés csupán az, hogy le kell-e mondania a negyedrészre vonatkozó keresetjogáról az
örökösének, vagy sem. A jobb vélemény az, hogy az örökösére száll át, mivel a kereset
személyes, és ezért biztosítékot kell adnia, hogy a negyedrészt a hagyaték tömegébe helyezze.
Erre azonban csak akkor kerül sor, ha a negyedrész megszerzéséhez való jog már
megalapozott; mert ha az örökbefogadó, aki az örököst emancipálta, még él, azt kell mondani,
hogy nincs ok arra, hogy biztosítékot nyújtson; mert a kolláció reménye még korai, mivel ő,
akinek a negyedrész jár, még él.
22. Ha annak a személynek, akinek a vagyonát össze kell foglalnia, van egy fia, aki peculium,
castrense birtokában van, nem kényszeríthető arra, hogy a peculiumot a hagyaték tömegébe
helyezze. Ha azonban a fiú, aki a castrense peculiummal rendelkezett, és akinek a birtokát a
praetoriánus ediktum alapján követelték, akkor már meghalt, kötelezhető-e az apa arra, hogy a
peculiumot collation alá vonja? Mivel nem szükséges, hogy az apa igényt tartson rá, azt kell
mondani, hogy azt a hagyaték tömegébe kell helyezni; mert azt sem nem szerzik meg, sem
nem veszik el. Továbbá úgy vélem, hogy ha a fiú által kijelölt örökös nem fogadja el a
hagyatékot, és helyette kellene egy helyettes, a peculiumot a hagyaték tömegébe kell helyezni,
azon oknál fogva, hogy azt ekkor sem nem szerzik meg, sem nem idegenítik el.
23. Ezen túlmenően, az összeírásra akkor is sor kell, hogy kerüljön, ha a vagyon már nem az
emancipált fiú tulajdona, és ő csalással próbálta elkerülni, hogy a birtokába kerüljön. Ezt
azonban úgy kell érteni, hogy csak akkor lesz a collation tárgya, ha csalárd módon mondott le
a birtoklásról, de ha azért tett valamit, hogy elkerülje a vagyon megszerzését, akkor nem lesz
collation tárgya; mert ebben az esetben saját maga ellen cselszövést követett el.
24. A különböző részekből a következőképpen kell összeadni: például, ha van két fiú, aki az
apjuk felügyelete alatt áll, és van egy másik, akinek, miután felszabadult, háromszáz saját
aurei van, kétszázat kell adnia a testvéreinek, miután száz aureit megtartott magának; mert így
egyenlően osztozik velük, még akkor is, ha ő az, aki általában nem szokott összeadni. Ha
azonban két emancipált fiú van, akiknek háromszáz aurei van, és közülük kettő az apjuk
ellenőrzése alatt áll, akkor is azt kell mondani, hogy mindegyiküknek száz aurei-t kell
hozzájárulnia minden egyes testvérnek, aki az apai ellenőrzés alatt áll, és száz aurei-t kell
megtartania; de maguk az emancipált testvérek nem lesznek kötelesek kollációra egymással.
25. A hozomány összeszedése ugyanígy történik, hogy aki azt teszi, az magát is azok közé
sorolja, akik osztoznak rajta.
(2) Ulpianus, Az ediktumról, XLI. könyv.
Amikor azt mondjuk, hogy egy unoka, aki nagyapja halála után született, egy emancipált fiú
nevében prétori birtokot szerezhet az utóbbi birtokán, akkor azt kell megállapítani, hogy az ő
birtoka kolláció alá esik; bár nem mondhatjuk, hogy az, aki még meg sem született, nagyapja
halálakor birtokolta a birtokot. Ezért a vagyont a hagyaték tömegébe kell helyeznie,
függetlenül attól, hogy az egészet az apjától kapta-e, vagy csupán örökségként.
1. A fiú vagyonán azt értik, ami a tartozásai levonása után megmaradt. Ha azonban
feltételesen tartozik egy pénzösszeggel, akkor azt nem kell azonnal levonni, hanem még
mindig a hagyaték tömegébe kell helyezni. Másrészt az apja irányítása alatt álló fiúnak
biztosítékot kell adnia arra, hogy a feltétel teljesülése esetén megvédi őt arra a részre
vonatkozóan, amelyből collationt tett.
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2. Ha az apa halála után a vagyon elveszett, anélkül, hogy az emancipált fiú hibáztatható
lenne, felmerül a kérdés, hogy ki viseli a veszteséget? Számos hatóság úgy véli, hogy a csalás
vagy gondatlanság nélkül elveszett vagyontárgyakat nem kell a collation terheinek alávetni; és
ez érthető azokból a szavakból, amelyekkel a praetor elrendeli a vagyon collation alá vetését,
egy megbízható polgár megítélése szerint; mert egy megbízható polgár nem döntene úgy,
hogy collation alá esik az a vagyon, amellyel egy személy már nem rendelkezik, és amelyet
sem csalás, sem gondatlanság miatt nem veszített el.
3. Az olyan vagyontárgyakat, amelyek egy megállapodás alapján feltételesen járnak, az
emancipált fiúnak a hagyaték tömegébe kell helyeznie. Más a szabály a feltételes hagyatékra
vonatkozóan; ugyanis még akkor is, ha az apja irányítása alatt áll, és a feltételnek az utóbbi
halála után kell eleget tenni, ő maga jogosult lesz a keresetre.
4. Ha az emancipált fiú pert indít valaki ellen az általa elkövetett sérelem miatt, nem kell azt a
kolláció tárgyává tennie; mivel az ilyen jellegű eljárást inkább a bosszú kielégítése, mint a
pénz visszaszerzése érdekében indítják. Ha azonban lopásból eredő perrel rendelkezik, akkor
azt is össze kell foglalnia.
5. Ha három emancipált fiú van, és két olyan is, aki az apja irányítása alatt áll, Gaius Cassius
a Polgári törvénykönyv hetedik könyvében azt mondja, hogy az emancipált fiúknak a
magánvagyonuk egyharmadát kell összeadniuk; így, bár nem járulnak hozzá egymáshoz,
mégis egy személynek tekinthetők. Ne tekintsék magukat rossz bánásmódban, ha többet
járulnak hozzá, és kevesebbet kapnak; mert hatalmukban állt, hogy ne kérvényezzék a birtok
praetoriális birtoklását. Julianus is egyetért Cassius véleményével.
6. Ha egy emancipált unoka, aki egy emancipált fiútól született, apja és nagyapja halála után
mindkettőjük birtokát praetoriális birtokba kapja, mivel mindkettőjük hagyott egy-egy
megfelelő örököst, akkor a következőképpen magyarázható a felosztás: ha például száz aurei
értékű vagyonnal rendelkezik, ötvenet kell adnia nagybátyjának, ötvenet pedig testvérének,
mert ez az arány akár magukat a személyeket, akár az őket megillető birtokrészeket vesszük
figyelembe.
7. Ha két emancipált unoka, egy elhunyt fiú utódja, aki nagyapja hagyatékának praetoriális
birtoklását követeli, felmerül a kérdés, hogy a vagyon felét vagy egynegyedét kell-e
nagybátyjuknak adományozniuk kolláció címén. A jobb vélemény az, hogy mindkettőjüknek
a vagyonuk felével kell hozzájárulnia, mert ha nagyapjuk életében, és amíg a nagyapa
irányítása alatt álltak, kaptak volna például kétszáz aurei-t, akkor a fiúnak száz, a két
testvérnek pedig kétszáz aurei járna a nagyapa vagyonából.
8. Ha két emancipált fiú követeli egy birtok praetoriális birtokát, és az egyikük collatiót tesz, a
másik pedig nem, akkor az utóbbi részesedése csak az apai felügyelet alatt álló fiú javára
válik, nem pedig az emancipáltéra, mivel az apai felügyelet alatt álló miatt a másiktól
megtagadják a keresetindítást.
9. Ha az emancipált fiú nem tud biztosítékot nyújtani, nem szabad azonnal megfosztani a
praetoriánus birtoktól, hanem azt mindaddig megtarthatja, amíg kezeseket nem talál, oly
módon azonban, hogy az apai felügyelet alatt állóknak is meg lehet adni a keresetet minden
olyan vagyon visszaszerzésére, amely késedelem miatt károsodhat; és biztosítékot kell
nyújtaniuk, hogy azt a birtok tömegébe helyezzék, ha ők is biztosítva vannak a veszteség
ellen.
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3. Julianus, Digest, XXIII. könyv.
A prétor nem ígéri meg a hagyaték birtoklását a végrendelet feltételeivel ellentétben, azzal a
feltétellel, hogy a kolláció megtörténik, hanem megmutatja, hogy mit kell tenni a birtokba
adás után. Ellenkező esetben nagy előnyt élvezne egy emancipált fiú, ha úgy értelmeznék,
hogy nem kapta meg a birtok praetori birtokát, hacsak nem adott biztosítékot a collation
elvégzésére; mert ha időközben ő maga meghalna, semmit sem hagyna az örökösére. Sőt, ha a
testvére meghalna, akkor sem kaphatná meg a birtok praetoriánus birtokát. Mi a teendő ilyen
körülmények között? Ekkor azt kell megállapítani, hogy a testvér már a biztosíték nyújtása
előtt is jogszerűen birtokba vette a birtokot; ha azonban nem nyújt biztosítékot, az eredmény
az lesz, hogy az egész birtok az apai felügyelet alatt álló fiúra száll.
1. Egy emancipált fiú vitába keveredett egy serdülőkorú kiskorúval, aki azt állította, hogy ő a
testvére, és az apja irányítása alatt áll. Kérdezem, hogy az emancipált fiúnak össze kell-e
kötnie vele a vagyonát. Paulus megjegyzi ezzel kapcsolatban: "Úgy gondolom, hogy a
collationt meg kell tenni, miután kötelezvényt kértek, hogy ha a kiskorú elveszíti a pert, akkor
átadja a birtokot, valamint azt a vagyont, amelyről a collationt megtörtént." Paulus megjegyzi,
hogy a collationt meg kell tenni.
2. Julianus: Ha a végrendelet rendelkezéseivel ellentétben prétori birtokot adnak, az
emancipált fiaknak csak azokkal kell vagyonukról kollációt kötniük, akik továbbra is apjuk
irányítása alatt állnak. Felmerül a kérdés, hogyan lehet ezt megtenni. Ha ugyanis az apa által
hátrahagyott vagyont, valamint az emancipált fiak tulajdonát egy tömegbe helyezik, és abból
teljes mértékben részesednek, akkor az eredmény az lesz, hogy az emancipált fiak a saját
maguk által végzett kollációból profitálnak. Lássuk tehát, nem lesz-e kedvezőbb, ha az
emancipált fiak az apjuk vagyonának egynegyedét, és a saját vagyonuk egyharmadát kapják
meg. Egy példán keresztül érthetőbbé válik, hogy mire gondolok. Tegyük fel, hogy egy apa
négyszáz aureit hagyott hátra, és két fia van az irányítása alatt, kettőt pedig emancipált. Ezek
közül az egyiknek száz, a másiknak hatvan aurei jut a vagyonából; akinek száz aurei jár, az
összesen százharminchárom és egyharmadot kap; aki pedig hatvanat adott, az százhúszat kap,
így az eredmény az lesz, hogy csak azok részesülnek a kollációból, akik az apjuk irányítása
alatt maradtak.
3. Az emancipált fiúkat arra kötelezik, hogy vagyonukat az apjuk irányítása alatt álló fiúkkal
együtt helyezzék el.
4. Ezért, ahogyan az apja irányítása alatt álló személy megkapja a felesége hozományát, mint
elsőbbségi örökséget, úgy a felszabadult fiú is megtarthatja a felesége hozományát, mint
elsőbbségi örökséget.
5. Ha egy végrendeletben átadott emancipált fiú biztosítékot ad a vagyonának felosztására
vonatkozóan, miközben mérlegeli, hogy követeli-e a hagyaték praetoriális birtoklását vagy
sem, és ezt nem teszi meg, és testvére a kikötés alapján pert indít ellene, akkor a végrendelet
alapján biztosítékot kap. Ha azonban kolláció címén pénzt helyezett letétbe, akkor azt per
útján visszaszerezheti; ugyanis miután elutasította a praetoriánus birtoklás kérelmezését, nem
lesz oka annak, hogy a pénz az örökös kezében maradjon.
6. Egy férfi, akinek két fia volt, és volt egy unokája is, aki az egyiknek a fia volt, emancipálta
azt, akitől az unokája született; és miután emancipálták, a fiúnak volt egy másik fia, akit a
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nagyapja adoptált helyette; majd a nagyapa meghalt, vagy végrendeletében, vagy miután
végrendeletet tett, amelyben az emancipált fiára szállt. Felmerült a kérdés, hogy mi a szabály
a praetoriánus birtoklással kapcsolatban, és mi a teendő a kollációval kapcsolatban? A válasz
az volt, hogy a vagyon tekintetében három részt kell belőle képezni, amelyek közül az egyik
az apai felügyelet alatt maradt fiúé, a második a fia helyett örökbefogadott unokáé, a
harmadik pedig az emancipált fiúé és az apai felügyelet alatt maradt unokáé; így az apa csak
azzal szemben lenne kollációra kötelezett, aki a birtok felett praetoriális birtokot szerzett.
4. Africanus, Kérdések, IV. könyv.
Az emancipált fiú nem köteles a lányának adott hozományt collációba helyezni, mivel az nem
tartozik az apa vagyonához, akitől származik, mint ahogyan az anya vagyonához sem.
5. Ulpianus, Az ediktumról, LXXIX. könyv.
Ha valakinek van egy fia, aki a saját ura, és általa egy unokája, aki az ő irányítása alatt áll,
akkor azt kell mondani, hogy ha az unoka megkapja az emancipált apja birtokának
praetoriális birtokát, akkor biztosítékot kell adnia, hogy a vagyonát kollációba helyezi, és
olyan, mint aki más fiát adoptálta; mert az Isteni Testvérek egy rescriptumban kimondták,
hogy a nagyapa köteles a vagyonát a birtok tömegébe helyezni. Igaz, hogy ugyanebben a
Rescriptumban a következőket is hozzátették: "Kivéve, ha a nagyapa nem kíván semmilyen
hasznot húzni a birtokából, és kész felmenteni unokáját a fennhatósága alól, hogy a birtok
praetoriális birtoklásának minden előnyét élvezhesse a felszabadulás után". Ezért egy leány,
aki apja emancipációja után született, és aki az apja örököse lett, nem panaszkodhat jogosan,
hogy a történtek miatt kizárják a kolláció előnyeiből; mivel nagyapja halála után testvérével
együtt örökölheti a birtokot. Ez az indok nem hozható fel az örökbefogadó apa esetében, és
mégis ugyanezt a szabályt fogadjuk el vele kapcsolatban, ha ő emancipálta a fiút anélkül,
hogy csalást követett volna el.
1. A kollációra vonatkozó kikötés akkor lép hatályba, ha a felszólított személy nem cselekszik
azon időn belül, amikor vagyonát a birtok tömegébe kellett volna helyeznie; annál is inkább,
mivel a praetor ediktumába be van illesztve, hogy a kollációt a jó polgár ítélete szerint kell
elvégezni.
2. Ezért ha az összevetésre nem az előírt feltételeknek megfelelően kerül sor, vagy ha azt csak
részben hajtják végre, a kikötés hatályossá válik.
3. És függetlenül attól, hogy a fiú a kikötés feltételeinek megfelelően megteszi-e a behajtást
vagy sem, vagy pedig csalárd módon elkerüli azt, ítéletet kell hozni ellene a vagyon értékével
megegyező összegben.
6. Celsius, Digest, X. könyv.
Felmerül a kérdés, hogy az apai nagyapa által adott hozományt vissza kell-e adni az apának a
nagyapa halála után, mivel a nő a házasság alatt meghalt. Az ügy méltányossága úgy tűnik,
hogy amit az apám adott a lányomnak az én számlámra, az ugyanolyan, mintha én magam
adtam volna, mert a nagyapa kötelessége az unokájával szemben attól a szeretettől függ,
amelyet az apa táplál a fia iránt, és mivel az apának a lányát kell dotálnia, így a nagyapának is
dotálnia kell az unokáját a fia kedvéért. De mi van akkor, ha a fiút az apja kitagadta az
örökségből? Úgy vélem, hogy nem lenne abszurd, ha ugyanezt a szabályt fenntartanánk egy
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megörökölt fiú esetében is. Úgy gondolom, hogy nem helytelen vélemény, hogy a fiúnak joga
van arra, amit az apja vagyonából az ő javára adományoztak.
(7) Ugyanez, Digest, XIII. könyv.
Ha az unokák a fiúk helyére lépnek, csak egy részt kell nekik juttatni kolláció útján, hogy egy
részük legyen a birtokból a praetoriánus birtoklás alatt. Nekik maguknak azonban a
vagyonukat a birtok tömegébe kell helyezniük, mintha mindannyian csak egy személyt
alkotnának.
8. Papinianus, Kérdések, III. könyv.
A prétor néha nem zár ki valakit, aki bizonytalan, vagy elutasítja, miután meggondolta magát.
Ezért egyes hatóságok úgy ítélték meg, hogy az emancipált fiút, aki megtagadta, hogy
biztosítékot nyújtson arra való hivatkozással, hogy vagyonát a birtok tömegébe helyezze,
utólag meg kell hallgatni, ha a biztosíték nyújtása után a birtok praetori birtoklásából
származó előnyökkel kíván élni; bár azt lehet mondani, hogy úgy tűnik, hogy elutasította a
birtoklást, aki nem volt hajlandó betartani azokat az alakiságokat, amelyekkel azt meg lehetett
szerezni. Az előbbi vélemény azonban a méltányosabb, különösen akkor, ha testvérek között
vita támad az apjuk birtokával kapcsolatban; és úgy vélem, hogy a felszabadított fiúnak
engedélyezni kell a birtok megszerzését, ha az erre előírt határidőn belül felajánlja, hogy
biztosítékot nyújt; mert nehezebb lesz mentegetni a biztosíték nyújtásának önkéntes
késedelmét egy év elteltével, amely időn belül a birtok praetoriális birtokba adható.
9. Ugyanaz, Vélemények, V. könyv.
Egy emancipált fiú megkapta a végrendeletlen apja hagyatékának praetoriális birtokát. Az
említett fiú unokája, aki a családban maradt, jogosult a hagyaték felére, a collation előnyeivel
együtt. Ha ugyanez az unoka később a végrendeletlen apja hagyatékának praetoriánus
birtokába jut, köteles lesz a vagyonát a hagyaték tömegébe helyezni az apja felszabadulása
után született testvérével való kolláció útján.
(10) Scaevola, Kérdések, V. könyv.
Ha az apja felügyelete alatt álló fiú, miután örökösévé nevezték ki, belép a birtokába, és egy
emancipált fiú a végrendelet rendelkezéseivel ellentétben követeli annak praetoriális birtokba
vételét, és ő maga nem teszi ezt meg, akkor nem kell javára kolláció formájában hozzájárulást
fizetni; és ezt az ediktumban is így állapítják meg. Úgy vélem azonban, hogy ahogyan ő
jogszerűen megtarthatja a birtokot a részesedése arányában, mert követelheti annak
praetoriánus birtokba vételét, úgy bizonyosan járulnia kell kolláció útján a testvére javára,
mivel ez utóbbit jogtalanság éri azáltal, hogy praetoriánus birtokba kerül.
11. Paulus, Vélemények, XI. könyv.
Paulus azt a véleményét adja elő, hogy az emancipált fiú nem köteles az apja halála után rá
szálló vagyontárgyakat az apai felügyelet alatt maradt testvére javára collationálni, még akkor
sem, ha az említett vagyontárgyakat azelőtt szerezte meg, mielőtt jogosult lett volna rá; mivel
úgy tartják, hogy apja halála után nem annyira az adományozás, mint inkább a tartozás miatt
birtokolta azokat.
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12. Ugyanő, Az ediktumról, XLI. könyv.
Ha valaki elhagyja terhes feleségét, és az születendő gyermeke nevében prépostságot szerez, a
kolláció egy időre felfüggesztésre kerül; mert a gyermek születése előtt nem lehetett azt
mondani, hogy az elhunyt rendelkezése alatt állt volna; de miután megszületett, a kollációt
meg kell tenni.

7. cím. A hozomány összevonásáról
1. Ulpianus, Az ediktumról, XL. könyv.
Bár a prétor csak akkor kötelezi a leányt a hozományának behajtására, ha az ediktum
értelmében a birtok birtokot követeli; mégis, ha ezt nem teszi meg, akkor is be kell hajtania a
behajtást, feltéve, hogy apja birtokába avatkozik. Ezt az isteni Pius egy Ulpius Adriánhoz
intézett rezcriptumban állapította meg; eszerint ugyanis egy olyan nő, aki nem követeli egy
birtok praetoriális birtoklását, a társörökösök által indított osztozkodási per útján kötelezhető
arra, hogy hozományát collationban járuljon hozzá.
(1) Ha a hozományról megállapodás alapján rendelkeztek, és azt maga a nő írta elő, vagy
valaki, aki az üzletét kezeli, szintén kötelezhető arra, hogy azt a hagyaték tömegébe helyezze.
Ha azonban a kikötést más kérte, akkor azt kell mondani, hogy nem kell a kollációra sort
keríteni, ahol pedig a hozományt csupán ígérték, ott a kollációra kell sort keríteni.
(2) Ha ugyanattól a fiútól van egy unoka és egy unokája is, és az unokát dotálták, és volt egy
másik fiú, aki nem volt az említett gyermekek apja, akkor az unokának a hozományát
kizárólag a testvére javára kell letétbe helyeznie. Továbbá, ha az unokát emancipálták, akkor
a hozományát és a vagyonát a hagyaték tömegébe kell helyeznie, kizárólag a testvére javára,
és nem a nagybátyja javára.
(3) Ha azonban csak egy unokája van, és nincs unokája ugyanattól az apától, akkor az apai
nagybácsi javára, valamint a két nemű unokatestvérek javára is össze kell osztani.
(4) Ha két unokája különböző fiúktól származik, akkor kölcsönösen hozzájárulnak a
kollációhoz, és a nagybátyjuk javára; ha ugyanaz az apjuk, akkor csak kölcsönösen járulnak
hozzá.
(5) Ha a hozományt a hagyaték tömegébe helyezik, a szükséges költségeket levonják, de
másokat nem.
(6) Ha a válás megtörtént, és a férj fizetésképtelen, a feleség nem köteles elszámolni a teljes
hozományával, hanem csak annyival, amennyi a kezébe kerülhet, vagyis amennyit a férje
képes kifizetni.
(7) Ha azonban az apa vagy egy idegen feltételhez kötött hozományt ígért, akkor kötelezvényt
kell adni; és akkor a nő, amint fel van ruházva, azonnal beszedheti a hozományát.
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(8) Az apja törvényes örökösének számító leánynak is hozzá kell járulnia a hozományhoz, és
ennek az lesz a következménye, hogy ahol a hozományt megígérik, ott a testvérét felmenti a
kötelezettség fele alól; mert igazságosabb, ha a saját vagyonából dotálják.
(9) Ha egy emancipált fiúnak, aki a végrendelet feltételeivel ellentétben a birtok praetoriális
birtokába jutott, van egy lánya, akit valaki más dotált, nem köteles a lány hozományát a
hagyaték tömegébe helyezni, mert az nem képezi a vagyonának részét.
2. Gaius, A tartományi ediktumról, XIV. könyv.
Az örökbefogadott és örökösnek kijelölt leánynak ugyanúgy, mint az emancipált leánynak, be
kell járulnia a magánvagyonához, valamint az esetlegesen kapott hozományhoz. Ha az
örökbefogadó apja még él, akkor neki kell a hozzájárulást teljesítenie.
3. Ulpianus, Disputációk, IV. könyv.
Ha egy lányt neveznek ki örökösnek, akkor nem kell a hozományát a hagyaték tömegébe
helyeznie. Ha tehát egy másik gyermek az ediktumot kihasználta, akkor neki is a végrendelet
rendelkezéseivel ellentétben kell megszereznie a birtokot, mert mivel nem követ el
jogtalanságot a testvérével szemben, nem kell hozományát hozzájárulnia, mivel amit a
végrendelet által szerzett, az átváltozik arra, amit a végrendelet rendelkezéseivel ellentétben a
birtok praetoriális birtoklásával szerezne. Nyilvánvaló, hogy ha a hagyatékból a törvényes
részénél kisebb rész örökösévé nevezték ki, és a praetoriánus birtoklás révén mást kapott,
mivel a része ezáltal megnövekedett, köteles lesz hozzájárulni a kollációhoz, kivéve, ha
megelégszik azzal a résszel, amelyet rá hagytak. Akkor ugyanis úgy kell tekinteni, hogy nem
lesz köteles a collation kötelességét teljesíteni, mivel a birtokot apja végrendelete alapján
szerezte.
(4) Pomponius, Quintus Muciusról, III. könyv.
Ha egy apa hozományt ígért a lányának, akit később kitagadott, vagy ha a lányt
emancipálódása után hagyatékot hagyott rá, és végrendeletében átadta, akkor a lányt a
hozomány mint előnyben részesített hagyaték, valamint a hagyaték is megilleti.
5. Papinianus, Vélemények, V. könyv.
Egy emancipált fiú, aki a végrendelet rendelkezéseivel ellentétben prétori birtokot szerezhetett
volna, az ediktum értelmében, végrendelet alapján, végrendelet nélkül szerzett birtokot apja
birtokán. Egy lány, aki szintén szülői felügyelet alatt maradt, és akit ugyanabból a családból
származó testvérével együtt örökösnek neveztek ki, megismételte emancipált testvére hibáját,
és az ediktum alapján, végrendelet alapján birtokba jutott. Ő nem lesz köteles a hozományát
collatio útján hozzájárulni az örökösnek kinevezett testvére javára; mivel az általa követelt
praetoriánus birtoklásnak nem volt sem ereje, sem hatása, és az apja végrendelete alapján a
birtok teljes részét megtartja; vagyis mindhárom gyermeknek egy-egy harmada lesz, és
vélelmezni fogják, hogy a végrendelet rendelkezéseivel ellentétes, unde liberi néven nevezett
praetoriánus birtoklást követeltek a birtoknak.
1. Egy lány, aki a házassága felbontása után köteles volt hozzájárulni a hozományához,
késlekedett ezt megtenni. A hozomány után a jó polgár ítélete szerint köteles lesz kamatot
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fizetni, mivel emancipált testvére is köteles jövedelmét kollációba helyezni, és ő megkapta a
rá eső rész jövedelmét.
(6) Ugyanő, Vélemények, VI. könyv.
Egy apa emancipált fiát jelölte ki örökösének, és kitagadta lányát, aki a végrendelet
nemkívánatosnak nyilvánítása iránti keresetet indított, és visszakapta a hagyaték felét.
Véleményem szerint a testvére nem kényszerülhet arra, hogy saját vagyonát a hagyaték
tömegébe helyezze; mivel megállapították, hogy ilyen körülmények között még a szabadságra
vonatkozó hagyaték is érvényes.
7. Paulus, Vélemények, XI. könyv.
Nem járulhat hozzá a hozományához a testvérei javára sem, mivel az utóbbiak az övétől eltérő
jogon örökölnek.
(8) Papinians, Vélemények, XI. könyv.
Egy apa a lányának a házasságkötéskor a hozományán felül bizonyos vagyontárgyakat adott,
a lányt a saját ellenőrzése alatt tartotta, és testvéreivel együtt társörökösnek nevezte ki, azzal a
feltétellel, hogy a lány a hozományát és minden más vagyontárgyat, amelyet a
házasságkötéskor kapott, a házassági hozzájárulás fejében adományoz. Mivel a lány nem
fogadta el a hagyatékot, úgy ítélték meg, hogy rosszhiszeműségre hivatkozva kivételt tehet a
testvéreivel szemben, akik a hozományban nem szereplő vagyontárgyak visszaszerzése iránt
indítottak keresetet, azzal az indokkal, hogy apja szándéka szerint ezek közül az egyiket vagy
a másikat ő kapja meg.
9. Tryphoninus, Disputációk, VI. könyv.
Felmerült a kérdés, hogy egy lány, aki testvéreivel együtt apja rendes örököse volt, és mivel
megelégedett a hozományával, de nem volt hajlandó elfogadni a hagyatékot, kötelezhető-e
arra, hogy azt collationba helyezze. Az Isteni Márk egy rescriptumban kijelentette, hogy ha a
lány nem fogadja el apja hagyatékát, akkor nem lehet erre kényszeríteni. Ezért az odaadott
hozomány nemcsak a férj kezében marad, hanem, ha megígérték, a testvéreitől is behajtható,
és adósságnak minősül, mivel már nem tartozik az apa hagyatékához.

8. cím. Az emancipált fiú és gyermekei közötti hozzájárulásról
(1) Ulpianus, Az ediktumról, XL. könyv.
Ha valaki azok közül, akiknek a praetor ígéretet tesz egy birtok birtoklására, apja halálakor
nem áll apai felügyelet alatt, és vannak gyermekei, akik az örökhagyó családjához tartoznak,
és a birtok saját jogon illeti meg őket, és nem lettek kitagadva az örökségből, a birtokrészét,
amely őt illette volna meg, ha apja irányítása alatt maradt volna, a praetor úgy adja át neki,
hogy a birtokrészét két részre osztják, amelyek közül az egyik őt, a másik pedig a gyermekeit
illeti meg, és ő kénytelen lesz a saját vagyonát kizárólag az ő javukra kollációba helyezni.
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1. Az Ediktum e szakasza tökéletesen méltányos, mivel úgy rendelkezik, hogy az emancipált
fiú nem szerezheti meg egyedül a hagyatékot, és ezáltal nem zárhatja ki az apai irányítás alatt
maradó unokákat, és az unokák nem avatkozhatnak be apjukkal szemben azon az alapon,
hogy ők maguk az örökhagyó irányítása alatt álltak.
2. Az Ediktum e szakasza említi azt az esetet is, amikor egy fiút örökbe adnak, és egy unokát,
aki a természetes nagyapja irányítása alatt áll, vele együtt az öröklésbe vonják. Sőt, az unoka
az emancipált apjával is egyesül, függetlenül attól, hogy az apját átadták-e, vagy örökösnek
rendelték ki. Van azonban ez a különbség az örökbefogadott és az emancipált fiú között,
nevezetesen: az unoka nem kapcsolódik az örökbefogadottal, hacsak nem nevezték ki
örökösnek, és egy harmadik rész felelős azért, hogy az Ediktum hatályba lépjen; de az
emancipált fiúval kapcsolódik, akár örökösnek nevezték ki, akár végrendelettel hagyták el.
3. Julianus azt mondja, hogy ha egy apai felügyelet alatt álló fiút a birtok kétharmadának, egy
emancipált fiút pedig egyharmadának örökösévé neveznek ki, ha az átjárt unoka a végrendelet
rendelkezéseivel ellentétben prétori birtokot szerez, akkor a nagybátyjától a birtok egyhatodát,
apjától pedig egy tizenketted részét veszi el.
4. Ha az emancipált apát kitagadják, és gyermekei, az örökhagyónak az apai felügyelet alatt
álló unokái átadják, az említett unokáknak megengedik, hogy praetoriánus birtokot
szerezzenek; mert abszurd, hogy mivel apjukkal egyesültek, és őt a végrendeletben átadták, ne
kapjanak praetoriánus birtokot, ha apjukat vagy örökösnek nevezték ki, vagy kitagadták.
5. Ha az említett unokák szülői felügyelet alatt álló nagybátyját a végrendeletben átengedték,
és apjukat kitagadják, az említett unokáknak engedélyezni kell, hogy praetoriális birtokot
kapjanak, mivel apjukat, miután kitagadták, halottnak kell tekinteni.
6. Scaevola azt mondja, hogy ha az apát, aki továbbra is az apai felügyelet alatt marad, vagy
kitagadják, vagy örökösnek nevezik ki, a tőle született fiú, akár az apai felügyelet alatt marad,
akár emancipálták, nem lehet, és nem is szabad nagyapja öröklésére hívni; mert a praetor csak
addig rendelkezik az unokáról, amíg az az örökhagyó felügyelete alatt marad, az apja
emancipált. Ahhoz tehát, hogy az Ediktum e szakasza alkalmazható legyen, a gyermekeknek a
családban kell maradniuk, vagyis abban a családban, amelynek birtoklását követelik. Ha
azonban az emancipáció előtt fogant, posztumusz gyermek születik az emancipált fiúnak,
ugyanezt a szabályt kell alkalmazni.
7. A praetor nem válogatás nélkül hívja az összes leszármazottat az örökösödésre, hanem a
különböző fokozatok szerint; vagyis először a közvetlen örökösöket, például az unokákat, ha
vannak, és ha nincsenek, akkor az alacsonyabb fokúakat; de nem szabad őket összekeverni.
Világos, hogy ha egy unoka egy felszabadult fiútól származik, és egy dédunoka egy másik
unokától, akkor azt kell mondani, hogy mindkettőjüket össze kell kapcsolni, mert mindketten
a közvetlen örökösök helyére léptek.
8. Ha egy unoka a postliminium törvény alapján visszatérne, akkor úgy kell tekinteni, hogy a
felszabadított apjával kell egyesíteni.
9. Ha egy apa két fia közül az egyiket emancipálja, akik mindketten a felügyelete alatt állnak,
és egyikük által fiú helyett egy unokát fogad örökbe, és miután végrendeletében az emancipált
fiát átadta, meghal, Julianus szerint a fiú helyett örökbefogadott unokának kell engedményt
tenni, hogy fiúi minőségében megkapja a hagyatékból azt a részt, amelyre egy idegent is
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megilletett volna, ha az örökhagyó fogadta volna örökbe. Szerinte ennek eredményeként az
apai felügyelet alatt álló fiú a hagyaték egyharmadára lesz jogosult; a fiú helyett örökbe
fogadott unoka egy másik harmadra lesz jogosult; a fennmaradó harmadon pedig az
emancipált fiú osztozik az örökhagyó felügyelete alatt maradó másik unokával.
10. Nem számít, hogy az unokát a hagyaték mekkora része illeti meg, vagy akár az is, ha az
nagyon kicsi; mert ha az elhanyagolható, akkor is úgy véljük, hogy az rendelet e szakaszának
alkalmazására van ok.
11. A hagyatékot úgy osztják fel a fiú és gyermekei között, hogy ő kapja a fele részt, ők pedig
a másik felét. Ha tehát feltételezzük, hogy csak egy fiú emancipálódott, és két unoka maradt
apai felügyelet alatt, és ezeken kívül nincs más leszármazó, akkor az emancipálódott fiú a
hagyaték felére, a két unoka pedig a másik felére lesz jogosult, miután negyedekre osztották.
Ha történetesen van még egy fiú, akitől nem származik unoka, akkor ő jogosult a hagyaték
felére, a másik fiú pedig a fiaival együtt a másik felére, így ő maga a hagyaték egynegyedét
kapja, a másik negyedet pedig a gyermekei között osztják fel. Ha azonban mindkét fiú
emancipált, és mindkettőjüknek van utóda, akkor az eredmény az lesz, hogy mindegyiküknek
a hagyaték felét kell felosztania a gyermekeivel, úgy, hogy nekik maguknak egy-egy negyed,
a gyermekeiknek pedig a fennmaradó negyed jut. Ha az egyiknek két fia van, a másiknak
pedig három, akkor az egyik negyedét a kettő, a másik negyedét pedig a három gyermek
között kell felosztani.
12. Ha az egyik unoka nem hajlandó elfogadni a hagyatékból való részesedését, akkor az
eredmény az lesz, hogy az ő része nem az apját, hanem lehetőleg a testvérét illeti meg. Ha
azonban valamennyi unoka megtagadja a részük elfogadását, akkor egyik sem a nagybátyját,
hanem kizárólag az apát illeti meg. Ha azonban az apjuk visszautasítja őket, akkor a
nagybátyjukat illetik meg.
13. Ha egy emancipált fiúnak nincsenek a nagyapjuk által irányított gyermekei, az
örökhagyónak a vagyonát a testvérei javára kell collationba helyeznie. Ha vannak unokái, a
praetor azt kívánja, hogy csak azon gyermekei javára tegyen collationt, akik a nagyapjuk
irányítása alatt állnak. Ez ésszerű, mert a hagyaték praetori birtokba vételével csak a
gyermekei jogait sérti.
14. Most nézzük meg, mennyit kell hozzájárulnia az ő javukra. És valóban, amikor az
emancipált fiú a testvérei javára adakozik, mindig levonja a saját részét a saját javára ? És a
fent említett esetben levonja-e a teljes részét, vagy csak a saját magánvagyonának felét kell a
hagyaték tömegébe helyeznie, mivel neki csak a fele rész jár abból, amit a praetoriánus
birtoklással szerez? Úgy gondolom, hogy saját magánvagyonának csak a felét kell a javukra
juttatnia; de még ha az egyik fiú emancipálódott is, a másik pedig az örökhagyó fennhatósága
alatt marad, az emancipált fiú csak egy részt juttat a két unoka javára, egyharmadot pedig az
örökhagyó fennhatósága alatt maradó nagybátyja javára, a másik harmad pedig őt magát illeti
meg. Mert amit az unokák javára az emancipált nagybácsi collationba helyez, azt ők maguk
nem fogják collationba helyezni saját apjuk javára; mert ezt nem a nagyapjuk hagyatékából
szerzik meg, hanem olyan vagyon terhére, amelyet később kaptak.
15. Ebből következik, hogy ha az emancipált apa vagyona között száz aurei van, akkor
ötvenet megtart magának, a maradék ötvenet pedig kollációban az összes unokának, azaz a
saját gyermekeinek adja; vagy ha van egy unokája, és két dédunokája egy másik unokától,
akkor az ötven aureit úgy kell elosztania, hogy az unoka huszonöt, a dédunokák pedig
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együttesen huszonöt aureit kapjanak; mert mindkettőjüket csak egy-egy rész illeti meg a
birtok praetoriális birtoklásában.
16. Scaevola leleményesen tárgyalja a következő kérdést, nevezetesen: ha van egy fiú, aki az
apja irányítása alatt áll, és egy másik emancipált, és egy elhunyt fiú unokája, aki az örökhagyó
irányítása alatt áll, és egy másik unoka, aki emancipált, mennyit kell az emancipált
nagybácsinak kollációba helyeznie unokaöccsei javára, és mennyit a testvére javára? Azt
mondja, hogy úgy tekinthető, hogy a vagyont három részre kell osztani, amelyből egyet ő
megtart, egyet a testvére javára, egyet pedig az unokaöccsei javára kell collationba helyezni,
bár ez utóbbiak, ha apjukkal együtt osztoznak nagyapjuk hagyatékában, kevesebbet kapnak,
mint a nagybátyjuk. Ez a vélemény helyes.
17. Még akkor is, ha ugyanattól a fiútól két unoka van, és ezek emancipáltak, és egyikük
dédunokája az elhunyt rendelkezése alatt állt, akkor az egyik unoka a hagyaték egyik része, a
másik unoka pedig a fiával együtt a másikra jogosult.
18. Ha van egy unoka és két dédunoka egy másik, már elhunyt unokától, és az említett
dédunokák egyike emancipált, akkor csak a testvére javára, vagy ha nincs testvére, akkor a
nagybátyja javára, de nem a dédnagybátyja javára.
2. Paulus, Az ediktumról, XLI. könyv.
Az ediktum e szakaszában a prétor nem rendelkezik az unokák által kiváltságos személyeknek
fizetendő hagyatékokra vonatkozóan. Amit korábban erről a pontról mondtunk, az itt is
érvényes, mert abszurd, hogy az unoka apja köteles ilyen hagyatékokat fizetni, az unoka pedig
többet kapjon, amikor ugyanolyan körülmények között a pretoriánus törvény szerint
ugyanarra a részesedésre van hivatva.
3. Marcellus, Digest, IX. könyv.
Egy apa, akinek két fia volt, az egyiket emancipálta, az unokáját pedig az utóbbi által az
irányítása alatt tartotta. Az emancipált fiúnak magának is volt egy fia, akit az apja kitagadott
az örökségből. Kérdezem, ha a testvérét és magát az emancipált fiút a végrendeletben átadják,
és az emancipált fiú unokáit a nagyapa örökösökké nevezi ki, mi lenne a szabály, praetoriális
birtoklás esetén, és mi a különbség, ha feltételezzük, hogy az emancipált fiút, akitől az unokák
származnak, szintén átadják a végrendeletben? Azt válaszoltam, hogy ha az örökhagyó
emancipálta a fiát, és az utóbbi által az unokát a maga ellenőrzése alatt tartotta, és az
emancipált fiúnak fia születik, és mindkét unokát örökösnek nevezik ki, apjukat pedig
kitagadják, a másik fiút pedig átadják, akkor egyedül ez utóbbi követelhetné a végrendelet
feltételeivel ellentétben a praetoriánus birtokot; mert a kitagadott fiú akadályozza a saját, az
emancipáció után született gyermekeit. A praetoriánus birtokot azonban a nagyapja
fennhatósága alatt maradó unokának kellene megadni; mivel ha a végrendeletben az
emancipált apja átmenne, akkor a Julianus által bevezetett ediktum azon szakasza, vagyis az
új záradék alapján szerezheti meg a birtok praetoriánus birtokát. Azért sem kerülne rosszabb
helyzetbe, mert az apját kitagadták az örökségből, és ugyanolyan megfontolásban kell
részesülnie, ha ő maga is átment volna a végrendeletben. A felszabadítás után született
testvérének helyzete azonban más; a hagyatékot ugyanis az ő javára kell megőrizni,
amennyiben az ő teljes részesedése érintett, amint azt Antoninus császár egy rescriptumban
egy unokára, az örökhagyó lányának gyermekére hivatkozva megállapította.
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4. Modestinus, Pandects, XVI. könyv.
Egy bizonyos ember, miután felszabadította a fiát, annak gyermekeit megtartotta a felügyelete
alatt. A felszabadított fiú, miután gyermekei születtek, később meghalt. Úgy határoztak, hogy
azok az unokák, akik nagyapjuk felügyelete alatt maradtak, egy külön rendelet értelmében
jogosultak az utóbbi vagyonának praetoriális birtoklására, azokkal együtt, akik az
emancipáció után születtek, azzal a kivétellel, hogy ha a nagyapa unokái révén kívánta
megszerezni fia vagyonát, akkor vagyonát collationba adhatta, vagy emancipálhatta őket,
hogy apjuk vagyonának javát megszerezhessék maguknak. Ezt az isteni Márk egy
rezcriptumban mondta ki.
5. Ugyanaz, Különbségek, VI. könyv.
Ha a kitagadott unoka annak az örökösévé válna, akit a nagyapa örökösévé nevezett ki, és
ezután a végrendeletben átengedett emancipált apja a végrendelet rendelkezéseivel ellentétben
apja birtokának praetoriális birtokába jutna, az unoka nem egyesülhetne apjával, hanem
idegenként kizárásra kerülne, mert nem a nagyapja saját jogú örököse.
(6) Scaevola, Kérdések, V. könyv.
Ha valaki, akinek egy fia van a felügyelete alatt, egy idegent fogad örökbe az unokája helyett,
mintha az a fiának született volna, és utána emancipálta volna a fiát, az unoka nem csatlakozik
az emancipált fiúhoz a praetoriánus birtoklásban, mert megszűnt az utóbbi gyermekei közé
tartozni.
7. Tryphoninus, Disputációk, XVI. könyv.
Ha az örökhagyónak a fia felszabadulása után unokája van az utóbbitól, a nagyapja
hagyatékából való részesedését meg kell őrizni számára. Nézzük azonban, hogy ez mennyi
lesz. Tegyük fel ugyanis, hogy az unokát a nagybátyjával együtt nevezték ki társörökösnek, és
az említett unoka apja, miután a végrendeletben átengedték, a végrendelet rendelkezéseivel
ellentétben, a pretoriánus ediktum feltételei szerint prétoriánus birtokba kerül, a hagyaték
vagyona két részre oszlik. Most azonban, miután az isteni Pius konstitúcióját kihirdették,
vajon az, ami az unokát megilleti, a teljes rész vagy csupán egynegyed része lehet-e? Mert ha
születése után a nagyapja irányítása alatt állt volna, akkor az apjával egyesül, és mindketten
együttesen jogosultak lesznek a hagyaték felére. Tegyük fel, hogy van egy másik unoka is, aki
ugyanattól a fiútól származik, és a nagyapa családjához tartozik, akkor a két unoka együttesen
a hagyaték negyedére lenne jogosult, ha apjuk a végrendelet feltételeivel ellentétben
praetoriális birtokot szerzett, és a nagyapjuk irányítása alatt állt. Vajon annak, aki nem maradt
a családban, most meg kell-e engedni, hogy a hagyaték nyolcadát megkapja? És kit kell
megfosztani a részétől, hogy megkapja azt, amit neki adtak ? Csak az apjától vennék el, vagy
a nagybátyjától is? Azt hiszem, csak a nagybátyjától vennék el, mert ő lenne kénytelen
kifizetni az említett unokára hagyott örökséget.
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9. cím. A meg nem született gyermek birtokba adásáról és gondnokáról
(1) Ulpiamis, Az ediktumról, XLI. könyv.
A prétor nemcsak a már megszületett gyermekek jólétéről gondoskodik, hanem a még meg
nem születetteket sem hanyagolja el; az ő érdekeiket ugyanis az ediktum egyik szakaszában
úgy védi, hogy a végrendeletben foglaltakkal ellentétben a még meg nem született gyermeket
a prétori birtok helyett birtokba adja.
1. Feltétlenül szükséges, hogy a nő terhes legyen, és nem elegendő, ha csupán azt állítja, hogy
ebben az állapotban van. Ezért az ilyen birtokba adás nem érvényes, kivéve, ha a nő az
örökhagyó halálakor ténylegesen terhes volt, és emiatt követeli, hogy birtokba adják neki.
2. A meg nem született gyermek akkor kerül a hagyaték birtokába, ha nem válik ki az
örökségből, és ha később a megfelelő örökösök közé kerül. Ha azonban bizonytalan, hogy ez
bekövetkezik-e, néha a születendő gyermeket birtokba vesszük, ha bizonyos körülmények
között a megfelelő örökösök közé kerülhet; mivel néha méltányosabb, ha felesleges
költségeket kell viselni, mint ha megtagadjuk a tartást attól, aki a hagyaték tulajdonosává
válhat.
3. Ezért, ha az öröklésből való kitagadás a következőképpen van kifejezve: "Ha fiú születik
nekem, akkor az legyen kitagadva", mert születhet egy lány, vagy több fiú, vagy egy fiú és
egy lány, és bármelyik esetben a meg nem született gyermek kerül a birtokba; mert amíg még
bizonytalan, hogy mi fog születni, jobb, ha az örökségből kitagadott gyermeket eltartják,
mintha az, akit nem lehet kitagadni, éhen pusztulna, és a hagyaték minden emiatt végrehajtott
csökkentését jóvá kell hagyni, még akkor is, ha az öröklésből kizárt gyermek megszületik.
4. Ugyanez a szabály érvényesül, ha a birtokos nőnek vetélése van.
5. Ha azonban a posztumusz gyermeket feltétel alapján kitagadták, amíg a feltétel fennáll,
akkor Pedius véleményét fogadjuk el, aki szerint a meg nem született gyermeket a hagyaték
birtokába kell helyezni; mert bizonytalanság esetén mindig jobb, ha támogatják.
6. Ha egy meg nem született gyermeket első sorban kitagadnak az örökségből, és póttartóként
átadják, Marcellus tagadja, hogy a kijelölt örökösök életében birtokba lehet adni, azon oknál
fogva, hogy kitagadták; ami igaz.
7. Másrészt, ha egy meg nem született gyermeket, mint a kijelölt örökösök egyikét, átadják, és
póttartóként kitagadják, a hagyaték birtokába kell helyezni, amíg a kijelölt örökösök élnek. Ha
azonban nem élnek, azt mondja, hogy ezt nem szabad megtenni, mert a hagyaték abban a
mértékben száll át, amelyben a gyermeket kitagadták.
8. Ha egy fiú az ellenség fogságába esett, és a felesége terhes, az apósának birtokába kell
helyezni, mert előfordulhat olyan eset, hogy a gyermek a születése után közvetlen örökös lesz,
például ha az apja az ellenség kezén hal meg.
9. Ha azonban valaki egy meg nem született gyermeket kitagadna a következőképpen: "Ha
halálom után három hónapon belül gyermek születik nekem, akkor azt kitagadják", vagy
"Három hónap után", akkor a meg nem született gyermek birtokba kerül, mert van rá esély,
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hogy közvetlen örökös lesz. Az ilyen esetekben a praetornak mindig nagyon elnézőnek kell
lennie, hogy a gyermek, akinek a születése várható, ne haljon meg, mielőtt megszületne.
10. A praetor ismét nem említi a feleség nevét, mert előfordulhat, hogy az a nő, aki azt állítja,
hogy a férjétől terhes, nem volt a felesége a halála idején.
11. Az emancipált fiú meg nem született gyermeke is birtokba veheti a hagyatékot. Ezért a
Digest huszonhetedik könyvében felteszik a kérdést, hogy ha egy fiú, akit emancipáltak,
miközben a felesége terhes volt, később meghal, és az apja is meghal, vajon a meg nem
született gyermek birtokba veheti-e emancipált apja hagyatékát. És nagyon helyesen mondja,
hogy nincs ok arra, hogy a születendő gyermeket, akinek az ediktum megengedi, hogy
birtokba jusson, miért kellene kizárni belőle; mert tökéletesen igazságos, hogy gondoskodni
kell arról a gyermekről, aki születése után jogosult lesz a birtok birtok birtoklására. Ha a
nagyapja még élne, akkor is megengedjük, hogy a meg nem született gyermek az apja
birtokába jusson.
12. Ha egy örökbe adott fiú meghal, és felesége terhes marad, majd az örökbefogadó apa
meghal, a meg nem született gyermek az örökbefogadó apa birtokába kerül. Nézzük meg
azonban, hogy vajon nem kerül-e ő is annak az apának a birtokába, aki örökbe adta a fiát. Ha
ezt a posztumusz unokát természetes nagyapja örökösévé nevezik ki, akkor annak birtokába
kerül, mert ha születése idején nem volt más gyermek, akkor a végrendelet rendelkezéseivel
összhangban praetoriánus birtokot lehetett neki adni; vagy ha voltak más gyermekek, akiket
átengedtek, akkor velük együtt ő is megkaphatta a végrendelet rendelkezéseivel ellentétben a
praetoriánus birtokot.
13. Ha egy apa emancipálja a fiát, miközben a menye terhes, a meg nem született gyermeket
nem kellene feltétlenül kizárni; mert miután megszületett, az ediktum új záradéka szerint az
apához csatlakozhat. És általában véve azokban az esetekben, amikor a gyermek a születése
után az apjához csatlakozhat az öröklésben, meg kell engedni, hogy még a születése előtt
birtokba kerüljön.
14. Ha az a nő, aki birtokba kíván kerülni, nem az örökhagyó felesége, nem a menye, és nem
is állt vele ilyen kapcsolatban, vagy ha azt állítják, hogy nem tőle terhes, a praetor hoz
határozatot, mint a karboniai ediktum szerint. Ezt az isteni Hadrianus a Claudius Proculus
praetorhoz intézett rescriptumában állapította meg, amelyben utasította, hogy az ügyre
vonatkozóan vegye át a sommás joghatóságot; és ha nyilvánvaló, hogy a nő, aki azt kívánta,
hogy a birtokot a meg nem született gyermeke nevében birtokba vegyék, csalást követett el,
akkor nem dönthet a javára. Ha azonban bármilyen kétség merülne fel, utasították, hogy
ügyeljen arra, hogy ne okozzon kárt a születendő gyermeknek, hanem helyezze a hagyaték
birtokába. Ebből következik, hogy hacsak a nő nem volt nyilvánvalóan bűnös csalásban,
követelhette a prétor döntését; és ha bármilyen ésszerű kétség merülne fel azzal kapcsolatban,
hogy a férjétől terhes-e, a nőnek rendelkezéssel kell védelmet élveznie, hogy a meg nem
született gyermek jogai ne sérüljenek. Ugyanez a szabály alkalmazandó, ha a nő társadalmi
helyzetével kapcsolatban vita merül fel.
15. Általánosságban véve nem kételkedünk abban, hogy a praetornak minden olyan esetben a
születendő gyermek segítségére kell sietnie, amikor a karboniai rendelet értelmében birtokot
szokott adni, ha a gyermek már megszületett; és ez annál könnyebben megtörténik, mert a
születendő gyermek esetét nagyobb engedékenységgel kezelik, mint a már megszületettét;
mert az előbbinek ezt az előnyt azért adják meg, hogy a világra jöhessen. A gyermeket
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születése után azért részesítik előnyben, hogy a családban nevelkedhessen, a meg nem
született gyermeket pedig azért kell támogatni, mert ha nem az állítólagos apja fia, akkor is az
államnak születik.
16. Ha valaki, miután teherbe ejtette az első feleségét, feleségül vesz egy másodikat, és őt is
teherbe ejti, majd meghal, az Ediktum mindkét esetben elegendő, feltéve, hogy senki sem
vitatja egyik nő jogát sem, és egyiket sem vádolja csalással.
17. Sőt, amikor egy meg nem született gyermek birtokába kerül egy hagyaték, az anya
általában azt kéri, hogy a gyermek és a hagyaték számára is nevezzenek ki gondnokot. Ha
azonban csak a gyermek számára neveznek ki gondnokot, a hagyaték hitelezői számára
engedélyezik, hogy a vagyontárgyakat biztonságos megőrzés céljából átvegyék; ha azonban
nemcsak a gyermek, hanem a hagyaték számára is gondnokot neveznek ki, a hitelezők
biztonságban lehetnek, mivel a gondnoknak kell vállalnia a felelősséget. Ezért a hagyatékra a
vagyonkezelőt a fizetőképesség vizsgálatát követően kell kijelölni; a hitelezőknek vagy
bármely más érdekelt személynek pedig meg kell győződnie arról, hogy a vagyonkezelő
fizetőképes-e, és nem olyan személy-e, aki jogosult lesz az öröklésre, ha a gyermek nem
születik meg.
18. A jelenlegi gyakorlat szerint ugyanazt a gondnokot nevezik ki mind az ingatlanra, mind a
gyermekre. Ha azonban hitelezők, vagy olyan személy jelentkezik, aki a hagyaték öröklését
reméli, a kinevezést körültekintőbben és körültekintőbben kell elvégezni, és több gondnokot
kell kinevezni, ha ezt kérik.
19. Ezenfelül a vagyon birtokába jutott nőnek csak azokat a dolgokat kell elvennie a
vagyonból, amelyek nélkül gyermeke sem táplálkozni, sem megszületni nem tud; és e célból
ki kell jelölni egy gondnokot, aki az elhunyt és a nő vagyonának és rangjának arányában ételt,
italt, ruhát és szállást biztosít a nőnek.
20. Az e költségekhez szükséges levonást először a hagyatékhoz tartozó készpénzből kell
levonni, és ha nincs, akkor abból a vagyonból, amely a legnagyobb kiadást okozza a
hagyatéknak, nem pedig abból, amely jövedelmével növeli azt.
21. Ha fennáll a veszélye annak, hogy a vagyon egy része haszonélvezettel megszerezhető,
vagy a hagyaték adósai az idő múlásával mentesülnek a felelősség alól, a gondnoknak ezekre
a kérdésekre is ügyelnie kell.
22. Ezért a hivatalából eredő feladatokat úgy kell ellátnia, ahogyan azt a gondnokok és a
gyámok szokták tenni.
23. A gondnokot azok közül választják ki, akiket a posztumusz gyermek gyámjává neveztek
ki; vagy a közeli rokonok és rokoni kapcsolatok közül; vagy a helyettesek közül; vagy az
elhunyt barátai vagy hitelezői közül. Olyan személyt kell választani, akit fizetőképesnek
tartanak; és ha a fent említettek személyes jellege kérdéses, akkor egy tiszteletreméltó embert
kell választani.
24. Ha még nem neveztek ki gondnokot (mert gyakran nem kérvényezik, vagy túl későn
kérvényezik, vagy a kinevezés túl későn történik), Servius azt mondja, hogy a végrendeleti
örökösnek vagy a helyettesnek nem kell lepecsételnie a vagyont, hanem leltárt kell készítenie
róla, és ki kell osztania a nőnek, amire szüksége lehet.
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25. Azt is mondja, hogy az örökösnek ki kell jelölnie egy gondnokot, aki gondoskodik az
olyan vagyontárgyakról, amelyeket másképp nem lehet megőrizni; ilyenek például a nyájak
vagy a gabona, illetve a szőlő, ha a termést nem szedték be. Ha vita merülne fel arról, hogy
mennyit kell elvenni a vagyonból, ki kell jelölni egy döntőbírót.
26. Úgy vélem, hogy mindezek a gondnok kinevezésével megszűnnek; az eladási számlákat
és a hagyatéki leltárt azonban neki kell aláírnia.
27. A meg nem született gyermeknek mindaddig birtokában kell maradnia, amíg meg nem jön
a világra; vagy amíg az anya el nem vetél; vagy amíg nem bizonyosodik be, hogy nem terhes.
28. Ha a nő, jól tudván, hogy nem terhes, a hagyaték egy részét használná, Labeo szerint azt a
vagyonából kellene kivenni.
2. Paulus, Az ediktumról, XLI. könyv.
Ha olyan gyermeke lenne, akit kizártak a hagyatékból, akkor vissza kell vonulnia.
3. Hermogenianus, Epitomes of La/w, III. könyv.
Amennyiben a költségeit jóhiszeműen viselte, azokat nem lehet tőle behajtani.
4. Paulus, Az ediktumról, XLI. könyv.
A nő számára is ki kell bérelni egy lakást, ha az elhunytnak nem volt háza.
1. A nő rabszolgáinak szintén a társadalmi rangjának megfelelően kell biztosítani a
megélhetést - amennyiben az a nő szolgálatához szükséges -.
(5) Gaius, A tartományi ediktumról, XIV. könyv.
A születendő gyermek gondozójának a nőt is el kell tartania; mert nem számít, hogy van-e
olyan hozománya, amelyből el tudja tartani magát, vagy nincs, mert amit a nő kap, azt úgy
tekintik, hogy a születendő gyermekéért adták.
1. Ha egy meg nem született gyermek számára gondnokot neveznek ki, akkor gondoskodnia
kell a hagyaték tartozásainak megfizetéséről, különösen azokról, amelyek meg nem fizetése
pénzbüntetéssel jár, vagy amelyeknél értékes zálogjogot helyeztek letétbe biztosítékként.
6. Ulpianus, Az ediktumról, XLI. könyv.
Ha olyan posztumusz örököst jelölnek ki, aki idegen, a meg nem született gyermek nem kerül
a hagyaték birtokába, kivéve, ha az anyja nem tudja magát másképp eltartani; mivel úgy
véljük, hogy a tartást nem szabad megtagadni attól, aki születése után a hagyaték birtokosává
válik.
7. Ugyanő, Az ediktumról, XLI. könyv.
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Amikor valaki ab intestato örökös lesz, ebben az esetben is megengedett, hogy a meg nem
született gyermek is birtokba vehesse a birtokot; vagyis ha olyan gyermekről van szó, hogy
amikor megszületik, jogosult lesz a praetoriális birtoklásra; és az Ediktum minden
szakaszában a meg nem született gyermek túlélőnek számít.
1. Néha, de nem válogatás nélkül, a meg nem született gyermek nem kerülhet a hagyaték
birtokába; de csak megfelelő indoklás után, ha valaki vitatja a jogát. Ez azonban csupán a meg
nem született gyermekre vonatkozik, aki az elhunyt más gyermekeivel együtt birtokba veheti
a hagyatékot. Ha azonban mint legközelebbi hozzátartozó, vagy az Ediktum bármely más
szakasza alapján kerülne birtokba, akkor azt kell mondani, hogy vizsgálatra nem lesz szükség;
mert nem igazságos, hogy a gyermek a serdülőkor eléréséig más vagyonából legyen eltartva,
mert a vita eldöntését addig el kell halasztani. Megállapítást nyert, hogy a gyermekek
állapotával kapcsolatos minden vitát el kell halasztani a serdülőkor eléréséig; nem azt, hogy a
gyermek a viták fennállása alatt birtokában maradhasson, hanem azt, hogy a halasztás
birtoklás nélkül történjék.
2. Sőt, bár a prétor a születendő gyermeket is birtokba adhatja a birtokot azokkal együtt,
akiknek már megadta azt; mégis, a születendő gyermek egyedül is birtokba veheti a birtokot.
8. Paulus, A házasságtörésről, I. könyv.
Ha egy nő a születendő gyermeke nevében birtokba kerül, az isteni Hadrianus egy Calpurnius
Flaccushoz intézett rezcriptumában kijelentette, hogy a házasságtörés vádját el kell halasztani,
hogy a gyermeknek ne essen bántódása.
(9) Ulpianus, Sabinusról, XV. könyv.
Ha egy meg nem született gyermek birtokába kerül egy hagyaték, akkor azt, amit a
hagyatékból a gyermek eltartására vesznek el, adósságként le kell vonni.
10. Paulus, Kérdések, VII. könyv.
A posztumusz gyermek, függetlenül attól, hogy mikor született, feltéve, hogy az örökhagyó
halálának időpontjában fogant, megszerezheti a hagyaték praetoriális birtokát, mert a praetor
birtokba helyezi az Ediktum összes szakaszai alapján, amelyek alapján megszerezheti, de nem
kerül birtokba, ha születése után nem jogosult rá.

10. cím. A karboniai ediktumról
1. Ulpianus, Az ediktumról, XLI. könyv.
Ha vita merülne fel azzal kapcsolatban, hogy egy serdülőkor alatti gyermek az elhunyt
leszármazottai közé tartozik-e, a megfelelő indoklás után birtokba adják, mintha nem merült
volna fel vita a kérdéssel kapcsolatban; és a vizsgálat lefolytatása után a döntést elhalasztják
addig az időpontig, amíg a gyermek eléri a serdülőkort.
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(1) Ha a kiskorúért nem adnak biztosítékot annak, aki a kérdést felveti, a prétor elrendeli,
hogy a kiskorúval együtt a birtok birtokba adják.
(2) Nemcsak a férfiak, hanem a férfiak leszármazottai közül a nők is jogosultak a Karbonediktum előnyeire.
(3) Általánosságban azt mondjuk, hogy azok jogosultak a karboniai ediktum előnyeire, akik a
végrendelet rendelkezéseivel ellentétben praetoriánus birtokot szerezhetnek egy birtok felett;
de azok nem jogosultak rá, akik ki vannak zárva az ilyen birtok megszerzéséből.
(4) Ha egy gyermek ilyen jellegű vita tárgyává válik, nevezetesen: amikor tagadják, hogy az
elhunyt leszármazottai közé kellene sorolni, és a kérdést nem egy idegen, hanem a saját apja
vetette fel; mint például amikor az unoka azt állítja, hogy apját emancipálták, és hogy
nagyapja irányítása alatt maradt, és kéri, hogy apjához csatolják, el kell-e halasztani a döntést
ebben az ügyben ? A jobbik vélemény szerint igen; mert igen kevéssé számít, hogy ki veti fel
a vitát, mivel még ha az örökhagyó tagadná is, hogy az utódai közé sorolták, és ő ennek
ellenére nem tagadta ki őt, akkor is lesz alapja a karboniai ediktum alkalmazásának.
(5) Ha valaki nemcsak azt tagadja, hogy a gyermeknek joga van az örökhagyó leszármazottai
közé tartozni, hanem még azt is állítja, hogy például rabszolga, aki egy rabszolganőtől
született, Julianus szerint van alapja a karboniai ediktum alkalmazására, amit az isteni Pius is
kimondott egy rescriptumban. Nagy óvatosságot kell ugyanis tanúsítani azokkal szemben,
akiket súlyos sérelem fenyeget; mert ha ez másképp lenne, bármelyik rendkívül merész ember
sérelmet okozhatna egy serdülőkorban lévő kiskorúnak azzal, hogy sok súlyos rágalmat és
hazugságot mondana róla.
(6) Ugyanez a szabály akkor is érvényes, ha az elhunytról azt állítják, hogy maga is rabszolga
volt.
(7) A karboniai ediktum alkalmazásának is lesz alapja, amikor a kincstár a serdülőkor alatti
kiskorúak jogállásának kérdését veti fel.
(8) Pomponius az Ediktum hetvenkilencedik könyvében azt mondja, hogy ahol egy fiút
örökösnek neveznek ki, vagy kitagadják, ott a karboniai ediktum nem alkalmazható, még
akkor sem, ha tagadják, hogy fiú; mert mivel úgyszólván örökösnek nevezték ki, birtokolja a
birtokot, még ha nem is fiú, vagy kitagadás miatt kizárják, még akkor is, ha kiderülne, hogy
fiú; kivéve, ha egy posztumusz gyermeket örökösnek neveznek ki, és születése után tagadják,
hogy fiú, bár azt mondják, hogy apai felügyelet alatt áll; ebben az esetben a praetori birtokot
csak a birtokrész arányában kell neki megadni, amelyre örökösnek nevezték ki.
(9) Azt is megállapítja, hogy ha valaki azért tagadta ki a fiát az örökségből, mert azt állította,
hogy házasságtörésből fogant, vagy ha vitatott volt, hogy a gyermekei közé kell-e sorolni,
akkor az Ediktum e szakasza alapján jogosult lesz a hagyaték birtoklására; mivel ugyanis
mivel anélkül tagadták ki az örökségből, hogy erre okot adtak volna, nem lenne jogosult a
hagyaték birtoklására. Ugyanez a szabály érvényesül abban az esetben is, ha a végrendeletbe a
következő záradékot illesztették be: "Bárki, aki azt mondja, hogy ő az én fiam, legyen
kitagadva az örökségből", mert egy fiút nem lehet ilyen módon kitagadni az örökségből.
(10) Ha valaki a fiát nevezi ki örökösének a hagyatékának egy nagyon kis részére, a
következőképpen: "Legyen örökösöm az ilyen és ilyen nőtől született Így és így", és azután az
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említett fiú nem ismeri el, hogy apja végrendelet nélkül halt meg, és hogy ő volt a törvényes
örököse, akkor nem mindegy, hogy a társörökösök tagadják-e, hogy ő az örökhagyó fia, vagy
azt mondják, hogy a végrendelet érvényes. Ha azt mondják, hogy a végrendelet érvényes,
akkor a jogvitát nem szabad elhalasztani, és a karbonikus végzés nem alkalmazható. Ha
azonban tagadják, hogy ő az örökhagyó fia, és azt állítják, hogy a hagyaték őket illeti, mint
legközelebbi hozzátartozókat; a hagyaték birtoklását a kiskorúnak kell adni, és a vita
eldöntését el kell halasztani, amíg eléri a serdülőkort.
(11) Ha az anyát azzal vádolják, hogy feltételezett gyermeket hozott be, felmerül a kérdés,
hogy a gyermek polgári jogi állapotára vonatkozó vitát el kell-e halasztani a döntés
meghozatalára. Ha csak a gyermek állapota kétséges, a kérdést a serdülőkor eléréséig el kell
halasztani, mert okkal lehet attól tartani, hogy nem lesz megfelelően védhető. Ha azonban
maga az anya a vádlott, mivel nem kétséges, hogy a gyermek polgári állapotát az első
pillanattól kezdve a legnagyobb jóhiszeműséggel és állhatatossággal fogja védeni,
kétségtelen, hogy vizsgálatot kell lefolytatni, és ha a vizsgálat után kiderül, hogy a gyermek
feltételezett volt, minden, a hagyaték visszaszerzésére irányuló keresetet meg kell tagadni
tőle, és minden marad ugyanolyan állapotban, mintha a gyermek nem lett volna örökösnek
kinevezve.
2. Marcianus, Institutes, XIV. könyv.
Bár a nő, aki állítólag a feltételezett gyermeket behozta, lehet, hogy már halott, mégis, ha van
még valaki, aki érintett a bűncselekményben, azonnal nyomozást kell indítani. Ha azonban
nincs senki, akit meg lehetne büntetni, mert a bűncselekményben részt vevők mind halottak, a
nyomozást a Karbon-ediktumnak megfelelően a serdülőkorig el kell halasztani.
3. Ulpianus, Az ediktumról, XIV. könyv.
A karboniai ediktum a végrendelet rendelkezéseivel ellentétes birtoklásra, valamint az ab
intestato birtoklásra is alkalmazható; mivel bizonyos esetekben az ediktum alkalmazása
szükségessé válhat, ha a végrendeletben foglaltaknak megfelelő praetoriánus birtoklásra
került sor; például ha az örökhagyó a következőképpen rendelt örökösöket: "Legyen
örökösöm a posztumusz gyermekem, legyen az fiú vagy lány", és tagadják, hogy a
végrendeletben foglalt kijelentés igaz.
(1) Ha egy bizalmi vagy hagyatékkal kapcsolatos kérdés merül fel, az ügyet el lehet halasztani
a serdülőkor eléréséig; amint azt az isteni Pius egy Claudius Hadrianushoz intézett
rezcriptumában kijelentette.
(2) Bár bizonyos, hogy a karboniai ediktum értelmében a praetoriánus birtoklás nem ígérkezik
a kijelölt örökösnek, mégsem kétséges, hogy az állapotára vonatkozó kérdéseket el kell
halasztani a serdülőkor eléréséig. Ezért ha ezzel egyidejűleg vita merül fel az apja birtokával
és a saját állapotával kapcsolatban, akkor ez az ediktum alkalmazandó. Ha azonban csak a
polgári állapotáról van vita, a kérdést nem a karboniai ediktum, hanem a császári
alkotmányok értelmében a serdülőkor eléréséig el kell halasztani.
(3) A karboniai ediktum nem ad könnyítést a serdülőkorba lépett gyermekeknek, még akkor
sem, ha még nem töltötték be a huszonötödik életévüket. Ha azonban egy serdülőkorba lépett
gyermek úgy állítja be magát, mint aki még nem töltötte be ezt a kort, és megszerezte a birtok
praetoriális birtokát, akkor azt kell mondani, hogy a rendelet semmis. Mert még ha nem is
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töltötte be a serdülőkort, amint eléri ezt a kort, a birtokbirtoklásból származó haszon
megszűnik.
(4) Ilyen esetekben vizsgálatot indítanak a birtokbavétel megakadályozására, ha egyértelműen
megállapítható azoknak a csalárdsága, akik a gyermekek nevében követelik a birtokbavételt;
ezért, ha a karboniai ediktum alapján követelik a birtokbavételt, a prétornak azonnal fel kell
vennie az ügyet. Ha úgy találja, hogy könnyen eldönthető, és egyértelműen bebizonyosodik,
hogy a gyermek nem fiú, megtagadhatja tőle a karboniai birtokbirtoklás megadását. Ha
azonban úgy találja, hogy az ügyet kétségek övezik, azaz, hogy a gyermek javára van némi
csekély bizonyíték, és nem derül ki egyértelműen, hogy nem az örökhagyó fia, akkor megadja
neki a hagyaték carboniai birtoklását.
(5) E vizsgálatnak két oka van: az egyik annak megállapítása, hogy meg kell-e adni a
karbonikus birtokot, amely azzal az előnnyel jár, hogy a kiskorúnak lehetővé teszi a
praetoriánus birtok megszerzését, mintha nem merült volna fel vita; a másik pedig annak
megállapítása, hogy a döntést azonnal meg kell-e hozni, vagy el kell-e halasztani a serdülőkor
eléréséig. A praetornak gondosan meg kell vizsgálnia, hogy a kiskorú számára előnyös-e, ha a
döntést azonnal meghozzák; vagy jobb lesz-e elhalasztani azt a serdülőkor eléréséig; és ezt
mindenképpen meg kell tudnia a rokonoktól, az anyától és a kiskorú gyámjától. Tegyük fel
például, hogy vannak bizonyos tanúk, akik, ha az ügy eldöntését elhalasztják, vagy
meggondolják magukat, vagy meghalnak, vagy akiknek a vallomása hosszú idő elteltével már
nem lesz ugyanolyan erejű. Vagy tegyük fel, hogy van néhány öreg bábaasszony, vagy
bizonyos rabszolganők, akik a gyermekre vonatkozóan igazat mondhatnak; vagy hogy
léteznek bizonyos, a sikerhez elengedhetetlen dokumentumok; vagy hogy vannak más
bizonyítékok, és a kiskorút nagyobb kár éri, ha a vizsgálatot elhalasztják, mint amennyi
haszna származik abból, ha az ügyben nem döntenek azonnal. Tegyük fel, hogy a kiskorú nem
tud biztosítékot nyújtani, és hogy azok, akiknek engedélyezték, hogy birtokba vegyék a
birtokot, azok a személyek, akik a birtok kapcsán a vitát felvetették, és akik a hozzá tartozó
vagyon nagy részét elvehetik, megváltoztathatják vagy megsemmisíthetik; a praetor részéről
vagy ostobaság, vagy igazságtalanság lenne az ügyet a serdülőkorig elhalasztani, annak súlyos
hátrányára, aki az ügy eldöntését kívánja. Az isteni Hadrianus egy rezcriptumban kijelentette:
"Ahol a döntést rendszerint a serdülőkorig elhalasztják, ott ezt a kiskorúak érdekében teszik,
hogy ez az állapot ne kerüljön veszélybe, mielőtt még képesek lennének megvédeni magukat.
Továbbá, ha vannak olyan személyeik, akik által megfelelően megvédhetők, és ha az említett
kiskorúak érdeke, hogy az ügyet gyorsan bíróság elé állítsák és határozatot hozzanak, és a
kiskorúak gyámjai kívánják, hogy az ügyet tárgyalják, akkor azt, amit a kiskorúak javára
találtak ki, nem szabad ellenük felhasználni, és állapotuk függőben maradjon, ha az kétséget
kizáróan megállapítható.".
(6) Ha a kiskorú anyja, miután azzal vádolják, hogy egy feltételezett gyermeket hozott be,
megnyeri az ügyét, a gyermek állapotára vonatkozó kérdés továbbra is tisztázatlan maradhat;
például azt lehet állítani, hogy nem az elhunyt nemzette, vagy ha igen, akkor nem
házasságban született.
(7) Ha az a személy, aki vitatta a gyermek állapotát, és azt állította, hogy ő maga az egyetlen
fiú, meghal, és az anyja lesz az örököse, és ugyanazt a vitát veti fel a kiskorúval kapcsolatban,
mint a saját fia, azt állítva, hogy más nőtől született; vagyis ha tagadná, hogy az elhunyt
gyermeke lenne, és ezért ő maga jogosult az elhunyt fiú egész vagyonára, mint örököse,
Julianus azt mondja, hogy a serdülőkor betöltéséig nem szabad döntést hozni, mert nincs
különbség, hogy az, aki a kérdést felveti, a saját nevében teszi-e, vagy a hagyaték nevében.
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Nyilvánvaló, hogy ha az anya elismeri, hogy a gyermek az elhunyt fia, és ezért az apai
hagyatéknak csak a felét követeli magának, az ügy eldöntését nem szabad a serdülőkor
eléréséig elhalasztani; hiszen nem azt vitatja, hogy a kiskorú az apai hagyatékra, hanem a
testvére hagyatékára tart igényt.
(8) Julianus ugyanezen a helyen azt mondja, hogy ha két serdülőkorú kiskorú jogállásával
kapcsolatban vita merül fel, és egyikük eléri ezt a kort, akkor meg kell várniuk, amíg a másik
is eléri a serdülőkort, hogy mindkettőjük állapotát úgy határozzák meg, hogy annak a jogai,
aki még nem érte el a serdülőkort, ne sérüljenek a serdülőkort elérő ellen hozott döntés miatt.
(9) Nem sokat számít, hogy az igénylő a serdülőkor alatti kiskorú, vagy a birtokos, aki a
kiskorú állapotára vonatkozó kérdést felveti, mert akár birtokolja, akár követeli, a döntést a
serdülőkor eléréséig el kell halasztani.
(10) Ha két kiskorú, serdülőkorú gyermek egymás állapotára vonatkozó kérdést vet fel, nem
mindegy, hogy az egyikük azt állítja, hogy ő az egyetlen fiú, vagy a másik azt, hogy ő is fiú.
Ha ugyanis az egyik azt állítja, hogy ő az egyetlen fiú, akkor úgy kell tekinteni, hogy az ügy
eldöntését el kell halasztani mindkettőjük serdülőkorba lépéséig, függetlenül attól, hogy a
felperes vagy a birtokos az, aki a vitára okot ad. Ha azonban az egyik azt állítja, hogy ő az
egyetlen fiú, a másik pedig azt mondja, hogy ő is fiú, és az előbbinek kellene először elérnie a
serdülőkort, akkor a döntést el kell halasztani annak a fiatalkorára való tekintettel, aki azt
állítja, hogy ő a fiú; de ezt részben és nem teljesen kell megtenni, mert a birtok felére
vonatkozóan nincs vita. Ha az, aki azt állítja, hogy ő is fiú, az első, aki elérte a serdülőkort, és
az, aki azt állítja, hogy ő az egyetlen fiú, még nem töltötte be ezt a kort, a döntést nem kell
elhalasztani; mert az utóbbi állapotára való hivatkozással nincs vita, mivel ő az, aki a vitát
vívja, mivel az, aki elérte a serdülőkort, miközben azt állítja, hogy ő is fiú, nem tagadja, hogy
a másik is fiú.
(11) Ha egy rabszolga, akit szabadnak rendeltek és örökösnek neveztek ki, vitatja a kiskorú
jogállását, akiről azt mondják, hogy az örökhagyó fia, és megszegte apja akaratát, Julianus azt
mondja, hogy a döntést mind a hagyaték, mind a szabadságra vonatkozó hagyaték
tekintetében el kell halasztani a serdülőkor eléréséig; mert egyiket sem lehet egyszerre
eldönteni anélkül, hogy az ne sértené annak jogait, aki azt mondja, hogy ő az örökhagyó fia.
A szabadság végrendeleti hagyatékával kapcsolatos és függőben lévő egyéb kérdéseket
szintén el kell halasztani a serdülőkor eléréséig.
(12) Ha egy serdülőkor alatti kiskorú megjelenik, és azt állítja, hogy ő az elhunyt fia, és a
hagyatéki adósok tagadják, hogy ez igaz lenne, de azt állítják, hogy az elhunyt végrendelkező
vagyona valamelyik rokonáé, aki például tengeren túl van, a gyermeknek a karboniai
ediktumhoz kell folyamodnia; de a távollévő személy érdekeit kell figyelembe venni a
biztosíték nyújtásának megkövetelésével.
(13) A prétorok azon fáradoznak, hogy ténylegesen birtokba vegyék azokat, akiknek a
karboniai ediktum értelmében birtokba adták. Ha azonban a Karbon-ediktum szerinti birtokos
megpróbálná követelni a birtokot, vagy az ahhoz tartozó bármely konkrét tulajdont, Julianus a
Digestum huszonnegyedik könyvében nagyon helyesen azt mondja, hogy kivételesen el kell
zárni, mert meg kell elégednie a birtoklás kiváltságával, amelyet a praetor időközben
biztosított neki. Ezért, ha igényt kíván tartani a birtokra vagy annak részét képező bármely
vagyontárgyra, azt mondja, hogy ezt közvetlen kereset útján, örökösként kell megtennie; hogy

1797
kérelmét követően megállapítsák, hogy örökös-e, és a gyermekek közé tartozik-e, hogy a
karboniai birtoklás vélelme ne érje ellenfeleit. Ez a vélemény ésszerű és igazságos.
(14) Ráadásul ezt a birtokot egy éven belül adják meg, csakúgy, mint a gyermekeknek adott
rendes birtokokat.
(15) Szükséges azonban, hogy az, aki azt állítja, hogy ő a fia, ne csak a karboniai birtokot
szerezze meg, hanem a rendes praetoriánus birtokot is követelje.
(16) A két birtoklás megszerzéséhez szükséges időszakok külön-külön futnak. A rendes
praetoriánus birtoklás tárgyát képező birtoklás attól az időponttól kezdődik, amikor a fiú
tudta, hogy apja meghalt, és jogosult volt a birtok praetoriánus birtoklását követelni; a
karbonikus birtoklásé pedig attól az időponttól kezdődik, amikor a fiú tudta, hogy az állapota
vitatott.
4. Julianus, Digest, XX. könyv.
Ezért, ha a gyermek nem követeli a birtok birtoklását az első szakasz alapján, bizonyos
esetekben a Karbon-ediktum következő szakasza alapján szerezheti meg a birtokot, máskor
pedig nem; mert ha az apa halála után azonnal vita támadna arról, hogy a többi gyermekkel
együtt követelheti-e a birtok birtoklást, akkor az évet úgy kell tekinteni, hogy mindkét időszak
tekintetében egyidejűleg lejárt. Ha azonban egy bizonyos határidő elteltével megállapítaná,
hogy jogai vitatottak, akkor, még ha az az idő, amely alatt az Ediktum első szakasza alapján
követelhette volna a birtokbirtoklást, már lejárt is, a második szakasz alapján követelheti azt;
és ha azt megkapta, mindig élhet a birtoklással kapcsolatos keresetekkel. Ha azonban az
ítéletet ellene a serdülőkor elérése után hozták meg, a kereseteket megtagadják tőle.
5. Ulpianus, Az ediktumról, XLI. könyv.
Ha az, aki a kiskorúval szemben keresetet indít, az elhunyt egyik gyermeke, az eredmény az
lesz, hogy akár biztosítékot ad, akár nem, az, akinek az állapota vitatott, mégis birtokba kerül.
(1) Ha a serdülőkor alatti gyermek nem védekezik, és ezért az ellenfele kerül birtokba, akkor
ki lesz jogosult a hagyatékot érintő perek megindítására? Julianus a Digestum
huszonnegyedik könyvében azt mondja, hogy ki kell nevezni egy kurátort, aki mindent kézbe
vehet, és a pereket megindíthatja. Továbbá azt mondja, hogy annak, akit a kiskorúval együtt
birtokba helyeznek, nem tilos a kurátor ellen pert indítani, mert így a hagyatékot nem éri kár,
mivel ő maga is jogszerűen indíthat pert a kiskorú ellen, ha biztosítékot nyújtott.
(2) Ha egy serdülőkorú kiskorú nem ad biztosítékot, az ellenfele kerül birtokba, függetlenül
attól, hogy ő maga ad-e biztosítékot vagy sem. Ha ellenfele azt kívánja, hogy a vagyon
kezelését rá bízzák, biztosítékot kell nyújtania a kiskorúnak; ha azonban ezt nem teszi meg,
gondnokot kell kijelölni, aki a vagyont kezeli. Ha pedig az ellenfél biztosítékot ad, akkor is el
kell adnia minden olyan vagyontárgyat, amely a késedelem miatt vagy megsemmisülhet, vagy
elértéktelenedhet, és be kell hajtania az adósoktól az összes tartozást is, ha azok az idő
múlásával felszabadulnak; a hagyaték fennmaradó részét a kiskorúval együtt ő tartja
birtokában.
(3) Továbbá nézzük meg, hogy az, aki a karboniai ediktum alapján birtokba került,
csökkentheti-e a birtokot, hogy saját eltartásáról gondoskodjon. Ha a kiskorú biztosítékot
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adott, akkor a hagyaték egy részét saját eltartására használhatja, függetlenül attól, hogy erre
felhatalmazó végzés született-e vagy sem; a hagyaték fennmaradó részét pedig vissza kell
adnia annak, aki igényt tart rá. Ha azonban nem tud biztosítékot nyújtani, és nyilvánvaló,
hogy más módon nem tudja magát eltartani, akkor birtokba kell adni, hogy a megélhetéséhez
szükséges dolgokat megszerezhesse. Nem kellene meglepőnek tűnnie, hogy egy olyan
személynek, akiről esetleg bebizonyosodik, hogy nem az elhunyt fia, megengedik, hogy a
vagyon egy részét az ő eltartására használja, mivel egy meg nem született gyermeket az
Ediktumok a teljes vagyon birtokába adnak, és az anyjának támogatást adnak egy esetleg meg
nem született gyermek javára; és nagyobb gondot kell fordítani arra, hogy a fiú ne haljon
éhen, mint arra, hogy a vagyon kisebb része ne kerüljön az igénylő kezébe, ha úgy döntenek,
hogy a gyermek nem az elhunyt fia volt.
(4) Úgy gondolom, hogy mindenképpen kérni kell a préposttól, hogy a hagyatéki iratok ne
kerüljenek az ellenfél kezébe, ha az birtokába jut; ellenkező esetben a kiskorút becsaphatják,
vagy azáltal, hogy az ellenfele ezeken keresztül szerez információkat, vagy azáltal, hogy
lehetővé teszik számára, hogy elhallgattassa azokat.
(5) Ha sem a kiskorú, sem az ellenfele nem ad biztosítékot, gondnokot kell kinevezni, aki a
vagyont kezeli és átadja annak, aki megnyeri az ügyet. Mit kell azonban tenni, ha a kiskorú
gyámjai követelik a vagyonkezelést ? Őket nem szabad meghallgatni, hacsak nem adnak
biztosítékot a kiskorú nevében, vagy hacsak nem ők maguk nevezik ki a gondnokot.
6. Paulus, Az ediktumról, XLI. könyv.
Felmerül a kérdés, hogy hozható-e határozat az anya vagyonára való hivatkozással? És
valójában ebben az esetben a Karbon-ediktum értelmében nem is lehet határozatot hozni;
mivel hosszú haladékot kell adni, amely a döntést a serdülőkor eléréséig elhalasztja.
1. Julianus szerint egyértelmű, hogy ha vita merül fel az apa és az anya vagyonával
kapcsolatban, egyidejűleg, vagy akár egy testvér vagyonával kapcsolatban, a vita eldöntését a
serdülőkor eléréséig el kell halasztani.
2. E rendelet alkalmazására akkor is lesz ok, ha a gyermekek ab intestato prétori birtokot
szereznek; még akkor is, ha azt az rendelet utolsó szakaszai alapján követelik, ahol a
törvényes örökösök az öröklésre jogosultak, mivel ők a törvényes örökösök, vagy azon
szakasz alapján, amely a birtokot a rokonoknak adja.
3. Ez az ediktum akkor is alkalmazandó, ha a kiskorú jogállására és a hagyatékhoz való jogára
vonatkozóan is vita áll fenn; mert ha csak a jogállása érintett, mint például, ha azt mondják,
hogy rabszolga, és nincs vita a hagyatékot illetően, ilyen körülmények között a szabadságának
kérdését azonnal meg kell határozni.
4. Ha az, aki a kiskorúval kapcsolatban vitát támaszt, egyúttal birtokba is kerül vele együtt,
nem kell őt az elhunyt vagyonából eltartani, és a hagyatékból semmit sem vehet el, mert ezt a
birtokot csak biztosítékként kapja.
5. A kiskorúnak nem csak tartásdíjat kell fizetni, hanem a hagyaték összegének megfelelően
pénzt kell adni a taníttatására és minden egyéb szükséges kiadást is.
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6. Felmerül a kérdés, hogy az, akit a karboniai ediktum alapján birtokba helyeztek, a
serdülőkor elérése után a bíróságon a felperes szerepét töltheti-e be. Megállapítást nyert, hogy
az alperes szerepét betöltheti, különösen, ha biztosítékot ad. Ha nem ad biztosítékot, és nem is
hajlandó erre, akkor a birtok birtokosként lehet ellene pert indítani. Ha ekkor nem nyújt
biztosítékot, a birtoklás átkerül az ellenfelére, feltéve, hogy az száműzi azt; éppúgy, mintha a
birtokot ettől a pillanattól kezdve ő követelte volna először.
(7) Julianus, Digest, XXIV. könyv.
Ha tagadják, hogy egy kiskorút jogszerűen fogadtak örökbe, és emiatt vitatják az apja
hagyatékához való jogát, nem lesz igazságtalan, ha a karboniai ediktum alapján kiadottakhoz
hasonló végzés születik.
1. Hasonlóképpen, ha egy serdülőkor alatti kiskorúról azt mondják, hogy örökbefogadásra
adták, és ezért megtagadják a természetes apja birtokához való jogát, mivel ebben az esetben
felmerül a kérdés, hogy fiúként jogosult-e a birtokra, akkor van ok a karboniai ediktum
alkalmazására.
2. Ha azonban feltételezzük, hogy a fiút kitagadják az örökségből, akkor nem szükséges a vita
eldöntését a serdülőkor eléréséig elhalasztani, mert a kérdés nem magának a fiúnak a jogát,
hanem a végrendelet érvényességét érinti.
3. Ha annak a személynek az anyját, akinek szabadsága és az apja örökségére vonatkozó
igénye vitatott, a bíróság elé idézik, hogy tanúskodjon a szabadságának megállapítása
érdekében indított perben, az anyára vonatkozó döntést nem szabad mindig a pubertáskorra
halasztani; mert vannak olyan esetek, amikor a feltételezett gyermeknek mondott személyek
ügyét késedelem nélkül eldöntik.
4. Amikor a karboniai ediktum alapján végzés születik, az ügyet ugyanolyan állapotúnak kell
tekinteni, mint amilyenben akkor lett volna, ha nem merült volna fel vita azzal a személlyel
kapcsolatban, aki a birtok praetoriánus birtokába jutott.
5. Ha pedig két testvér került birtokba e rendelet alapján, és az egyikük nem hajlandó
megvédeni az apja hagyatékából rá eső részt, a másik kénytelen lesz megvédeni az egészet,
vagy az egészet a hitelezőkre hagyni.
6. Előfordul, hogy egy meg nem örökölt fiú a karboniai ediktum alapján jut a birtok birtokába,
amikor nem a végrendelet rendelkezéseivel ellentétben követeli a praetoriánus birtokot,
hanem a gyermekeknek járó végrendelet alapján; mivel tagadja, hogy apja végrendelete olyan,
hogy annak alapján praetoriánus birtokot lehet adni, mivel állítólag nem ő a fia.
7. Ha egy kiskorú az apja által felszabadított örökség birtoklását követeli, és tagadják, hogy ő
a patrónus fia lenne, azzal az indokkal, hogy nincs vita az apja örökségével kapcsolatban, a
vita eldöntését nem szabad elhalasztani. Ha azonban ez a vita a karboniai ediktum szerinti
határozat meghozatala után merülne fel, annak eldöntését a serdülőkor eléréséig el kell
halasztani.
8. Felmerült a kérdés, hogy a Karbon-ediktum értelmében egy kiskorú birtokba veheti-e a
birtokot a kijelölt örökösökkel egy időben, akik a végrendelet feltételeinek megfelelően
szerezték meg azt. Azt válaszoltam, hogy ha nem a fia, vagy nem a végrendelet
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rendelkezéseivel ellentétesen, a végrendelet alapján nem szerzett praetoriánus birtokot a
birtokon, akkor a karboniai ediktum alapján megszerezheti azt, ugyanakkor, amikor a kijelölt
örökösök a végrendelet rendelkezéseivel összhangban megszerezték a birtok praetoriánus
birtokát.
(8) Africanus, Kérdések, IV. könyv.
Az a személy, akit fiamnak nyilvánítok, és akit én irányítok, meghalt. Megjelent egy kiskorú,
serdülőkorú személy, aki azt állította, hogy az elhunyt volt a családapa, és hogy a hagyaték őt
illeti. Úgy ítélték meg, hogy a végzést meg kell hozni.
1. Ismétlem, emancipált fiam végrendelet nélkül halt meg, és egy serdülőkorú fiút hagyott
hátra, aki azt állította, hogy ő a közvetlen örökös. Állítom, hogy ez utóbbi az emancipáció
bekövetkezte előtt fogant, és ezért az én felügyeletem alatt állt, és hogy az emancipált fiú
hagyatéka engem illet. Megállapítást nyert, hogy ez a gyermek az elhunyt fia volt, de
felmerült a kérdés, hogy milyen jogi helyzetben van, azaz, hogy az apja irányítása alatt áll-e
vagy sem; és semmi kétség nem fér hozzá, hogy a karboniai ediktum ebben az esetben
alkalmazható.
9. Neratius, Pergamenek, VI. könyv.
Labeo kijelentette, hogy valahányszor egy kiskorúról azt mondják, hogy feltehetően
fiatalkorú, és vita merül fel az apja birtokához való jogával kapcsolatban, a prétornak ügyelnie
kell arra, hogy a birtokába juttassa. Úgy gondolom, hogy Labeo ezt az apja halála után
született gyermekre is alkalmazni akarta, aki azt állítja, hogy ő a fia, még akkor is, ha az
elhunyt úgy gondolta, hogy nincsenek gyermekei; mert akit az a személy, akinek a vagyonáról
vita van, elismert, annak méltányosabb igénye van rá, mint egy posztumusz gyermeknek.
10. Marcellus, Digest, VII. könyv.
Ha egy nő, akinek az örökös esküt tett, megesküszik, hogy terhes, a karboniai ediktum szerint
meg kell adni a birtokot, vagy meg kell tagadni, ha az örökösnek tette az esküt; mert a
birtokot megfelelő okok után kell megadni, hogy az örökös ne szenvedjen hátrányt, ha
megadja, vagy ha megtagadják, hogy a kiskorút ne fosszák meg törvényes jogaitól.
11. Papinianus, Kérdések, XIII. könyv.
Nincs alapja a karboniai ediktum alkalmazásának, ha a fiú, akinek polgári állapota vitatott, a
prétor közbelépése nélkül nem válhat örökösévé; például ha kinevezték. Ugyanez a szabály
vonatkozik arra az esetre is, ha bizonyos, hogy mégsem lehet örökös, még ha fia is; mint
például, ha Titiust nevezték ki örökösnek, és egy posztumusz gyermeket vagy egy kitagadott
kiskorút kellene megtagadni az örökhagyó fiának. Az sem mindegy, hogy a kiskorúnak
milyen érdeke fűződik ahhoz, hogy bebizonyosodjék, hogy ő a fia, más ügyekre való
hivatkozással, például azért, hogy megszerezze a más anyától származó testvére vagyonát;
vagy hogy jogot szerezzen a szabadok és a temetkezési helyek felett; mert megállapítást nyert,
hogy ezek az esetek nem tartoznak a karboniai ediktum hatálya alá.
12. Ugyanaz, Kérdések, XIV. könyv.
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Az a kijelölt örökös, akivel szemben egy feltételezettnek mondott kiskorú fiú az Ediktum első
szakasza alapján, mint törvényes örökös esetében, pretoriánus birtokot követel, időközben a
végrendelet rendelkezései szerint nem szerezhet birtokot. Ha azonban időközben vagy a
kijelölt örökös, vagy az, aki törvényes örökösként jogosult a birtoklásra, meghal, akkor az
örökösöknek kell engedményt tenni. Mert mi van akkor, ha nem tudtak volna a hagyatékba
belépni, mert a törvény megakadályozta őket ebben, vagy mert a vita eldöntése kétséges volt ?
13. Paulus, Vélemények, XI. könyv.
Titiának férje halála után utóda született, és Sempronius házasságtörés vádjával vádat emelt
ellene a tartomány kormányzója előtt. Kérdezem, hogy a házasságtörés vádjának tárgyalását
el kell-e halasztani a serdülőkor eléréséig, hogy a posztumusz gyermek jogai ne sérüljenek.
Paulus azt válaszolta, hogy ha nem kérdéses a kiskorúnak az apja vagyonához való joga,
akkor gyámjainak nincs oka arra, hogy a házasságtörés miatt indított tárgyalást elhalasszák,
amíg gyámjuk el nem éri a serdülőkort.
14. Scaevola, Vélemények, II. könyv.
Felmerül a kérdés, hogy egy serdülőkor alatti kiskorú, aki a karboniai ediktum alapján
birtokba kapott egy birtokot, és eléri ezt a kort, mielőtt a birtokot átadnák neki, teljesítheti-e a
felperes feladatait. A válasz az volt, hogy bizonyítania kell minden olyan igényt, amelyet a
birtokossal szemben támaszt.
15. Hermogenianus, Epitomák a jogról, III. könyv.
Ez a birtoklás a kiskorú javára válik, ha biztosítékot nyújtanak nemcsak a tényleges birtoklás
megszerzésére, hanem a tulajdon visszaszerzésére, az adósságok behajtására, a hozományok
megadására és minden egyéb olyan dologra is, amelyről már megállapítottuk, hogy az
összeszedés során hozzájárulásra kötelezett.
(16) Paulus, Az ediktumról, XLI. könyv.
Ahogyan az apja vagyonára tekintettel biztosítékot kell nyújtani az emancipált fiúnak, úgy
kell biztosítékot nyújtani a kiskorúnak is arra a vagyonra tekintettel, amelyet ő maga helyez
letétbe.

11. cím. A végrendelet rendelkezései szerinti birtoklással kapcsolatos
praetoriánus birtoklásról
1. Ulpianus, Az ediktumról, XXXIX. könyv.
A végrendelet alatt bármilyen anyagot kell értenünk, amelyre azt írják; ezért akár fatáblákra,
akár más anyagból készült táblákra, akár papiruszra, akár pergamenre, akár bármilyen állat
bőrére írják, azt is helyesen nevezzük végrendeletnek.
(1) Az ediktum e szakasza értelmében a prétor nem minden végrendeletet erősít meg, hanem
csak az utolsókat, vagyis azokat, amelyeket a közelmúltban tettek, és amelyek után nem
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készültek újabbak. Utolsó végrendeletnek nem az minősül, amelyet éppen a halál beálltakor
készítettek, hanem az, amely után nem készítettek más végrendeletet, még ha régi is.
(2) Elég, ha van akarat, még ha nem is állítható elő, ha bizonyos, hogy létezik. Ezért, ha az
egy tolvaj birtokában van, vagy olyan személy kezében, akinél letétbe helyezték megőrzés
céljából, nem kétséges, hogy a hagyatékot praetoriánus birtokba kell venni; mivel nem
szükséges a végrendeletet felnyitni ahhoz, hogy a végrendelet rendelkezései szerint
praetoriánus birtokba lehessen venni.
(3) Ismét szükséges, hogy a végrendelet az örökhagyó halálakor létezett, még akkor is, ha
később megszűnt, ezért ha azt később megsemmisítették, akkor is követelhető a praetoriánus
birtoklás.
(4) Mindazonáltal megköveteljük, hogy az örökösnek tudnia kell a végrendelet létezéséről, és
biztosnak kell lennie abban, hogy a végrendelet rendelkezései alapján a hagyaték birtokába
jutott.
(5) Ha valaki két másolatot készít a végrendeletéről, és az egyik megmarad, a másik pedig
megsemmisül, akkor a végrendeletet létezőnek kell tekinteni, és a hagyaték praetoriális
birtoklását lehet követelni.
(6) Még akkor is, ha az örökhagyó két végrendeletet tett, és azokat egyidejűleg pecsételte le,
és mindkettővel más-más örökösöket jelölt ki, és mindkettő létezik; a hagyaték birtoklása
mindkettő alapján megszerezhető, mivel azokat egy dokumentumnak és az örökhagyó utolsó
akaratának tekintik.
(7) Ha azonban az örökhagyó végrendeletet és annak másolatát is végrendelkezett, és ha az,
amelyet végrendeletének szánt, létezik, akkor a hagyaték praetoriális birtoklását lehet
követelni; Pomponius szerint azonban, ha csak a másolat létezik, a hagyaték birtoklását nem
lehet követelni.
(8) Ahhoz, hogy valakinek a birtokát birtokba lehessen adni, a praetor megköveteli, hogy ne
csak a végrendelet megtételekor, hanem halálakor is rendelkezzen a végrendelkezési joggal;
ha tehát egy serdülőkor alatti kiskorú, vagy egy elmebeteg, vagy bárki más a végrendelkezési
képességgel nem rendelkezők közül végrendelkezik, és azután cselekvőképessé válik, majd
meghal, nem lehet követelni a birtokának praetori birtokba adását. Ha azonban egy apai
felügyelet alatt álló fiú, aki azt hiszi, hogy ő a háztartás feje, holott nem az, végrendeletet tesz,
és utóbb kiderül, hogy halálakor a saját ura, a végrendeletben foglaltaknak megfelelően nem
követelhető a birtokának birtoklása a pretoriánus ediktum értelmében. Ha azonban egy apai
felügyelet alatt álló fiú, aki veterán volt, végrendeletet tesz, amelyben rendelkezik castrense
peculiumáról, és ezt követően emancipálódik, vagy családfővé válik, majd meghal, akkor
követelhető a birtokának praetoriánus birtoklása. Ha valaki a fent említett két időpontban
rendelkezne végrendelkezési joggal, de a köztes időben nem rendelkezne, akkor a
végrendeletben foglaltaknak megfelelően követelhető a hagyatékának praetoriánus birtoklása.
(9) Továbbá, ha valaki végrendelkezik, és ezt követően megfosztják végrendelkezési
képességétől, akár azért, mert elmebeteggé vált, akár azért, mert eltiltották vagyonának
kezelésétől, az Ediktum alapján követelhető a hagyaték birtoklása, mivel a végrendelet jogilag
érvényes. Általánosságban elmondható ez minden ilyen személyről, aki halála időpontjában
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elveszítette végrendelkezési képességét; de az ezt megelőzően végrehajtott végrendelete
érvényes.
(10) Ha a végrendelet tábláit összekötő zsinórt elvágják, még akkor is, ha ez az örökhagyó
akarata ellenére történt, a hagyaték praetoriális birtoklását lehet követelni. Ha azonban maga
az örökhagyó vágja el, a végrendeletet nem tekintik lezártnak, és ezért nem követelhető a
hagyaték birtoklása.
(11) Ha a táblákat, amelyekre a végrendeletet írták, megrágják az egerek, vagy a zsinór
valamilyen más módon elszakad, akár azért, mert a kor, akár annak a helynek a nedvessége
miatt, ahol letették, akár egy esés miatt elkorhadt, a végrendeletet lezártnak tekintik;
különösen, ha feltételezzük, hogy csak egy zsinórral van rögzítve. Ha egy zsinór háromszor
vagy négyszer van a táblák köré tekerve, akkor azt kell tekinteni, hogy lepecsételték, még
akkor is, ha egy helyen elvágták vagy megrágták.
2. Ugyanő, Az ediktumról, XLI. könyv.
A prétor az ediktumban a legigazságosabb öröklési rendet fogadta el. Azt kívánja ugyanis,
hogy először is a végrendeletben foglaltakkal szemben a gyermekeket illeti meg a hagyaték
birtoklása, majd ha ez nem történik meg, akkor az elhunyt végakaratának kell megfelelni.
Ezért az ügynek függőben kell maradnia arra az időre, amíg a gyermekek követelhetik a
hagyaték birtoklását. Ha ez az időszak letelt, vagy ha ezt megelőzően meghalnak, vagy
visszautasítják a hagyatékot, vagy elveszítik a birtoklás követelésének jogát, akkor a hagyaték
birtoklása a pretoriánus rendelet értelmében visszaszáll a kijelölt örökösökre.
1. Ha egy fiút valamilyen feltétel mellett neveznek ki örökösnek, Julianus nagyon helyesen
úgy véli, hogy a végrendeletben foglaltaknak megfelelően, a kijelölt örökös minőségében
követelheti a hagyaték birtoklását, függetlenül attól, hogy mi a feltétel, még akkor is, ha az a
következőképpen szól: "amikor egy hajó érkezik Ázsiából". És bár a feltétel nem teljesülhet, a
praetornak mégis meg kell védenie azt a fiút, akinek a végrendelet rendelkezéseivel
összhangban engedélyezi a birtoklást, még akkor is, ha a végrendelet rendelkezéseivel
ellentétben már megszerezte a birtokot. Ez a védelem különösen szükséges egy olyan fiú
esetében, akit felszabadítottak.
2. Minden kijelölt örökös a hagyatékot a rá hagyott rész arányában kapja meg, oly módon
azonban, hogy ha nincs vele együtt senki, aki igényt tartana rá, akkor egyedül is birtokba
veheti. Mindazonáltal, amíg az egyik örökös mérlegeli, hogy a hagyaték praetoriális birtokba
veszi-e vagy sem, addig az utóbbinak nem adható birtokba a társörökös részesedése.
3. Ha egy örökös helyettesítésére egy helyettest jelöltek ki, ha tíz éven belül hal meg, és egy
másikat, ha tíz és tizennégy éves kora között hal meg, és az örökös tízéves kora előtt meghal,
akkor az első helyettes lesz az örökös, és megkapja a hagyaték praetoriális birtokát; de ha az
örökös tízéves kora után, de tizennegyedik életéve betöltése előtt hal meg, akkor a második
helyettes lesz az örökös, és megkapja a birtokot; de mindkettő nem egyesíthető, mivel
mindkettőjüket más-más feltétel alapján helyettesítették.
4. A végrendeletben foglaltaknak megfelelően a hagyaték praetoriánus birtoklását az első
fokon kijelölt örökösöknek adjuk meg, majd, ha ők nem tartanak rá igényt, a sorrendben
következő helyetteseknek, valamint azoknak, akiket a helyettesek helyett helyettesítettek; a
helyetteseknek pedig szabályos sorrendben adjuk meg a birtoklást. Azokat az örökösöket kell
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értenünk első fokon kijelöltnek, akiket elsőként neveznek ki; mivel ugyanis mivel nekik van
elsőbbségi joguk a hagyaték elfogadására, így a praetoriánus birtoklásra is nekik kell elsőként
jogosultaknak lenniük.
5. Ha valaki végrendeletében azt mondja: "Legyen az első az örököse a birtokom felének, és
ha nem lesz az örökösöm, legyen a második az örökösöm; legyen a harmadik az örökösöm a
birtokom felének, és ha nem lesz az örökösöm, legyen a negyedik az örökösöm", akkor az
első és a harmadik az, akinek megengedik, hogy praetoriális birtokot kapjon a birtok felett.
6. Ha valaki a következőképpen jelölné ki az örökösöket: "Az a testvéreim közül, aki
feleségül veszi Seiát, legyen a vagyonom háromnegyed részének örököse, és az, aki nem
veszi feleségül, legyen a vagyonom egynegyed részének örököse", nyilvánvaló, hogy ha Seia
meghal, az örökösök egyenlő arányban lesznek jogosultak a vagyonból. Ha azonban
valamelyikükhöz férjhez megy, akkor ő jogosult a birtok háromnegyedére, a másik pedig
egynegyedére; de a feltétel teljesítése előtt egyikük sem követelheti a praetoriális birtokot.
7. Ha az örökös nevét szándékosan kitörölték, kétségtelenül megállapítható, hogy nem
követelheti a hagyaték praetoriális birtoklását, mint ahogyan az sem, akit az örökhagyóval
való egyeztetés nélkül neveztek ki örökösnek; mivel úgy tekintik, hogy nem azt jelölték ki,
akit az örökhagyó nem akart kijelölni.
8. Ha két örökös van kijelölve, nevezetesen az első és a második, és a második helyébe egy
harmadik lép, ha a második nem hajlandó birtokba venni a birtokot, a harmadik lép a helyébe.
Ha azonban a harmadik megtagadja a birtokba lépést vagy a praetoriánus birtokba vételt, a
birtok az elsőre száll vissza; nem szükséges, hogy a harmadik követelje a praetoriánus
birtokot, mert az a törvény erejénél fogva őt illeti meg, mivel a praetoriánus birtok ugyanúgy
illeti meg a kijelölt örököst, mint a hagyatékból való részesedése.
9. Ha egy rabszolgát örökösnek neveznek ki, a birtok praetoriánus birtoklása a gazdájának jut,
akinek a birtok a tulajdonába kerül; mivel a praetoriánus birtoklás a tulajdonjogból
következik. Ha tehát az örökhagyó halálakor a kijelölt örökös, Stichus, Sempronius
rabszolgája volt, és Sempronius nem rendelte el, hogy a birtokot vegye át, mert meghalt, vagy
azért, mert elidegenítette a rabszolgát, és az Septitius tulajdonába került, akkor az eredmény
az lesz, hogy ha Septitius elrendeli, hogy a rabszolga vegye át a birtokot, akkor annak
praetoriális birtoklása Septitiusra száll, mert a birtok őt illeti meg. Ezért, ha egy rabszolga
egymás után három vagy négy gazdához kerül, a birtok praetoriális birtokát az utolsónak
adjuk.
3. Paulus, Az ediktumról, XLI. könyv.
Igaz, hogy minden olyan posztumusz gyermek, aki az örökhagyó halálakor még meg sem
született, születése után követelheti a hagyaték praetoriális birtoklását.
4. Ulpianus, Az ediktumról, XLII. könyv.
A "papirusz" kifejezés nemcsak az újakra vonatkozik, hanem a már használtakra is. Ha tehát
valaki olyan lapra készítené a végrendeletét, amelynek a hátoldalára már írtak, akkor az ilyen
végrendelet alapján prétori birtokba veheti a vagyont.
5. Ugyanő, Disputációk, IV. könyv.
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Ha valakit feltételes örökösnek neveznek ki, és miután a végrendeletben foglaltaknak
megfelelően megszerezte a praetoriánus birtokot, a feltétel nem teljesül, az eredmény az lesz,
hogy a vagyon időközben a birtokos kezében marad; mint például amikor egy emancipált fiút
feltételesen neveznek ki örökösnek. Ha ugyanis a feltétel nem teljesül, Julianus azt mondja,
hogy a végrendelet feltételeinek megfelelően mégis megszerezheti a praetoriánus birtokot; de
azt is mondja, hogy meg kell védeni, ha olyan valaki, aki törvényes örökösként megszerezheti
a birtok praetoriánus birtokát. Ez a jelenlegi gyakorlatunk.
(1) Nézzük meg, hogy a hagyatékot ezeknek az örökösöknek kell-e fizetniük. A fiú ugyanis,
aki a végrendelet [rendelkezéseivel] ellentétben mintegy birtokba jutott, úgy tekintendő, mint
aki a birtokot a kinevezése alapján birtokolja, a többiek azonban törvényes örökösökként
rendelkeznek vele; ezért a fiú csak a leszármazókra és felmenőkre hagyott hagyatékokat
köteles megfizetni, a másokra hagyottakat nem. Nyilvánvaló, hogy a trösztöt annak javára kell
végrehajtani, aki törvényes örökösként jogosult volt rá; mivel ellenkező esetben úgy tűnne,
hogy a végrendelet szerinti praetoriánus birtoklásra a végrendelkező becsapása céljából
tartottak igényt.
6. Ugyanő, Disputációk, VIII. könyv.
Azok, akiket feltételes örökösökké neveztek ki, a végrendeletben foglaltaknak megfelelően
követelhetik a praetoriánus birtoklást, még akkor is, ha a feltétel még nem teljesült, feltéve,
hogy jogszerűen nevezték ki őket; ha ugyanis valakit jogellenesen neveztek ki, kinevezése
nem jelent előnyt számára a hagyaték praetoriánus birtoklásának megszerzésében.
7. Julianus, Digest, XXIII. könyv.
Ha a végrendelet tábláit több helyen pecsételték le, és a pecsétek közül néhányat feltörtek, de
hét még megmaradt, ez elegendő ahhoz, hogy a hagyatékot praetoriális birtokba lehessen
venni; ugyanúgy, mint amikor hét tanú pecsétje jelenik meg, bár lehet, hogy nem tartalmazza
mindazok pecsétjét, akik a végrendeletet lepecsételték.
8. Ugyanez, Digest, XXIV. könyv.
Ha egy végrendeletbe a következőket illesztették be: "Legyen Sempronius a hagyatékom
felének örököse; legyen Titius a hagyatékom egyharmadának örököse, ha Ázsiából hajó
érkezik; és legyen az említett Titius a hagyatékom hatodrészének örököse, ha Ázsiából nem
érkezik hajó", ebben az esetben Titiust nem két különböző részre nevezik ki örökösnek,
hanem úgy értelmezik, hogy önmagát helyettesíti, és ezért úgy tekintik, hogy nem jogosult
nagyobb részre, mint egyharmad. Ennek az állításnak megfelelően, mivel a birtok egy
hatodrésze elidegenítetlenül marad, Titius a pretoriánus ediktum értelmében nemcsak a birtok
egyharmadának birtokába jut, hanem a hatodrésznek is, amely őt illeti meg.
1. Ha egy serdülőkor alatti fiú helyettesítésére egy helyettesítő személyt jelölnek ki, a
következőképpen: "Ha fiam meghalna a serdülőkor elérése előtt, akkor Titius legyen az
örökösöm", akkor ugyanúgy igényt tarthat a birtokra, mintha az "én" szó nem lett volna
hozzáfűzve, és a birtokot is megszerezheti a praetoriánus birtokba.
2. Ha a hagyatékra jogosult személy neve vagy vezetékneve tévesen szerepel, akkor is
megszerezheti a birtokot a praetorianus birtokába.
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3. Továbbá, ha az örökös nevét az örökhagyó kívánságára kitörölték a végrendeletből, még ha
az még olvasható is, akkor sem tekintik őt kijelöltnek, így vagy beléphet a hagyatékba, vagy a
polgári jog szerint követelheti annak praetoriális birtokba vételét.
4. Egy bizonyos ember írásban fogalmazta meg végrendeletét, de szóban helyettesítőt rendelt
a fiának, aki még nem volt serdülőkorú. Véleményem szerint a praetor szándéka a hagyaték
birtokba adásakor az volt, hogy a fiú és az apa örököseit külön-külön kell figyelembe venni.
Mert ahogyan a praetori birtokbirtokot a fiú kijelölt örökösének az apa örököseitől elkülönítve
adják meg, úgy kell azt az apa kijelölt örököseitől is elkülönítve megadni, ha az örökös
szóban van kijelölve.
(9) Pomponius, Sabinusról, II. könyv.
Annak érdekében, hogy a hagyaték feletti praetoriánus birtoklás a pupilláris helyettesítésnek
megfelelően megadható legyen, meg kell vizsgálni, hogy az apa végrendelete le volt-e
pecsételve, még akkor is, ha a helyettesítést tartalmazó részt lepecsételetlenül mutatták be.
10. Paulus, Plautiusról, VIII. könyv.
Amikor egy rabszolgát feltételesen örökösnek neveznek ki, kétséges, hogy megkaphatja-e a
birtokot a praetorianus birtokába, vagy sem. A mi Scaevolánk úgy véli, hogy megkaphatja.
(11) Papinianus, Kérdések, XIII. könyv.
"Titius legyen az örököse az egyik gyermekemnek, aki utolsóként hal meg, mielőtt elérné a
serdülőkort." Ha a két gyermek nagyon távoli helyen halna meg, és a helyettesítő nem tudná,
melyikük halt meg utoljára, Julianus véleményét kell elfogadni, amely szerint a bizonytalan
állapot miatt a helyettesítő akár az előbb meghalt egyikük hagyatékának birtoklását is
követelheti.
1. Ha egy fiú, akit örökösnek neveztek ki, apja halála után visszatér a fogságból,
megszerezheti birtoka praetori birtokát, és az egyéves határidőt, amelyen belül ezt megteheti,
a visszatérése napjától számítják.
2. Titius, miután végrendelkezett, átadta magát a trónöröklésnek, majd miután a saját urává
vált, meghalt. Ha a kijelölt örökös követelné a praetoriánus birtokot, akkor csalásra
hivatkozva kivételes jogorvoslattal el lesz zárva; mivel az örökhagyó azzal, hogy magát
arrogálásra adta, az egész vagyonát önmagával együtt más családjára és háztartására ruházta
át. Nyilvánvaló, hogy ha a saját urává válva egy kodicillumban vagy más okiratban
kijelentette, hogy végrendeletének megváltoztatása nélkül kíván meghalni, akkor az
érvénytelenné vált végrendeletet úgy kell érteni, hogy az ezen utólagos kijelentéssel
helyreállt, ugyanúgy, mintha egy másik végrendeletet tett volna, és azt széttépte volna, hogy
az elsőt hatályban hagyja. Senki ne gondolja azt sem, hogy a végrendeletet pusztán egy
kívánság kifejezésével lehet megtenni; mert ebben az esetben semmiféle kérdés nem merül fel
az okirat jogszerűségére vonatkozóan, hanem csak a felperes ellen ilyen körülmények között
érvényesíthető kivétel erejére vonatkozóan, amelynek az ellenfél személyétől kell függenie.
12. Paulus, Kérdések, VII. könyv.
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Annak érdekében, hogy a kijelölt örökös megkaphassa a hagyaték praetoriális birtokát, úgy
gondolom, meg kell követelni, hogy személyazonosságát megfelelő megjelöléssel állapítsák
meg, hogy az őt megillető részt meg lehessen találni, még akkor is, ha részesedés nélkül lett
kijelölve; mert ha egy örököst részesedés nélkül jelölnek ki, akkor elvehet egy olyan részt,
amelyről nem rendelkezett, vagy a hagyaték valamely más részét. Ha azonban az örököst úgy
jelölték ki, hogy úgy tűnik, a végrendelet kizárta, mert nem található meg az a hagyatéki rész,
amelyre kijelölték, nem kaphat praetoriális birtokot. Ez akkor fordul elő, ha valaki a
következőképpen jelöl ki egy örököst: "Titius legyen az örökösöm a hagyatékomnak arra a
részére, amelyre első végrendeletemben kijelöltem", vagy "Legyen az örökösöm arra a részre,
amelyre a kodicillumban kijelöltem", és meg kell állapítani, hogy nem őt jelölték ki. Ha
azonban azt mondanám: "Legyen Titius az örökösöm, ha első végrendeletemben a vagyonom
felére őt neveztem ki örökösnek", vagy "Legyen az örökösöm, ha a kodicillumban a
vagyonom felére őt neveztem ki örökösnek", akkor birtokba veheti a vagyonomat, mivel
feltételesen lett örökösnek kinevezve.

12. cím. A praetoriánus birtoklásról, ha a fiút az apja felszabadította
1. Ulpianus, Az ediktumról, XLV. könyv.
Az apja által felszabadított fiú ugyanolyan helyzetben van, ami a végrendelet rendelkezéseivel
ellentétes praetoriánus birtoklást illeti, mint a felszabadított férfi. Ez a praetor számára
tökéletesen igazságosnak tűnik, mert a fiú a tulajdonszerzés előnyét apjától szerzi meg; míg
ha apai felügyelet alatt állna, és bármit is szerezne magának, apja élvezné a hasznot. Ezért azt
a szabályt állították fel, hogy az apának meg kell engedni, hogy a végrendelet
rendelkezéseivel ellentétesen szerezzen praetori birtokot, ahogyan azt a patrónus is megteheti.
1. Ezért a manumitált személyeket az Ediktum a következőképpen sorolja fel: "Akit apja,
vagy apai nagyapja, vagy apai dédapja emancipált".
2. Ha egy unoka, akit nagyapja manumitált, arrogánsan apjának adja magát, még ha meg is
halna, amíg még apai felügyelet alatt áll, vagy ha a manumitálás után halna meg, nagyapja
csak az ediktum értelmezése szerint lesz jogosult az öröklésre; mert a praetor a birtok birtokot
ugyanúgy megadja, mint amikor egy rabszolgát manumitáltak a szolgaságból. Ha azonban ez
a helyzet állna elő, vagy ha a fiú nem arrogálódna, mert a felszabadított ember arrogálása nem
megengedett, vagy ha ez csalárd módon történne, a patrónus jogai mindazonáltal sértetlenek
maradnának.
3. Ha az apa vagy pénzt kapott azért, hogy rávegye a fia emancipálására, vagy ha a fiú ezt
követően, még életében, annyit fizet neki, hogy megakadályozza, hogy ellenkezzen az
akaratával; a rosszhiszeműségre hivatkozva kivételes esetben eltiltható.
4. Van egy másik eset is, amikor az apa a végrendelet rendelkezéseivel ellentétben nem
szerezheti meg emancipált fia birtokát, mégpedig abban az esetben, ha a fiú történetesen belép
a hadseregbe; ugyanis az isteni Pius egy rezcriptumban kijelentette, hogy az apa ilyen
körülmények között nem szerezheti meg emancipált fia birtokát a végrendelet
rendelkezéseivel ellentétben.
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5. Megállapítást nyert, hogy a fiát manumetáltató apa gyermekei a végrendeletben
foglaltakkal ellentétben nem juthatnak az utóbbi hagyatékának birtokába, még akkor sem, ha
a pártfogó gyermekei ezt megtehetik.
6. Julianus azt mondja, hogy amennyiben az apa a végrendelet feltételeivel ellentétben
megszerezte emancipált fia birtokát, megtartja korábbi kiváltságát, amelyet manumission
nélkül is élvezett; mert nem érheti hátrány, mert a patrónus jogait birtokolta, hiszen még
mindig apa.
2. Gaius, A tartományi ediktumról, XV. könyv.
Az apa nem tekinthető egyenrangúnak a patrónussal annyiban, hogy a fáviánus vagy
kálviziánus akciót meg lehet neki adni, azon oknál fogva, hogy igazságtalan, ha a
szabadszülöttek nem rendelkeznek korlátlan hatalommal a vagyonuk elidegenítésére.
3. Paulus, Plautiusról, VIII. könyv.
Paconius azt mondja, hogy ha egy fiú, akit apja emancipált és emancipált, néhány
tisztességtelen személyt (például prostituáltakat) jelöl ki örökösének, a teljes vagyon
birtoklása a végrendelet rendelkezéseivel ellentétben apjának jár; ellenkező esetben csak a
vagyon felére lenne jogosult, ha nem jelöltek volna ki tisztességtelen örököst.
1. Ha egy emancipált fiú végrendeletében átadja az apját, vagy őt nevezi ki örökösének, az
apa nem köteles semmilyen bizalmi vagyonkezelést végezni, még akkor sem, ha belép az őt
megillető vagyonrész tekintetében. Ha azonban egy lányt vagy unokát manumitálnak, és az
apa vagy a nagyapa, miután a végrendeletben átruházta, a hagyaték praetoriális birtoklását
követeli, ugyanaz a szabály érvényesül, mint a fiú esetében.
4. Marcellus, Digest, IX. könyv.
A praetor nem rendelkezik az ediktumban olyan apáról, aki felszabadította a fiát, és a
szabadság megadásának fejében bizonyos feltételeket szabott a fiának; ezért az apa nem
köthet érvényes megállapodást a fia által nyújtandó szolgálatokra vonatkozóan.
(5) Papinianus, Kérdések, XI. könyv.
Az isteni Traianus arra kényszerített egy apát, hogy emancipálja a fiát, akivel rosszul bánt, és
az apai szeretet diktálásával ellentétes módon, mire a fiú később meghalt, és az apa
kijelentette, hogy a fiú emancipálása miatt jogosult a birtokára. Ezt azonban Neratius Priscus
és Aristo tanácsára megtagadták tőle, mivel a felszabadítás az apai szeretet hiánya miatt
kényszerűségből történt.

13.cím. A praetori birtoklásról egy katona végrendelete esetén
1. Ulpianus, Az ediktumról, XLV. könyv.
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Kétségtelen, hogy azoknak a kívánságait, akik végrendeletüket az ellenség elleni
fegyverkezés során teszik meg, függetlenül attól, hogy milyen módon teszik ezt, és akik a
hadseregben halnak meg, tiszteletben kell tartani. Mert bár a katona állapota különbözik
azokétól, akiket a birodalmi alkotmányok kiváltságai illetnek meg, mégis, mivel azok az
emberek, akik állandóan harcba mennek, ugyanazoknak a veszélyeknek vannak kitéve,
ésszerű, hogy ugyanazokat a kiváltságokat követeljék maguknak. Ezért mindazok, akik olyan
helyzetben vannak, hogy a katonai jog szerint nem tehetnek végrendeletet, ha a hadsereg
vonulatában találják őket, és ott meghalnak, végrendeletet tehetnek, bármilyen módon,
ahogyan csak akarnak, és amilyen módon csak tudnak, akár tartományok kormányzóiról, akár
császári képviselőkről, akár más, a katonai jog szerint végrendelkezésre képtelen
személyekről van szó.
(1) Ezen túlmenően kétségtelen, hogy a hajóskapitányok és a háromárbocosok parancsnokai a
katonai jog alapján végrendelkezhetnek. A flották összes evezőse és matróza katonának
minősül, és az őrség is annak minősül; és kétségtelen, hogy mindannyian képesek a katonai
jog szerint végrendelkezni.
(2) Ha egy katonát áthelyeznek egyik parancsnokságról a másikra, még akkor is, ha az egyiket
elhagyta, és még nem sorolták be a másikba, a katonai jog szerint mégis végrendelkezhet,
mert még mindig katona, bár lehet, hogy még nem sorolták be egy bizonyos légióba.

14. cím. A pártfogói jogról
1. Ulpianus, A prokonzuli hivatalról, IX. könyv.
A kormányzóknak meg kell hallgatniuk a patrónusok panaszait a felszabadítottak ellen, és
ügyüket késedelem nélkül el kell bírálniuk; mert ha egy felszabadított hálátlan, nem maradhat
büntetlenül. Ha azonban a felszabadított ember nem teljesíti azt a kötelességét, amellyel
pártfogójának, pártfogójának vagy gyermekeiknek tartozik, csak enyhe büntetést kapjon,
azzal a figyelmeztetéssel, hogy ha ismét okot ad a panaszra, súlyosabb büntetést szabnak ki
rá, és akkor elbocsátják. Ha azonban sértegetésben vagy pártfogói meggyalázásában vétkes,
akkor ideiglenes száműzetésbe kell küldeni. Ha. személyes erőszakot alkalmaz velük
szemben, bányára kell ítélni. Ugyanez a szabály érvényesül, ha bosszúságot okozott nekik egy
bosszantó perrel, vagy besúgót uszított ellenük, vagy megpróbált valamilyen vádat felhozni
ellenük.
2. Ugyanaz, Vélemények, I. könyv.
A szabad embereket nem tilthatják meg a pártfogóik a törvényes üzletkötéstől.
3. Marcianus, Institutes, II. könyv.
Ha valakit végrendeleti gyámnak neveznek ki, és egy rabszolganőt hagynak rá, és arra kérik,
hogy manumitálja, és miután ezt megtette, örökséget kap, és felmenti magát a kiskorú
gyámságának elfogadása alól, az isteni Severus és Antoninus egy rescriptumban kimondta,
hogy bár valójában a rabszolga pártfogója, meg kell fosztani minden, a pártfogói állapothoz
kapcsolódó jogától.
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(4) Ugyanez, Institutió, V. könyv.
Severus és Antoninus császárok nagyon helyesen állapították meg egy rescriptumban, hogy a
szabadok feletti jogok megmaradnak a gyermekek számára, ha apjukat árulásért ítélték el;
mint ahogyan az ilyen jogok megmaradnak azoknak a gyermekei számára is, akiket más
okból büntetnek.
5. Ugyanez, Institutió, XIII. könyv.
Az isteni Claudius elrendelte, hogy az a felszabadított ember, aki bizonyítottan felbujtotta a
besúgókat, hogy kérdőre vonják pártfogója polgári jogállását, ismét a pártfogó rabszolgája
legyen.
(1) Császárunk egyik rendelete előírja, hogy ha egy patrónus nem támogatja felszabadított
emberét, elveszíti patronálási jogát.
6. Paulus, A Lex Aelia Sentia, II. könyv.
Az, aki megengedi a felszabadítottjának, hogy megesküdjön, hogy nem fog megházasodni, és
nem fog gyermeket szülni, ugyanabban a helyzetben van, mint az, aki megesketi a
felszabadítottját, hogy nem fog megházasodni, és nem fog gyermeket szülni. Ha azonban a fia
az apja tudta nélkül teszi ezt, vagy ha a fiú a felszabadított emberrel köt megállapodást, ez őt
semmilyen módon nem érinti hátrányosan; ha azonban az apja felügyelete alatt álló fia az apja
parancsára teszi ezt, egyértelmű, hogy a fent említett törvény alapján felelősségre vonható.
1. Egy patrónus száz napnyi munka elvégzését írta elő, vagy öt aurei fizetését minden egyes
napért a felszabadított emberének. Ez a megállapodás nem tűnik törvénysértőnek, mivel a
szabadosnak megvan a hatalma a munka elvégzésére.
2. Bár ez a törvény egyetlen személyt sem zár ki, mégis úgy kell érteni, hogy csak azokra
vonatkozik, akiknek gyermekük lehet. Ezért ha valaki egy kasztrált szabad embert ilyen eskü
letételére kényszerítene, azt kell mondani, hogy e törvény alapján nem vonható felelősségre.
3. Ha egy patrónus arra kényszeríti a felszabadított nőt, hogy esküdjön meg, hogy feleségül
veszi, és ezt azzal a szándékkal teszi, hogy feleségül veszi, nem tekinthető úgy, hogy bármi
törvénytelent tett volna. Ha azonban a patrónus nem veszi feleségül a nőt, és csak azért
követeli meg tőle az esküt, hogy megakadályozza, hogy máshoz menjen feleségül, Julianus
azt mondja, hogy törvénysértő csalást követett el, és ugyanúgy felelősségre kell vonni, mintha
arra kényszerítette volna a felszabadított nőjét, hogy esküdjön meg, hogy egyáltalán nem
megy férjhez.
4. A különböző rendűek házasságára vonatkozó Lex Julia engedélyezi az esküt, amelyet
ebben az esetben a szabad ember vagy a szabad nő köteles tenni, hogy nem házasodik meg,
feltéve, hogy törvényes házasságot kíván kötni.
(7) Modestinus, Az embertelenítésről.
Az isteni Vespasianus úgy rendelkezett, hogy ha egy rabszolganőt e törvény értelmében azzal
a feltétellel adtak el, hogy nem szabad prostituálódnia, és ha prostituálódik, akkor szabaddá
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válik; ha pedig ezután e feltétel nélkül kerül egy másik vevő birtokába, akkor az eladás
alapján szabaddá válik, és az előző eladó felszabadított nőjévé válik.
1. A császári rendeletek előírják, hogy a tartományok kormányzóinak, akiknek a patrónusok
panaszai felett joghatóságuk van, a vétségek súlyosságával arányos büntetéseket kell
kiszabniuk a felszabadítottakra. Ezeket a büntetéseket néha megkövetelik a hálátlan
szabadosok esetében, és vagy megfosztják vagyonának egy részétől, amelyet a patrónusának
adnak, vagy ostorral ostorozzák, majd elbocsátják.
8. Ugyanaz, Szabályok, VI. könyv.
Az isteni Hadrianus egy rezcriptumban kimondta, hogy amennyiben egy rabszolgát az apai
felügyelet alatt álló fia, aki katona volt, felszabadított, akkor a rabszolga a katona, és nem az
apja szabad embere lett.
(1) A nem manumitált rabszolga szabadságot kap, ha azzal a feltétellel adják el, hogy egy
bizonyos időn belül manumitálják; és az idő letelte után a vevő szabad embere lesz, még
akkor is, ha nem manumitálták.
9. Ugyanaz, Szabályok, IX. könyv.
Azok a fiak, akik nem hajlandók elfogadni apjuk birtokát, nem veszítik el jogaikat az
utóbbiak felszabadított embereivel szemben. Ugyanez a szabály vonatkozik a felszabadított
fiúra is.
(1) Egyes urak, akik nem tartják meg patrónusi jogaikat felszabadított embereik vagyona
felett, a törvény szerint kivételt képeznek, mint például a halálra ítélt, de polgári jogaiba
vissza nem helyezett ember esetében; vagy ha valaki feljelentője volt egy, a felszabadított
embere által elkövetett bűncselekménynek; vagy ha egy huszonöt évnél idősebb fiú vádolta
meg az apjához tartozó felszabadított embert halálos bűncselekmény elkövetésével.
10. Terentius Clemens, A Lex Julia et Papia, IX. könyv.
Döntés született arról, hogy az a patrónus, aki felszabadított emberét főbenjáró bűnnel
vádolja, a végrendelet rendelkezéseivel ellentétben ki van zárva a hagyaték praetoriális
birtoklásából. Labeo úgy véli, hogy a főbenjáró bűnnel való vádolásnak egyaránt magában
kell foglalnia azokat, amelyek halálbüntetéssel járnak, és azokat is, amelyeket száműzetéssel
büntetnek. Vádlónak azt tekintik, aki az állítólagos bűnös nevét megadta, hacsak nem kéri,
hogy mentességet kapjon. Servilius szerint Proculusnak is ez volt a véleménye.
11. Ulpianus, A Lex Julia et Papia, X. könyv.
Továbbá nem lesz jogosult a végrendeletében felszabadított örökségére, amelyet a Tizenkét
Tábla Törvénye biztosít számára.
12. Modestinus, Vélemények, I. könyv.
Gaius Seius, miután végrendelkezése után meghalt, szabad emberét, Juliust fiaival együtt
örököseivé nevezte ki vagyona egy részének, mintha saját gyermeke lett volna. Kérdezem,
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hogy egy ilyen kinevezés megváltoztathatja-e a felszabadított ember polgári jogviszonyát?
Modestinus azt a véleményét adta, hogy ez nem változtatná meg az állapotát.
(13) Ugyanaz, Pandekták, I. könyv.
Az apai felügyelet alatt álló fiú nem manumitálhatja a peculiumához tartozó rabszolgát,
kivéve, ha ezt apja utasítására teszi; a rabszolga pedig a manumitálás után az apa szabad
emberévé válik.
14. Ulpianus, A Lex Julia et Papia, V. könyv.
Ha a bíróságon megesküdnék, hogy egy bizonyos rabszolga pártfogója vagyok, akkor azt kell
megállapítani, hogy ebben a minőségemben nem vagyok jogosult a vagyonára, mert az eskü
nem minősül pártfogónak. Más lenne azonban az eset, ha bírósági döntés születne arról, hogy
én vagyok a pártfogója, mert akkor az ítélet megáll.
15. Paulus, A Lex Julia et Papia, VIII. könyv.
Aki a Lex Aelia Sentia ellenében kényszeríti felszabadított emberét az eskütételre, annak sem
ő, sem gyermekei nem lesznek jogai a felszabadított emberrel szemben.
(16) Ulpianus, A Lex Julia et Papia, X. könyv.
Ha egy felszabadított ember csalást követ el a törvény ellen annak érdekében, hogy százezer
szesztercénél kevesebbet érő értékben haljon meg, a törvény erejénél fogva semmis a
cselekménye; ezért a pártfogója mint felszabadított ember, aki ilyen összegű vagyonnal
rendelkezett, örökli őt. Ennélfogva mindaz, amit elidegenített, bármilyen okból is, érvénytelen
lesz. Nyilvánvaló, hogy ha elidegenít valamilyen vagyontárgyat azzal a céllal, hogy becsapja
patrónusát, és ezután is több mint százezer szeszterce értékű marad, az elidegenítés érvényes
lesz, de minden csalárd módon elidegenített vagyontárgyat vissza lehet szerezni a fáviánus
vagy a kálviziánus kereset útján. Julianus gyakran állította ezt, és ez a mi gyakorlatunk is.
Ennek a különbségnek az az oka, hogy valahányszor valaminek az elidegenítése a törvény
megtévesztése céljából történik, a cselekmény érvénytelen. Ezenfelül csalásban az is bűnös,
aki a törvény rendelkezéseinek kijátszása céljából százezer sesterciumnál kisebbre csökkenti
vagyonának értékét. Ha azonban az elidegenítés megtörténte után még mindig százezer
szeszterce értékű vagyon tulajdonosa marad, akkor nem tekinthető úgy, hogy a törvény ellen
követett el csalást, hanem csak a pártfogója ellen; és ezért az általa elidegenített vagyon akár a
fáviánus, akár a kálviziánus kereset útján visszaszerezhető.
1. Ha valaki azzal a céllal, hogy vagyonának értékét százezer szesztercénél kisebb összegre
csökkentse, egyszerre több tárgyat idegenít el, úgy, hogy az egyiknek vagy mindegyiknek egy
részének eladásának visszavonásával százezer szesztercénél többet fog érni, szükséges-e,
hogy az összes tárgyak eladását vagy az egyesekét arányosan visszavonjuk, hogy vagyonát
százezer szesztercénél nagyobb értékűvé tegyük? A jobbik vélemény az, hogy az összes
tárgyak elidegenítésének nincs ereje és hatása.
2. Ha valaki nem egyszerre adja el az egész vagyonát, hanem annak egy részét egyszerre, egy
részét pedig egy másik alkalommal, akkor a későbbi elidegenítés a törvény erejénél fogva
nem vonható vissza, de az előzőt igen; és a Favian kereset megindítására az utoljára
elidegenített vagyon tekintetében lesz alap.
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17. Ugyanő, A Lex Julia et Papia, XI. könyv.
Az Isteni Testvérek a következőket állapították meg egy Rescriptumban: "A jogban
legavatottabbaktól meggyőződtünk arról, hogy néha kétséges volt, hogy az unoka a
végrendelet rendelkezéseivel ellentétben követelheti-e nagyapja hagyatékának praetoriális
birtoklását, ha huszonöt évnél idősebb apja főbenjáró bűntettel vádolta meg. Igaz, hogy
Proculus, egy nagy tekintélyű jogtudós azon a véleményen volt, hogy ilyen esetben a
praetoriánus birtokot nem szabad az unokának megadni; és mi is ezt a véleményt fogadtuk el,
amikor Caesidia Longina kérelmére válaszul egy rescriptumot adtunk ki. De Volusius
Maecianus barátunk, a polgári jog prétora, aki a legnagyobb figyelmet fordítja a régi és
megalapozott precedensekre, a mi Rescriptumunk iránti tiszteletétől befolyásolva (amint azt
nekünk kijelentette) nem gondolta, hogy másként dönthet. Mivel azonban ezt a kérdést
magával Maecianusszal és más, a jogban jártas barátainkkal igen alaposan megvitattuk, úgy
tűnik, a jobb vélemény az, hogy az unokát nem zárják ki a felszabadított nagyapja birtokából,
sem a törvény szava vagy szelleme, sem a praetor rendelete, sem saját maga miatt, sem pedig
az apjára ragadt bélyeg miatt. Tudjuk azt is, hogy ezt a véleményt számos kiváló jogtudós,
valamint az a legillusztrisabb férfiú, Salvius Julianus, barátunk is elfogadta".
1. Felmerült az a kérdés is, hogy ha egy fiú apja felszabadított emberét vádolja halálos
bűncselekménnyel, ez sérti-e a gyermekei jogait. Proculus úgy vélte, hogy a patrónus fiára
nehezedő megbélyegzés a gyermekeit fogja érinteni. Julianus azonban tagadja, hogy ez így
lenne; és úgy kell tekinteni, hogy Julianus véleményét kell elfogadni.
18. Scaevola, Vélemények, IV. könyv.
Azt kérdezem, hogy egy felszabadított embert megakadályozhatja-e a pártfogója abban, hogy
ugyanolyan üzletet folytasson, mint amilyet a pártfogója folytat ugyanabban a kolóniában.
Scaevola azt válaszolta, hogy ebben nem lehet megakadályozni.
19. Paulus, Mondatok, I. könyv.
Hálátlan a felszabadított ember, ha nem tanúsít megfelelő tiszteletet a pártfogója iránt, vagy
ha nem hajlandó kezelni a vagyonát, vagy nem vállalja a gyermekei gyámságát.
20. Ugyanaz, Mondatok, III. könyv.
Ha egy felszabadított ember a végrendelkezése után hal meg, a pártfogója felhatalmazást kap
arra, hogy vagy a szabadsága megadásáért járó összeg kifizetését, vagy a vagyon egy részének
praetoriális birtoklását követelje; és ha a felszabadított ember végrendelet nélkül hal meg, a
pártfogó akkor is választhat e két dolog közül.
21. Hermogenianus, Epitomák a jogról, III. könyv.
Ha a patrónust vagy a szabadost száműzték, és azután visszahelyezték polgári állapotába, a
patrónusi jog, valamint a végrendelet rendelkezéseivel ellentétes, elveszett praetoriánus
birtoklás követelésének joga visszaáll; és ez a jog akkor is megmarad, ha a patrónust vagy a
szabadost a bányára ítélés után visszahelyezik korábbi állapotába.
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(1) A patrónus a végrendelet rendelkezéseivel ellentétben kizárt a praetoriánus birtoklásból,
ha a hagyatéknak csak egy tizenkettedrészének az örökösévé nevezik ki; és ami az őt
megillető összeg pótlásához szükséges, azt a rabszolgáján keresztül a felszabadított ember
feltétel nélkül és haladéktalanul kifizethető hagyatékával szerezheti meg, vagy úgy, hogy
ráhagyja a hagyatékot, vagy hagyatékot, vagy egy vagyonkezelés alapján kifizetendő
pénzösszeget.
(2) Ha két patrónus közül csak az egyiket nevezik ki örökösnek arra, ami feltétel nélkül és
késedelem nélkül megilleti, nem követelheti a végrendelet rendelkezéseivel ellentétben a
praetoriánus birtokot; még akkor sem, ha a neki járó összegnél kisebb összeget hagytak rá, és
a végrendelet rendelkezéseivel ellentétben követelné a hagyaték praetoriánus birtoklását, a
másik patrónus részesedése őt illeti meg.
(3) Ha egy felszabadított ember természetes gyermekei, akiket ő kitagadott, rabszolgáikon
keresztül apjuk hagyatékának egy részére örökösödnek, miközben a fennmaradó részre egy
idegent neveztek ki örökösnek, ez érinti a patrónus jogát.
(4) Ha egy felszabadított ember fiát nevezik ki örökösnek, és az visszautasítja a hagyatékot, a
patrónust nem zárják ki.
22. Gaius, A különleges esetekről.
Jól ismert, hogy még ha a pártfogolt fia szülői felügyelet alatt is áll, a törvény szerint a birtok
akkor is őt illeti meg.
23. Tryphoninus, Disputációk, XV. könyv.
Amikor egy fiú az apa halálát meg nem tagadva hagyta, és egy rabszolga, aki felfedezte a
gyilkost, emiatt megérdemelte a szabadságát, úgy véltem, hogy a fiú nem tekinthető a
rabszolga pártfogójának, mert méltatlan volt rá.
(1) Amikor egy hamis kodicillumot készítettek, amelyet eleinte hitelesnek véltek, és az
örökös, a tényről nem tudva, az említett kodicillum által létrehozott bizalom alapján
szabadságot adott bizonyos rabszolgáknak, az isteni Hadrianus egyik rezcriptumában
kimondták, hogy a rabszolgák szabadok lesznek, de teljes értéküket meg kell fizetniük az
örökösnek. És joggal állapították meg, hogy az említett rabszolgák az örökös manumált
szabad embereivé válnak, mivel az örökösnek mint patrónusnak a felettük fennálló joga
továbbra is érvényben maradt.
24. Paulus, A tanácsban hozott császári határozatok hat könyve közül az elsőben; avagy a
császári határozatok.
Camelia Pia fellebbezett a Hermogenes-ügyben hozott határozat ellen, amely kimondta, hogy
a bíró, aki a saját maga és a társörököse között felosztandó hagyaték felett rendelkezett,
nemcsak a vagyont, hanem a felszabadultakat is felosztotta. Úgy döntöttek, hogy ez nem a
törvénynek megfelelően történt, és hogy a felszabadítottak felosztása semmis; de a bíró által a
társörökösök között tett rendelkezések kijelölését minden változtatás nélkül meg kell
erősíteni.
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15. cím. A szülők és pártfogók iránt tanúsítandó tiszteletről
1. Ulpianus, Vélemények, I. könyv.
A szülőknek járó gyermeki szeretetet a katonáknak is ki kell fejezniük. Ezért, ha egy fiú, aki
katona, bármilyen helytelen cselekedetet követ el az apjával szemben, akkor a vétkével
arányos büntetést kell kapnia.
(1) A rabszolgaságból együtt felszabadult anya és fia közötti gyermeki szeretetet a
természetjognak megfelelően fenn kell tartani.
(2) Ha egy fiú gyalázkodó szavakkal sértegeti apját vagy anyját, akiket kötelessége tisztelni,
vagy bármelyikükre kegyetlenül kezet emel, a város prefektusa a közrendet sértő bűntettet
súlyosságának megfelelően bünteti.
(3) Azt a fiút, aki apját és anyját, akiktől elismeri, hogy nevelkedett, gonosztevőknek nevezi,
méltatlannak kell tekinteni arra, hogy katona legyen.
2. Julianus, Digest, XIV. könyv.
A szülőknek és pártfogóknak kijáró tisztelet olyan jellegű, hogy csalás vagy károkozás miatt
nem lehet ellenük pert indítani, még akkor sem, ha ügyvéd által jelenhetnek meg; mert bár az
Ediktum értelmében, ha ellenük ítéletet hoznak, nem tekinthetők hírhedtnek, mégis, maga a
közvélemény szerint nem menekülhetnek meg a hírhedtség vádjától már az eljárás révén sem.
(1) Az erőszakos birtokbavételre vonatkozó ítéletet is tilos ellenük meghozni. 3. Marcellus,
Vélemények.
Titius megvásárolt egy rabszolgafiút, majd néhány év elteltével elrendelte, hogy adják el, de
később, miután könyörögtek neki, hogy engedje szabadon, így is tett, miután kapott tőle egy
pénzösszeget az értékeként. Kérdezem, hogy az őt manumitáló gazda fia és örököse
vádolhatja-e a felszabadított férfit hálátlansággal? A válasz az volt, hogy igen, ha nincs más
akadálya; mert nagy különbség van abban, hogy valaki a tőle vagy barátjától kapott pénz
ellenében adta a szabadságot a rabszolgájának, és abban, hogy a rabszolga, aki korábban másé
volt, az ő tulajdonába kerül, és a szabadságáért pénzösszeget fizet neki. Az előbbi ugyanis
juttatást ad neki, bár nem ingyen; az utóbbi viszont úgy tekinthető, hogy nem tett mást, mint
hogy kölcsönadta neki a segélyét.
4. Marcianus, Nyilvános döntések, II. könyv.
Az isteni Severus és Antoninus egy rezcriptumban kimondta, hogy a hálátlan szabados ellen a
pártfogója megbízottja emelhet vádat.
5. Ulpianus, Az ediktumról, X. könyv.
Egy szülő, egy pártfogó, egy pártfogó, vagy az utóbbiak rokonainak gyermekei nem lesznek
felelősek egy olyan ügylet miatt, amelyben állítólag pénzösszeget kaptak valamilyen
cselekmény teljesítéséért vagy elmaradásáért cserébe.
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(1) Sem az erkölcsi megrontásra utaló, sem a rosszhiszeműségen vagy csaláson alapuló
keresetek nem adhatóak meg ellenük.
6. Paulus, Az ediktumról, XI. könyv.
A rabszolga megrontása miatt sem lehet ellenük pert indítani:
7. Ulpianus, Az ediktumról, X. könyv.
Bár az ilyen cselekedetek nem jelentenek erkölcsi megrontást.
(1) Az ítéletet csak a fizetőképes összegre vonatkozóan kell meghozni ellenük.
(2) Nem lehet ellenük kifogást emelni rosszhiszeműség, erőszak, félelem, vagy erőszakos
tiltás, vagy erőszakkal elszenvedett sérelem miatt sem.
(3) Amikor ezek a személyek esküt tesznek, nem kötelesek esküt tenni, hogy ezt nem
rosszhiszeműen teszik.
(4) Ha egy szabados azt állítja, hogy pártfogója csalárd módon került egy birtok birtokba
születendő gyermeke nevében, nem hallgatják meg, mert nem vádolhatja pártfogóját csalással,
mert az ilyen személyeket megilleti a tisztelet; amint az az Ediktum paragrafusaiban szerepel.
(5) A tisztelet azonban csak őket személyesen illeti meg, és nem azokat, akik képviselik őket;
de ha ők maguk mások nevében lépnek fel, akkor is megilleti őket a tisztelet.
8. Paulus, Az ediktumról, X. könyv.
A felszabadított ember örökösét az elhunyt patrónusával szemben minden idegen jog
megilleti.
9. Ulpianus, Az ediktumról, LXVI. könyv.
Az apa és a pártfogó személyének mindig tiszteletreméltónak és szentnek kell tűnnie a
szabados és a fiú szemében.
10. Tryphoninus, Disputációk, XVII. könyv.
Az apának nincs joga arra, hogy emancipált fiára bármilyen kötelezettséget rójon annak
fejében, hogy szabadságot adott neki, mivel a gyermekekre semmi ilyesmit nem lehet
ráerőltetni. Azt sem mondhatja senki, hogy a fiút esküvel kötelezi az apja, aki felszabadítja őt,
ugyanúgy, mint a felszabadított embert a pártfogója, mivel a gyermekek a szüleiknek
szeretettel tartoznak, nem pedig alantas szolgálatokkal.
11. Papinianus, Vélemények, XIII. könyv.
A felszabadított nőt nem tekintik hálátlannak azért, mert a szakmájában a pártfogója
kívánsága ellenére dolgozik.
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XXXVIII. könyv
1. A felszabadítottak szolgálatáról.
2. A felszabadítottak tulajdonáról.
3. A települések felszabadított embereiről.
4. A felszabadítottak beosztásáról.
5. Ha bármi történik a pártfogó becsapása érdekében.
6. Ha nincs olyan végrendelet, amely alapján a gyermekek részesülhetnének.
7. A praetoriánus birtoklásról az agnaták által.
8. A rokonoknak biztosított praetoriánus birtoklással kapcsolatban.
9. Az utódlási rendeletről.
10. A rokonsági és rokonsági fokozatokról és azok különböző elnevezéseiről.
11. A praetoriánus birtoklásról a férj és feleség vonatkozásában.
12. A veteránok és katonák utódlásáról.
13. Azokról, akik nem jogosultak egy birtok praetoriális birtoklására.
14. A szenátus külön törvényei vagy rendeletei által biztosított vagyon praetori birtoklásáról.
15. Milyen rendet kell betartani a praetoriánus birtoklás odaítélésekor.
16. A törvényes és törvényes örökösökről.
17. Tertullianus és Orphitianus szenátusi rendeleteiről.

*************************************************-
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1. cím. A felszabadítottak szolgálatáról
1. Paulus, Különböző szakaszokról.
A fent említett szolgáltatások napi munkát jelentenek.
(0) Ulpianus, Az ediktumról, XXXVIII. könyv.
A prétor azért hirdette ki ezt az ediktumot, hogy korlátozza a szabadság megadásáért cserébe
kiszabott szolgáltatások iránti igényeket; mert úgy látta, hogy a szabadságért cserébe kiszabott
szolgáltatások iránti igények túlzottan megnövekedtek, a szabadok elnyomása és bosszantása
céljából.
23. Ezért a prétor először is azt ígéri, hogy olyan intézkedéseket fog hozni, amelyek célja,
hogy a szabadoktól és a szabadoktól szolgálatot követeljen.
3. Pomponius, Sabinusról, IV. könyv.
Ha a megbízó kikötötte, hogy a felszabadított embereinek szolgáltatásokat kell nyújtaniuk,
nem követelheti azokat addig, amíg el nem telt az esedékesség időpontja.
(1) A szolgáltatások egy részét sem lehet úgy teljesíteni, hogy a felszabadítottak bizonyos
számú órát dolgoznak, mert a kötelezettség egész napos munkát igényel. Ezért az a
felszabadított, aki délelőtt csak hat órát dolgozott, nem mentesül az egész napi munka alól.
0. Ugyanő, A Sabinusról, IV. könyv.
Egy rabszolga, akit két úr bocsátott szabadon, mindkettőnek megígérte a szolgálatait. Mivel
az egyikük meghalt, semmi sem indokolja, hogy a rabszolga szolgáltatásait ne követelhesse a
fia, még akkor is, ha a másik gazda még él. Ennek semmi köze a birtok örökléséhez vagy a
birtok praetoriális birtoklásához; mivel a felszabadítottaktól ugyanúgy követelik a
szolgáltatásokat, mintha pénzt adtak volna kölcsön nekik. Ez volt Arisztó véleménye, és
szerintem helyes; mert úgy vélik, hogy az esedékes, de nem teljesített szolgáltatásokért a
keresetnek meg kell adni a külföldi örökösnek, anélkül, hogy attól kellene tartani, hogy
kivételes esetben elévül; és ezért a fiúnak kell megadni, még akkor is, ha a másik patrónus
még él.
23. Ulpianus, Sabinusról, XV. könyv.
Ha valaki saját maga és gyermekei javára nyújtandó szolgáltatásokról rendelkezik, a
rendelkezés a halála utáni örökösökre is vonatkozik.
(1) Ugyanő, A Sabinusról, XXVI. könyv.
A kereskedelemhez tartozó szolgáltatások és más, a pénzfizetéssel azonos szolgáltatások az
örökösre szállnak; de a felszabadítottak kötelezettségei nem szállnak rá.
6. Ugyanő, Sabinusról, Booh XXVIII.
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Annak érdekében, hogy az eskükötelezettséget ilyen esetben a törvénynek megfelelően
lehessen megkötni, szükséges, hogy az esküt tevő személy szabad ember legyen, és hogy ezt a
kapott szabadságra való tekintettel tegye.
(0) Felmerül a kérdés, hogy ha valaki örökséget hagy a szabadjára, feltéve, hogy az
megesküszik, hogy szolgálata helyett tíz aurei-t fizet a fiának, vajon kötelezi-e őt az eskü.
Celsus Juventius azt mondja, hogy kötve lesz, és hogy nagyon nem mindegy, milyen okból
tesz esküt a felszabadított ember a szolgálataira való hivatkozással. Én egyetértek Celsus
véleményével.
(1) Ahhoz, hogy az eskü kötelező legyen, a felszabadítottnak a felszabadítás után kell
letennie, és ugyanolyan kötelező lesz, akár azonnal, akár egy bizonyos idő elteltével teszi le.
(2) Ezenfelül meg kell esküdnie, hogy szolgálatait, ajándékot vagy ajándékot ad; és bármilyen
szolgáltatást ígérhet, feltéve, hogy azt jogszerűen és megfelelően fel lehet ajánlani.
(3) Az isteni Hadrianus, majd később más császárok is kimondták egy rescriptumban, hogy
nem lehet szolgálatot követelni olyasvalakitől, aki szabadságát egy megbízás teljesítésének
fejében kapta.
(4) A szolgáltatás teljesítésének kikényszerítésére irányuló keresetnek a kiskorú ellen akkor
adnak helyt, amikor eléri a serdülőkort, sőt néha már akkor is, amikor még nem töltötte be ezt
a kort; ugyanis a szolgáltatás teljesíthető általa, ha másoló, vagy a polgárok neveit ismerő,
vagy könyvelő, vagy színész, vagy bármilyen másfajta örömteli tevékenységet végző
személy.
(5) Ha egy patrónus gyermekei egyenlőtlen arányban részesülnek a hagyatékból, jogosultak-e
a felszabadítottak szolgáltatásainak teljesítésére irányuló keresetre, a hagyatékhoz való
örökletes joguknak vagy a részüknek megfelelően? Úgy gondolom, hogy a jobb vélemény az,
hogy a birtokhoz való örökletes joguk arányában jogosultak a keresetre.
(6) Az azonban nem sokat számít, hogy a gyermekek a pártfogó felügyelete alatt álltak-e,
vagy emancipálták őket.
(7) Ha egy patrónus a fiát, akit örökbe adott, örökösévé nevezi ki, a jobbik vélemény szerint
jogosult a felszabadítottak szolgálataira.
(8) A pártfogoltak gyermekei nem zárják ki, hogy az anyjuk felszabadítottjaitól
szolgáltatásokat kérjenek.
23. Pomponius, Sabinusról, VIII. könyv.
Ha egy felszabadított ember megesküdött, hogy két patrónusnak teljesíti szolgálatait, Labeo
szerint mindkettőnek tartozik egy-egy részével, és ez követelhető tőle; mert állandóan
követelik azokat a szolgáltatásokat, amelyeket nem teljesített és nem is tudott teljesíteni az
adott időben. Ez akkor fordul elő, ha a felszabadított ember megesküdött, vagy megígérte
magukat a patrónusokat, vagy egy mindkettőjük tulajdonában lévő rabszolgát, hogy a
szolgálatait teljesíti, vagy ha egy patrónusnak több örököse van.
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23. Megállapítást nyert, hogy bárki kezesként felléphet egy olyan felszabadított emberért, aki
esküt tesz, hogy szolgálatot teljesít.
23. Ulpianus, Sabinusról, XXXIV. könyv.
A szolgáltatások nem olyan vagyontárgyak, amelyek a dolgok természeténél fogva léteznek.
23. A kötelességtudatból teljesítendő és a későbbiekben teljesítendő szolgáltatások azonban
senkit sem illetnek meg, csak a megbízót; mivel tulajdonjoguk annak személyéhez kötődik,
aki teljesíti őket, és ahhoz, akinek teljesítik. A kereskedelemmel kapcsolatos szolgáltatásokat
és más hasonló jellegű szolgáltatásokat bárki és bárkinek nyújthatja; mert ha azok valamilyen
kereskedelemre vonatkoznak, a megbízó utasítására másnak is nyújthatók.
23. Pomponius, Sabinusról, XV. könyv.
A pártfogó rabszolgája nem teheti meg a következő kikötést egy felszabadított emberrel
szemben: "Megígéred, hogy nekem nyújtod a szolgálataidat?". Ezért a kikötésnek a
pártfogójának nyújtandó szolgáltatásokra kell vonatkoznia.
0. Ha egy felszabadított ember a következő esküt teszi szolgálataira vonatkozóan: "Esküszöm,
hogy szolgálataimat a patrónusomnak vagy Lucius Titiusnak nyújtom", nem mentesülhet azok
alól, amelyekkel patrónusának tartozik, ha szolgálatait Lucius Titiusnak nyújtja.
13. Julianus, Digest, XXII. könyv.
Teljesen mindegy, hogy Lucius Titius idegen, vagy a patrónus fia:
14. Pomponius, Sabinusról, XV. könyv.
Mert a Lucius Titiusnak nyújtott szolgáltatások eltérnek a patrónust megillető
szolgáltatásoktól. Ha azonban a felszabadított ember a szabadsága elnyeréséért cserébe
bizonyos összeget ígér szegény patrónusának, vagy ígér Titiusnak, a Titius név hozzáadása
minden bizonnyal érvényes lesz.
15. Ulpianus, Az ediktumról, XXXVIII. könyv.
Ha egy rabszolgát e törvény alapján megvásárolnak azzal a feltétellel, hogy manumitációt kell
végrehajtani, és az isteni Márkus alkotmányának megfelelően elnyeri szabadságát, akkor a rá
kiszabott szolgáltatások nem lesznek hatályosak és eredménytelenek.
(1) Szolgálatokat sem lehet követelni olyan felszabadított embertől, akinek a rabszolgák
szabadságának megőrzése céljából kihirdetett isteni Márkus alkotmánya szerint tulajdonba
adták a tulajdonát, akár közvetlenül, akár bizalmi vagyonkezelői szerződés feltételei szerint
szerezték meg szabadságukat, még akkor sem, ha azok, akik azt bizalmi vagyonkezelői
szerződés kedvezményezettjeként szerezték meg, magának az illetőnek a felszabadítottjaivá
válnak; mert nem válnak ugyanolyan körülmények között felszabadítottakká, mint azok a
rabszolgák, akiket kényszer nélkül manumitálunk.
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(2) A szolgáltatás teljesítésének kikényszerítésére irányuló kereset akkor indul, amikor a
teljesítésre nyitva álló idő eltelt; az idő azonban nem telhet el a szolgáltatás esedékességének
kezdete előtt, és a szolgáltatás a teljesítésre nyitva álló idő megjelölése után válik esedékessé.
(3) Még ha a felszabadított embernek felesége is lenne, a pártfogója nem akadályozza meg
abban, hogy a szolgálatait követelje.
(4) Ha a pártfogó kiskorú, serdülőkorú, a felszabadított férfi nem tekinthető a beleegyezésével
házasodottnak, kivéve, ha a gyámhatóság megerősíti azt.
(5) Ha egy felszabadított nő házasságát a pártfogója ratifikálja, ez kizárja, hogy később
kifogást emeljen ellene.
16. Terentius Clemens, A Lex Julia et Papia, VIII. könyv.
Nyilvánvaló, hogy ha a felszabadított nő megszűnik házasnak lenni, akkor a szolgálatai
megkövetelhetők, ahogyan azt szinte minden hatóság állítja.
(1) Ulpianus, Az ediktumról, XXXVIII. könyv.
Egy felszabadított ember, miután a szolgálatait jelezték, annyira megbetegszik, hogy nem
tudja azokat teljesíteni. Felelős lesz-e, mert nyilvánvaló, hogy nem az ő hibája, hogy nem
tudja teljesíteni a szolgálatot ?
17. A szolgáltatásokat nem lehet részben megígérni, teljesíteni, esedékesnek vagy
követelhetőnek tekinteni. Ezért Papinianus a következő véleményt adta, nevezetesen: ha több
különböző szolgáltatásról van szó, és nem csupán egyről, és a megbízó, aki ezeket kikötötte,
több örököst hagyott hátra, akkor igaz, hogy a kötelezettséget az örökösök számával
arányosan kell megosztani. Végül Celsus a Tizenkettedik könyvben azt mondja, hogy ha egy
szabaduló, akinek két pártfogója van, megesküszik, hogy ezer szolgálatot fog teljesíteni egy
általuk közösen tartott rabszolgának, akkor a szolgálatoknak inkább ötszáz, mint ezer fele jár
mindegyiküknek.
(1) Paulus, Az ediktumról, XL. könyv.
A felszabadított embernek meg kell tennie azokat a szolgáltatásokat, amelyek a felszabadítása
után tanult szakmájához tartoznak, feltéve, hogy azokat becsületesen és életveszély nélkül
lehet teljesíteni; de azokat, amelyeket a felszabadítása idején tanult, nem mindig kell
teljesítenie. Ha azonban a manumission után valamilyen becstelen foglalkozást vett fel, akkor
azokat a szolgáltatásokat kell teljesítenie, amelyeket a szabadság elnyerésekor is teljesíthetett
volna.
2. Olyan szolgáltatásokat kell nyújtani a vendégnek, amelyek megfelelnek mindkét fél
korának, rangjának, egészségi állapotának, igényeinek és életmódjának.
3. Ugyanő, A mecenatúra jogáról.
Nem szabad meghallgatni a pártfogót, ha olyan szolgáltatásokat követel, amelyeket a
felszabadított ember kora nem enged meg, vagy testének gyengesége nem bír elviselni, vagy
amelyek teljesítése károsan befolyásolná az állapotát vagy életmódját.
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4. Ugyanez, Az ediktumról, XL. könyv.
Sabinus a városi prétor ediktumának ötödik könyvében azt mondja, hogy a szabad embernek
szolgálatot kell teljesítenie, és maga kell gondoskodnia élelméről és ruházatáról. Ha azonban
nem tudja magát eltartani, akkor az élelmét a pártfogójának kell biztosítania számára.
5. Gaius, A tartományi ediktumról, XIV. könyv.
Nyilvánvaló, hogy nem lehet szolgálatokat követelni egy szabad embertől anélkül, hogy ne
adnának neki bizonyos napokat, amelyeken teljesítheti azokat, és elegendő időt hagynának
neki arra, hogy megkeresse a létfenntartáshoz szükséges összeget.
6. Paulus, Az ediktumról, XL. könyv.
Ha ez nem történik meg, a prétor nem engedi meg, hogy egy szabad ember szolgálatait a
pártfogójának nyújtsák. Ez teljesen helyénvaló, mert mindenkinek a saját költségén kell
teljesítenie, amit ígért, amíg fennáll az, amivel tartozik.
7. Proculus azt mondja, hogy a szabad embernek a tartományából Rómába kell mennie, hogy
szolgálatot teljesítsen; de ha ezt megteszi, a patrónus elveszíti az időt, amelyet a Rómába való
utazás során eltöltött. Ez így van, amennyiben a patrónus, mint jó polgár és gondos családfő,
Rómában tartózkodik, vagy a provinciába utazik, de ha a világot akarja bejárni, nem szabad a
szabadosra róni azt a kényszert, hogy mindenhová kövesse.
8. Javolenus, Cassiusról, VI. könyv.
A szolgáltatásokat ugyanis azon a helyen kell nyújtani, ahol a megrendelő lakik, és
természetesen az ő költségén, az élelmezés és a szállítás költségén.
9. Gaius, A tartományi ediktumról, XIV. könyv.
Ha a megbízó szolgáltatásokat ír elő, a kikötés akkor válik hatályossá, amikor a megbízó
követeli, és a szabaduló nem nyújtja azokat. Az sem számít, hogy a "ha követelem" szavak
hozzá vannak-e fűzve vagy sem; mivel egy szabály vonatkozik a szabadúszó szolgáltatásaira,
és egy másik más kérdésekre. Mivel ugyanis a szolgáltatások teljesítése nem más, mint egy
kötelesség teljesítése, abszurdum azt feltételezni, hogy egy kötelességet más napon kell
teljesíteni, mint amelyen az arra jogosult személy azt kívánja, hogy teljesítsék.
10. Amikor egy felszabadított ember megígéri a pártfogójának, hogy szolgáltatásokat nyújt
neki, és nem foglalja bele a gyermekeit, akkor az a megállapodás, hogy a szolgáltatások csak
akkor járnak a gyermekeinek, ha azok apjuk örökösei lesznek. Julianus úgy véli, hogy még ha
apjuk örököseivé válnak is, csak akkor lesz joguk követelni a felszabadított ember
szolgáltatásainak hasznát, ha nem egy másik személy közreműködésével váltak örökösökké.
Ha tehát valaki, miután emancipált fiát kitagadta az örökségből, rabszolgáját örökösévé
nevezi ki, és az előbbi az említett rabszolga révén válik örökösévé, el kellene zárni attól, hogy
a felszabadított ember szolgálatait követelje; ahogyan el lenne zárva az a patrónus is, aki nem
rótt felszabadítottjaira semmilyen szolgálatot, vagy eladta azokat, amelyeket rótt.
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11. Mindenképpen meg kell jegyezni, hogy mindenfajta szolgáltatásnál a szabad embernek
olyan időtartamot kell biztosítani, amely a testének megfelelő ápolásához szükséges.
12. Julianus, Digest, XXII. könyv.
Az olyan szolgáltatások, amelyeket egy szabad ember ígér, lényegesen különböznek a
kereskedelemhez vagy szakmához kapcsolódó szolgáltatásoktól; ezért, ha a szabad ember
kézműves vagy festő, mindaddig, amíg ilyen módon foglalkoztatják, kénytelen lesz ilyen
jellegű szolgáltatásokat nyújtani pártfogójának. Ezért, ahogyan bárki megállapodhat a
szakmával kapcsolatos szolgáltatások teljesítéséről a saját vagy Titius javára, úgy a megbízó
is jogszerűen állapodhat meg a szabadosával, hogy annak szolgálatait vagy neki, vagy
Semproniusnak kell teljesítenie; és a szabados mentesül a kötelezettsége alól, ha a szolgálatait
egy idegennek nyújtja, éppúgy, mintha azokat a megbízójának teljesítené.
13. Ha több megbízó van, akik szándékosan különböző tartományokba mentek, és egyidejűleg
követelik egy felszabadított ember szolgálatait, akkor azt lehet mondani, hogy a
szolgáltatások esedékesek, de a felszabadított ember nem kötelezhető, mert nem az ő hibája,
hanem a megbízóé, hogy a szolgáltatásokat nem teljesítik; ugyanez a helyzet, ha a beteg
felszabadított embertől követelnek szolgáltatásokat. Ha a pártfogók két különböző városban
laknak, és mindkettőjüknek ott van a lakóhelye, meg kell állapodniuk a szabadított ember által
nyújtott szolgáltatások tekintetében; ellenkező esetben nehézséget jelentene, hogy az, aki tíz
nap munkával szabadulhat, kénytelen legyen öt napot dolgozni az egyiknek, és a másiknak
megfizetni az őt megillető öt nap munka értékét, mert a pártfogói nem állapodnak meg a
szolgáltatásai teljesítésében, és mindketten egyszerre követelik azokat.
14. Ugyanaz, Digest, LII. könyv.
Amikor a kikötésben egy bizonyos fajta szolgáltatás van meghatározva, mint például egy
festő vagy valamilyen kézműves szolgáltatása, nem követelhető, hacsak nem telt el az idő a
teljesítésükre, mivel magában a szerződésben a teljesítésre adott idő értendő, bár ez nem
feltétlenül van szavakkal kifejezve; például amikor kikötjük, hogy a szolgáltatásokat
Efezusban kell teljesíteni, az elegendő idő implikáltan adott. Ezért a következő kikötés
érvénytelen: "Megígéred-e, hogy ma átadsz nekem száz képet, amelyeket festettél?". A
szolgáltatások azonban a kikötés időpontjától kezdődően esedékesek. Azok, amelyeket a
megbízó a szabadúszótól követel, nem azonnal esedékesek, mert a felek között
megállapodásként értendő, hogy azok nem válnak esedékessé, amíg a teljesítésükre kijelölt
idő meg nem érkezik; vagyis hogy a szabadúszó a megbízó kénye-kedve szerint teljesíti
szolgáltatásait; ami nem mondható el egy kézműves vagy festő szolgáltatásairól.
15. Ugyanaz, Digest, LXV. könyv.
A megbízó, aki felszabadított embere szolgálatait veszi igénybe, nem mindig úgy értendő,
hogy az említett szolgáltatásokért fizetést kap; de ezt a szolgáltatások jellegéből, valamint a
megbízó és a felszabadított ember helyzetéből kell megállapítani.
16. Ha ugyanis valakinek van egy szabadúszója, aki komédiás vagy egy pantomim
főszereplője, és az ő eszközei mérsékeltek, úgyhogy nem tudja igénybe venni a
szolgáltatásait, hacsak nem bérli azokat, akkor úgy kell tekinteni, hogy a szabadúszó
szolgáltatásait igényli, nem pedig az azokért járó díjazást.
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17. Hasonlóképpen az orvosok is nagyon gyakran szabadítják meg rabszolgáikat, akik
ugyanezt a szakmát űzik, mivel nem tudják igénybe venni a szolgáltatásaikat anélkül, hogy
felbérelnék őket. Ugyanez a szabály mondható el más foglalkozásokra is.
18. Ha azonban valaki igénybe veheti a felszabadított ember szolgálatait, és inkább
bérbeadással szerzi meg azok értékét, akkor úgy kell tekinteni, hogy a felszabadított ember
szolgálataiért kártérítést kap.
19. Néha azonban a patrónusok felkérésre felszabadított embereik szolgáltatásait veszik
igénybe, és amikor ez megtörténik, akkor inkább úgy kell tekinteni, mintha a szolgáltatásaik
árát kapnák, mint azok ellenértékét.
20. Alfenus Varus, Digest, VII. könyv.
Amikor egy orvos, aki úgy gondolta, hogy ha a felszabadítottjai nem gyakorolják az orvosi
hivatást, sokkal több betege lesz, követelte, hogy kövessék őt, és ne gyakorolják a
szakmájukat, felmerült a kérdés, hogy joga van-e ezt megtenni vagy sem. A válasz az volt,
hogy igenis joga van hozzá, feltéve, hogy csak tiszteletreméltó szolgálatokat követel tőlük;
vagyis, hogy engedélyezi, hogy délben pihenhessenek, és lehetővé teszi számukra, hogy
megőrizzék becsületüket és egészségüket.
21. Azt is megkérdezem, hogy ha a felszabadítottak megtagadják az ilyen szolgáltatások
nyújtását, akkor mennyit érnek ezek a szolgáltatások. A válasz az volt, hogy az összeget a
szolgáltatásaik értéke alapján kell meghatározni, amikor alkalmazzák őket, és nem az alapján
az előny alapján, amelyet a patrónus biztosítana azzal, hogy a felszabadítottaknak
kellemetlenséget okozna azáltal, hogy megtiltja nekik az orvoslás gyakorlását.
22. Julianus, A Miniciusról, I. könyv.
Ha egy szabados a komikus színészi hivatást gyakorolja, nyilvánvaló, hogy szolgálatait
nemcsak a mecénás javára kell alkalmaznia, hanem ingyenesen a barátai szórakoztatására is;
ahogyan az orvoslással foglalkozó szabadosnak is a mecénás kívánságára, annak barátait
ellenszolgáltatás nélkül kell kezelnie; mert ahhoz, hogy a szabados szolgálatait igénybe
vehesse, nem szükséges, hogy a mecénás mindig vendégségeket adjon, vagy állandóan beteg
legyen.
23. Paulus, A mecenatúra jogáról.
Ha egy szabad nő, akinek két vagy több pártfogója van, az egyikük beleegyezésével
házasodik, a másiknak továbbra is joga van a szolgálataira.
24. Ulpianus, Az ediktumról, LXIV. könyv.
Ha egy felszabadított ember ellen szolgáltatás teljesítésének kikényszerítése érdekében pert
indítanak, és a megbízója meghal, megállapítást nyert, hogy a kereset joga nem száll át az
idegen örökösre. Ha azonban van egy fiú, és nem ő az örökös, még akkor is, ha a perben nem
került sor kiadásra, akkor is jogosult lesz a felszabadított ember szolgáltatásaira, kivéve, ha őt
kitagadták az örökségből.
25. Celsus, Digest, XII. könyv.
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Ha egy felszabadított ember megesküszik, hogy minden olyan szolgáltatást teljesít, amelyet a
megbízója kíván, a megbízó kívánságait nem veszik figyelembe, kivéve, ha ez az
igazságossággal összeegyeztethető. A szolgálataikat a pártfogójuk belátására bízó
felszabadítottak szándéka azon alapul, hogy az utóbbiak igazságosan fognak eljárni, és nem
azért, mert figyelmetlenül akarják magukat kötelezni.
26. Egy patrónusnak a házassága előtt járó szolgáltatásokért keresetet lehet indítani a szabad
nője ellen, aki a beleegyezése nélkül házasodik.
27. Modestinus, Szabályok, I. könyv.
A felszabadított embert nem lehet olyan szolgáltatásra kényszeríteni, amelyet nem ígért, ha
nem is volt rá kényszerítve, még akkor sem, ha egy ideig önként teljesíti azokat.
28. Ugyanő, Pandects, VI. könyv.
Az a felszabadított, aki pénzt ígért a pártfogójának, amit az a szabadsága elnyomása céljából
követelt tőle, nem lesz felelős; és ha a pártfogó követeli a pénzt, nem juthat birtokába a
szabadított végrendeletének rendelkezéseivel ellentétben.
29. Javolenus, Cassiusról, VI. könyv.
Egy szabad emberre nem lehet olyan szolgáltatásokat róni, amelyekből saját magát kell
eltartania.
30. Pomponius, Quintus Muciusról, XXII. könyv.
Meg kell jegyezni, hogy a szolgáltatások teljesítésére vonatkozó kötelezettségek néha
csökkenhetnek, növekedhetnek és módosulhatnak; ugyanis amikor egy szabad ember
megerőtlenedik, a patrónus elveszíti a már megkezdett szolgáltatásait. Ha azonban egy
szabadult nő, aki szolgálatokat ígért, olyan rangra emelkedik, hogy nem lesz helyénvaló, hogy
azokat a pártfogójának teljesítse, a kötelezettség a törvény erejénél fogva érvénytelenül
megszűnik.
31. Paulus, A Lex Julia et Papia, II. könyv.
Az ötven évnél idősebb felszabadított nő nem köteles szolgálatot teljesíteni pártfogójának.
32. Ulpianus, A Lex Julia et Papia, XI. könyv.
Labeo szerint egyértelmű, hogy a szabad ember és a pártfogó között a szabadság
megadásának fejében létrejött társulás jogilag semmis.
33. Paulus, A Lex Julia et Papia, II. könyv.
"Az a szabad ember, akinek két vagy több férfi vagy női gyermeke van a felügyelete alatt
(kivéve azokat, akik esetleg felvették a bohóc szakmát, vagy felbérelték magukat, hogy
vadállatokkal harcoljanak), nem kötelezhető arra, hogy pártfogójának vagy pártfogójának,
vagy az utóbbiak gyermekeinek bármilyen szolgáltatást nyújtson, vagy adományt vagy
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ajándékot adjon nekik, vagy bármi mást tegyen, amit a szabadságért cserébe, amire való
hivatkozással esküt tettek, megígérték, vagy kötelezték magukat, megajánlanak, vagy
teljesítenek; és ha az említett felszabadítottnak egyidejűleg nem két gyermeke van a
felügyelete alatt, hanem csak egy ötéves, akkor mentesül a szolgáltatás teljesítésének
kötelezettsége alól."
34. Julianus azt mondja, hogy a gyermekek halála előnyös a felszabadított ember számára,
mivel felszabadítja őt a később kiszabott szolgáltatások alól.
35. Ha egy gyermek elvesztése után a felszabadított férfi kötelezettséget vállal arra, hogy
szolgálatot teljesít pártfogójának, és később újabb gyermek születik, Pomponius szerint annál
inkább indokolt, hogy a halott gyermek az élettelenhez csatlakozzon, hogy a felszabadított
férfi mentesüljön a felelősség alól.
36. Nem számít, hogy a felszabadított ember magának a megbízónak ígéri-e a szolgálatait,
vagy azoknak, akik az irányítása alatt állnak.
37. Ha a patrónus egy hitelezőre ruházza át a felszabadított embere szolgálatait, nem
mondható, hogy ugyanez a szabály alkalmazandó; mivel ez az átruházás fizetés helyett
történik. Azt lehet azonban mondani, hogy a felszabadítottat a fent említett törvény alapján fel
lehet szabadítani, ha a patrónus a szolgáltatásokat másra ruházta át, miután a felszabadított
megígérte azokat; mert igaz, hogy megígérte azokat a patrónusának, bár már nem tartozik
neki. Ha azonban a szabados kezdetben a szolgáltatásait a patrónus megbízása miatt ígérte
volna meg, nem szabadul fel.
38. A szolgáltatásnyújtás alóli felmentés nemcsak a jövőben teljesítendő szolgáltatásokra
vonatkozik, hanem a már esedékes szolgáltatásokra is.
39. Julianus azt mondja, hogy még ha már pert is indítottak a szolgáltatások teljesítésének
kikényszerítésére, akkor is megtörténik a felmentés, ha gyermekek születnek. Ha azonban már
született egy határozat a szolgáltatások teljesítésére, a felszabadítottat nem lehet felmenteni,
mivel elkezdett tartozni egy pénzösszeggel.
40. A halála után született gyermek nem mentesíti apja örököseit a felelősség alól, mert a
felmentést a felszabadított személytől kell levezetni, és senki sem tekinthető halála után
felmentettnek. A felszabadított halála előtt született gyermekek azonban a fent említett
törvény értelmében felmentést okoznak.
41. Az említett törvény szellemének megfelelően, még ha a felmentés kifejezetten a
felszabadított személyére vonatkozik is, a kezeseit is felmentik. Ha azonban a felszabadított
ember egy adóst állítana a helyére, ez nem jelent számára előnyt.
42. Callistratus, A monitórius ediktumról, III. könyv.
Szolgálatot csak ott lehet megfelelően kiszabni, ahol azt szégyen és életveszély nélkül lehet
teljesíteni. Ha ugyanis egy prostituált rabszolgát felszabadítanának, nem kellene ugyanazokat
a szolgáltatásokat nyújtania pártfogójának, bár testének eladásából még mindig hasznot
húzhat; és ha egy gladiátort felszabadítanának, nem tartozna pártfogójának ugyanazokkal a
szolgáltatásokkal, mert ezeket nem lehet életveszély nélkül teljesíteni.
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43. Ha azonban egy felszabadított ember valamilyen szakmában dolgozik, akkor az ezzel
kapcsolatos szolgálatait kell nyújtania, még akkor is, ha a szakmát a felszabadítása után
tanulta ki. Ha megszűnik az adott szakma gyakorlása, akkor olyan szolgáltatásokat kell
nyújtania, amelyek nem állnak ellentétben a rangjával; például együtt élhet a megbízójával,
utazhat vele, vagy intézheti az üzleti ügyeit.
44. Paulus, Plautiusról, VII. könyv.
Egy mecénás a következő kikötést kötötte: "Ha tíz napig nem nyújtja nekem szolgálatait,
ígéri-e, hogy fizet nekem húsz szesztercét?". Meg kell vizsgálni, hogy a húsz szesztercére
vonatkozó keresetnek nem szabad-e helyt adni, mivel azt a szabadság megterhelésének
céljából ígérték; vagy lehet-e olyan szolgáltatásokat nyújtani, amelyeket nem ígértek meg;
vagy csak azt kell-e feltételezni, hogy ezt megígérték, hogy a patrónus ne legyen teljesen
kizárva? A praetor úgy dönt, hogy a szolgáltatásokat csak megígérték.
45. Ezért merül fel a következő kérdés, nevezetesen, hogy a szabados megakadályozhatja-e,
hogy húsz sestercinál nagyobb összegről szóló ítéletet hozzanak ellene, mert a patrónus a
jelek szerint ennyire értékelte a szolgálatait, és ezért ő maga nem kívánhatja növelni azt.
Igazságtalan lenne azonban ezt megtenni, és nem is szükséges ilyen engedékenységet
tanúsítani a szabados iránt, mert egyrészt nem egyezhet bele a kikötésbe, másrészt pedig nem
panaszkodhat annak igazságtalanságára.
46. Papinianus, Kérdések, XX. könyv.
Ha a megbízó vagyonát eladják, akkor is megilleti őt a kereset, hogy a felszabadított
emberének az eladás után esedékessé váló szolgáltatásait megkapja. Ha a szabadúszó képes
eltartani magát, akkor nem illeti meg a kereset a szabadúszó azon szolgáltatások teljesítésének
kikényszerítésére, amelyeket az eladás előtt kellett volna teljesíteni, mivel ez arra vonatkozik,
ami a vagyon elidegenítése előtt történt.
47. Ugyanaz, Vélemények, V. könyv.
Az a felszabadított ember, aki mentesült a szolgáltatási kötelezettség alól, és így teljes
végrendelkezési képességre tett szert, mindazonáltal köteles tisztelettel bánni pártfogójával.
Más a helyzet a támogatás nyújtása tekintetében, ahol a pártfogó szükségleteit a felszabadított
ember bosszantása céljából vállalják.
48. Ugyanő, Vélemények, IX. könyv.
"Azt kívánom, hogy a rabszolgámat, Szo és Szo-t, aki egy alacsony rendű szerelő, engedjék
szabadon, hogy az örökösömnek szolgálatokat teljesíthessen." A manumált rabszolga v/as
nem kényszerül ígéretre, de ha mégis megteszi, nem adható meg ellene a kereset, mert az, aki
a szabadságát bizalmi jogon adta neki, nem változtathat meg egy közjogot.
49. Ugyanő, Vélemények, XIX. könyv.
Az a rabszolga, aki köteles szolgálatot teljesíteni pártfogójának, nem vonulhat be a
hadseregbe anélkül, hogy ez utóbbit ne sértené.
50. Scaevola, Kérdések, IV. könyv.

1828

Ha egy szabad ember nem teljesíti a szolgáltatását, a kezes felel, de maga a kezes nem lehet
mulasztó. Az a kezes azonban, aki vállalta, hogy az adóst helyettesíti, felelős a késedelemért.
51. Ugyanő, Vélemények, II. könyv.
Végezheti-e ugyanabban a városban és ugyanott egy ruházattal kereskedő kereskedő
felszabadított embere ugyanazt az üzletet, ha a patrónusa nem akarja, hogy ezt tegye ? A
válasz az volt, hogy az említett esetben nincs ok, amiért ne tehetné ezt meg, ha a
megbízójának ez nem okoz kárt.
52. Valens, Trösztök, V. könyv.
Ha egy szabad nő a pártfogója ágyasa, akkor a pártfogó nem indíthat ellene keresetet a
szolgáltatások teljesítésének kikényszerítése érdekében, mintha a nő a pártfogója felesége
lenne.
53. Ugyanez, Trösztök, VI. könyv.
Campanus azt mondja, hogy a prétor nem engedheti meg, hogy bármilyen ajándék, ajándék
vagy szolgáltatás ígéretét rákényszerítsék egy olyan rabszolgára, akit a bizalom feltételei
szerint manumitáltak. Ha azonban megengedte, hogy kötelezettséget vállaljon, miközben
tisztában volt azzal, hogy visszautasíthatja, a szolgáltatások teljesítésének kikényszerítésére
irányuló pert nem szabad megtagadni, mert a rabszolga úgy tekintendő, mint aki ajándékozta
azokat.
54. Hermogenianus, Laiv Epitomei, II. könyv.
Ahogyan a patrónus esetében, úgy a fia, unokája és dédunokája is, aki beleegyezik egy szabad
nő házasságába, elveszíti a jogot, hogy igényt tarthasson a nő szolgálataira; mert az, akinek a
házasságához hozzájárult, teljes mértékben a férje rendelkezésére kell, hogy álljon.
55. Ha azonban a házasság, amelybe a pártfogó beleegyezett, érvénytelen, nem akadályozza
meg, hogy a pártfogó a nő szolgálatait követelje.
56. A felszabadított nő szolgálatainak kivetését nem tagadják meg pártfogójától, vagy
pártfogójának leányától, unokájától vagy dédunokájától, ha bármelyikük beleegyezett a
házasságba; mert nem helytelen, hogy a férjhez ment felszabadított nő szolgálatait nekik
nyújtsák.
57. Gaius, Az ügyekről.
Egy szabad ember, akinek két pártfogója van, bizonyos esetekben mindkettőjüknek
különböző szolgáltatásokat végezhet egyidejűleg; például ha másoló, és az egyik
pártfogójának könyvek írásával dolgozik, a másiknak pedig a házát vigyázza, amíg ez utóbbi
a családjával úton van; mert semmi sem akadályozza meg abban, hogy könyveket írjon, amíg
a házát vigyázza. Neratius ugyanezt a véleményt fogalmazta meg a Pergamenek című
művében.
58. Neratius, Vélemények, I. könyv.
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A teljesítendő szolgáltatások jellege az azokat nyújtó személy státuszától függ, mivel azoknak
meg kell felelniük a rangjának, az eszközeinek, az életmódjának és a foglalkozásának.
59. Ezenfelül a felszabadított embert, és mindenki mást is, akinek szolgálatot kell teljesítenie,
el kell tartani, vagy elegendő időt kell biztosítani számára, hogy eltartásáról
gondoskodhasson; és minden esetben időt kell biztosítani számára a személye megfelelő és
szükséges ápolására.
60. Paulus, Kézikönyvek, II. könyv.
A szolgáltatások követelésének joga néha még azután is megmarad, hogy a pártfogói jog
megszűnt, ami annak testvérei esetében fordul elő, akinek a felszabadított embert kiutalták;
vagy az egyik pártfogó unokájára való hivatkozással, ha egy másik pártfogónak fia van.

2. cím. A felszabadítottak tulajdonáról
61. Ulpianus, Az ediktumról, XLII. könyv.
Ezt az ediktumot a prétor azzal a szándékkal hirdette ki, hogy módosítsa azt a tiszteletet,
amelyet a felszabadítottaknak kellett tanúsítaniuk pártfogójuk iránt, vagy (ahogy Servius
mondja) a korábbi időkben szokás volt a legterhesebb szolgálatokat megkövetelni a
felszabadítottaktól, az utóbbiakra ruházott rendkívüli jótétemény ellentételezéseként, amikor a
rabszolgaságból való felszabadulás után római polgárrá váltak.
62. Rutilius praetor volt az első, aki kiadta azt az ediktumot, amely előírta, hogy a
patrónusnak nem lehet keresetet indítani a szabadúszó ellen, kivéve, ha szolgáltatásokra vagy
társulati tulajdonra hivatkoznak; például, ha abban állapodtak meg, hogy ha a szabadúszó nem
végez szolgáltatásokat a patrónusának, akkor az utóbbinak engedélyezni kell, hogy közös
tulajdonban legyen a vagyona.
63. Az egymást követő praetorok szokták megígérni, hogy a felszabadított ember vagyonának
egy bizonyos részét birtokba veszik; mivel a felek között fennálló társulás a felszabadított
ember által nyújtott szolgáltatásokat feltételezte, ezért amit a felszabadított embernek életében
a társulásból való részesedésként teljesítenie kellett, azt halála után is teljesítenie kellett.
64. Pomponius, Sabinusról, IV. könyv.
Ha egy patrónus, akit a végrendeletében felszabadított embere átadott, a végrendelet
rendelkezéseivel ellentétben követelhette a birtokának praetoriális birtoklását, és mielőtt ezt
megtette volna, meghalt, vagy az említett birtoklás követelésére előírt idő letelt, gyermekei
vagy egy másik patrónus gyermekei követelhetik a birtoklást az ediktum azon szakasza
alapján, amely szerint, ha az első felek nem követelik a birtoklást, vagy nem akarják
követelni, azt a következő örökösök kapják meg, mintha az előbbiek nem is léteznének.
65. Ha egy patrónus, akit a felszabadítottja nevezett ki örökösnek, az utóbbi életében meghal,
és gyermekeket hagy hátra, felmerült a kérdés, hogy a végrendelet rendelkezéseivel
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ellentétben követelhetik-e a felszabadított örökségének praetoriális birtoklását. E kérdéssel
kapcsolatban úgy határoztak, hogy a halál időpontját, amelyre a praetoriánus birtoklás
vonatkozik, kell figyelembe venni annak megállapítása érdekében, hogy van-e patrónus vagy
nincs; így ha van, akkor a gyermekei nem követelhetik a praetoriánus birtoklást az Ediktum
első szakasza alapján.
66. Ha egy emancipált fiú a nagyapja felügyelete alatt álló unokát hagyna hátra, a
végrendeletében felszabadult fiú vagyonának felét a fiúnak kellene praetoriánusan birtokba
adni, noha a törvény erejénél fogva a vagyon az unokát illeti meg; azon oknál fogva, hogy a
felszabadult fiú végrendeletének rendelkezéseivel ellentétben a fiúnak kellene megadni a neki
járó rész birtoklását.
67. Ulpianus, Az ediktumról, XLI. könyv.
Még ha az aranygyűrű viselésének jogát a császártól egy felszabadított ember szerezte is meg,
patrónusa a végrendelet rendelkezéseivel ellentétben prétori birtokba kerül, amint azt több
rescriptió is kimondja; mert ez a kiváltság csak a szabadszülött polgár jogait ruházza rá, de ő
mint felszabadított ember hal meg.
68. Nyilvánvaló, hogy ha bírósági határozat alapján visszaadják neki a születési jogát, akkor a
végrendelet rendelkezéseivel ellentétes birtokát nem lehet praetoriánusan birtokba venni.
69. Ugyanez a szabály vonatkozik arra az esetre is, ha a császártól korlátlan végrendelkezési
jogkört kapott.
70. Ha valaki megvásárol egy rabszolgát azzal a feltétellel, hogy manumitálja, az az Edikt fent
említett szakasza alá tartozik.
71. Ha valaki pénzösszeget kap azzal a feltétellel, hogy manumitálja rabszolgáját, akkor a
végrendelet feltételeivel ellentétben nem lesz jogosult a birtokának praetoriális birtoklására.
72. Ahhoz, hogy a patrónus a végrendelet rendelkezéseivel ellentétesen megszerezhesse a
praetoriánus birtokot, a birtokot meg kell látogatni, vagy a praetoriánus birtokot kell
követelni. Elegendő azonban, ha az örökösök egyike belép a hagyatékba, vagy követeli annak
praetoriánus birtokba vételét.
73. A patrónusnak nem ugyanaz a joga van a felszabadított emberének azon vagyonához,
amelyet ez utóbbi a hadseregben szolgálva szerzett, mint az egyébként megszerzetthez.
74. Ha egy pártfogó, miután száműzték, visszakapja polgári jogait, a végrendelet
rendelkezéseivel ellentétben prétori birtokba veheti felszabadított embere birtokát. Ugyanezt a
szabályt kell alkalmazni a száműzött, majd a jogaiba visszahelyezett felszabadított emberre is.
75. Ha egy atyai felügyelet alatt álló fiú manumifikál egy rabszolgát, aki castrense
peculiumának részét képezi, akkor az isteni Hadrianus alkotmánya alapján patrónusává válik,
és patrónusi minőségében a végrendelet feltételeivel ellentétben prétori birtokba veheti a
felszabadított ember birtokát.
76. Ha az, akinek egy szabadítottat kiutaltak, az utóbbit főbenjáró bűnnel vádolja, a
végrendeletben foglaltakkal ellentétben nem követelheti birtokának praetoriális birtoklását, de
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ez nem akadályozza meg testvéreit ebben, mert nekik ugyanúgy kell követelniük a praetoriális
birtoklást, mintha a másik fiú unokái lennének, mivel a neki kiutalt szabadított nem szűnik
meg a többi fiú szabadítottja lenni. Meg kell továbbá mondani, hogy még ha az egyik testvér
meg is tagadná a praetoriánus birtoklás követelését, a másik, akinek a felszabadított embert
nem rendelték ki, a helyére léphet, és a végrendelet rendelkezéseivel ellentétben követelheti a
hagyaték praetoriánus birtoklását.
77. A patrónus a végrendelet rendelkezéseivel ellentétben jogosult felszabadított embere
hagyatékának praetoriális birtoklására, amennyiben nem őt nevezik ki örökösnek az említett
hagyaték azon részére, amely őt megilleti.
78. Ha a pártfogót feltételhez kötik, és a feltételnek az örökhagyó életében eleget tesz, nem
szerezheti meg a végrendeletben foglaltakkal ellentétben a hagyaték feletti praetoriális
birtokot.
79. Mi a teendő akkor, ha a feltétel a halál időpontjában függőben volt, de teljesült, mielőtt a
patrónusnak praetoriánus birtokba adták volna, vagyis mielőtt a felszabadított birtokába léptek
volna? Az ediktum e szakasza alapján a praetoriánus örökösödésre hívták volna fel? A jobb
vélemény az, hogy a birtokba lépés időpontját kell figyelembe venni; és ez a mi gyakorlatunk.
80. Mégis, ha a feltétel a múltra vagy a jelenre vonatkozik, akkor sem lehet úgy tekinteni,
hogy a patrónust feltételesen nevezték ki örökösnek; mivel a feltétel vagy teljesült, és akkor
úgy tekintik, hogy abszolút módon nevezték ki; vagy nem teljesült, és akkor nem nevezték ki
örökösnek.
81. Ha egy szabaduló a következőképpen rendelte örökösét: "Ha a fiam életemben meghalna,
a patrónusom legyen az örökösöm", a végrendeletet nem tekintik helytelenül
megfogalmazottnak; mert ha a fiú meghalna, mivel a feltétel teljesült, a patrónus
megszerezheti a hagyaték praetoriális birtokát.
82. Ha a hagyaték őt megillető részét a pártfogóra hagyják, akkor már eleget tettek érte, még
akkor is, ha nem őt nevezték ki örökösnek.
83. Ha azonban a jogosultnál kisebb részesedésre jelölték ki, és a fennmaradó részt vagy
hagyaték vagy vagyonkezelői jog révén pótolták, akkor úgy tekintik, hogy a jogosultat
kielégítették.
84. A patrónust a törvény szerint megillető részt mortis causa adományokkal is ki lehet
pótolni, mivel ezek a hagyaték helyébe lépnek.
85. Ugyanez a szabály érvényesül akkor is, ha a felszabadított nem mortis causa
adományozott a patrónusának, hanem a neki járó hagyaték összegének fejében adott neki
vagyont; mert akkor vagy úgy kell tekinteni, hogy mortis causa adták, vagy amit a patrónus
kapott, az kizárja, hogy a végrendelet rendelkezéseivel ellentétben praetoriális birtokot
szerezzen a hagyaték felett.
86. Ha egy feltétel teljesítése céljából adnak valamit egy pártfogónak, azt bele kell számítani
az utóbbi törvényes részébe, ha az a felszabadított ember vagyonából származik.
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87. A patrónusnak megadjuk a törvényes részét abból a vagyonból, amellyel a felszabadított
ember halálakor rendelkezett, mivel figyelembe vesszük a halála időpontját. Ha azonban
valamilyen csalárd cselekedettel csökkentette a vagyonát, a praetor úgy dönt, hogy a patrónus
is jogosult rá, mintha az a hagyatékhoz tartozna.
88. Paulus, Az ediktumról, XLII. könyv.
Ha egy rabszolga felismerte gazdája gyilkosát, a prétornak el kell döntenie, hogy szabad, és
megállapítják, hogy senkinek sem lesz szabad embere, mivel szabadságát a szenátus rendelete
alapján nyerte el.
89. Ha egy szabad ember, miután fogságba esett, az ellenség kezén hal meg, bár a szabad
ember elnevezés nem vonatkozik rá, mégis, a corneli törvény értelmében, amely ugyanúgy
megerősíti a végrendeletét, mintha otthon halt volna meg, a birtokát a pártfogójának kell
átadni.
90. Ha egy patrónust száműznek, a fiának joga van a felszabadított birtokának praetoriális
birtoklására, és az apja mint patrónus nem akadálya ennek, mivel őt halottnak tekintik. Más a
helyzet azonban, ha a patrónus az ellenség kezén van, mert a visszatérés reménye és a
postliminium törvénye miatt akadálya a gyermekeinek.
91. Ha egy idegent egy felszabadított ember nevezett ki örökösnek, és megbízzák, hogy a
birtokot a fiára ruházza át, a patrónust ki kell zárni; mivel a szenátus trebelli rendelete alapján
a birtokot átadják, és a fiú lép az örökös helyébe.
92. Gaius, A tartományi ediktumról, XV. könyv.
Ha egy felszabadítottnak van egy pártfogója, és ez utóbbinak vannak gyermekei, és ő a
pártfogoltját jelöli ki örökösnek a hagyatékának arra a részére, amelyre ez utóbbi jogosult,
akkor a pártfogónak a gyermekeit kell helyettesítenie ugyanezen részre, hogy - bár a pártfogó
a felszabadított életében meghalhat - úgy lehessen tekinteni, hogy kielégítette a gyermekei
igényeit.
93. Ha egy felszabadított embernek van a pártfogójának emancipált fia, és unokái egy másik
fiútól származnak, aki a nagyapa irányítása alatt áll, a felszabadított embernek csak azt kell
meghagynia, amivel a fiúnak tartozik, az unokáknak nem; mert ebben az esetben nincs
különbség, hogy azok egyformán jogosultak-e a nagyapjuk öröklésére vagy sem.
94. Ulpianus, Az ediktumról, XLIII. könyv.
Ha egy felszabadított ember gyermekei a hagyatéknak csak egy kis részének az örökösévé
válnak, a patrónus nem követelheti a végrendelet rendelkezéseivel ellentétben a praetoriánus
birtokot; ugyanis Marcellus a Digest kilencedik könyvében azt mondja, hogy a patrónust
kizárják, függetlenül attól, hogy egy felszabadított ember hagyatékának milyen kis részére
nevezik ki a fiát örökösnek.
95. Amikor egy patrónus lányát apja felszabadított embere örökösnek nevezte ki, és a
végrendeletet, amellyel őt nevezték ki, állítólag meghamisították, és fellebbezést nyújtottak
be, és mielőtt a lány meghalt volna, az Isteni Márk az örökösök segítségére sietett, és úgy
döntött, hogy nekik jár az, ami a lányt megillette volna, ha élne.
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96. Ha a felszabadított ember fia, akit az örökösévé neveztek ki, visszautasítja a birtokot, bár
az örökös nevét megtartja, a patrónus megszerezheti a praetori birtokot.
97. Ha a fiú beleavatkozna apja birtokába, vagy a birtokba lépett örökös, miután
visszautasította a birtokot, teljes mértékben visszaszerezné a jogait, a patrónust be lehet venni
az öröklésbe.
98. Ha a patrónus és gyermekei az elhunyt végakaratának megfelelően a felszabadított ember
hagyatékára lépnének, vagy inkább a rájuk hagyott örökséget vagy bizalmi vagyonkezelést
kívánják igénybe venni, nem kaphatnak a végrendelet rendelkezéseivel ellentétes praetoriális
birtokot.
99. Gaius, A tartományi ediktumról, XV. könyv.
Ugyanis abszurd lenne, ha ugyanaz a személy részben jóváhagyhatná, részben pedig
elutasíthatná az elhunyt végrendeletét.
100. Ulpianus, Az ediktumról, XLIII. könyv.
Ha azonban a mecénás követelése nem járt eredménnyel, úgy gondolom, hogy nincs ok arra,
hogy ne adjanak neki mentességet. Sőt, ha abban a benyomásban lépett be a hagyatékba, hogy
őt nevezték ki örökösnek arra a részre, amelyre törvényesen jogosult volt, és utólag kiderül,
hogy kisebb részt kapott, mint amire jogosan számíthatott, akkor teljesen jogos, hogy a
mentességet meg kell adni neki. Ha azonban tanúk jelenlétében értesítette az örököst, hogy
fizesse ki neki a hagyatékát, és utólag meggondolta magát, úgy gondolom, hogy jogosult a
mentességre.
101. Ha egy mecénás megkapta a rá hagyott örökséget, és ezt követően kilakoltatták, jogában
áll követelni a hagyatékból a törvényes részét, mert nem azt kapta, amire számított. Ha
azonban a kilakoltatással nem a teljes hagyatéktól fosztották meg, hanem kevesebbet kapott,
mint amennyit jogosan elvárhatott, akkor jogosult lesz a mentességre.
102. Ha egy patrónus a rabszolgájára vagy a fiára hagyott örökséget fogadott el, a végrendelet
rendelkezéseivel ellentétben ugyanúgy ki van zárva a hagyaték praetoriális birtoklásából,
mintha saját magára hagyott örökséget fogadott volna el.
103. Ha pedig mortis causa adományt kapott, akkor azt kell megállapítani, hogy a végrendelet
rendelkezéseivel ellentétben ugyanúgy ki van zárva a praetoriánus birtoklásból, mintha a
felszabadított halála után kapta volna. Sőt, ha a felszabadított ember még életében adta volna
neki, és ő elfogadta volna, akkor emiatt nem lesz kizárva a praetoriánus birtoklásból a
végrendelet rendelkezéseivel ellentétben, mert azt lehet mondani, hogy azt várta, hogy a
felszabadított ember végrendelete valamilyen további kegyet fog neki nyújtani, és meg kell
engedni neki, hogy visszautasítsa azt, amit kapott, vagy pedig az őt megillető részt arányosan
kell neki megadni.
104. Ezért azt mondják, hogy ha egy feltétel teljesítése céljából a felszabadított halála után a
patrónusnak adtak valamit, akkor az előbbi a végrendelet feltételeivel ellentétben kizárt lesz a
birtok praetoriális birtoklásából, mint aki azt úgymond elfogadta.
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105. Paulus, Az ediktumról, XLII. könyv.
Ha valaki jogtalanul megkísérelt egy apjához tartozó felszabadítottat ismét rabszolgasorba
taszítani, sem ő maga, sem gyermekei nevében nem szerezhet praetoriális birtokot a birtokán.
106. Ulpianus, Az ediktumról, XLIV. könyv.
Ha két patrónus közül az egyiknek nem adtak kielégítést, és a másiknak a felszabadított
hagyatékból a saját részénél többet hagytak, akkor annak, aki nem kapta meg azt, ami őt
megillette, keresetnek adnak helyt, oly módon, hogy az ő részét abból pótolják, amit egy
idegen örökösre hagytak, és a másik patrónusnak a saját részét meghaladóan hagytak.
Ugyanezt a szabályt kell betartani akkor is, ha több pártfogó van.
107. Julianus azt mondja, hogy akit a nagyapja kitagadott, az el van zárva attól is, hogy
megszerezze a felszabadítottak birtokait, de nem lesz kizárva abból, hogy megszerezze az
apjához tartozó felszabadítottak birtokait. Ha azonban az apja kitagadta az örökségből, de a
nagyapja nem, akkor nemcsak az apja szabadjainak birtokaiból kell kizárni, hanem a nagyapja
birtokaiból is; mert az apja révén szerez jogot a nagyapja szabadjai felett. Ha azonban apját
nagyapja kitagadta az örökségből, őt magát azonban nem, akkor az unoka a végrendelet
rendelkezéseivel ellentétben követelheti nagyapja szabadjainak birtokaiból a praetoriális
birtokot. Azt is mondja, hogy ha apám engem kitagadna, nagyapám pedig apámat kitagadná,
és nagyapám halna meg előbb, akkor én mindkettőjük felszabadítottjai birtokainak
praetoriánus birtoklásából ki leszek zárva. De ha apám halna meg előbb, és nagyapám utána,
akkor azt kell mondanom, hogy apám kitagadása nem fog engem érinteni, ami nagyapám
felszabadítottjainak birtokait illeti.
108. Julianus, Digest, XXVI. könyv.
Ha azonban apámat az apja kitagadta az örökségből, engem pedig sem apám, sem nagyapám
nem tagadott ki, és nagyapám meghal, akkor mind nagyapám, mind apám felszabadított
emberei feletti jogok engem illetnek meg. De apám életében és mindaddig, amíg az ő uralma
alatt állok, nem követelhetem nagyapám felszabadított embereinek birtokai felett a
praetoriánus birtokot; de ha emancipáltak, ebben nem akadályoznak meg.
109. Ulpianus, Az ediktumról, XLIV. könyv.
Ha egy patrónus, aki a katonai jognak megfelelően végrendelkezett, a fiát úgy fosztja meg az
örökségtől, hogy a végrendeletében hallgatólagosan átadja őt, az örökségtől való megfosztás
hátrányosan érinti őt, mivel ténylegesen megfosztják az örökségtől.
110. Ha valaki egy felszabadított embert a fiára ruház, akit kitagadott, a fiú prétori birtokot
szerezhet a felszabadított ember vagyona felett.
111. Ha egy fiút az apja minden rossz szándék nélkül, de valamilyen más okból kitagad, a
kitagadás nem sérti őt; például tegyük fel, hogy elmebaj miatt vagy azért, mert még nem volt
serdülőkorú, és a kijelölt örökösnek az volt a feladata, hogy a hagyatékot átruházza rá.
112. Ha valakit kitagadnak, és bírósági döntés születik arról, hogy ez nem így volt, még ha az
ítélet jogtalan is, akkor sem zárják ki; mert a bíróság által eldöntött ügyeknek meg kell
maradniuk.
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113. Ha egy mecénás fiát kitagadják az örökségből, és sikerül elérnie, hogy bírósági
határozatban állapítsák meg, hogy a végrendelet tisztességtelen, de a követelésének egy része
tekintetében vereséget szenved, nézzük meg, hogy a kitagadás sérti-e a jogait. Úgy gondolom,
hogy sérti azokat, mivel az okirat, amellyel kitagadták, érvényes.
114. Az öröklésből való kitagadás nem okoz kárt a gyermekeknek, ha a végrendelet olyan,
hogy a hagyatékba nem lehet belépni, vagy a végrendelet által nem lehet praetoriális birtokot
szerezni; mert abszurdum, hogy egy végrendelet csak az öröklésből való kitagadás
tekintetében legyen érvényes, míg más tekintetben semmis.
115. Ha egy patrónus fiát első fokon örökösnek nevezik ki, és másodfokon kitagadják, a
kitagadás nem sérti őt, mivel apja végrendelete alapján ő volt vagy lehet az örökös; mivel nem
hihető, hogy apja azt gondolta, hogy fia méltatlan arra, hogy a felszabadítottak vagyonát
megszerezze, amikor ő maga hívta őt első fokon saját örökösének. Az pedig nem hihető, hogy
az első fokon kitagadott, és az örökös helyére kijelölt fiú kizárható lenne a felszabadítottak
vagyonából. Ezért az első vagy második fokon, vagy akár bármilyen más fokon örökösnek
kinevezett fiú, még akkor sem zárható ki a felszabadított örökségének megszerzéséből, ha
ugyanezen végrendelet alapján kitagadták.
116. Ha egy emancipált fiú megtagadja a hagyaték átvételét, vagy egy apai felügyelet alatt
álló fiú megtagadja annak megtartását, egyikük sem jogosult a felszabadított ember
hagyatékának birtoklására.
117. Julianus, Digest, XXVI. könyv.
Egy patrónus kitagadott fia, még ha saját fia az utóbbi által örökösnek is lett kinevezve, a
végrendeletben foglaltakkal ellentétben nem szerezhet praetoriális birtokot apja felszabadított
birtokai felett; mert bár apja szükségszerű örököse lehet, az öröklésbe nem saját maga, hanem
más által kerül be. És határozottan eldőlt, hogy ha egy emancipált fiút kitagadnak az
örökségből, és a rabszolgáját nevezik ki örökösnek, és ő elrendeli, hogy a rabszolgája lépjen
be a birtokra, és így apja örökösévé válik, akkor a végrendelet rendelkezéseivel ellentétben
nem lesz jogosult az apja felszabadított embereinek birtokai feletti praetoriális birtoklásra.
118. Ulpianus, Az ediktumról, XLV. könyv.
A huszonötödik életévét betöltött pártfogó, aki a felszabadítottat főbenjáró bűnnel vádolja,
vagy a rabszolgasorba való visszavételét kéri, a végrendelet rendelkezéseivel ellentétben
kizárható a birtoklásból.
119. Azt kell azonban mondani, hogy ha kiskorú volt, amikor a feljelentést tette, akkor nem
zárható ki, akár ő maga, akár gyámja vagy gondnoka tette a feljelentést.
120. Ha azonban a vádat kiskorúsága alatt emelte, és nagykorúvá válása után ítéletet kap,
akkor azt kell mondani, hogy jogosult az engedékenységre, és meg kell neki bocsátani, mivel
kiskorúsága alatt indított eljárást. Azért sem szabad őt hibáztatni, mert nem mondott le a
vádról, vagy nem követelte annak elutasítását, mert ha az egyiket tette volna, akkor a szenátus
Turpillianus rendeletének büntetése alá esett volna, és a másikat nem könnyen érhette volna
el. Ha azonban az ügyet nyilvánosan elutasították volna, és a patrónus nagykorúvá válva
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megismételné követelését, azt kell mondani, hogy kizárják az öröklésből, mert nagykorúvá
válva minden kockázat nélkül lemondhat egy olyan vádról, amelyet már elutasítottak.
121. Csak az tekinthető főbenjáró bűnnel vádoltnak, aki ilyen eljárás útján azt kívánja elérni,
hogy a vádlottat a száműzetés helyett halálbüntetéssel vagy száműzetéssel sújtsák, ami a
polgári jogok elvesztésével jár.
122. Ha azonban valaki olyan bűncselekménnyel vádolja a felszabadítottját, amelynek
büntetése nem súlyos, és a bíró mégis úgy dönt, hogy a büntetést felemeli, ez nem lesz
hátrányos a pártfogó fiára nézve; mert sem a bíró tudatlansága, sem a bíró szigora nem
sértheti a pártfogó fiát, aki kevésbé súlyos vádat emelt a felszabadított ellen.
123. Ahol azonban nem vádolja, hanem tanúvallomást tesz a felszabadított embere ellen egy
főbenjáró ügyben, vagy biztosítja a vádlót, úgy gondolom, hogy ki kell zárni abból, hogy a
végrendelet rendelkezéseivel ellentétben birtokába jusson a hagyatéknak.
124. Ha egy szabados vádolja patrónusának fiát felségsértés bűntettével, és a fiú követeli,
hogy a szabadost rágalmazásért büntessék meg, úgy gondolom, hogy az ediktum értelmében
nem szabad kizárni az örökösödésből; ha pedig ő maga vádolta meg, és ellenvádat emel,
ugyanez a szabály lesz érvényes, mert a patrónust fel kell menteni, ha a támadás után bosszút
akar állni.
125. Ha egy fiú arra kényszerül, hogy megbosszulja apja halálát, és apja felszabadított
emberét, aki az orvosa volt, vádolja a bűntettel, vagy vádolja a vele egy szobában alvó
rabszolgáját, vagy bárki mást, aki apja személyéhez kötődött, mondható-e, hogy felmentést
kell neki adni? Szerintem igen, ha szükséges volt számára, hogy vádat emeljen apja
felszabadított embere ellen, és a szeretet motívumai befolyásolták, valamint az a veszély,
hogy elveszíti apja vagyonát, ha ezt nem teszi meg, még akkor is, ha a vád hamisnak
bizonyul.
126. Sőt, azt mondjuk, hogy vádat emelt az, aki azt állítja, hogy más bűnös, és az ügyet az
ítélethirdetésig bíróság elé állítja. Ha azonban nem megy el idáig, akkor nem tekintjük úgy,
hogy vádat emelt, és ez a jelenlegi gyakorlatunk. Ha azonban a fellebbezés után eláll a vádtól,
akkor nagyon méltányosan úgy ítélték meg, hogy nem vitte az ügyet végig. Ezért ha a
felszabadított ember meghal, miközben a fellebbezés folyamatban van, a pártfogó fia
megkaphatja a birtokát, mert a felszabadított ember a halálával mentesült az ítélet
következményei alól.
127. Ha egy pártfogó fia ügyvédként segítséget nyújt apja szabad emberének vádlójának, nem
szabad emiatt kizárni az öröklésből, mert a vádat nem a pártfogó emeli.
128. Ha egy apa végrendeletében úgy rendelkezik, hogy a felszabadított emberét azzal
vádolják, hogy mérget készített neki, vagy hogy más ilyen jellegű cselekményt követett el az
ő sérelmére, a jobb vélemény az, hogy a gyermekeit, akik nem önként hozták fel a vádat, fel
kell menteni.
129. Ha egy patrónus fia vádolja apja szabadosát, és elítéli őt bűncselekményért, és az említett
szabados azután visszakerül a jogaiba, nem zárható ki, mert ő vádolta a vádat, amelyet a
végsőkig vittek.
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130. Tryphonimis, Disputációk, XVII. könyv.
Ugyanez a szabály vonatkozik arra az esetre is, ha a szabados ellen bizonyított bűntett
halálbüntetést von maga után, de a szabadosra alacsonyabb büntetést szabtak ki; például csak
száműzték, mert a praetor csak a hamis vádat emelő pártfogoltat veszi tudomásul.
131. Ulpianus, Az ediktumról, XLV. könyv.
Nem azt tekintik követelésnek, hogy egy szabad embert rabszolgasorba taszítsanak, aki
szembeszáll azzal, aki már rabszolga, és megtagadja, hogy szabadságot adjanak neki; hanem
azt, aki azt követeli, hogy aki a szabadság élvezetében van, azt taszítsák rabszolgasorba.
132. Ha valaki azt állítja, hogy egy rabszolga nem teljesen az övé, hanem hogy van benne
részesedése, vagy haszonélvezeti joga, vagy más olyan joga, amely nem illetné meg, ha az
illető nem lenne rabszolga, kizárható-e a felszabadított ember örökléséből, mint aki a
rabszolgaságba való visszatérést követeli? Ez a jobb vélemény.
133. Ha egy patrónus azt követeli, hogy a felszabadított embere rabszolgasorba kerüljön, és
sikerrel jár, és miután az igazságról utólag meggyőződtek, megengedi, hogy szabadon
maradjon, ez nem sértheti őt, különösen, ha tévedésére jó oka volt.
134. Nem tekinthető úgy, hogy a felszabadított ember rabszolgasorba taszítására irányuló
követelést fogalmazott volna meg, aki az ügyet még azelőtt feladja, hogy a kérdéssel
kapcsolatban állást foglalna. Ha azonban ezt a kérdés egyesítése után teszi, akkor azt kell
mondani, hogy ez nem sérti őt, mivel nem folytatta az ügyet a határozat meghozataláig.
135. Ha egy olyan pártfogó fia, akit vagy kitagadtak az örökségből, vagy követelte, hogy apja
felszabadított embere térjen vissza a rabszolgaságba, vagy a felszabadított embert főbenjáró
bűnnel vádolta meg, az nem sérti a gyermekeit, ha azok nem állnak az irányítása alatt. Ezt az
Isteni Testvérek a kvintiliánusokhoz intézett egyik rescriptumukban állapították meg.
136. Ha valaki a végrendelet rendelkezéseivel ellentétesen jutna praetoriális birtokba a
felszabadított örökségén, nemcsak akkor, ha az említett felszabadított örököst nevezte ki,
hanem akkor is, ha kiskorú fia helyébe lépett, ki lesz zárva az említett felszabadított
végrendelete szerinti minden kedvezményből. Julianus ugyanis azt mondja, hogy ha egy
patrónus, miután a felszabadított birtokának praetoriális birtokba vételét követelte, az említett
felszabadított kiskorú fiának birtokába lép, a cselekményeket meg kell tagadni tőle.
137. Ha azonban a patrónusra kodicillum vagy mortis causa adományozás útján bármit is
hagynának, akkor ugyanígy megtagadják tőle a részvételt ezekben a juttatásokban.
138. Néha nyilvánvaló, hogy a hagyaték követelésének jogát a patrónusnak kell megadni,
miután követelte a felszabadított örökségének birtoklását, ha abból nem részesül; abból az
okból, hogy a hagyaték másra való átruházására kérték.
139. A praetor ismét azt mondja, hogy nem csak a kifejezetten neki adott dolgok
visszaszerzésére irányuló keresetet utasítja el a patrónustól, hanem mindannak
visszaszerzésére is, amit önök szerint másokon keresztül kerülhet a kezébe; például azokon
keresztül, akik az ő fennhatósága alá tartoznak, mert ő megtarthatja az ilyen tulajdont, és nem
lesz köteles azt kiadni.
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140. Meg kellene adnunk a jogot, hogy követeljük a pártfogónak a hagyatékot, ha a
felszabadított ember egy rabszolga árából álló kedvezményes hagyatékot hagyott a
pártfogójára, azzal a feltétellel, hogy az utóbbi felszabadítja az említett rabszolgát.
141. Ha a pártfogó helyettesét a végrendelet rendelkezéseivel ellentétesen arra kérik, hogy a
felszabadított ember hagyatékát adja át, nem adható helyt annak a részének visszaszerzésére
irányuló keresetnek, akinek a pártfogója a birtokba adta a hagyatékot.
142. Ha az örökös helyébe egy patrónus lépett, és az örökhagyó életében meghal, akkor az a
szabály, hogy ha a patrónus fia a végrendelet rendelkezéseivel ellentétben a felszabadított
hagyatékának praetoriális birtoklását követeli, akkor nemcsak a patrónus részesedését
szerezheti meg, hanem valamennyi örököst megfoszthatja örökségük egy bizonyos részétől,
hogy pótolja azt az összeget, amely őt törvényesen megilleti.
143. Ugyanő, Az ediktumról, XLVII. könyv.
Ha egy szabad ember úgy hal meg, hogy nem hagyott hátra gyermekeket, a pártfogója és a
pártfogoltja azonnal követelhetik a hagyaték praetoriális birtoklását, és ezt akár együtt is
megtehetik. A patrónus és a patrónusnő legközelebbi rokonai közé tartozó személyek szintén
együttesen vehetnek részt az öröklésben.
144. Paulus, Az ediktumról, XLIII. könyv.
A patrónus törvénytelen gyermekei is megkaphatják az anyjuk felszabadított birtokának
praetoriális birtokát, de a gyermekek csak akkor vehetnek részt az apjuk felszabadított
birtokának öröklésében, ha törvényesek.
145. Ulpianus, Disputációk, IV. könyv.
Ha egy patrónust kisebb örökösnek neveznek ki egy hagyatékból, mint amennyire
törvényesen jogosult, és azt állítja, hogy a végrendelet hamisítvány, és elveszíti a pert, nem
kétséges, hogy a végrendelet rendelkezéseivel ellentétben a hagyaték praetoriális birtoklása
nem adható meg neki, azon oknál fogva, hogy a hagyatékot saját cselekménye folytán
vesztette el, amikor meggondolatlanul kijelentette, hogy a végrendelet hamisítvány.
146. Ha a hagyatékból az őt megillető rész örökösévé nevezték ki, akár elfogadja azt, akár
nem, a végrendelet rendelkezéseivel ellentétben ki van zárva annak praetoriális birtoklásából;
mivel ugyanis mivel a neki járó részt megkapta, a végrendelet rendelkezéseivel ellentétben
nem követelheti a praetoriális birtoklást.
147. Julianus, Digest, XXV. könyv.
Egy szabados a patrónusát nevezte ki örökösévé, azzal a feltétellel, hogy esküt tett (amely
feltételt a praetor el szokta engedni), és nem hiszem, hogy kétséges lenne, hogy a patrónust
kizárják a birtok praetori birtoklásából, mivel igaz, hogy őt nevezték ki örökösnek.
148. Ha Titiusra hagyott örökséget, és őt bízták meg, hogy azt a patrónusának adja át, a
hagyaték visszaszerzésére irányuló keresetet Titiustól meg kell tagadni, ha a patrónust
törvényesen megillető összeget a kijelölt örökös már kifizette neki.
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149. Egy felszabadított férfi a pártfogóját és egy idegent közös örökösökké nevezett ki a
hagyatékának felére. A negyedrészt, amelyre a patrónust örökösnek nevezték ki, teljes
egészében neki kell jóváírni a törvényes részre, az említett részre eső maradékot pedig
arányosan le kell vonni az összes többi örökös részéből.
150. Ugyanezt a szabályt kell betartani a patrónusra és Titiusra együttesen hagyott hagyaték
tekintetében is; így a hagyaték egy része beszámítható a patrónust megillető részbe, és Titius
részéből arányosan annyit kell levonni, amennyit az örökös részéből le kell vonni.
151. Ha egy felszabadított férfi egy bizonyos feltétel mellett emancipált fiát jelöli ki
örökösének, és miután a feltétel nem teljesült, a helyettest lép be a birtokra, kérdezem, hogy a
prétornak a patrónusnak kell-e birtokba adnia a neki járó részt a helyettestől, vagy az
emancipált fiú javára kell-e lépnie az egész birtok tekintetében. A válasz az volt, hogy mivel
az apa a fiát első fokon feltételes örökösévé nevezte ki, és a feltétel, amely alapján kinevezték,
nem teljesült, a hagyaték a másodrendűé lesz; vagy ha a fiú meghal, amíg a feltétel fennáll, a
patrónus a helyettesítővel szemben megszerzi a hagyaték birtokát a törvény szerint őt
megillető összeg erejéig. Ugyanez a szabály érvényesül akkor is, ha a fiú nem jut a hagyaték
birtokába azáltal, hogy időmúlás miatt kizárták, vagy azért, mert visszautasította azt. Ezért, ha
a feltétel nem teljesül, a birtok a fiút illeti meg, és a praetor előszeretettel védi az emancipált
fiút a helyettessel szemben. Továbbá úgy gondolom, hogy valahányszor a fiút feltételesen
örökösnek rendelik ki, a helyettesítésre való hivatkozással egyes esetekben szükséges, más
esetekben pedig felesleges az örökösödésből való kitagadás. Ha ugyanis a feltétel olyan
természetű, hogy a fiúnak hatalmában áll teljesíteni azt; például ha az lenne, hogy
végrendeletet kell készítenie, úgy vélem, hogy ha a feltétel nem teljesül, a fiúnak a
helyettesnek kell engednie. Ha azonban a feltétel olyan jellegű volt, hogy a fiúnak nem állt
hatalmában teljesíteni, például ha az volt, hogy Titiusnak konzullá kell válnia, akkor a
helyettest nem szabadott volna beengedni az öröklésbe, kivéve, ha a fiút kifejezetten
kitagadták az örökségből.
152. Ha egy felszabadított férfi emancipált fiát nevezi ki örökösének, és megbízza, hogy az
egész birtokot adja át Semproniusnak, és a fiú azt állítja, hogy a birtokot fizetésképtelenségre
gyanítja, de a praetor parancsára belép a birtokba, és azt Semproniusnak adja át, akkor a
birtokrész birtoklása, amelyre jogosult volt, nagyon helyesen a patrónusra száll, mintha nem a
fiú, hanem az, akinek a birtokot átadták, lett volna a felszabadított férfi örököse. Sőt, ha a fiú
visszautasítaná apja felszabadítottjának örökségét, és a társörökös vállalná a birtok összes
terhét, a praetori birtokot a patrónusnak kell megadni; mert mindkét esetben az utóbbi
részesedése nem a fiú, hanem az idegen részéből kerül elvételre.
153. Ugyanaz, Digest, XXVI. könyv.
Ha a három patrónus közül az egyik nem követeli a hagyaték praetoriális birtokba vételét, a
másik kettő egyenlő arányban jogosult a hagyatékra.
154. Marcianus, Institutes, I. könyv.
Ha egy apai felügyelet alatt álló fiú, aki katona, manumitálja rabszolgáját, apja szabaddá teszi
őt, Julianus véleménye szerint, amelyet a Digestum huszonhetedik könyvében fogad el; de azt
mondja, hogy amíg a fiú él, a szabaddá vált ember vagyonára nézve ő élvez elsőbbséget
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apjával szemben. Az isteni Hadrianus egy Flavius Aperhez intézett rescriptumában
kijelentette, hogy ebben az esetben a saját szabadosává tette őt, és nem az apjáé.
155. Julianus, Digest, XXVII. könyv.
Ha egy szabaduló végrendeletében átadja magát pártfogójának, és idegen örököst jelöl ki, és
pártfogója a végrendeletben foglaltakkal ellentétben örökbefogadásra adja magát, mielőtt a
végrendeletben foglaltakkal szemben a praetoriális birtokot követelné, és a kijelölt örökös
visszautasítja a birtokot, akkor a pártfogó mint törvényes örökös követelheti a szabaduló teljes
birtokának birtokba vételét.
156. Ha egy felszabadított ember végrendelettel halna meg, és pártfogójának lenne egy fia és
két unokája egy másik fiútól, az unokák nem vehetnek részt a felszabadított ember
öröklésében, amíg van egy fia, mert nyilvánvaló, hogy a legközelebbi fokon álló személy az,
aki a felszabadított ember öröklésére hivatott.
157. Továbbá, ha a felszabadított embernek két pártfogója volt, akik közül az egyik egy fiút, a
másik pedig két fiút hagyott hátra, akkor megállapítottam, hogy a hagyatékot egyenlően kell
felosztani közöttük.
158. Ugyanaz, Digest, LXV. könyv.
Ha két patrónusnak volt egy közös szabadúszója, és az egyikük megeskette, hogy nem fog
megházasodni, és a másik, akinek ez a hiba nem róható fel, vagy a szabadúszó életében
meghalt, vagy túlélte őt, akkor csak ő szerezheti meg a hagyatékból azokat a részeket,
amelyekre mindketten törvényesen jogosultak voltak.
159. Ugyanő, Az Urseius Feroxról, I. könyv.
Ha a patrónusnak a neki járó hagyatéki rész praetoriánus birtoklása megadható, az adósok
számára a fizetést követelő örökössel szemben kivételt lehet tenni, ha a patrónus a végrendelet
feltételeivel ellentétben nem követeli a neki törvényesen járó rész praetoriánus birtoklását.
160. Africanus, Kérdések, II. könyv.
Egy felszabadított férfi negyven sesterciát érő földet hagyott a nyolcvanra becsült
vagyonából, és miután egy idegent nevezett ki örökösének, az öröklés esedékességének
napján meghalt. Véleményem szerint a patrónus követelhette a hagyatékból azt a részt,
amelyre a törvény szerint jogosult volt; mivel úgy tűnt, hogy az elhunytnak halálakor száz
sestercinél nagyobb vagyona volt, mivel a hagyaték összegével együtt többért is eladhatták
volna. Az nem számított volna, hogy a kijelölt örökös visszautasította-e a szabados által
hagyott hagyatékot, vagy sem; mert ha a falkai törvény szerint kérdés merülne fel, az ilyen
jellegű hagyatékot, még ha visszautasították is, a hagyatékok az örököst megillető hagyatéki
negyedrészre terhelték volna.
161. Ugyanaz, Kérdések, IV. könyv.
Ha egy unokát a nagyapja, a patrónus még a fia életében kitagadná az örökségből, a kitagadás
hátrányosan érinti őt, amennyiben a nagyapja szabaddá vált birtokáról van szó.
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162. Firenzeiak, Institutes, X. könyv.
Ha egy felszabadított ember halálbüntetést szenvedett, a pártfogója igénye a hagyatékának
arra a részére, amely őt megilleti, nem szűnik meg, ha az, akit kivégzésre ítéltek, természetes
halállal hal meg; de úgy határoztak, hogy a kincstár követelheti a hagyaték azon részét, amely
a polgári jog szerint nem az őt felszabadító személyt illeti meg.
163. Az öngyilkosok vagy a vádaktól való félelmükben menekülők vagyonával kapcsolatban
ugyanazt a szabályt kell betartani, mint amit a halálraítéltek vagyonával kapcsolatban
megállapítottak.
164. Marcianus, Institutes, IX. könyv.
Ha egy rabszolgát egy bizalmi szerződés alapján manumitálják, akkor annak a személynek a
szabad emberévé válik, aki manumitálja, és ez utóbbi, mint pártfogója, követelheti a birtokát,
és a végrendelet rendelkezéseivel ellentétben prétori birtokba veheti, valamint ab intestato
megszerezheti azt; de semmilyen szolgáltatást nem lehet rá kényszeríteni, és ha már
kényszerítették, akkor sem lehet tőle követelni.
165. Ha azonban egy apa halálakor a fiára hagy egy rabszolgát, és megkéri az utóbbit, hogy
engedje szabadon a rabszolgát, azzal a kikötéssel, hogy a fiú teljes joggal rendelkezzen a
rabszolga felett, akkor azt lehet állítani, hogy a későbbiekben jogszerűen kötelezheti az
említett rabszolgát szolgáltatásokra.
166. Gaius, A praetor ediktumáról; Cím: A szabadság ügyéről, II. könyv.
Ha egy fiú azt követeli, hogy apja felszabadított embere rabszolgasorba kerüljön, hogy egy
harmadik féllel szemben a kilakoltatási ügyet megőrizze magának, nem veszíti el a birtok
praetoriánus birtoklásának előnyét.
167. Marcellus, Digest, IX. könyv.
Ha egy felszabadított ember egy olyan földterületet, amelyet ő maga vásárolt tőle, de amely
másé volt, a patrónus a patrónusra hagyott, és a patrónus azt állította, hogy a hagyaték őt illeti,
a végrendelet rendelkezéseivel ellentétben nem szerezhet praetoriális birtokot a birtok felett,
még akkor sem, ha a hagyatékból neki semmi haszna nem származott; mert a felszabadított
ember másnak tulajdonát képező tulajdont hagyott rá, valamint azon oknál fogva, hogy a
patrónus maga adta el a földet a felszabadított emberének.
168. Ugyanaz, Digest, X. könyv.
Ha az én felszabadított emberemet, miután visszahelyezték a rabszolgaságba, később egy
másik felszabadítja, akkor az utóbbi felszabadított emberévé válik, és az, aki felszabadította,
elsőbbséget élvez velem szemben abban, hogy a végrendelet feltételeivel ellentétben a
felszabadított ember vagyonának praetoriális birtokába jusson.
169. Modestinus, Az embertelenítésről.
Ha a patrónus nem támogatja a felszabadítottat, a Lex Aelia Sentia megfosztja őt mindazoktól
a szolgáltatásoktól, amelyekre a szabadság megadásának fejében jogosult volt; és ez nemcsak
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őt magát, hanem azokat is magában foglalja, akiknek a birtokban bármilyen érdekeltsége
lehet, továbbá megfosztja őt és gyermekeit a birtokból, kivéve, ha a patrónust örökösnek
nevezték ki, és megfosztja őt a birtok praetoriális birtokától is, kivéve, ha azt a végrendelet
rendelkezései szerint szerezte meg.
170. Javolenus, Cassiusról, III. könyv.
Ha egy szabaduló, akinek két pártfogója van, végrendeletében az egyiket átadja, és egy
idegent jelöl ki örököst a hagyatékának felére, az örökösnek kijelölt pártfogó levonás nélkül
követelheti az őt megillető részt; a másik részből pedig, amely az őt megillető részen felül
megmaradt, és az idegenre hagyott fennmaradó feléből arányosan kell kivenni egy összeget,
hogy a másik pártfogót a törvény szerint megillető részt kiegészítse.
171. Ugyanaz, Episztolák, III. könyv.
Seius, miután szabad emberét örökösévé nevezte ki, megbízta őt azzal, hogy hagyja rá
Maeviusra egy földterület haszonélvezetét. A felszabadított meghalt, és Maevius maradt az
örököse. Kérdezem, hogy ha Seius fia Maeviusszal szemben a felszabadított birtokának
praetoriális birtoklását követelné, akkor a földterületnek azt a részét, amely a haszonélvezeti
jog levonása után őt megillette, át kell-e ruházni rá; vagy pedig az egészet át kell-e ruházni rá,
mert ő szerezte meg a birtokot, amely a felszabadított tulajdonában volt annak halálakor. A
válasz az volt, hogy szerintem a haszonélvezeti jogot vissza kell állítani az eredeti állapotába;
ezért a legjobb lenne egy döntőbírót kérni, hogy az ő döntése alapján a haszonélvezeti jogot
teljes egészében át lehessen ruházni.
172. Ugyanez, Episztolák, VIII. könyv.
Egy fizetésképtelenül elhunyt szabad ember, miután elhunyt a pártfogója, idegen örökösökre
hagyta a vagyonát. Kérdezem, hogy a patrónus követelhet-e a végrendelet rendelkezéseivel
ellentétben praetoriánus birtokot? A válasz az volt, hogy mivel a hagyatékot a kijelölt
örökösök vették birtokba, a patrónus követelheti a praetoriánus birtoklást, mivel a hagyaték
fizetőképesnek minősül, ha egy örökös elfogadja azt: És valóban abszurd, hogy a patrónusnak
az a joga, hogy a hagyaték praetoriánus birtoklását követelje, mások becslésén alapuljon, és
ne magának a patrónusnak az akaratán; és hogy azt a keveset, amit ez utóbbi ilyen esetben
követelhet, elvegyék tőle. Ugyanis számos olyan ok merülhet fel, amely miatt a patrónusnak
célszerű lehet praetoriánus birtokot követelni, még akkor is, ha a felszabadított ember által
hátrahagyott adósság összege meghaladja a birtok vagyonát; például, ha a felszabadított
birtokához bizonyos földek tartoznak, amelyeken a patrónus őseinek temetkezési helyei
találhatók, és a patrónus él a praetoriánus birtoklás megszerzésére vonatkozó jogával, hogy az
említett temetkezési helyeket a saját részeként megkapja, mivel úgy véli, hogy ez a jog
nagyon fontos számára; vagy például, ha a birtok részét képezi egy rabszolga, akit a patrónus
nem az ár miatt értékel, amelyet hozhat, hanem az iránta érzett szeretet miatt. Ezért a
patrónusnak semmivel sem szabad kevésbé jogosultnak lennie a birtok birtok birtoklásának
követelésére, aki a felszabadított ember vagyonának értékét inkább saját véleménye, mint
mások számításai alapján képezi; mert egy birtokot mind azért kell fizetőképesnek tekinteni,
mert örökös található rá, mind pedig azért, mert annak praetoriális birtoklását követelik.
173. Ulpianus, A Lex Julia et Papia, XI. könyv.
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Julianus azt mondja, hogy ha egy patrónus eladja felszabadított emberének azokat a
kötelezettségeket, amelyeket a rabszolgaságból való felszabadítás ellenértékeként róttak rá, a
fiát el lehet zárni attól, hogy a felszabadított ember birtoka felett praetoriális birtokot
szerezzen, azon oknál fogva, hogy a végrendelet feltételeivel ellentétben nem jut az említett
birtok birtok birtokába, mivel apja eladta neki azt az ajándékot, ajándékot vagy szolgáltatást,
amelyért a szabadságát kapta. Azt mondja, hogy nyilvánvaló, hogy ha a patrónus fia eladná
neki azokat a szolgáltatásokat, amelyeket a szabadsága megadásának ellenértékeként róttak ki
rá, a patrónus testvére a végrendelet rendelkezéseivel ellentétben mégis megszerezheti a
felszabadított ember birtokát, mivel a fiú azzal, hogy eladta neki azokat a szolgáltatásokat,
amelyek a szabadsága ellenértékét képezték, nem zárta ki nagybátyját a követelés
érvényesítéséből.
174. Ha a felszabadított ember örököst nevezne ki, és ez utóbbi belépne a birtokra, mielőtt az
elhunyt rabszolgáit megkínoztatta volna, Julianus szerint a patrónus nem kaphatja meg a
birtokot a végrendelet feltételeivel ellentétben, mert neki is meg kell bosszulnia a
felszabadított ember halálát. Ez a szabály hasonlóképpen a patrónusra is vonatkozik.
175. Terentius Clemens, A Lex Julia et Papia, IX. könyv.
Ha egy fiút apja kitagadott az örökségből, felmerül a kérdés, hogy az említett fiú unokái ki
vannak-e zárva a nagyapjuk felszabadított birtokának praetoriális birtoklásából. Ezt a kérdést
úgy kell eldönteni, hogy amíg a fiú él, és a gyermekei az ő irányítása alatt maradnak, addig
nem lehet őket a felszabadított ember birtokának praetoriális birtokába engedni, hogy
megakadályozzák azokat, akiket kizártak, abban, hogy saját nevükben vagy mások
közbenjárásával birtokba vegyék azt. Ha azonban apjuk emancipálta őket, vagy más módon a
saját urukká váltak, akkor minden akadály nélkül megszerezhetik a felszabadított birtokának
praetoriánus birtokát.
176. Ha a felszabadított ember fia visszautasítja apja birtokát, az a patrónus javára válik.
39. Ugyanő, A Lex Julia et Papia, X. könyv.
Ha a patrónus lánya örökbefogadó családhoz tartozik, prétori birtokot szerezhet apja egyik
felszabadítottjának birtokán.
177. Ugyanő, A Lex Julia et Papia, XII. könyv.
Ha az apa olyan rendelkezést hoz az örökségtől megfosztott fia számára, hogy a felszabadított
embere feletti joga sértetlen marad, az örökösödés nem sérti az ő jogait ebben a tekintetben.
178. Papinianus, Kérdések, XII. könyv.
Ha egy szabados kielégítette pártfogója követelését, ami a törvény szerint őt megillető
vagyonrészt illeti, de ugyanakkor, mivel nem hajlandó azt neki átengedni, megpróbálja
megfosztani őt bizonyos vagyontárgyaktól, felmerül a kérdés, hogyan kell dönteni az ügyben?
Mert mi van akkor, ha, miután a patrónust örökösévé nevezte ki a törvényesen járó részre,
ezen felül tíz aurei-t hagy rá, és megbízza, hogy saját rabszolgáját, aki tíz aurei-t vagy annál
kevesebbet ér, manumumumálja? Igazságtalan lenne, ha a patrónus úgy döntene, hogy
elfogadja a hagyatékot, és nem szabadítja fel a rabszolgáját, de miután elfogadta a törvényes
részét, nem lehet arra kényszeríteni, hogy elfogadja a hagyatékot, és felszabadítsa a
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rabszolgát. Ezt a szabályt azért fogadták el, hogy megakadályozzák, hogy arra kényszerítsék,
hogy egy olyan rabszolgát manumumumáljon, aki erre méltatlan. De milyen utat kell követni,
ha a felszabadított, miután pártfogóját egyedüli örökösévé jelölte ki, ugyanezt kéri tőle? Ha a
patrónusnak van helyettese, akkor úgy lehet dönteni, hogy a patrónus, miután megkapta a neki
járó részt, a maradék a helyettesre szálljon; így ha a rabszolga megvásárolható, megkaphatja a
szabadságát. Ha azonban nem történt helyettesítés, a praetor, aki a tröszt felett rendelkezik,
kötelezheti a patrónust, aki a felszabadított birtokát elfogadja, hogy a rabszolgának
szabadságot adjon.
179. Ugyanaz, Kérdések, XIII. könyv.
Egy fiú, aki apja örököse volt, kisajátította az örökségtől megfosztott testvérét, majd meghalt,
és az utóbbit hagyta örökösnek. Ebben az esetben az örökösöktől megfosztott fiúnak nem lesz
joga a természetes apja felszabadított örökségének birtoklását követelni. Mert bár az ilyen
jellegű örökbefogadás nem érinti az örökösöktől nem megfosztott fiú jogait, az
örökbefogadott fiú jogait sérti; mivel a polgári törvény és a pretoriánus ediktum által egyaránt
kiszabott büntetést az örökbefogadás aktusa nem teszi hatálytalanná. Paulus azt mondja, hogy
aki más jogcímen szerez birtokot, mint amit elvesztett, azt nem érinti hátrányosan az utóbbi,
hanem előnyös az, amit szerzett. Ezért az ediktum úgy rendelkezett, hogy az a patrónus, aki
egyúttal a patrónus fia is, nem zárható ki abból, hogy praetoriánus birtokot szerezzen egy
felszabadított ember birtokán, ha patrónusként valamilyen vétséget követett el.
180. Papinianus: Titiust egy felszabadított ember nevezte ki örökösnek kasztréniai birtokaira,
egy másik pedig más birtokaira. Titius belépett a birtokra. Nekünk úgy tűnt, a jobbik
vélemény az, hogy a patrónus a végrendelet rendelkezéseivel ellentétben még nem követelheti
a birtok praetoriánus birtoklását. Felmerült azonban a következő kérdés, nevezetesen, hogy ha
az a személy, akire a hagyaték fennmaradó részét hagyták, megtagadja annak elfogadását,
akkor az Titiusra száll-e, mintha ugyanannak a vagyonnak két különböző részét fogadták
volna el? Számomra méltányosabbnak tűnik, hogy a hagyaték fennmaradó részét törvényes
örökösök nélkülinek tekintsék. Ezért Titius nem követelhette a patrónustól a hozzájárulást,
mivel az előbbi semmit sem veszített, és a fennmaradó vagyonból sem vettek el semmit,
amiről a végrendelet még nem rendelkezett.
181. Ha egy felszabadított ember kiskorú, serdülőkor alatti, állítólag feltehetően feltételezett
fia az ediktum első szakasza alapján praetoriánus birtokot szerez apja birtokán, felmerül a
kérdés, hogy a patrónus is szerezhet-e praetoriánus birtokot. Kétségtelen, hogy a
másodrendűek az Ediktum értelmében nem részesülhetnek az öröklésben, amíg az Első
szakasz alapján mások is jogosultak rá; mert amíg más birtoklás elsőbbséget élvez, addig az
utána következőket nem lehet megengedni. Kétségtelen, hogy ha a feltehetően feltételezett
gyermek ellen születik határozat, magától értetődik, hogy a birtoklás nem lesz neki megadva;
és ugyanez a szabály érvényesül a patrónusra vonatkozólag is, amíg a vita folyamatban van.
Nyilvánvaló, hogy a vita vizsgálatát a serdülőkor eléréséig el kell halasztani, amennyiben a
pártfogó is érintett.
182. Ha egy felszabadított ember végrendeletét egy tartományban élő személyek állítólag
meghamisították, és az ítélet ellen fellebbezést nyújtottak be, és időközben a pártfogó lánya,
akit a felszabadított ember örökösévé nevezett ki, meghal, az Isteni Márk úgy döntött, hogy a
hagyaték azon részét, amelyre a pártfogó lánya jogosult lett volna, ha életben marad, a fiának
kell megőrizni.
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183. Ugyanaz, Kérdések, XIV. könyv.
Ha egy patrónus, akit Titius helyettesítésére neveztek ki (aki maga is a birtok felének
örökösévé lett kinevezve), miközben az utóbbi azon gondolkodott, hogy elfogadja-e vagy
sem, a végrendelkezéssel ellentétben megszerezte egy felszabadított ember birtokának
praetoriális birtokát, és Titiusnak ezután el kellett fogadnia a birtokot, Julianus úgy véli, hogy
nem fosztották meg semmivel, mintha feltételesen nevezték volna ki. Amíg tehát Titius
mérlegel, addig bizonytalan, hogy a birtok fele a helyettesítés alapján a patrónus birtokába
kerül-e, vagy pedig, ha Titius elfogadja, az örökösök kénytelenek lesznek-e a maguk részéből
a patrónust törvényesen megillető összeget hozzájárulni.
184. Paulus, Kérdések, V. könyv.
Ha egy pártfogó örököst a törvény szerint őt megillető részre nevez ki, és megbízza, hogy egy
földterületet feltétlenül ruházzon át valakire, és az említett földterülettel azonos értékű
hagyatékot hagyjon rá, egy feltétel mellett, akkor a bizalmi vagyonkezelői jog feltételes lesz.
Van itt azonban valami, ami bosszúságot okozhat, mert a patrónust terheli a bizalmi
vagyonkezelő teljesítése. Ebben az esetben azt kell mondani, hogy a megbízottnak, akit a
hagyatékkal megbíznak, biztosítékot kell nyújtania a patrónusnak, hogy ez utóbbit semmilyen
körülmények között ne érje jogainak csorbulása.
185. A patrónus, akit örökösnek neveztek ki, és akinek a törvény szerint őt megillető rész
pótlására egy rabszolgát hagytak, nem követelheti a végrendeletben foglaltakkal ellentétes
módon a praetoriánus birtoklást, még akkor sem, ha a rabszolga a végrendelet megnyitása
előtt meghal.
186. Ha egy felszabadított ember, akár örökösnek kijelölésével, akár hagyaték útján, a
pártfogójára hagyja a hagyatékának azt a részét, amelyre halálakor törvényesen jogosult, és a
felszabadított ember halála után egy másik rabszolga, miután visszatért a fogságból, növeli a
hagyaték értékét; a pártfogó emiatt nem panaszkodhat arra, hogy a rabszolgában kisebb
érdekeltsége volt, mint amekkora akkor lett volna, ha őt nevezték volna ki örökösnek a
törvény szerint őt megillető részre. Ugyanez a szabály vonatkozik az allúzióra is, feltéve,
hogy a patrónust abból a vagyonból elégítik ki, amelyet a felszabadított ember halálakor
hagyott hátra. Ez a helyzet akkor is, ha egy hagyaték vagy hagyaték egy részét másokkal
egyidejűleg hagyják egy felszabadított emberre, és az utóbbiak megtagadják az elfogadást, és
a részük a felszabadított ember hagyatékára száll.
187. Ugyanaz, Kérdések, IX. könyv.
Ha egy patrónust a felszabadított embere hagyatékának hatodrészére, és az utóbbi rabszolgáját
a fennmaradó részre örökösnek nevezik ki, akkor az a bizalmi jog, amellyel az örökösök a
patrónus javára vannak megbízva, nem vonatkozik a rabszolga részesedésére. Ha azonban a
rabszolgát nevezik ki egyedüli örökösnek, nem gondolom, hogy a patrónust megillető résznek
hozzá kellene járulnia a tröszt alapján hagyatékra hagyott örökséghez.
188. Ugyanaz, Vélemények, III. könyv.
Paulus azt a véleményét adta elő, hogy a megtévesztett patrónus, aki a felszabadított
emberének hamisított végrendeletét valódi végrendeletnek fogadta el, nem akadályoztatva van
abban, hogy a végrendelet feltételeivel ellentétben a birtokát praetoriánus birtokba vegye.
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189. Ugyanő, Vélemények, XI. könyv.
Paulus azt is kimondta, hogy egy unokát az örökségtől való megfosztás, amely nem
szemrehányásból, hanem más okból történt, nem sérti annyira, hogy az ne követelhesse a
nagyapja felszabadított birtokának praetoriális birtoklását a végrendelet feltételeivel
ellentétben.
190. Kérdezem, ha Titius, egy patrónus lánya, arra hivatkozna, hogy apja, Titius halála előtt
írt neki egy levelet, amelyben azt írta, hogy a felszabadítottja rosszul bánt vele, és ha erre a
levélre támaszkodva apja halála után megvádolná a felszabadítottat, vajon előnyös lenne-e
számára ez a mentség. Paulus azt válaszolta, hogy az, aki az atya akaratának megfelelően
vádolta meg a szabadost, a végrendelet rendelkezéseivel ellentétben nem zárható ki a
birtokának praetoriális birtoklásából, mivel nemcsak a saját, hanem egy másik ember ítéletére
is támaszkodott.
191. Egy patrónus fia a következő levelet küldte szabad emberének: "Sempronius a szabad
emberének, Zoilusnak, Üdvözlet. Teljes hatalmat adok neked, hogy végrendelkezz, mert
megérdemled a hűséged miatt, amelyet mindig is tanúsítottál irántam." Megkérdezem, hogy a
szabados nem hagy-e valamit pártfogója fiára. Paulus azt válaszolta, hogy a szóban forgó
szabados a jelek szerint a fent említett levéllel nem kapta meg a teljes végrendelkezési jogot.
192. Paulus azt a véleményét adta elő, hogy az unokának joga van a végrendelet
rendelkezéseivel ellentétben követelni nagyapja felszabadított birtokának praetoriális
birtoklását, még akkor is, ha a felszabadítottat túlélő nagyapja halála után fogant; és hogy
törvényes örökösként be lehet őt fogadni az öröklésbe. Julianus véleménye ugyanis csak a
végrendelet alapján történő öröklésre és a nagyapa hagyatékának praetoriális birtoklásának
követelésére vonatkozik.
193. Paulus azt a véleményét is kifejtette, hogy bár a hadseregben szolgáló apa végrendelete
által átadott fiúk kitagadottnak tekintendők, mégis, apjuk hallgatása nem sértheti jogaikat oly
módon, hogy kizárhatók legyenek nagyapjuk felszabadított birtokaiból. Ugyanezt a véleményt
fogalmazták meg az apa felszabadítottjainak birtokaira vonatkozóan is.
194. Scaevola, Vélemények, II. könyv.
Azt kérdezem, hogy mit kell dönteni abban az esetben, ha valaki betöréses lopás bűntettével
vádolja szabadlábon lévő emberét. A válasz az volt, hogy ha a bűncselekmény, amellyel
vádolják, olyan jellegű, hogy ha bebizonyosodik, a felszabadítottat bányára ítélik, akkor a
patrónustól meg kell tagadni a birtok praetoriális birtoklását.
195. Paulus, Vélemények, III. könyv.
Ha egy felszabadítottat csalárd módon arrogálnak, a pártfogója nem veszíti el a birtokához
való jogát.
196. Tryphoninus, Disputációk, XVII. könyv.
Nem számít, hogy a patrónus, miután örökösnek nevezték ki, elfogadja-e felszabadított
embere vagyonából a törvény szerint őt megilletőnél kisebb részt, vagy pedig saját
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rabszolgáját, akit örökösnek neveztek ki, utasítja, hogy lépjen be a vagyonba, és ő megtartja
azt, mivel mindkét esetben a végrendeletben foglaltakkal ellentétben kizárják őt a
felszabadított embere vagyonának praetoriális birtoklásából.
197. Ha azonban a rabszolgát eladná, mielőtt elrendelné, hogy a felszabadított birtokába
lépjen, vagy manumitálná, így maga az újonnan felszabadított vagy a vevő lesz az örökös, a
patrónust az ediktum feltételei nem tiltják meg, hogy a végrendelet rendelkezéseivel
ellentétben a felszabadított birtokának praetoriális birtokát elfogadja.
198. De vajon a prétornak meg kellett volna-e tagadnia tőle a birtokszerzésre irányuló
keresetet, mert a végrendelet rendelkezéseivel ellentétben megpróbálta kijátszani az
ediktumot, hogy a végrendelet rendelkezéseivel ellentétesen szerezzen prétori birtokot, akár
úgy, hogy nagyobb árat kapott a vevőtől, akár úgy, hogy hallgatólagos megállapodást kötött a
rabszolgával, hogy jogtalan előnyre tegyen szert a birtok örökösévé való kinevezéséből? Még
nagyobb a gyanú, ha a patrónus maga szerzi meg a felszabadított ember birtokát a fia
elfogadása révén, akit örökösnek neveztek ki, noha emancipálták, hiszen mindazt, amink van,
gyermekeinkre kívánjuk hagyományozni.
199. Ha azonban, amíg a végrendelet felbontatlanul marad, és a patrónus még mindig nem
ismeri felszabadított embere szándékait, a fent említett cselekmények bármelyikét elköveti, a
felügyeletére bízott, de közben kijelölt örökösre való hivatkozással, és nem merül fel a csalás
gyanúja, akkor élhet azzal a jogával, hogy a végrendeletben foglaltakkal ellentétben a
hagyaték felett praetoriális birtokot szerezzen.
200. Ha egy patrónus, akit a felszabadított embere a hagyatékból őt törvényesen megillető
rész örökösévé nevez ki, és arra kötelezik, hogy a hagyatékot másra ruházza át, azt állítja,
hogy azt fizetésképtelennek tartja, és miután kénytelen volt elfogadni, noha a neki járó részt
megtarthatta volna, azt átruházza, nem szerezhet a végrendeleti rendelkezésekkel ellentétes
praetoriális birtokot, egyrészt azért, mert elfogadta a felszabadított ember végrendeletét,
másrészt pedig azért, mert megvetette, sőt mintegy elutasította a törvényes hagyatékrészének
birtoklásához való jogát.
201. A patrónus fiának esete, akit egy felszabadított ember arrogált és a neki járónál kisebb
vagyonrészre nevezett ki örökösnek, nagyon különbözik ettől az esettől, amikor a patrónus
családjához nem tartozik senki más. Ugyanis, bár a törvény erejénél fogva ő a felszabadított
férfi rendes örököse, ha nem avatkozott bele az apjához tartozó vagyonba, hanem tartózkodott
ettől, hogy megőrizze patrónusi jogát, a fiúnak mégis megengedik, hogy a végrendeleti
rendelkezésekkel ellentétben praetori birtokot szerezzen a vagyon felett.
202. Ha egy felszabadított ember egy bizonyos pénzösszeggel tartozott patrónusának
felmentést hagy, és a tartozás megfizetését követelő örökössel szemben rosszhiszeműségre
hivatkozva kivétellel él, vagy a hagyaték miatt felmentik, akkor azt kell mondani, hogy a
végrendelet rendelkezéseivel ellentétben nem szerezhet praetoriális birtokot a hagyaték felett.
203. Labeo, A valószínűségek epitómái, Paulus által.
Ha apád felszabadított emberét főbenjáró bűnnel vádoltad, és apád manumetálta őt, a praetori
ediktum alapján nem adható neked a felszabadított ember birtokának praetori birtoklása.
Paulus: Az ellenkező szabály akkor érvényesül, ha ilyen vádat emelsz egy rabszolga ellen, aki
ezt követően apád tulajdonába kerül, és ez utóbbi ezt követően manumetiálja őt.
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3. cím. A települések felszabadított embereiről
204. Ulpianus, Az ediktumról, XLIX. könyv.
Az önkormányzatoknak teljes jogokat biztosítanak a felszabadítottak vagyona felett, vagyis
ugyanazokkal a jogokkal rendelkeznek felettük, mint a többi patrónus.
205. Kétséges azonban, hogy követelhetnek-e praetoriális birtokot a felszabadított emberük
birtokai felett? Ebben a kérdésben van némi nehézség, mert nem adhatják meg a
beleegyezésüket, mégis, más közvetítésével megszerezhetik a praetoriánus birtokot. De mivel
a Trebelliánus rendelet értelmében a szenátus úgy döntött, hogy a birtokokat át kell ruházni
rájuk, ezért egy másik rendelet értelmében, ha egy önkormányzatot egy felszabadított embere
örökösnek nevezett ki, akkor jogosult megszerezni a birtokát; ezért azt kell mondanunk, hogy
megszerezheti felszabadított emberei birtokainak praetoriánus birtoklását.
206. A felszabadított ember hagyatéka feletti praetoriánus birtoklás követelésére megállapított
határidő attól a naptól kezdődik a településsel szemben, amikor a település a követelést
engedélyező rendeletet hoz. Ez volt Papinianus véleménye is.

4. cím. A felszabadítottak kijelöléséről
207. Ulpianus, Sabinusról, XIV. könyv.
Claudius császár idején, Velleius Rufus és Osterius Scapula konzulátusa idején a szenátus
egyik rendelete a szabadok kiutalására vonatkozóan a következőképpen rendelkezett: "Ha
valakinek két vagy több törvényes házasságban született gyermeke van, és egyiküknek jelezte,
hogy egy bizonyos, általa megjelölt szabad embert vagy szabad nőt kíván kijelölni, akkor az
említett férfi vagy női gyermek annak a személynek a halála után, aki az említett rabszolgát
életében vagy végakaratával felszabadította, az említett szabad ember vagy szabad nő
kizárólagos pártfogója vagy pártfogója lesz, mintha közvetlenül az említett gyermek
szabadította volna fel. És ha az említett gyermekek bármelyike utód nélkül halna meg, a
rabszolgát manumitáló személy minden joga a többi gyermekre száll át, éppúgy, mintha az,
aki manumitálta őt vagy őt, nem tett volna külön rendelkezést rájuk vonatkozólag."
208. Bár a szenátusi rendelet az egyes számot jelölő nyelvezetben fogalmaz, mégis bizonyos,
hogy több felszabadított emberhez több gyermek is rendelhető, csakúgy, mint egyhez.
209. Az ellenség kezén lévő szabad ember is kijelölhető.
210. Ezen túlmenően a patrónus bármilyen szóval, gesztussal, végrendelettel vagy
kodicillummal, illetve még életében megbízhatja a felszabadított emberét.
211. A megbízást pusztán akaratnyilvánítással is érvénytelenítheti.
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212. Ha azonban valaki a felszabadított embert a fiára ruházza, akit kitagadott, az átruházás
érvényes lesz, és a kitagadás vádja sem érinti a fiút, ami a pártfogói jogot illeti.
213. Ha a fiút a kijelölés után kitagadják az öröklésből, az öröklésből való kitagadás nem
minden esetben semmisíti meg azt, kivéve, ha az ilyen szándékkal történt.
214. Ha az a gyermek, akinek a megbízást adták, elutasítja annak elfogadását, úgy gondolom,
hogy a Marcellus által kifejtett vélemény a jobb, vagyis az, hogy a testvérét kell a pártfogói
jogra feljogosítani.
215. Ha egy patrónus egy fiút hagyott hátra, egy másik pedig kettőt, és a felszabadítottat a két
utóbbi közül az egyikre ruházzák, meg kell vizsgálni, hogy hány részre kell osztani a
felszabadított hagyatékát: háromra, amelyből az, akire az engedményezés történik, két részre
lesz jogosult, azaz a sajátjára és a testvérére, vagy pedig két egyenlő résznek kell lennie,
mivel a másik testvért az engedményezés kizárja. Julianus a Hetvenötödik könyvben azt
mondja, hogy a jobb vélemény az, hogy annak, aki kizárja a testvérét, kétharmad jár a
hagyatékból. Ez a vélemény mindaddig helyes, amíg a testvér él, vagy a felszabadított
törvényes örökösévé válhat; ha azonban elveszíti polgári jogait, a hagyatékot két részre kell
osztani.
216. Pomponius, A szenátus rendeletei, IV. könyv.
Ha azonban az a gyermek, akinek a megbízást adtam, meghalna, és fiút hagyna hátra, és
annak testvére, valamint egy másik patrónus fia, akkor az unoka jogosult lesz a hagyaték
felére, amely az én élő fiamat illetné meg, ha az említett felszabadítottat nem rendeltem volna.
217. Ulpianus, Sabinusról, XV. könyv.
Ugyanez a szabály érvényesül akkor is, ha egy olyan személy, akinek volt egy fia és egy
unokája, a felszabadítottat az unokára ruházza, mert ez utóbbi akkor is jogosult a
felszabadított öröklésére, ha van egy másik pártfogó fia. Ez a nagybátyja életében fog
bekövetkezni. Ha azonban a nagybátyja már nem élne, az unokára történt engedményezés
nem jár előnyökkel számára, mivel csökkenti a másik patrónus fiának jogát.
218. Továbbá az is bizonyos, hogy egy felszabadított férfit a nagyapja az unokájára ruházhat,
és megállapítható, hogy ebben az esetben az unoka elsőbbséget élvez a fiúval szemben.
219. Ezért feltehető a kérdés, hogy ha a patrónusnak van egy fia és egy unokája, vajon a
szenátus rendeletét ugyanúgy alkalmazhatja-e, mintha mindkettő az ő irányítása alatt állna.
Ebben az esetben, mivel az el van rendezve, hogy az engedményezés megtörténhet arra, aki
ismét az apja irányítása alá kerül, miért ne fogadnánk el, hogy mindketten a patrónus
fennhatósága alá tartoznak?
220. Ismét felmerülhet-e a kérdés, hogy a felszabadított férfi törvényes örököseként
elfogadható-e az unoka, aki az apa irányítása alatt áll? És mivel számos olyan eset van, amely
szerint az apai irányítás alatt álló gyermek a felszabadítottat birtokolhatja, miért ne lehetne
ebben az esetben elismerni, hogy az apa a fia révén a felszabadított örökségének törvényes
örökösödésének előnyeit élvezheti? Ezt a véleményt Pomponius nagyon helyesen fogadja el.
Az apai felügyelet alatt álló fiúknak is vannak felszabadított embereik; mint például amikor
valaki manumitál egy rabszolgát, aki a peculium castrense részét képezi.
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221. Azt is gondolom, hogy annak a személynek a felszabadított fiai, akinek egy
felszabadított embert juttattak, jogosultak a szenátusi rendelet előnyeire; nem azért, hogy a
felszabadított ember törvényes örököseivé váljanak, hanem azért, hogy megszerezhessék azt a
vagyont, amelyet megszerezhetnek.
222. Eszerint, ha egy felszabadított ember meghal, miután örökösnek nevezték ki, mivel az
emancipált fiak nem vehetnek részt az öröklésben törvényes örökösként, lássuk, hogy a
megbízó fia, aki továbbra is az ő irányítása alatt marad, felvehető-e vagy sem. Úgy vélem,
hogy ilyen körülmények között az emancipált gyermekeket kell előnyben részesítenie a
praetornak.
223. Annak a személynek a gyermekei alatt, akire a megbízás vonatkozik, nemcsak a fiait kell
értenünk, hanem az unokáit, az unokáit és az egyéb leszármazottait is.
224. Ha valaki két gyermeknek ad egy felszabadított embert, és az egyik meghal, de a másik
nem:
225. Pomponius, A szenátus rendeletei, IV. könyv.
Vagy az, aki túléli, nem hajlandó elfogadni a felszabadított ember hagyatékát:
226. Ulpianus, Sabinusról, XIV. könyv.
Visszaszáll-e annak a része, aki elvesztette polgári jogait, vagy visszautasította a hagyatékot, a
családra, vagy inkább annak jár, akinek személyében az engedményezés továbbra is fennáll?
Julianus a Hetvenötödik Könyvben azt mondja, hogy az engedményezés csak az utóbbi
személyére nézve válik hatályossá, és hogy egyedül ő részesülhet az öröklésben; ami helyes.
227. De mi van akkor, ha az egyik gyermek meghal, és utódot hagy maga után, akkor ez
utóbbi beilleszthető-e az öröklésbe, ha a másik gyermek még él? Julianus úgy gondolja, hogy
egyedül őt kell beengedni, de halála után a másik gyermekei öröklik a hagyatékot; és a
felszabadított ember feletti jog nem száll vissza a családra.
228. De ha e két gyermek közül az egyik fiúkat hagy hátra, a másik pedig unokákat:
együttesen vehetnek-e részt a felszabadított ember öröklésében, mint törvényes örökösök?
Úgy gondolom, hogy a szabályos leszármazási rendet meg kell őrizni közöttük.
229. Marcianus, Institutes, VII. könyv.
Ha egy rabszolgát szabaddá nyilvánítanak, és aztán az örökhagyó fiára hagyják, és ez utóbbi
ezt követően manumitálja őt, a szabaddá tett rabszolga a fiúé lesz, mintha a fiára ruházták
volna. Ez a helyzet akkor is fennáll, ha kifejezetten kimondják, vagy ha világosan érthető,
hogy a rabszolgát nem rabszolgaként hagyják, hanem szabad emberként rendelik hozzá.
230. Scaevola, Szabályok, II. könyv.
Az engedményezést abszolút és feltételesen, levélben, tanúk jelenlétében, vagy írásos okirat
útján is megtehetjük, mert a felszabadított ember engedményezése nem szerezhető sem
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hagyatékként, sem bizalmi vagyonkezelői szerződés alapján, és nem terhelhető bizalmi
vagyonkezelői szerződés teljesítésével sem.
231. Modestinus, Különbségek, VII. könyv.
Bár a patrónus gyermekei sok esetben úgy tekinthetők, hogy ugyanazokat a jogokat élvezik,
mint az a személy, aki a rabszolgát manumetálta, mégsem ruházhatják át saját gyermekeikre
apjuk felszabadított emberét, még akkor sem, ha azt szüleik ruházták át rájuk. Ezt a véleményt
Julianus és Marcellus is elfogadja.
232. Ugyanő, Pandects, IX. könyv.
Némi kétség merül fel azzal kapcsolatban, hogy a patrónus csak az irányítása alatt álló fiának
vagy az emancipált fiának rendelhet-e szabaddá vált embert, feltéve, hogy legalább két másik
ember is az irányítása alatt áll. A jobb vélemény szerint megteheti.
233. Terentius Clemens, A Lex Julia et Papia, XII. könyv.
Ha egy felszabadított embert feltételhez kötve vagy egy bizonyos határidő után rendelnek ki,
minden változatlan marad, amíg a feltétel fennáll, vagy a nap még nem érkezett el, mintha a
felszabadított embert nem is rendelték volna ki. Ezért ha időközben meghal, a vagyona mind a
polgári jog, mind a pretoriánus ediktum szerint az összes gyermekre száll.
234. Ha egy felszabadított embert egy gyermekhez abszolút módon, egy másikhoz pedig
feltételesen rendeltek, akkor azt kell mondani, hogy a feltételes állapot fennállása alatt
egyedül annak van patrónusi joga felette, akinek abszolút módon rendelték.
235. Papinianus, Vélemények, XIV. könyv.
Azt a véleményemet adtam, hogy ahol a felszabadítottakat gyermekeiknek osztották ki, hogy
azok eltartásáról gondoskodjanak, nem tekinthetők úgy, mintha azokat nekik osztották volna
ki, mivel a patrónus szándéka az volt, hogy a felszabadítottaknak kedvezzen, hogy azok annál
könnyebben élvezhessék végakaratának előnyeit, anélkül, hogy megsértenék a közös jog
követelményeit.
236. Pomponius, Episztolák, II. könyv.
Ha két patrónus közül az egyik a fiára ruházza a felszabadított embert, semmi sem indokolja,
hogy a másik ne tartsa fenn a felszabadított ember feletti jogait sértetlenül.
237. Ugyanez, A szenátus rendeletei, IV. könyv.
Bárki végrendelettel felszabadíthat egy rabszolgát, és az egyik gyermekének adhatja őt
felszabadított emberként.
238. A szenátus olyan gyermekekre utal, akik az apjuk irányítása alatt állnak. Úgy kell-e tehát
érteni, hogy ez a rendelet nem rendelkezik a posztumusz gyermekekről? Úgy gondolom, hogy
a jobb vélemény az, hogy a posztumusz gyermekek is beletartoznak.
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239. Ahol a szenátusi rendelet azt mondja: "Ha valaki elveszíti polgári jogait", az olyan
személyre vonatkozik, aki örökre elvesztette azokat, és nem arra, akit az ellenség foglyul
ejtett, és visszatérhet.
240. Az engedményezés egy bizonyos időpontra is történhet, de aligha történhet
meghatározott időtartamra, mivel a szenátus maga határozta meg az ügylet határidejét.

5. cím. Ha bármi történik a pártfogó becsapása érdekében
241. Ulpianus, Az ediktumról, XLIV. könyv.
Ha azt állítják, hogy egy szabados csalást követett el annak érdekében, hogy hagyatékának
egy része ne kerüljön azok kezébe, akiknek a végrendelettel ellentétben joguk van a
birtoklásra, a praetor veszi tudomásul az esetet, és megnézi, hogy végrendelkezett-e vagy
végrendeletlenül halt meg, és hogy a pártfogót nem csalták-e meg.
242. Ha az elidegenítés csalárd módon történt, nem vizsgáljuk, hogy azt mortis causa tették-e
vagy sem, mert az elidegenítés visszavonásra kerül, függetlenül attól, hogy hogyan történt. Ha
azonban nem csalárd szándékkal, hanem más okból történt, akkor a felperesnek kell
bizonyítania, hogy az elidegenítés mortis causa történt. Ha ugyanis feltételezzük, hogy az
elidegenítés mortis causa történt, akkor nem azt vizsgáljuk, hogy ez csalárd szándékkal
történt-e vagy sem; mert elegendő annak bizonyítása, hogy mortis causa történt. Ez a szabály
nem ésszerűtlen, mivel a mortis causa adományokat a hagyatékhoz hasonlítják, és ahogyan a
hagyaték esetében nem kérdezzük, hogy csalárd szándékkal történt-e vagy sem, úgy a mortis
causa adományok esetében sem kell ilyen vizsgálatot indítanunk.
243. Ismétlem, bármit is adtak a fiának mortis causa, az nem vonható vissza, mivel bárki
szabadon hagyhat annyit a fiára, amennyit csak akar, így nem tekinthető úgy, hogy az
adományozással becsapta volna a pártfogóját.
244. Mindent azonban, függetlenül attól, hogy mi az, amit a pártfogó becsapása érdekében
tesznek, visszavonják.
245. A "csalás" kifejezést úgy kell értenünk, hogy az arra a személyre vonatkozik, aki a
tulajdont elidegeníti, és nem arra, akire azt átruházzák; ezért előfordul, hogy ha a címzett
nincs tudatában az elkövetett csalásnak vagy rosszhiszeműségnek, akkor is meg kell fosztani
az elidegenített tulajdontól, a pártfogó becsapása céljából, még akkor is, ha azt hitte, hogy a
felszabadított ember szabadszülött, és nem olyan, akit manumitáltak.
246. A fáviánus kereset nem támadható egy olyan patrónustárssal szemben, akitől a
végrendelet feltételeivel ellentétben megtagadták a hagyaték praetoriális birtoklását az
adományozás miatt, amennyiben ez utóbbi nem értékesebb, mint az a rész, amelyre a patrónus
törvényesen jogosult volt. Ezért, ha az adományozás mortis causa történt, a patrónustársa
ugyanúgy jogosult lesz a rá eső részre, mintha az egyik patrónus lett volna az örökös.
247. Ezenfelül vizsgáljuk meg, hogy a fáviánus kereset csak az olyan elidegenítések
visszavonására vonatkozik-e, mint amilyenekkel a felszabadított ember a birtokát csökkenti,

1853
vagy más, nem szerzett vagyontárgyakra is vonatkozik? Julianus a Digestum huszonhatodik
könyvében azt mondja, hogy a fáviánus kereset nem alkalmazható, ha a felszabadított ember a
pártfogója becsapásának szándékával nem fogad el egy birtokot, vagy visszautasítja a rá
hagyott örökséget. Ez számomra igaznak tűnik. Mert bár a hagyatékról azt mondják, hogy az
örökhagyó halálától kezdve hozzánk tartozik, hacsak nem utasítják vissza, mégis, ha
visszautasítják, egyértelmű, hogy soha nem is tartozott hozzánk; és ugyanezt a szabályt kell
elfogadni a nagylelkűség más cselekedeteire vonatkozóan is, amikor valaki egy szabadosnak
akar adományt adni, és az visszautasítja annak elfogadását; mivel a pártfogó számára
elegendő, ha a szabados nem idegenített el semmilyen vagyontárgyat az ő kárára, és nem az,
ha nem szerezte meg azt. Ezért, ha a hagyatékot feltételhez kötve hagyta rá, és a szabados
megakadályozza a feltétel teljesülését; vagy ha feltételhez kötötten kikötést tesz, és inkább
hagyja a feltétel meghiúsulását, azt kell mondani, hogy a fáviánus törvény nem alkalmazható.
248. De mi van akkor, ha a felszabadított ember önként veszít el egy pert? Ha szándékosan
vesztette el, vagy beismerte az ítéletet, akkor azt kell mondani, hogy a Favian-törvény lesz
alkalmazható; de ha megtagadta, hogy a követelését oly módon terjessze elő, hogy azt
behajtsa, ebben az esetben a dolog megfontolást érdemel. Úgy vélem, hogy ilyen
körülmények között a felszabadított ember csökkentette a vagyonát, mert a keresetjogot
elvette a tulajdonától, éppúgy, mintha hagyta volna a keresetindítás határidejét eltelni.
249. A pártfogó azonban nem élhet a fáviánus kereset lehetőségével, ha például a
felszabadított megtagadja, hogy a végrendelkezést nemkívánatosnak nyilvánító pert indítson,
vagy hogy más, például sérelem miatt indítson keresetet, vagy hogy bármilyen ilyen jellegű
jogi eljárást kezdeményezzen.
250. Ha azonban a felszabadított ember valamilyen cselekményt követett el annak érdekében,
hogy becsapja pártfogóját, akkor ez utóbbi élhet a fáviánus kereset lehetőségével.
251. Ha azonban a felszabadított férfi megajándékozta a lányát, akkor nem tekinthető úgy,
hogy megcsalta a pártfogóját attól az összegtől, amelyet hozományként adott neki, mert az
apai szeretet nem róható fel neki.
252. Ha egy felszabadított ember több személynek adományoz a pártfogója becsapása
céljából, akár életében, akár halála okán, a pártfogó a fáviánus vagy a kálviziánus keresetet
indíthatja valamennyi fél ellen, hogy visszaszerezze az őt megillető részt.
253. Ha valaki akár eladná, akár bérbe adná, akár elcserélné a tulajdonát, azzal a céllal, hogy
becsapja a pártfogóit, lássuk, mi lesz a bíró döntése. Ha a vagyontárgyat eladták, a vevőnek
választási lehetőséget kell adni, hogy vagy megtartja a megvásárolt árut, annak megfelelő
értékén, vagy visszaadja azt, miután megkapta a kifizetett árat. Nem kellene feltétlenül
érvényteleníteni az adásvételt, mintha a felszabadítottnak egyáltalán nem lett volna joga
eladni az ingatlant, hogy a vevő ne veszítse el az általa fizetett árat, különösen akkor nem, ha
nem állítható csalás a felszabadított részéről, hanem csak akkor, ha a felszabadított csalását
kell figyelembe venni.
254. Ha azonban egy szabados a patrónus becsapása céljából vásárolna ingatlant, azt is ki kell
mondani, hogy ha azt túl magas áron vásárolta, akkor a patrónusnak emiatt könnyítést kell
adni, és nem szabad választani, hogy érvényteleníti-e az eladást vagy sem; hanem az eladónak
meg kell engedni, hogy vagy visszaadja az árnak azt a részét, amely meghaladta az ingatlan
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valódi értékét, vagy visszaszerezze, amit eladott, és visszaadja az árat, amelyet kapott.
Ugyanezt a szabályt követjük az ingatlanok cseréjénél, bérbeadásánál és lízingelésénél is.
255. Ha azonban a felszabadított ember jóhiszeműen és részrehajlás nélkül adta el az
ingatlant, de a kapott árat másnak ajándékozta, akkor meg kell vizsgálni, hogy az, aki az
ingatlant vásárolta, vagy az, aki az árat ajándékba kapta, felel-e a Favian keresetért.
Pomponius a Digest nyolcvanharmadik könyvében nagyon helyesen azt mondja, hogy a vevőt
nem szabad zaklatni, mert a csalást a patrónus ellen követték el az árra való hivatkozással, és
ezért az, aki az árat ajándékba kapta, a Favianus-törvény alapján felel.
256. Lássuk azonban, ha a patrónus azt állítja, hogy bár az ingatlant igazságos áron adták el,
mégis az ő érdekében állt, hogy azt egyáltalán nem kellett volna eladni; és hogy a csalás
abban áll, hogy elidegenítették a birtokát valaminek, amihez a patrónus ragaszkodott, akár a
kényelem, akár a szomszédság, akár a levegő tisztasága miatt, akár azért, mert ott tanult, vagy
szüleit ott temették el, ha az eladás visszavonását kívánja, meghallgatják-e. A patrónusnak a
bírósági eljárás során nem kell-e meghallgatni. Nem kell őt meghallgatni semmilyen ilyen
esetben, mert a csalás érthetően anyagi veszteséggel jár.
257. Ha azonban az ingatlant túl alacsony áron adták el, és a vételárat másnak kell
ajándékozni, a Favian kereset mindkét fél ellen indítható, vagyis az ellen, aki a valós értéknél
alacsonyabb áron vásárolta az ingatlant, és az ellen, aki ajándékba kapta a vételárat. Ha az, aki
megvásárolta, hajlandó azt átadni, nem kényszerül erre, hacsak nem kapja meg az általa
fizetett árat. Akkor mi a teendő, ha a vevő, miután megbízást kapott, fizetni kellene annak,
akinek a felszabadított ember az ajándékot adta, akkor is jogosult lenne az árat visszakapni? A
jobbik vélemény az, hogy akkor is jogosult lenne azt visszakövetelni, ha az olyan személy
kezébe kerülne, aki fizetésképtelen. Ha ugyanis a felszabadított ember elherdálta a vételárat,
amelyet kapott, akkor is úgy kell tartanunk, hogy az, aki azt kifizette, visszakaphatja, ha
hajlandó az adásvételtől elállni.
258. Nézzük meg, hogy a fáviánus kereset megalapozott-e abban az esetben, ha egy szabad
ember kölcsönvesz egy pénzösszeget a pártfogója becsapása céljából, és mi lenne a
jogorvoslat ebben az esetben. Ha a szabados elajándékozta a pénzt, amelyet kapott, a patrónus
beperelheti azt, akinek a szabados adta, de ha megkapta és elherdálta, akkor az, aki
kölcsönadta, nem veszítheti el, és nem vádolható azért, mert kölcsönadta.
259. Nyilvánvaló, hogy a fáviánus keresetnek akkor van alapja, ha a felszabadított ember nem
kapta meg a pénzt, hanem megállapodást kötött azzal a személlyel, aki kölcsönadta neki.
260. Lássuk, hogy a fáviánus kereset megalapozott-e, ha egy szabados kezességet vállal
értem, vagy másnak adja zálogba a vagyonát, hogy becsapja a pártfogóját, és nem kell-e a
pártfogónak az én költségemre mentességet adni. Hiszen a szabados nem adott nekem
semmit, ha olyasvalakiért vállalt kezességet, aki nem volt fizetőképes; és ez a mi
gyakorlatunk. Ezért a hitelező nem perelhető a fáviánus perrel, de az adós igen, akárcsak a
megbízási perrel. Nyilvánvaló, hogy ha a megbízási kereset azon az alapon bukik meg, hogy
adományozás történt, akkor a Favian keresetnek lesz alapja.
261. Ugyanezt a szabályt kell alkalmazni akkor is, ha a felszabadított ember utasítást ad arra,
hogy valamit más javára tegyenek.
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262. Bár a fáviánus kereset csak a pártfogó részesedése tekintetében lesz megalapozott,
mégis, ha a vagyon nem osztható meg, a teljes összegre vonatkozóan megalapozott, mint
például a szolgalom esetében.
263. Ha egy felszabadított ember adna valamit a rabszolgámnak, vagy a felügyeletem alatt
álló fiamnak azzal a céllal, hogy becsapja a pártfogóját, nézzük meg, hogy a fáviánus kereset
megindítható-e ellenem. És úgy tűnik nekem, hogy elegendő lesz, ha a pert ellenem mint
gazda vagy atya ellen indítják, és amikor a bíró döntést hoz, nemcsak azt kell figyelembe
venni, ami a vagyonom javára történt, hanem azt is, ami a peculiummal kapcsolatos.
264. Ha azonban egy fiúval kötöttek megállapodást, az apja megbízásából, akkor ez utóbbi
minden bizonnyal felelősséggel tartozik.
265. Ha egy felszabadított ember szerződést köt egy rabszolgával a pártfogója becsapása
céljából, és a rabszolgát manumitálják, felmerül a kérdés, hogy a Favian kereset alapján
felelősségre vonható-e a rabszolga. Amint már megállapítottuk, csak a felszabadított ember
csalását kell figyelembe venni, és nem annak a csalását, akivel a megállapodást kötötte; ezért
az említett manumált rabszolga nem lesz felelős a fáviánus keresetért;
266. Azt is meg lehet kérdezni, hogy ha a manumált rabszolga meghal, vagy elidegenítik,
akkor egy éven belül kell-e keresetet indítani? Pomponius szerint igen.
267. Ez a kereset személyes és nem dologi kereset, és az örökös és más jogutódok ellen,
valamint a patrónus örököse és más jogutódai javára is megilleti; és nem képezi a hagyaték,
azaz a felszabadított ember vagyonának részét; hanem személyesen a patrónust illeti meg.
268. Ha egy felszabadított ember elajándékoz valamit azzal a céllal, hogy becsapja
pártfogóját, majd ez utóbbi a felszabadított ember életében meghal, és a pártfogó fia a
végrendelet rendelkezéseivel ellentétben a felszabadított ember vagyonának praetoriális
birtokába jut, alkalmazható-e a fáviánus kereset az elidegenített vagyon visszaszerzése
céljából ? Igaz, ahogy Pomponius mondja a Nyolcvanharmadik Könyvben, és Papinianus is a
Kérdések Tizennegyedik Könyvében, hogy a Favianus-pályázat a fiú javára megilleti, mivel
elegendő, ha a cselekményt a patrónusi jog megkerülése céljából követték el; mert ezt inkább
a vagyon, mint a személy ellen elkövetett csalásként értelmezzük.
269. A kibocsátás után elért nyereséget is a keresetbe foglalják.
270. Marcianus, Szabályok, III. könyv.
Nagyon helyesen állapították meg, hogy még a már megszerzett haszon is beletartozik a
fáviánus és a kálviziánus perbe, mivel a praetor szándéka az, hogy a felszabadított ember
minden csalárd cselekedetét megsemmisítse.
271. Ulpianus, Az ediktumról, XLIV. könyv.
Ha egy patrónus, akit örökösnek neveztek ki egy olyan hagyatékrészre, amelyre a törvény
szerint jogosult, elfogadja a hagyatékot anélkül, hogy tudta volna, hogy a felszabadított
embere elidegenített valamilyen vagyontárgyat azzal a szándékkal, hogy becsapja őt, nézzük
meg, hogy felmenthető-e tudatlansága miatt, hogy megakadályozza, hogy a felszabadított
embere csalárd magatartása miatt becsapják. Papinianus a Kérdések tizennegyedik könyvében
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azt a véleményét adja elő, hogy az elidegenített vagyon ugyanolyan állapotban marad, mint
korábban; ezért a patrónusnak magát kell hibáztatnia, amiért a végrendelet rendelkezéseivel
ellentétben nem szerzett praetoriális birtokot arra vonatkozóan, amit vagy elidegenített, vagy
mortis causa adományozott, holott megtehette volna.
272. Ez a kereset örökös, mivel tárgya a tulajdon visszaszerzése.
273. A praetor megengedi, hogy egy teljes hagyaték örökösévé kinevezett patrónus éljen a
fáviánus kereset lehetőségével, mert igazságtalan lenne, ha kizárnák a keresetből, amikor nem
önként lépett a hagyatékba, és csak azért tette ezt, mert a végrendelet rendelkezéseivel
ellentétben nem tudta követelni a praetoriánus birtokot.
274. Ha egy felszabadított ember végrendelettel hal meg, a patrónus a hagyatékba lépve a
kálváriás kereset révén visszavonhat minden csalárd módon végrehajtott elidegenítést, amivel
a végrendelet feltételeinek megfelelően a felszabadított ember vagyonának kisebb része a
patrónus vagy gyermekei kezébe kerül. Ez attól függetlenül történik, hogy a patrónus a
hagyaték praetoriális birtoklását követeli-e a végrendelet alapján, vagy sem.
275. Ha több pártfogó és pártfogó van, mindegyikük visszakövetelheti a neki törvényesen járó
részt, vagy e célból a kálváriás keresetet nyújthatják be.
276. Ha egy szabad ember végrendelet nélkül hal meg, miután pártfogójára hagyja a
törvényesen megillető részt, vagy valamivel többet, és elidegeníti vagyonának egy részét is,
Papinianus a Kérdések tizennegyedik könyvében kijelenti, hogy egyik rendelkezése sem
vonható vissza. Ugyanis végrendeletében bárkire hagyhat valamit, feltéve, hogy a patrónusra
hagyja azt a részt, amelyre az utóbbi jogosult, és más adományozással nem tekinthető úgy,
hogy csalást követett el.
277. Ugyanő, Az ediktumról, XLIII. könyv.
Mindent, amit egy szabados csalárd módon elidegenített, a fáviánus akció visszavont.
278. Ha több pártfogó van, mindegyikük egyenlő arányban részesedik, de ha néhányan nem
tartanak igényt a részükre, akkor az a többiekre száll. Amit a patrónusokkal kapcsolatban
kifejtettem, az a patrónus gyermekeire is vonatkozik; de ők nem jogosultak egyidejűleg
részesedni, hanem csak akkor, ha a patrónusok nem léteznek.
279. Paulus, Az ediktumról, XLII. könyv.
Az is felel a Favian Actionnek, aki maga is kap adományt, nem pedig az, aki elrendeli, hogy
amit magának kell adni, azt másnak adják át.
280. A Favian-perben, ha a vagyontárgyat nem adják vissza, az alperes ellen ítéletet kell hozni
arról az összegről, amelyet a felperes a bíróság előtt esküvel igazol, hogy a vagyontárgy
értéke volt.
281. Julianus, Digest, XXVI. könyv.
Ha egy felszabadított ember a szenátus rendeletét megsértve, pártfogója becsapásának
szándékával pénzt ad kölcsön az apai felügyelet alatt álló fiának, a fáviánus kereset nem jár
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neki; mert ebben az esetben úgy kell értelmezni, hogy a felszabadított ember inkább
pártfogója becsapása céljából adományozta a vagyont, mint hogy a szenátus rendeletét
megsértve hagyta volna ott a pénzt.
282. Scaevola, Kérdések, V. könyv.
Ezért ha a szenátusi rendelet nem alkalmazható, akkor a fáviánus kereset sem, mivel a vagyon
más eljárásban is visszaszerezhető.
283. Julianus, Digest, XXVI. könyv.
Ha azonban a felszabadított ember pénzt kölcsönöz az apai felügyelet alatt álló, huszonöt év
alatti fiának, megfelelő okok bemutatása után a pártfogónak mentességet kell biztosítani.
284. Ugyanez, Digest, LXIV. könyv.
A felszabadított ember életében jogszerűen adományozhat az arra jogosult barátainak, de nem
hagyhat örökbe ilyen barátokra, ha ezzel csökkenti a vagyonából a pártfogóját megillető részt.
285. Africanus, Kérdések, I. könyv.
Ha a felszabadított által csalárd módon elidegenített vagyon már nem létezik, a pártfogó nem
indíthat pert, mintha a felszabadított a pénzt csalás céljából kidobta volna; de akkor sem, ha
az, aki a felszabadítottól mortis causa adományt kapott, eladta volna a vagyont, és egy
jóhiszemű vevő uzsorakölcsön útján szerezte volna meg azt.
286. Paulus, A Lex Aelia Sentia, III. könyv.
A vendég nem tekinthető becsapottnak egy olyan cselekmény miatt, amelyhez hozzájárul.
Ennélfogva, ha a felszabadított embere a patrónus beleegyezésével adományt tesz, azt nem
lehet a fáviánus kereset útján behajtani.
287. Javolenus, Episztolák, III. könyv.
Egy felszabadított ember, aki egy földterületet akart átruházni Seiusra, hogy becsapja
pártfogóját, a következő módon járt el. Seius utasította Titiust, hogy úgy vegye át a földet,
hogy Seius és Titius között megbízási kötelezettség jött létre. Kérdezem, hogy a felszabadított
ember halála után a patrónusnak csak Seius ellen, aki a megbízást adta, vagy Titius ellen, aki
a birtokot birtokolja, lesz-e joga perelni, vagy bármelyikük ellen eljárhat, akit csak akar. A
válasz az volt, hogy a keresetnek az ellen a személy ellen lesz helye, aki az adományt
szerezte, feltéve, hogy a vagyon az ő kezébe került, mivel az ellene hozott határozatba bele
kell foglalni az egész ügyletet, amely az ő beleegyezésével történt. Nem lehet azt állítani,
hogy arra kellene kényszeríteni, hogy átadja azt a tulajdont, amelynek más a birtokában van,
mivel azt megbízás alapján indított perrel visszaszerezheti, így vagy ő maga adhatja vissza a
patrónusnak, vagy pedig kényszerítheti azt, akivel a megbízást megkötötte, hogy ezt
megtegye. De mit mondjunk, ha a beavatkozó fél semmiképpen sem volt bűnös csalásban ?
Kétségünk sincs afelől, hogy ellene nem lehet keresetet indítani. Ugyanis nem tekinthetjük
csalásban bűnösnek azt, aki barátjának tett egy szívességet, amellyel a szabados csalárd
cselekedete révén másnak, mint saját magának tett szerzeményt.
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288. Paulus, A Lex Julia et Papia, X. könyv.
Az Isteni Pius egyik alkotmánya, amely a serdülőkor alatti kiskorúak örökbefogadására
vonatkozik, előírja, hogy az örökbefogadó apa halálakor birtokolt vagyonából egynegyed az
örökbefogadott gyermeké. A császár azt is elrendelte, hogy minden vagyont, amelyet az
örökbefogadó apjától kapott, neki kell adni, és ha megfelelő indoklás után emancipálják,
elveszíti a negyedét. Ha tehát a vagyont a gyermek becsapása céljából idegenítették el, azt a
calvisi vagy fáviánus keresethez hasonló perrel lehet visszaszerezni.

6. cím. Ha nincs olyan végrendelet, amely alapján a gyermekek
részesülhetnének
289. Ulpianus, Az ediktumról, XLIV. könyv.
A prétor, miután a végrendelkezők vagyonának birtoklásáról beszélt, áttér a végrendeleti
hagyatékokra, a Tizenkét Tábla Törvénye által elfogadott sorrendet követve; ugyanis először
az örökhagyók végrendeletéről, majd a végrendeleti öröklésről szokás szólni.
290. A praetor azonban négy osztályra osztotta a végrendeleti öröklést. A különböző
fokozatok közül az elsőt a gyermekek, a másodikat a törvényes örökösök, a harmadikat a
rokonok, a negyediket pedig a házastársak között állapítja meg.
291. Az ab intestato birtoklás csak akkor szerezhető meg, ha senki sem jelentkezik, aki a
végrendelet rendelkezéseivel összhangban vagy azokkal szemben birtoklást követel.
292. Nyilvánvaló, hogy ha a végrendeletben foglaltaknak megfelelően a hagyaték praetoriális
birtokba vételének követelésére előírt határidő nem telt le, de a birtokba vételt elutasították,
akkor azt kell mondani, hogy a hagyaték ab intestato praetoriális birtokba vétele azonnal
követelhető. Ugyanis az, aki a hagyatékot visszautasította, nem követelheti a praetoriánus
birtoklást azután, hogy ezt megtette, és ennek az lesz a következménye, hogy a birtoklás iránti
igényt azonnal érvényesítheti a végrendelet alapján.
293. Ha azonban a Karbon-ediktum alapján birtokba adják a birtokot, akkor a jobb vélemény
szerintünk az, hogy a praetoriánus birtoklás a hagyaték alapján továbbra is követelhető, mert,
amint azt a megfelelő helyen ki fogjuk mutatni, a Karbon-ediktum szerinti praetoriánus
birtoklás nem ütközik a praetoriánus ediktum alapján szerzett birtoklással.
294. Az ab intestato öröklés esetén a praetor nagyon helyesen a leszármazottakkal kezdi; mert
ahogyan (minden más előtt) nekik adja meg a birtokot a végrendelet rendelkezéseivel
ellentétben, úgy a végrendeletben foglaltakkal ellentétben is őket hívja meg először az
örökléshez.
295. Továbbá a "leszármazottak" kifejezés alatt azokat kell értenünk, akikről megállapítottuk,
hogy a végrendelet rendelkezéseivel ellentétben jogosultak a praetoriánus birtoklásra; vagyis
a természetes és az örökbefogadott gyermekeket is. Az örökbefogadott gyermekeket azonban
csak akkor fogadjuk el, ha apjuk halálakor apai felügyelet alatt álltak. Ha azonban abban az
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időben saját uruk voltak, nem engedjük meg, hogy praetoriánus birtokot szerezzenek a
hagyaték felett, mivel az örökbefogadásból eredő jogok az emancipációval megszűnnek.
296. Ha valaki örökbefogadja emancipált fiát az unokája helyett, majd újra emancipálja,
miközben unokája van tőle, Marcellus felvetette a kérdést, hogy az örökbefogadás
visszavonása után ez akadálya-e annak, hogy az unoka örökösödési alapon prétori birtokot
kíván szerezni. De mivel az unoka rendszerint az emancipált apával van összekötve, nem
lehet-e azt mondani, hogy bár az utóbbi örökbefogadott, és a fiú helyét foglalja el, mégsem
állhat saját gyermeke útjába? Azért, mert mint örökbefogadott, és nem mint vér szerinti fiú
állt az apai felügyelet alatt.
297. Ha a kijelölt örökös nem tud élni a végrendelet előnyeivel, akár azért, mert azt törölték
vagy megsemmisítették, akár azért, mert az örökhagyóról bebizonyosodik, hogy valamilyen
más módon meggondolta magát, és hogy végrendeletlenül akart meghalni, akkor azt kell
mondani, hogy azok, akik a hagyaték felett praetorianus birtokot szereznek, a végrendelet
alapján jogosultak lesznek rá.
298. Ha egy emancipált fiút kitagadnak az örökségből, és a végrendeletben egy olyan fiút
hagynak örökül, aki apai felügyelet alatt állt, a prétornak az unde liberi rendelkezés alapján az
unde liberi rendelkezés alapján a hagyaték felét illetően ugyanúgy védenie kell az emancipált
fiút, aki a hagyaték birtoklására igényt tart a végrendelet alapján, mintha az apa nem hagyott
volna végrendeletet.
299. Julianus, Digest, XXVII. könyv.
Ha az emancipált fiú, akit átadtak, a végrendelet rendelkezéseivel ellentétben nem követeli a
birtok praetoriánus birtoklását, és a kijelölt örökösök belépnek a birtokra, akkor saját
hibájából elveszíti apja birtokát, mert bár a végrendelet rendelkezései szerinti praetoriánus
birtoklást nem követelte, a praetor mégsem védi meg őt úgy, hogy leszármazottként
praetoriánus birtokot kaphasson. A praetor nem szokta megvédeni a végrendeletben átruházott
patrónust a kijelölt örökösökkel szemben, ha a végrendelet rendelkezéseivel ellentétben nem
követeli a birtok praetoriánus birtoklását az Ediktumnak az örökösökre vonatkozó azon
szakasza alapján, amely a törvényes örökösökre vonatkozik.
300. Ulpiamis, Sabinusról, VIII. könyv.
A hagyaték prétoriális birtoklása követelhető végrendelet hiányában, ha bizonyos, hogy a
végrendeletet nem írta alá legalább hét tanú.
301. Paulus, A Sabinusról, II. könyv.
A gyermekek, még azok is, akik elvesztették polgári jogukat, a prétori ediktum értelmében
birtokba hívhatók, kivéve, ha örökbe fogadták őket, mert az utóbbiak az emancipáció után
elveszítik a gyermeknevet. Ha azonban természetes gyermekek, akiket emancipáltak és
örökbe fogadtak, majd másodszor is emancipáltak, megtartják eredeti természetes gyermeki
jellegüket.
302. Pomponius, Sabinusról, IV. könyv.
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Ha azon gyermekek egyike, akiknek a praetor a hagyaték birtoklását ígéri, nem áll annak a
szülőnek a felügyelete alatt, akinek a halálakor a vagyon vitatott volt, akkor a hagyaték azon
részének birtoklását, amelyre akkor lett volna jogosult, ha az apai felügyelet alatt maradt
volna, neki és az elhunyt felügyelete alatt álló gyermekeinek ítélik oda, ha a hagyaték a saját
nevében az övé volt, és nem voltak kifejezetten kitagadva; úgy, hogy ő maga csak az említett
rész felét kapja meg, a másik felét pedig gyermekei kapják meg, és a saját vagyonát egyedül,
korlátozás nélkül oszthatja fel közöttük.
303. Ha egy apa emancipálja a fiát és az unokáját az utóbbi által, akkor a fiú egyedül lesz
jogosult a hagyaték birtoklására a végrendelet alapján, bár a polgárjog elvesztése senkit sem
akadályozna az ediktum szerinti hagyaték felosztásában. Sőt, azok a gyermekek, akik
sohasem voltak atyai felügyelet alatt, és nem szerezték meg a rendes örökösök helyét, szüleik
birtokának praetoriánus birtoklására hivatottak; mert ha egy emancipált fiú unokát hagyna
nagyapja felügyelete alatt, az emancipált apa birtokának praetoriánus birtoklását a nagyapja
felügyelete alatt maradt gyermek kapja meg; és ha ez utóbbi az apja emancipációja után
nemzett, a nagyapja birtokának praetoriánus birtokát születése után megkapja; feltéve, hogy
az apja állapota nem jelent akadályt ennek megvalósulása elé.
304. Ha egy emancipált fiú nem követeli a hagyaték praetoriánus birtoklását végrendelet
alapján, az unokák minden joga sértetlen marad, mintha nem is lett volna fiú; és ami a fiút
megillette volna, ha apja hagyatékának praetoriánus birtoklását követelte volna végrendelet
alapján, az csak az unokákat illeti meg, akik az említett fiú leszármazottai, és nem másokat.
305. Ulpianus, Az ediktumról, XXXIX. könyv.
Ha egy apa emancipálja a fiát, és az unokáját a felügyelete alatt tartja, és a fia ezután meghal,
akkor mind az eset méltányossága, mind az ediktum azon rendelkezései, amelyek szerint az
apa birtokának praetoriális birtoklása a végrendelet alapján a gyermekeinek jár, azt
eredményezi, hogy számadásra kerül sor, és a végrendeletlen apa birtokának birtoklása
átadásra kerül; így az a nagyapa, aki unokája révén a hagyaték praetoriális birtoklásának
előnyeit fogja élvezni, kénytelen lesz hozzájárulást nyújtani annak a nővérnek, aki apja
szükségszerű örökösévé válik; kivéve, ha a nagyapa nem kíván a vagyonból semmilyen
előnyhöz jutni, és kész unokáját felmenteni a felügyelet alól, hogy az emancipációja után a
praetoriális birtoklás minden előnyét élvezhesse. Ezért a nővér, aki az apja örökösévé válik,
nem panaszkodhat jogosan, hogy ily módon kizárják a hozzájárulásból származó előnyökből;
mivel ha a nagyapja végrendelettel halna meg, jogosult lesz arra, hogy a testvérével egyenlő
mértékben részesüljön a vagyonból.
306. Papinianus, Kérdések, XXIX. könyv.
Egy kitagadott fiú meghalt, miközben a végrendeleti örökös azon gondolkodott, hogy
elfogadja-e a hagyatékot, és végül elutasította azt. Az unoka az említett kitagadott fiú által
lesz a nagyapja örököse, és az apja sem tekinthető ennek akadályának, mivel a hagyaték az ő
halála után került az unokához, mint törvényes örököshöz. Nem lehet azt mondani, hogy az
unoka a nagyapja örököse, de nem közvetlen örököse, mert soha nem volt első fokon ; mivel
ő maga a nagyapja irányítása alatt állt, és az apja nem előzte meg őt az öröklésben. És
különben is, ha nem volt közvetlen örökös, milyen jogon lesz ő az örökös, hiszen nem volt
kétséges, hogy nem volt egyenesági örökös? Ráadásul, még ha az unoka nem is lenne
kitagadva, a fiú halála után a végrendeleti örökös léphet be a hagyatékba. Ezért, ha az apa
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nem volt akadálya a fiúnak a végrendeleti jog alapján, akkor a végrendelet által biztosított jog
alapján akadályozónak kell tekinteni.
307. A szülők nem ugyanúgy jogosultak gyermekeik hagyatékára, mint a gyermekek a szüleik
hagyatékára. A szülőket csak a könyörületesség megfontolása jogosítja fel gyermekeik
vagyonára, a gyermekek azonban a természet szándéka alapján ugyanúgy megkapják a
szüleik vagyonát, mint a szüleikét.
308. Ugyanő, Vélemények, VI. könyv.
Az apai felügyelet alatt álló fiú az apja beleegyezésével az elhunyt legközelebbi
hozzátartozójaként praetoriánus birtokba vette a birtokot. Bár a végrendeletben foglalt feltétel
alapján ki kellene zárni a hagyatékból, ha továbbra is apja irányítása alatt maradt, mégis úgy
kell tekinteni, hogy jogszerűen jutott birtokba. Az Edikt büntetése nem vonatkozik rá, mivel
nem a végrendelet rendelkezései szerint szerezte meg a birtokot; mivel így nem tarthatta volna
a.birtokot, és nem állt hatalmában a feltételnek eleget tenni, mivel egy apát nem lehet
egykönnyen arra kényszeríteni, hogy fiát emancipálja.
309. Paulus, Vélemények, XI. könyv.
Ha egy fiú, miután felszabadult, apja birtokának praetoriális birtoklását követeli, és később
megváltoztatja állapotát, nincs ok arra, hogy miért ne tarthatná meg, amit megszerzett. Ha
azonban előzetesen megváltoztatta az állapotát, nem követelheti a birtok praetoriánus
birtoklását.

7. cím. A praetoriánus birtoklásról az agnaták által
310. Julianus, Digest, XXVII. könyv.
Az ediktum következő kifejezéseit: "Ha az, akinek az örökhagyó örököse kellett volna lennie,
végrendeletlenül hal meg", a legtágabb értelemben kell venni, és úgy kell érteni, hogy azok
egy bizonyos időszakra vonatkoznak, nem az örökhagyó halálának időpontjára, hanem arra az
időpontra, amikor a hagyaték praetoriális birtokba vételét követelik. Ennélfogva, ha az örökös
elvesztette polgári jogait, egyértelmű, hogy el lehet zárni őt attól, hogy a hagyaték ilyen
jellegű praetoriánus birtoklásához jusson.
311. Ulpianus, Az ediktumról, XLVI. könyv.
Ha a törvényes örökösök visszautasítják az ab intestato hagyaték birtoklását, úgy véljük, hogy
nem jelentenek akadályt a törvényes örökösök számára, vagyis azok számára, akikre a
hagyaték jogszerűen szállhat. Ennek oka az, hogy a hagyaték birtoklásának visszautasításával
a gyermekek minőségében a hagyatékra törvényes örökösökként kezdenek jogosulttá válni.
312. Ráadásul ez a fajta praetoriánus birtoklás nemcsak a férfiakra, hanem a nőkre is átszáll,
és nemcsak a szabadon született személyekre, hanem a szabadokra is; ezért többeknek közös.
A nőknek ugyanis lehetnek vérrokonai vagy rokonai, a szabadoknak pedig patrónusai és
patrónusnők is.
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313. Nemcsak a férfiak, hanem a nők is szerezhetnek ilyen jellegű praetoriánus birtokot.
314. Ha valaki meghal, és bizonytalan, hogy családfő vagy apai felügyelet alatt álló fiú-e,
mert az ellenség fogságába esett apja még él, vagy mert polgári jogállása valamilyen más
okból függőben van, a jobb vélemény szerint nem követelhető a hagyatékának praetoriális
birtoklása, mivel nem nyilvánvaló, hogy végrendelet nélkül halt meg, és bizonytalan, hogy
végrendelkezhet-e vagy sem. Ezért, amikor állapota kétséget kizáróan megállapítható,
követelhető a hagyatékának praetoriális birtoklása; nem attól az időponttól kezdve, amikor
már biztosan tudhatóvá vált, hogy végrendelettel halt meg, hanem attól az időponttól kezdve,
amikor bizonyossá vált, hogy halálakor háztartásfő volt.
315. Ezenfelül a praetoriánus birtoklásnak ez a fajtája mindenkire kiterjed, aki örökösödési
alapon örökölhet, akár a Tizenkét Tábla rendelkezése, akár más jogszabály, akár a szenátus
rendelete alapján törvényes örökösnek minősül. Végül az anya, aki a szenátus Tertullianus
rendelete alapján jogosult az öröklésre, valamint a gyermekek, akik a szenátus orphitianus
rendelete alapján anyjuk törvényes örököseiként jogosultak anyjuk öröklésére, követelhetik a
praetoriánus birtokot.
316. Paulus, Az ediktumról, XLIII. könyv.
Ezért általában véve nem szabad elfelejteni, hogy valahányszor egy törvény vagy szenátusi
rendelet birtokot ad bárkinek, az Ediktum e szakasza alapján annak praetoriális birtoklását
kell követelni. Ha a törvény elrendeli egy birtok praetoriánus birtokba adását, akkor azt lehet
követelni, és ezt vagy az Ediktumnak a különleges rendeletekre vonatkozó szakasza, vagy az
a szakasz alapján lehet megtenni, amely jelenleg a vita tárgyát képezi.
317. Julianus, Digest, XXVII. könyv.
Ha két testvér közül az egyik meghal, miután a törvénynek megfelelően végrendelkezett, és
ezután, miközben örököse a hagyaték elfogadására való hivatkozással mérlegel, a másik
testvér végrendelet nélkül meghal, és a kijelölt örökös visszautasítja az örökséget, a testvérek
apai nagybátyja törvényes örökösként jogosult lesz rá; ugyanis az a fajta praetoriánus
birtoklás, amely arra utal, "aki az örökösnek kellene lennie", arra az időpontra vonatkozik,
amikor a hagyaték birtoklását először lehet követelni végrendelet alapján.
318. Modestinus, Pandects, III. könyv.
Az agnaták és a rokonok között ez a különbség: a rokonok az agnaták közé tartoznak, de az
agnaták nem tartoznak a rokonok közé ; például az apa testvére, vagyis az apai nagybácsi,
mind agnatának, mind rokonnak számít, de az anya testvére, vagyis az anyai nagybácsi,
agnatának számít, de nem rokon.
319. Amíg van remény arra, hogy az elhunyt személynek közvetlen örököse lesz, addig nincs
alapja a vérrokonok hagyatékra való igényének; például ha az elhunyt felesége terhes, vagy
fia az ellenség kezén van.
320. Hermogenianus, Epitomák a jogról, III. könyv.
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Az apjuk halála, fogságba esése vagy száműzetése után született gyermekek, valamint azok,
akik a fogságba esés vagy száműzetés idején az apjuk irányítása alatt álltak, megtartják a
vérségi jogot, még akkor is, ha nem lehetnek apjuk örökösei, ugyanúgy, mint az örökösöktől
megfosztott gyermekek esetében.

8. cím. A rokonoknak biztosított praetoriánus birtoklásról
321. Ulpianus, Az ediktumról, XLVI. könyv.
A praetori birtoklásnak ez a fajtája teljes mértékben a praetor engedékenységétől függ, és nem
a polgári jogból ered, mert azokat hívja birtokba, akik a polgári jog szerint nem vehetnek részt
az öröklésben, vagyis a rokonokat.
322. Azért nevezzük őket rokonoknak, mert azonos a születésük; vagy, ahogy Labeo mondja,
mert közös eredetük van, ami a születésüket illeti.
323. Ráadásul ez a törvény olyan rokoni kapcsolatra vonatkozik, amely nem szolgai, mert
bármilyen rokoni kapcsolat aligha tekinthető szolgai kapcsolatnak.
324. Ismétlem, az Ediktum e szakasza által biztosított praetoriánus birtoklás hat rokonsági
fokot foglal magában, a hetedikben pedig két személyt, azaz egy férfi vagy egy női rokon
gyermekeit.
325. Az örökbefogadás is megismerést jelent. Ugyanis aki örökbefogadott, azoknak a
személyeknek a rokonává válik, akiknek a rokonává válik; mivel valahányszor a rokonok
jogait vesszük figyelembe, értjük, hogy azok, akiket örökbefogadással tesznek rokonokká, ide
tartoznak. Ebből következik tehát, hogy ha valakit örökbe adnak, akkor továbbra is megtartja
a rokonsági jogait a természetes apja családjában, valamint azokat is, amelyeket az
örökbefogadó családjában szerez; de az örökbefogadó családban csak azokkal a személyekkel
kapcsolatban szerez rokonságot, akiknek agnatává válik; a rokonsági jogokat pedig a
természetes családjának minden tagjával szemben megtartja.
326. Sőt, aki egyedül van, azt a rokonok között a legközelebbi rokonként fogják értelmezni;
bár szigorúan véve a legközelebbi rokonra úgy utalnak, mint a több közül az egyikre.
327. Helyénvaló megvizsgálnunk, hogy a rokonok között milyen jogok illetik meg a
legközelebbi hozzátartozókat akkor, amikor egy birtokot praetoriánus birtokba adnak.
328. Ha tehát a legközelebbi rokon meghal, miközben a kijelölt örökösök azon gondolkodnak,
hogy elfogadják-e a hagyatékot vagy sem, akkor az öröklésben a legközelebbi rokon lép a
helyére, vagyis az, akiről megállapítást nyer, hogy jogosult a következő helyre.
329. Ha van kilátás arra, hogy egy rokon, aki a legközelebbi rokon lesz, akkor olyan állapot
áll fenn, hogy azt kell mondani, hogy akadályt jelent azok számára, akik őt a leszármazási
sorban követik. Ha azonban a gyermek nem születik meg, akkor azt a személyt kell az
öröklésbe bevennünk, aki az említett meg nem született gyermek legközelebbi rokonának
tűnik. Ezt a szabályt azonban csak akkor kell elfogadni, ha a meg nem születettnek mondott
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gyermek annak az életében fogant, akinek a birtoklásáról van szó; mert ha az utóbbi halála
után fogant volna, akkor sem a másiknak nem jelent akadályt, sem ő maga nem vehető fel az
öröklésbe; mert nem volt rokonági közeli rokona annak, akinek életében a meg nem született
gyermek még nem létezett.
330. Ha egy nő terhesség közben meghal, és ezt követően műtétet hajtanak végre a gyermek
világra hozatala érdekében, akkor az utóbbi olyan helyzetbe kerül, hogy a legközelebbi
rokonsági viszonylatban az anyja vagyonának praetoriális birtokába kerülhet. A szenátus
árvasági rendeletének elfogadása óta a gyermek törvényes örökösként követelheti a birtok
birtokát, mivel az anya halálakor anyja méhében volt.
331. Ezenkívül a rokonok szabályos fokozatban kaphatnak praetori rangot, így az első
fokozatba tartozók egyszerre kapnak bebocsátást.
332. Ha egy cognatus az ellenség kezében van annak a személynek a halála idején, akinek a
praetoriánus birtoklásáról van szó, azt kell mondani, hogy a praetoriánus birtokot követelheti
tőle.
333. Gaius, A tartományi ediktumról, XVI. könyv.
Az ediktum e szakaszában a prokonzul a természetes méltányosság érzéseitől vezérelve
praetoriánus birtokot ígér minden rokonának, akit a vérségi kötelék az örökösödésre szólít,
még akkor is, ha a polgári jog szerint nem jogosultak rá. Ezért még az anya törvénytelen
gyermekei, valamint az ilyen gyermekek anyja és az ilyen testvérek is követelhetnek
egymástól praetoriánus birtokot; azon oknál fogva, hogy rokonok, kölcsönösen. Ez a szabály
annyiban érvényes, hogy ha egy rabszolganőnek, aki terhes volt, amikor manumitálták,
gyermeke születik, a később született gyermek az anya rokona, az anya pedig a gyermek
rokona, és minden gyermek, aki később születik tőle, szintén rokonai egymásnak.
334. Julianus, Digest, XXVII. könyv.
Az örökbefogadással szerzett megismerési jogok a polgári jogok elvesztésével megszűnnek.
Ezért például, ha az örökbefogadott fiú az örökbefogadott testvére halálát követő száz napon
belül elveszíti polgári jogait, nem szerezheti meg a testvére hagyatékának praetoriális birtokát,
amely egyébként mint legközelebbi hozzátartozóra szállna rá. Ugyanis egyértelmű, hogy a
praetornak nemcsak a halál időpontját kell figyelembe vennie, hanem azt is, hogy mikor
követelték a hagyaték birtoklását.
335. Ulpianus, Szabályok, VI. könyv.
Ha egy törvénytelen gyermek végrendelet nélkül hal meg, a vagyona senkit sem illet meg a
vérrokonság vagy a rokonsági jog alapján; mivel a vérrokonsági jog, csakúgy, mint a
rokonsági jog, az apától származik. A legközelebbi rokonság alapján azonban az anyja vagy
az ugyanattól az anyától származó testvére az ediktum értelmében követelheti a vagyonának
praetoriális birtoklását.
336. Pomponius, Sabinusról, IV. könyv.
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A törvényes öröklési jogon alapuló praetoriánus birtoklás nem illeti meg az olyan törvényes
örökösöket, akik elvesztették polgári jogukat, mert helyzetük nem azonos a gyermekekével;
de az ilyen örökösök akkor a rokonsági fokhoz tartozóként kerülnek az öröklésbe.
337. Ulpianus, Az ediktumról, XLV. könyv.
Ha a rokonok bűncselekmény elkövetésével vádolják egymást, ez a vád nem akadályozza a
birtokuk öröklését.
338. Modestinus, Szabályok, VI. könyv.
Bárki, aki bármilyen módon rabszolgává vált, semmilyen körülmények között nem nyerheti
vissza a megismerési jogait embermentesítéssel.
339. Ugyanő, Vélemények, XIV. könyv.
Modestinus kimondta, hogy az unokák, még ha törvénytelenek is, emiatt nem zárhatók ki
anyai nagyanyjuk végrendeleti örökléséből.
340. Papinianus, Vélemények, VI. könyv.
A praetoriánus birtokot a nyolcadik fokú rokon, mint törvényes örökös akkor is megkaphatja,
ha nem ő lett volna a valódi örökös, de a legközelebbi rokon nem kaphatja meg, bár ő lett
volna a valódi örökös.
341. Egy unokaöccs, akit apai nagybátyja hagyatékának egy részének örökösévé neveztek ki,
miután azt állította, hogy nagybátyja süket, és ezért nem tud végrendeletet tenni, birtokába
jutott a hagyatéknak, mint az elhunyt legközelebbi rokona. Úgy döntöttek, hogy az időt a
halála napjától kell számítani, mivel nem tűnt valószínűnek, hogy valaki, aki ilyen közeli
rokonságban állt az elhunyttal, ne tudott volna az elhunyt betegségéről.
342. Scaevola, Vélemények, II. könyv.
Egy végrendelet nélkül elhunyt nő egy nővért, Septitiát hagyott hátra, aki egy másik apa lánya
volt, az anyja pedig egy második férjétől terhes. Kérdezem, hogy ha az anya még terhessége
alatt visszautasítja a hagyatékot, és ezután születik egy Sempronia nevű lánya, akkor az
említett Sempronia kaphat-e praetoriális birtokot nővére, Titia hagyatékára. A válasz az volt,
hogy az elmondott tények szerint, ha az anyját kizárják a hagyatékból, akkor a később
megszületett lány megszerezheti annak praetoriánus birtokát.

9. cím. Az utódlási rendeletről
343. Ulpianus, Az ediktumról, XLIX. könyv.
Az örökösödési rendeletet azért hirdették ki, hogy a birtokok ne maradjanak túl sokáig
tulajdonjog nélkül, és a hitelezők ne szenvedjenek túl hosszú késedelem miatt. Ezért a praetor
úgy gondolta, hogy korlátot kell szabni azok számára, akiknek praetoriális birtokot
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adományozott, és örökösödést kell megállapítani közöttük, hogy a hitelezők hamarabb
megállapíthassák, kihez kell fordulniuk; hogy a birtok tulajdonjog hiányában a kincstárra
száll-e, vagy maguknak kell-e eljárást indítaniuk a praetoriális birtok megszerzése érdekében,
mintha az elhunyt úgy halt volna meg, hogy nem hagyott volna örökösöket.
344. Mert még azt a praetoriánus birtokot is visszautasíthatja az ember, amelyet saját
magának adományoztak, de azt nem utasíthatja vissza, amelyet másnak adományoztak.
345. Ezért az ügynököm nem utasíthatja vissza az engem megillető praetoriánus birtoklást
anélkül, hogy ehhez ne szerezné meg a beleegyezésemet.
346. A gazda visszautasíthatja a praetoriánus birtokot, amelyre a rabszolga révén jogosult.
347. Nézzük meg, hogy a gyám visszautasíthatja-e a gyám a gyámoltját megillető vagyon
praetoriális birtoklását. A jobbik vélemény szerint nem teheti meg, de maga a gyámolt a
gyámja felhatalmazásával visszautasíthatja azt.
348. Az elmebeteg gondnoka semmilyen körülmények között nem utasíthatja vissza a
praetoriális birtokot, amelyre az utóbbi jogosult, mert az utóbbi még nem szerezte meg azt.
349. Ha valaki egyszer megtagadta, hogy egy birtok prétori birtokba vételét kérje, elveszíti a
jogát, még akkor is, ha az erre előírt határidő még nem járt le; ugyanis amikor megtagadta a
birtokba vételt, a birtok birtoklása már elkezdett másé lenni, vagy a kincstárra szállni.
350. Lássuk, hogy a rendelet által engedélyezett birtok praetoriális birtoklása elutasítható-e.
És valóban megszűnhet az idő múlásával, de az nem kevésbé igaz, hogy nem lehet elutasítani,
mert nem a rendelet kiadása előtt adták meg. Ismétlem, a végzés kiadása után a visszautasítás
már késő lesz, mivel az egyszer már megszerzett jog nem utasítható vissza.
351. Ha az első fokú rokon az előírt száz napon belül meghal, az örökösök sorában következő
rokon azonnal követelheti a hagyaték birtoklását.
352. Amit a száz napon belüli praetoriánus birtoklás követeléséről mondtunk, úgy kell érteni,
hogy azt akár a századik napon is lehet követelni; mint ahogyan ott, ahol egy cselekményt
bizonyos kalendákon belül kell végrehajtani, maguk a kalendák is benne foglaltatnak.
Ugyanez a szabály vonatkozik arra az esetre is, amikor valamilyen cselekményt száz napon
belül kell végrehajtani.
353. Ha azok közül, akiknek az ediktum értelmében praetoriánus birtokot lehet adni, az egyik
megtagadja, vagy elmulasztja, hogy a meghatározott időn belül magának követelje, a
következő fokon álló többi örökös ugyanúgy követelheti a birtok praetoriánus birtokát, mintha
az első fokon álló nem szerepelt volna az arra jogosultak között.
354. Meg kell azonban vizsgálni, hogy az ilyen módon kizárt személy is részesülhet-e a
többiekkel való osztozkodásban; például az apai felügyelet alatt álló fiú, akinek a
gyermekekre vonatkozó ediktum első szakasza értelmében ab intestato birtokot adtak. Őt az
idő eltelte vagy a birtok visszautasítása zárja ki, és a praetoriánus birtoklás a következő rendű
örökösökre száll. Ő maga is örökölhet-e az öröklésre vonatkozó e szakasz alapján? A jobb
vélemény szerint igen, mert a törvényes örökösök egyikeként követelheti a birtok birtokot, és
utánuk, a saját fokán, a szakasz alapján, ahol a rokonok, akik a legközelebbi rokonok, az
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öröklésre hivatottak. Ez a mi gyakorlatunk, így a fiú ily módon kerül az öröklésbe, és ezért az
Ediktum második szakasza szerint saját magát is megörökítheti. Azt is mondhatjuk, hogy ez a
szabály a végrendelet rendelkezései szerinti praetoriánus birtoklásra való hivatkozással is
érvényes; tehát ha az, aki a végrendelettel összhangban a praetoriánus öröklésbe örökösödésre
jogosult, nem a végrendelet feltételei szerint kéri azt, akkor is ily módon követheti magát.
355. A szülők és a gyermekek számára a vérhez fűződő becsület miatt hosszabb időt
biztosítanak a birtok praetoriánus birtoklásának követelésére, mert azokat, akik úgymond saját
tulajdonuk birtokába kerülnek, nem szabad túlságosan szorosan korlátozni. Ezért határozták
el, hogy egy évet kapjanak, hogy ésszerű időt kapjanak arra, hogy a birtok praetoriánus
birtokba vételét követelhessék, és ne kényszerítsék őket erre; másrészt pedig, hogy a birtok ne
maradjon túl sokáig tulajdonos nélkül. Igaz, hogy néha, amikor a bíróságon türelmetlen
hitelezők kihallgatják őket, meg kell mondaniuk, hogy követelik-e a praetoriánus birtokba
vételt vagy sem; így, ha azt mondják, hogy el kívánják utasítani, a hitelezők tudhatják, hogy
mit kell tenniük. Ha azt mondják, hogy még gondolkodnak, nem szabad sürgetni őket.
356. Ha valakit az apja helyettesít a serdülőkorban lévő testvérével, nem egy éven belül,
hanem száz napon belül kell követelnie a praetori birtokot.
357. Ezt a kegyet a szülők és a gyermekek nemcsak akkor kapják meg, ha ők maguk
közvetlenül az öröklési sorban állnak, hanem akkor is, ha valamelyik gyermek vagy szülő
rabszolgáját nevezik ki örökösnek; ebben az esetben ugyanis egy éven belül követelhető a
praetoriánus birtoklás. Erre a kedvezményre ugyanis az jogosult, aki a birtokot követeli.
358. Ha azonban az emancipált fiú apja a végrendelet rendelkezéseivel ellentétben a hagyaték
feletti praetoriánus birtokot kívánja megszerezni, akkor a szabályozás szerint egy év áll
rendelkezésére, hogy ezt megtehesse.
359. Julianus azt mondja, hogy a praetoriánus birtokot általában véve minden körülmények
között egy éven belül követelhetik a szülők és a gyermekek.
360. Papinianus, Vélemények, VI. könyv.
Az alacsonyabb rendű rokon nem jogosult az örökösödési ediktum előnyeire, ha az első rendű
rokon az ediktum saját szakasza alapján prétori birtokot szerzett. Az sem jelent különbséget,
hogy az első fokon rokon, kora miatt szerezte-e meg a visszautasítás jogát. Ezért úgy
határoztak, hogy a vagyon jogszerűen a kincstárra száll, mint tulajdonos nélküli.

10. cím. A rokonság és a rokonsági fokozatokról és azok különböző
elnevezéseiről
361. Gaius, A tartományi ediktumról, VIII. könyv.
A rokonsági fokok, némelyikük a felmenő, némelyikük a lemenő vagy a járulékos sorban van.
A közvetlen felmenő vonalban lévők a szülők; a közvetlen leszálló vonalban lévők a
gyermekek; a mellékvonalban lévők a testvérek és azok gyermekei.
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362. A közvetlen felmenő és leszálló vonalakban a kapcsolat az első fokozattal kezdődik, de a
mellékvonalban nincs első fok, ezért a második fokozattal kezdődik. Ezért a közvetlen
felmenő és leszálló vonalak első fokán a rokonok egyenlő mértékben osztozhatnak egymással;
de a mellékvonalban senki sem teheti ezt meg ebben a fokban, de a második és harmadik
fokon, valamint az azt követő fokokon a mellékági örökösök osztozhatnak egymással, sőt
néha még a magasabb fokon lévőkkel is.
363. Nem szabad azonban elfelejtenünk, amikor az örökléssel vagy egy birtok praetoriális
birtoklásával kapcsolatos kérdéseket vizsgáljuk, hogy azok, akik ugyanahhoz a fokozathoz
tartoznak, nem mindig osztoznak egyenlően egymás között.
364. A felmenő ágon első örökösök az apa és az anya; a leszálló ágon első örökösök a fiú és a
lány.
365. A közvetlen felmenő vonal második fokán az első a nagyapa és a nagymama; a
közvetlen leszálló vonalán az első az unoka és a nagyapa; a mellékvonalán az első a testvér és
a testvér.
366. A közvetlen felmenő vonal harmadik fokán az első a dédnagyapa és a dédnagymama; a
leszálló vonalon az első a dédunoka és a dédunoka ; a mellékvonalban az első a testvér és a
testvér fia és lánya, sorrendben azután az apai nagybácsi és az apai nagynéni, az anyai
nagybácsi és az anyai nagynéni.
367. A közvetlen felmenő vonal negyedik fokán a dédnagyapa és a dédnagymama, a
közvetlen leszálló vonalán a dédunoka és a dédunoka; a járulékos vonalán a testvér és a nővér
unokája és unokája, valamint sorrendjükben a dédapai nagybácsi és a dédnagynéni, vagyis a
nagyapa testvére és nővére; a nagyanyai nagybácsi és a nagyanyai nagynéni, azaz a
nagymama testvére és nővére ; hasonlóképpen a nagyanyai nagybácsi testvérei, azaz a két
testvérből származó fiú és lány gyermekek; továbbá a két testvérből származó fiú és lány
gyermekek; és mindkét nemű gyermekek, egy testvér és egy nővér leszármazottai.
Mindezeket az első unokatestvérek közös elnevezése alatt ismerjük.
368. A közvetlen felmenő vonal ötödik fokán az ük-ük-nagyapa és az ük-ük-nagymama; a
közvetlen leszálló vonalán az ük-ük-nagyunoka és az ük-ük-nagyunoka; a járulékos vonalán a
testvér és a nővér dédunokája és dédunokája; és ugyanebben a sorrendben az apai ősnagybácsi és az apai ős-nagynéni, azaz a dédnagyapa testvére és nővére, valamint az anyai ősnagybácsi és az anyai ős-nagynéni, azaz a dédnagymama testvére és nővére; továbbá a férfi
unokatestvérek fia és lánya, valamint a női unokatestvérek fia és lánya, hasonlóképpen más
férfi és női unokatestvérek, valamint ez utóbbiak fiai és lányai mindkét oldalról, és azok, akik
mindkét nemből származnak, és fokban az unokatestvérek mellett állnak; ezek a nagyapai
nagybácsi és a nagyapai nagynéni, valamint a nagyanyai nagybácsi és a nagyanyai nagynéni
fiai és lányai:
369. Ulpianus, Az ediktumról, XLVI. könyv.
Vagyis annak az apának a férfi és női unokatestvérei, akinek a rokonságáról van szó, vagy az
apa testvérének gyermekei.
370. Gaius, A tartományi ediktumról, VIII. könyv.
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In the sixth degree, in the direct ascending line, are the great-great-great-great-grandfather and
the great-great-great-great-grandmother. In the direct descending line are the great-greatgreat-great-grandson and the great-great-great-great-granddaughter; and in the collateral line,
the great-great-grandson and the great-great-granddaughter of the brother and sister; és ezek
sorrendjében az ük-ük-apai nagybácsi és az ük-ük-apai nagynéni, azaz az ük-ük-apai nagyapa
testvére és nővére; és az ük-ük-anyai nagybácsi és az ük-ük-anyai nagynéni, azaz az ük-ükanyai nagyanya testvére és nővére. Hasonlóképpen a dédapai nagybácsi és a dédapai nagynéni
unokája és unokája, valamint a dédanyai nagybácsi és a dédanyai nagynéni unokája. Továbbá
mindkét nemű első unokatestvérek unokája és unokája, valamint a dédapai nagybácsi és a
dédapai nagynéni, valamint a dédanyai nagybácsi és a dédanyai nagynéni fia és lánya;
valamint mindkét oldalról az unokatestvérek gyermekei, akiket helyesen az első
unokatestvérek utódainak neveznek.
371. Az elmondottakból eléggé nyilvánvaló, hogy hányan lehetnek a hetedik fokon.
372. Arról sem szabad megfeledkeznünk, hogy a felmenő és a leszálló ági rokonokat mindig
meg kell duplázni; mert úgy értjük, hogy anyai és apai ágon egyaránt van nagyapa és
nagymama, valamint mindkét nem unokái, a fiúgyermekek és a leánygyermekek; és ezt a
sorrendet kell követni minden fokon, mind felmenő, mind leszálló ágon.
373. Modestinus, Pandects, XII. könyv.
Ami a mi jogunkat illeti, nem könnyű a hetedik fokon túlmenni, amikor a természetes
rokonságra vonatkozó kérdés merül fel, mivel a természet aligha engedi meg, hogy a rokonok
léte ezen a fokon túlra terjedjen.
374. A "rokonok" kifejezés feltehetően abból a tényből ered, hogy a rokonok egy ősöktől
származnak, vagy közös eredettel vagy születéssel rendelkeznek.
375. A rómaiak közötti kapcsolat kétféleképpen értendő, mert egyes kapcsolatok a polgári,
mások a természeti jogból származnak, és néha a kettő egybeesik, így a természeti és a polgári
jog általi kapcsolat egyesül. És valóban, a természetes kapcsolat a polgári nélkül is felfogható,
és ez vonatkozik egy olyan nőre, akinek törvénytelen gyermekei vannak. A polgári kapcsolat
azonban, amelyről azt mondják, hogy törvényes, a Természetes Törvény nélkül,
örökbefogadással keletkezik. A kapcsolat mindkét jog szerint fennáll, ha az egyesülés
törvényesen kötött házasság révén jön létre. A természetes kapcsolatot a megismerés
kifejezéssel jelöljük; a polgári kapcsolatot azonban, bár nagyon helyesen lehet ugyanezzel a
névvel jelölni, pontosabban agnációnak nevezzük, ami a férfiak által levezetett kapcsolatra
utal.
376. Mivel a rokonsági kapcsolatban álló személyekkel kapcsolatban bizonyos különleges
jogok léteznek, nem idegen a témától, hogy röviden kitérjünk erre a kapcsolatra. A rokonsági
kapcsolatban álló személyek a férj és a feleség rokonai, akiket azért neveznek így, mert két,
egymástól eltérő kapcsolat a házasság révén egyesül, és az egyik a másikra száll át. A
rokonság ugyanis a házasságból ered.
377. A rokonsági viszonyok a következők: após, anyós, vej, meny, meny, mostohaapa,
mostohaanya, mostohafiú és mostohalány.
378. A rokonságnak nincsenek fokozatai.

1870

379. A férj vagy a feleség apját apósnak, bármelyikük édesanyját pedig anyósnak nevezik. A
görögöknél a férj apját hekurosznak, az anyját pedig hekurának, a feleség apját penverosznak,
az anyját pedig penverának nevezték. A fiú feleségét menynek, a lány férjét vejnek nevezték.
A második feleséget az előzőtől született gyermekek mostohaanyjának nevezik, az olyan anya
férjét, akinek előző férjétől gyermekei vannak, mostohaapának, és a bármelyiküktől született
gyermekeket mostohafiaknak, a mostohalányokat pedig mostohalányoknak nevezik; az após
is nevezhető a feleségem apjának, én pedig a vejének. A feleségem nagyapját nagyapósomnak
nevezik, én pedig az unokája vagyok; másrészt az apám a feleségem apósa, ő pedig a menye,
a nagyapám pedig az ő nagyapósa, ő pedig a menye; hasonlóképpen, a feleségem nagyanyja
az én nagyanyósom, és én az ő unokája vagyok; és az én anyám a feleségem anyósa, és ő az ő
menye; és az én nagyanyám az ő nagyanyósa, és az én feleségem az ő unokája. A feleségem
mostohafia a volt férjének a fia, és én vagyok a mostohaapja; másrészt a feleségemről azt
mondják, hogy mostohaanyja azoknak a gyermekeknek, akiket egy volt feleségemtől kaptam,
és az én gyermekeim az ő mostohagyermekei. A férj testvére a feleségének sógora, és a
görögök dayr-nek nevezik, ahogyan Homérosz állítja. A férj nővére a feleség sógornője, akit a
görögök galosznak neveznek. Két testvér feleségét sógornőnek nevezik, amelyet a görögöknél
einateresnek neveznek, és amelyet Homérosz is említ.
380. Helytelen, ha az ilyen személyek kölcsönösen házasságot kötnek, mert rokonságuk miatt
a szülők és a gyermekek viszonyában állnak egymással.
381. Nem szabad elfelejteni, hogy sem a rokonság, sem a rokonság nem állhat fenn, ha a
rokonságot eredményező házasságot a törvény nem tiltja.
382. A felszabadítottak és a felszabadított nők rokonság révén kapcsolódhatnak egymáshoz.
383. Az örökbefogadott vagy emancipált gyermek megtartja a rokonsági és rokonsági
kapcsolatokat, amelyekkel korábban rendelkezett, de elveszíti az öröklési jogokat. A család
tekintetében azonban, amelybe örökbefogadással került, senki más nem rokon, csak az
örökbefogadó apja és azok, akiknek a rokona lesz. Senki, aki az örökbefogadó családhoz
tartozik, nem rokonsági kapcsolatban áll vele.
384. Bárki, akit eltiltottak a tűztől és a víztől, vagy aki bármilyen módon elvesztette polgári
jogait, úgy, hogy elveszítette szabadságát és állampolgárságát, az elveszíti minden olyan
rokoni és rokoni kapcsolatát is, amellyel korábban rendelkezett.
385. Paulus, Plautiusról, VI. könyv.
Ha emancipálom a vér szerinti fiamat, és örökbe fogadok egy másikat, nem lesznek testvérek.
Arrianus azt mondja, hogy ha fiam halála után örökbe fogadom Titiust, akkor az elhunyt
testvérének tekintendő.
386. Ulpianus, A Lex Julia et Papia, V. könyv.
Labeo azt mondja, hogy az unokám felesége, a lányom fia az unokám.
387. A jegyesek a vej és a meny fogalmába tartoznak, és az ilyen személyek szülei is az após
és az anyós fogalmába tartoznak.
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388. Scaevola, Szabályok, IV. könyv.
Egy olyan nő törvénytelen gyermeke, akit később feleségül veszek, ugyanúgy a mostohafiam,
mint az, akinek az anyja korábban ágyaséletet élt egy férfival, és később egy másik férfihoz
ment feleségül.
389. Pomponius, Enchiridion, I. könyv.
Servius nagyon helyesen mondja, hogy az após és az anyós, a vő és a meny kifejezés is az
eljegyzésből származik.
390. Paulus, Mondatok, IV. könyv.
A közvetlen kapcsolat két részre oszlik, az egyik a felmenő, a másik a lemenő. A felmenő
vonalból, valamint a másodfokból is származnak mellékvonalak. Egy külön Könyvben
részletesebben kifejtettünk mindent, ami mindezekre vonatkozik.
391. Ugyanaz, A fokozatokról és rokonságokról és azok különböző elnevezéseiről.
A jogban jártas személynek ismernie kell a rokonsági és a rokonsági fokokat, mivel a
törvények szerint a vagyon és a gyámság a szokás szerint a legközelebbi rokonra száll. A
praetor azonban ediktumával a legközelebbi rokonra ruházza a birtokot. Továbbá a
büntetőperekre vonatkozó törvény értelmében nem kényszeríthetnek minket arra, hogy
akaratunk ellenére tanúvallomást tegyünk a velünk rokonságban álló személyek és rokonok
ellen.
392. Úgy tűnik, hogy a megismerés kifejezés egy görög szóból származik, mivel a görögök
suggneisnek nevezték azokat a személyeket, akiket mi rokonoknak nevezünk.
393. Azok a rokonok, akiket a Tizenkét Tábla Törvénye rokonoknak nevez, de az utóbbiak
valójában az apán keresztül ugyanabból a családból származnak. Azokat, akikkel a nők révén
vagyunk rokonok, csak rokonoknak nevezik.
394. A legközelebbi rokonokat a rokonok között "sajátoknak" nevezik.
395. Ugyanaz a különbség van az agnátok és a rokonok között, mint a nemzetség és a faj
között. Az agnátus egyben rokon, de a rokon nem agnátus; mert az egyik polgári, a másik
természetes megnevezés.
396. Ezt a kifejezést, vagyis a rokon értelműeket még a rabszolgákra vonatkozóan is
használjuk. Ezért beszélünk a rabszolgák szüleiről, gyermekeiről és testvéreiről; de a
rokonságot a szolgatörvények nem ismerik el.
397. A megismerés eredete egyedül a nőktől származik, mert az a testvér, aki csak ugyanattól
az anyától született; de ahol a személyeknek ugyanaz az apjuk, de különböző anyjuk van, ott
agnatikusak.
398. A felmenőket az ük-ük-ük-ük-ük-ük-ük-ük-ük-apákig a rómaiaknál külön nevekkel
jelölik, az ezen a fokon túli rokonokat, akiknek nincs külön megjelölésük, ősöknek nevezik.
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Hasonlóképpen, az ük-ük-ük-ük-ük-ük-ük-ük-unokáig visszamenőleg a gyermekeknek is
különleges nevük van, és azokat, akik ezen a fokon túl vannak, utódoknak nevezik.
399. Vannak rokonok az oldalági fokon is, mint testvérek és leszármazottaik, valamint apai és
anyai nagynénik.
400. Amikor felmerül a kérdés, hogy milyen fokú rokonság áll fenn egy személy és egy másik
között, azzal kell kezdenünk, akinek a rokonságáról van szó; és ha a közvetlen felmenő vagy
leszálló ágban a felsőbb vagy alsóbb fokon áll, könnyen megállapíthatjuk a rokonságot, ha
követjük a sort felfelé vagy lefelé, ha a különböző fokozatokon keresztül felsoroljuk
mindazokat, akik a legközelebbi rokonok. Mert aki a legközelebbi rokona annak a
személynek, aki a következő fokon áll hozzám képest, az a második fokon áll hozzám képest;
és hasonlóképpen a szám minden további személlyel növekszik. Ugyanígy kell eljárni az
oldalági sorban lévő fokozatokkal kapcsolatban is. Ezért egy testvér a második fokon van,
mivel az apát és az anyát, akitől a rokonsága származik, elsőnek számítják.
401. A fokozatok a létrákhoz vagy lejtős helyekre való hasonlóságukról kapták a nevüket, így
úgy emelkedünk felfelé, hogy egyikről a másikra lépünk, vagyis olyanhoz jutunk, amelyik
mintegy a másikból ered.
402. Tekintsük most az egyes fokozatokat külön-külön.
403. A rokonság első fokán, a felmenő vonalban két személy van, az apa és az anya; a
közvetlen leszálló vonalban szintén két személy van, a fiú és a lány, akiknek száma több is
lehet.
404. A második fokozatban tizenkét személy szerepel, nevezetesen a nagyapa, azaz az apa
apja és az anya, valamint a nagymama, mind apai, mind anyai ágon. A testvér is úgy értendő,
hogy az egyik vagy másik szülőhöz tartozik, vagy csak az anyához, vagy csak az apához,
vagy mindkettőhöz. Ez azonban nem növeli a számot, mert nincs különbség aközött, akinek
ugyanazok a szülei, és aközött, akinek csak az apja ugyanaz, kivéve, hogy az előbbinek
ugyanazok az apai és anyai rokonai. Ezért az eredmény, ami a különböző szülőktől
születetteket illeti, az, hogy a testvérem testvére nem lehet a rokonom. Mert tegyük fel, hogy
nekem csak ugyanazon apától van egy testvérem, neki pedig ugyanazon anyától van egy, a
kettő testvér, de a másik nem az én rokonom. A testvér rokonságát ugyanúgy számítják ki,
mint a testvérét. Az unoka rokonsága szintén kétféleképpen értendő, mert egy fiú fia, vagy
egy lány fia.
405. Harminckét személy szerepel a harmadik fokozatban. A dédnagyapa kifejezés
négyféleképpen értendő, mert ő az apai nagyapa vagy az anyai nagyapa, vagy az apai
nagyanya vagy az anyai nagyanya apja; a dédnagyanya kifejezés szintén négyféle személyt
foglal magában, mert ő vagy az anyai nagyapa vagy az apai nagyanya anyja, vagy az anyai
nagyapa vagy az anyai nagyanya anyja.
Az apai nagybácsi (azaz az apa testvére) kifejezés kettős értelemben is értendő, azaz akár
ugyanaz az apja, akár ugyanaz az anyja volt. Az én apai nagyanyám ment hozzá az apádhoz,
és tőle születtél te; vagy a te apai nagyanyád ment hozzá az én apámhoz, és tőle születtem én;
én tehát az apai nagybátyád vagyok, és te az enyém. Ez történik ott, ahol két nő egymás fiát
veszi feleségül, mert a tőlük született fiúgyermekek egymás apai nagybátyjai, a női
gyermekek pedig egymás anyai nagynénjei. Ha egy férfi férjhez adja a fiát egy olyan nőhöz,
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akinek a lányát ő maga vette feleségül, akkor a fiatalember apjától született fiúgyermekek a
lány anyjától születetteket unokaöccsüknek, a lány anyjától születetteket pedig a többieket
apai nagybátyjuknak, a többieket pedig apai nagynéniknek nevezik. Az anyai nagybácsi az
anya testvére, és ugyanaz mondható el róla, amit az apai nagybácsira vonatkozólag
megállapítottunk; mert ha két férfi egymás lányait veszi feleségül, a tőlük született
hímneműek kölcsönösen anyai nagybácsik lesznek, a nőneműek pedig kölcsönösen anyai
nagynénik. És ugyanezen szabály szerint, ha az egyik házasságból hímek, a másikból pedig
nőstények születnek, a hímek a nőstények anyai nagybátyjai, a nőstények pedig a hímek anyai
nagynénjei lesznek. Az apai nagynéni az apa testvére, és rá a fentebb említettek vonatkoznak.
Az anyai nagynéni az anya testvére, és ugyanígy rá is vonatkozik az előbbiekben
elmondottak.
Nem szabad elfelejteni, hogy míg az apa és az anya testvéreit apai nagybácsinak és
nagynéninek, illetve anyai nagybácsinak és nagynéninek nevezik, addig a testvérek fiait és
lányait nem nevezik külön a rokonságukat jelölő névvel, hanem csupán a testvérek fiainak és
lányainak nevezik őket. A következőkben be fogjuk mutatni, hogy ez a leszármazottaikra is
igaz. A dédunoka és dédunoka kifejezéseket is négyféleképpen értelmezzük, mert vagy egy
unokától származnak a fia által, vagy egy unokától a lánya által; vagy egy unokától a fia által,
vagy egy unokától a lánya által.
406. A negyedik fokozatba nyolcvan személy tartozik. A dédnagyapa olyan kifejezés, amely
nyolc személyre terjed ki, mert vagy az apai dédapa apja, vagy az anyai dédapa apja, akiket,
mint mondtuk, mindkettőt kettős értelemben kell érteni; vagy az apai dédnagyanya apja, vagy
az anyai dédnagyanya apja, amelyek mindegyikét szintén kettős jelentéssel értjük. A
dédnagymama kifejezés nyolc személyt is magában foglal, mert ő az apai dédnagyapa vagy az
anyai dédnagyapa anyja; vagy az apai dédnagymama vagy az anyai dédnagymama anyja. Az
apai dédnagybácsi a nagyapa testvére, és kétféleképpen is felfogható nagyapának és
testvérnek, ezért ez a kifejezés négy személyt foglal magában; mivel lehet az apai vagy az
anyai nagyapa testvére, vagyis származhat ugyanattól az apától, azaz a dédnagyapától, vagy
csak ugyanattól az anyától, azaz a dédnagyanyától. Sőt, aki a nagybátyám, az az apám vagy az
anyám nagybátyja. Az apai dédnagynéném a nagyapám nővére, és a nagyapa kifejezést,
valamint a nővér kifejezést (ahogy fentebb már említettük) két különböző módon
értelmezzük, ezért ebben az esetben a dédnagynéni kifejezést négy különböző személyre
értjük. Hasonlóképpen, aki apám vagy anyám apai nagynénje, az lesz az apai dédnagynéném.
Az anyai dédnagybácsi a nagymama testvére, és ugyanezen szabály szerint négy személyt
foglal magában ez az elnevezés, és az én anyai dédnagybátyám az apám vagy anyám anyai
nagybátyja. Az anyai dédnagynéni a nagymama testvére, és ugyanezen szabály szerint ezt a
kifejezést négyféleképpen kell érteni; mert aki apám vagy anyám anyai nagynénje, az az én
anyai dédnagynénim. Ugyancsak ebben a fokban vannak a testvérek vagy első unokatestvérek
gyermekei mindkét nemből. Ezek a testvéreknek vagy nővéreknek született gyermekek,
akiket egyes hatóságok a következőképpen különböztetnek meg: a testvéreknek születetteket
apai első unokatestvéreknek nevezik, a testvérnek vagy nővérnek születetteket pedig amitini
és amitinse, a két testvérnek született mindkét nemű gyermekeket pedig leszármazásuk
alapján unokatestvéreknek nevezik. Trebatius szerint sok hatóság az összes ilyen gyermeket
unokatestvérnek nevezi. Tizenhat különböző személyt foglal magában ez az elnevezés;
nevezetesen egy apai nagybácsi fiát és leányát kétféleképpen nevezik meg, ahogyan fentebb
említettük; mert az apám testvére lehet, hogy vele együtt csak közös apától vagy közös
anyától származik. Az apai nagynéni fia és lánya, valamint az anyai nagybácsi fia és lánya, az
anyai nagybácsi fia és lánya, valamint az anyai nagynéni fia és lánya, valamint az apai
nagynéni, az anyai nagybácsi és az anyai nagynéni kifejezések e szabály szerint kettős
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jelentésűek. Egy testvér unokája és unokája szintén ebbe a fokozatba tartozik. Mivel azonban
a testvér, nővér, unoka és unokája kifejezések kettős értelemben értendők, tizenhat személy
tartozik ide; nevezetesen a testvér fiától született unoka és a testvér lányától született unoka
ugyanattól az apától; a fiúnak született unoka és a testvérnek ugyanazon anyától, de más
apától született lányának unokája; a fiúnak született unoka és a testvérnek ugyanazon apától
született lányának unokája, valamint a fiúnak vagy a testvérnek ugyanazon anyától, de más
apától született lányának unokája. E szabály szerint nyolc személy van, és további nyolc jön
még hozzá, ha a testvértől született unokákat és unokákat is beleszámítjuk. Ráadásul a
testvérem unokája és unokája a dédnagybátyjának nevez. A testvéreim unokái és az én
unokáim unokatestvéreknek nevezik egymást. Dédunoka és dédunoka a dédunoka fia és
lánya; unoka vagy unoka unokája vagy unokája, dédunoka és dédunoka unokája vagy
unokája, dédunoka és dédunoka fia vagy lánya; értve ezalatt, hogy az unoka azért ilyen, mert
a saját fiam vagy lányom fia, és az unokám azért ilyen, mert a fiam vagy lányom lánya; így
egy-egy fokonként leszármazunk minden egyes személyhez a következők szerint: a fiam, az
unokám, a dédunokám, a dédunokám; a fiam, az unokám, a dédunokám, a dédunokám; a
fiam, az unokám, a dédunokám, a dédunokám; a fiam, az unokám, a dédunokám, a
dédunokám; a fiú, az unoka, a dédunoka, a dédnagyunoka; a fiú, az unoka, a dédunoka, a
dédnagyunoka; a fiú, az unoka, a dédunoka, a dédnagyunoka; a fiú, az unoka, a dédunoka és a
dédnagyunoka. A leánytól való leszármazás kiszámításakor ugyanezeket a személyeket
sorolják fel, és így tizenhatot tesznek ki.
407. A hundred and eighty-four persons are included in the fifth degree, as follows, the greatgreat-great-grandfather, and the great-great-great-grandmother. The great-great-greatgrandfather is the father of the great-great-grandfather, or the great-great-grandmother; the
grandfather of the great-grandfather or the great-grandmother; the great-great-grandfather of
the father or the mother. Ez az elnevezés tizenhat személyt foglal magában, a felsorolás a
férfiak és a nők esetében is megtörténik, hogy minden így megjelölt személyhez eljussunk;
nevezetesen az apa, a nagyapa, a dédnagyapa, a dédnagyapa, a dédnagyapa, a dédnagyapa; az
apa, a nagyapa, a dédapa, a dédnagyapa, a dédnagyapa, a dédnagyapa; az apa, a nagyapa, a
dédnagyapa, a dédnagyapa, a dédnagyapa, a dédnagyapa ; az apa, a nagyapa, a dédnagymama,
a dédnagymama, a dédnagymama, a dédnagymama ; az apa, a nagymama, a dédnagymama, a
dédnagymama, a dédnagymama; az apa, a nagymama, a dédnagypapa, a dédnagymama, a
dédnagypapa; az apa, a nagymama, a dédnagymama, a dédnagypapa, a dédnagypapa; az apa,
a nagymama, a dédnagymama, a dédnagypapa, a dédnagypapa. A felsorolás az anyai ágon
ugyanígy történik. Az ük-ük-ük-ük-nagymama kifejezés ugyanezen szabály szerint
ugyanannyi személyt, azaz tizenhatot foglal magában. Az ük-ük-ük-apai nagybácsi a
dédnagyapa testvére, vagy az apa vagy az anya apai nagybátyja. E név alatt nyolc személyt
sorolnak fel a következők szerint: az apa, a nagyapa, a dédnagyapa, a dédnagyapa, a
dédnagyapa testvére; az apa, a nagyapa, a dédnagyapa, a dédnagyapa, a dédnagyapa testvére ;
az apa, a nagymama, a dédnagyapa, a dédnagyapa, a dédnagyapa testvére; az apa, a
nagymama, a dédnagyapa, a dédnagyapa testvére.
A számítás során az anyától a dédnagyapjáig ugyanannyian vannak. Mielőtt azonban
megemlítenénk a dédapa testvérét, előtte a dédnagyapát helyezzük el, abból az okból (ahogy
fentebb már említettük), hogy nem juthatunk el ahhoz, akinek a rokonságáról van szó, hacsak
nem haladunk át azokon, akiktől származik, az anyai dédnagybácsin, vagyis a dédanyának, az
apa vagy az anya anyai dédnagybátyjának a testvérén. Ugyanezzel a számítási módszerrel
ebben az esetben is nyolc személyt számolunk ki, csakhogy ezzel a változtatással a
dédnagymama testvérét vezetjük be.
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Az apai dédnagynéni a dédnagyapa nővére, az apai vagy anyai dédnagynéni pedig az apai
vagy anyai dédnéni. Ebben az esetben ugyanazok a személyek felsorolása történik, mint
korábban, azzal a különbséggel, hogy a dédnagyapa nővére utolsóként kerül bemutatásra. Az
anyai dédnagynéni a dédnagymama nővére, az apai vagy anyai dédnagynéni pedig az apai
vagy anyai dédnéni. Ebben az esetben a személyek száma ugyanaz, azzal a különbséggel,
hogy a dédnagymama nővére kerül utoljára. Egyes hatóságok mindazokat, akiket említettünk,
az apai dédnagybácsitól származóként a következőképpen jelölik: apai nagybácsi, anyai
nagybácsi, apai nagynéni, anyai nagynéni; akiket én így jelölök meg, azok a testvérük vagy
testvérük dédunokájának neveznek.
Ebbe a fokozatba tartozik még az apai dédnagybácsi fia és lánya, akik a nagyapa
testvérének fia és lánya, a dédunoka vagy dédunoka unokája és unokája a fiaik vagy lányaik
által, valamint az apa vagy az anya első unokatestvére. Ebben az esetben is nyolc személyt
számolunk; azon oknál fogva, hogy a nagyapa és a testvér (mint már említettük),
kétféleképpen létezhet ebben a minőségben, és ezért az apai dédnagynéni fia vagy lánya jelleg
négy személyhez tartozik; az apai dédnagynéni fia és lánya a nagyapa testvérének fia és lánya,
az unoka vagy unokája pedig a dédnagyapa vagy a dédnagymama lánya, valamint az apa vagy
az anya unokatestvérei által; a személyek száma megegyezik a fentebb említettekkel. Az
anyai dédnagybácsi fia és lánya a nagymama testvérének fia és lánya, vagy az unoka és
unokája a fiú által, valamint az apa vagy az anya férfi és női unokatestvérei; a személyek
száma pedig megegyezik a fentiekben megadottakkal. Az anyai dédnagynéni fia és lánya,
vagyis a nagymama testvérének gyermekei, a dédapa vagy dédnagymama lányától az unoka
és unokája, valamint az apa vagy az anya unokatestvérei ugyanezen számítás szerint.
Azokat a személyeket, akiket az imént felsoroltunk az apai nagybácsi fiától kezdve, és
akiknek rokonságával kapcsolatban kérdés merülhet fel, helyesen unokatestvéreknek
nevezzük, mert ahogy Massurius mondja, azt a személyt, akit valaki az unokatestvéréhez
legközelebb állónak nevez, aki apjának vagy anyjának unokatestvére, az unokatestvér fiának
vagy lányának nevezi. Az apai nagybácsi unokája és unokája az apai nagyapa vagy az apai
nagymama dédunokája és dédunokája, akik egy fiú unokától vagy egy unokától származnak,
és az unokatestvérek gyermekei.
Ezek közé nyolc személy tartozik, azaz négy unoka és négy unoka, mivel az apai nagybácsi
fogalma kettős jelentésű, és az unoka vagy az unoka megduplázódik, amennyiben a kétféle
nagybácsiról van szó. Az apai nagynéni unokája vagy unokája az apai nagyapa vagy
nagymama unokájának vagy unokájának született dédunokája és dédunokája, az
unokatestvérek fiai és lányai; és a számuk megegyezik. Az anyai nagybácsi unokája és
unokája az anyai nagyapa vagy nagymama dédunokája és dédunokája. A többi ugyanaz, mint
az apai nagybácsi unokája vagy unokája esetében (az anyai nagynéni unokája és unokája, azaz
a dédunoka dédunokája az anyai nagyapa vagy nagyanya unokája vagy unokája által; és a
személyek száma ugyanaz).
Mindazok, akiket az imént említettünk az apai nagybácsi unokájától kezdve, abban az
esetben, ha a rokonsági viszonyról van szó, az unokatestvér soron következőnek tekintendők,
mivel ő az apa vagy az anya unokatestvére. A testvér dédunokája és dédunokája: ebben a
fokozatban tizenhat személy szerepel, a testvér fogalma kétféleképpen értendő, a dédunoka és
a dédunoka pedig egyenként négyféleképpen (amint azt korábban említettük). A testvér
dédunokájának és dédunokájának a fokozata szintén tizenhat személyt foglal magában. A
dédunoka és a dédunokája a dédunoka és a dédunokája gyermekei, a dédunoka vagy a
dédunokája unokája és unokája, az unoka vagy az unokája dédunokája és dédunokája; a fia
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vagy a lánya dédunokái. Harminckét személyt foglal magában ez a megnevezés, mivel a
dédunoka tizenhatot, a dédunoka pedig ugyanennyi személyt foglal magában.
408. Négyszáznegyvennyolc személy szerepel a hatodik fokozatban, az alábbiak szerint: the
great-great-great-great-grandfather, the great-great-great-grandfather of the father, or mother,
the great-great-grandfather, the grandfather or grandmother, the great-grandfather of the
great-grandfather or great-grandmother, a dédnagyapa vagy a nagymama nagyapja, és a
dédnagyapa vagy a nagymama nagyapja, és a dédnagyapa vagy a dédnagymama apja. Őt
nevezik nagyapának harmadik fokon. Harminckét személy tartozik ebbe az osztályba. For the
number to which the great-great-great-grandfather belongs must be doubled, a change being
made with reference to each person, so far as the relation of great-great-great-grandfather is
concerned; so that there are sixteen ways of being the father of the great-great-greatgrandfather, and as many of being the father of the great-great-great-great-grandmother.
The term great-great-great-great-grandmother likewise includes thirty-two persons, the
paternal great-great-uncle, that is to say the brother of the great-great-grandfather, the son of
the great-great-great-grandfather and mother, the paternal great-great-uncle of the father or
mother. A tizenhat említett személy, akiket a fogalom magában foglal, a következő: az apa, a
nagyapa, a dédnagyapa, a dédnagyapa, a dédnagyapa, a dédnagyapa testvére; az apa, a
nagyapa, a dédnagyapa, a dédnagyapa, a dédnagyapa, a dédnagyapa testvére ; az apa, a
nagyapa, a dédnagyapa, a dédnagyapa, a dédnagyapa, a dédnagyapa, a dédnagyapa testvére;
az apa, a nagyapa, a dédnagyapa, a dédnagyapa, a dédnagyapa, a dédnagyapa testvére; az apa,
a nagymama, a dédnagyapa, a dédnagyapa, a dédnagyapa, a dédnagyapa, a dédnagyapa
testvére; az apa, a nagymama, a dédnagyapa, a dédnagyapa, a dédnagyapa, a dédnagyapa, a
dédnagyapa testvére; az apa, a nagymama, a dédnagymama, a dédnagypapa, a dédnagypapa, a
dédnagypapa testvére; az apa, a nagymama, a dédnagymama, a dédnagypapa, a dédnagypapa,
a dédnagypapa testvére.
Ugyanennyi szerepel az anyai oldalon is. Az anyai dédnagybácsi, azaz a dédnagymama
testvére, és az apa vagy az anya anyai dédnagybátyja. A személyek sorrendje megegyezik a
fent említettekkel; az egyetlen változás az, hogy a dédnagyapa testvére helyett a dédnagyanya
testvére kerül bevezetésre. Az apai dédnagynéni az üknagyapa testvére, az anyai dédnagynéni
pedig az anya dédnagynénje; a többiek pedig a szokásos sorrendben haladnak, mint az apai
dédnagybácsi esetében, azzal a különbséggel, hogy az üknagyapa testvére helyett az
üknagyapa testvére kerül be. Az anyai dédnagynéni az üknagymama testvére, az apai vagy
anyai dédnagynéni pedig az apai vagy anyai dédnagynéni, és a többi fokozat a fentiek szerint
halad, azzal a különbséggel, hogy az utolsóban az üknagymama testvére helyett az
üknagymama testvére kerül bevezetésre.
Egyes hatóságok a következő konkrét nevekkel jelölik mindazokat, akiket az apai
dédnagybácsitól, az anyai dédnagybácsitól, az apai dédnagybácsitól, az apai dédnagynénitől
és az anyai dédnagynénitől eredeztetünk; ezért ezeket a kifejezéseket megkülönböztetés
nélkül használjuk. Azok, akiket ezekkel a nevekkel jelölök, a testvérük vagy a testvérük
dédunokájának neveznek. Az apai dédnagybácsi fia és lánya a dédnagyapa testvérének fia és
lánya, a dédnagyapa által a fia révén a dédnagyapa unokája és unokája vagy dédnagymama
unokája. Ebbe az osztályba tizenhat személy tartozik, a felsorolás ugyanúgy történik, mint az
ötödik fokozatnál, amikor az apai dédnagybácsik rokonságát magyaráztuk; csak eggyel több
fiúval vagy leánygyermekkel, mert ebbe az osztályba ugyanannyi személyt kell bevonni, mint
az apai dédnagybácsikéba, azaz nyolcat. A leány személyére vonatkozólag a számított szám
ugyanaz, mint a fent említett; az apai dédnagynéni fia és leánya a dédnagyapa nővérének

1877
gyermekei, az unoka és az unoka pedig a dédnagyapától vagy a dédnagyanyától a
dédnagyapán keresztül egy leány által. Ebben az esetben a személyeket ugyanezen szabály
szerint számoljuk ki. Az anyai dédnagybácsi fia és lánya a dédnagyapa és a dédnagymama
gyermekei, valamint a dédnagyapa unokái, illetve a dédnagymama a dédnagymamán
keresztül egy fiú által. A felsorolást ebben az esetben ugyanúgy kell elvégezni, mint az apai
dédnagybácsi fiának és lányának felsorolását. Az anyai dédnagynéni fia és lánya a
dédnagymama testvérének fia és lánya, valamint a dédnagyapa és a dédnagymama unokája és
unokája a dédnagymama lányán keresztül, a személyek száma és meghatározása megegyezik
a fentiekkel.
Mindazok, akiket az apai dédnagybácsi fiától származóként említettünk, unokatestvérei a
nagyapának és a nagymamának, valamint annak a személynek a dédnagybátyjainak és
dédnagynénjeinek, akinek a rokonságáról van szó; és távoli unokatestvérei az apa vagy az
anya testvéreinek is mindkét oldalról. Egy apai dédnagybácsi és egy apai dédnagynéni, egy
anyai dédnagybácsi és egy anyai dédnagynéni unokája és unokája, amely osztályok
mindegyike hatvannégy személyt foglal magában. Mivel ugyanis a dédnagybácsi
személyének négy különböző jelentése van, az unokáé pedig kettő, az unokáról szólva a szám
megduplázódik, és aki megduplázódik, az meg is négyszereződik.
Az unokák esetében a szám szintén megduplázódik; és példaként megemlítünk egyet ezek
közül a felsorolások közül. Az apa, a nagyapa, a dédnagyapa, a nagyapa testvére, aki az apai
dédnagybácsi, a fia és az unokája, egy fiú által, valamint az unokája; az apa, a nagyapa, a
dédnagymama, a nagyapa testvére, aki az apai dédnagybácsi, a fia, az unokája a fia által,
valamint az unokája; az apa, a nagyapa, a dédnagyapa, a nagyapa apja, aki a lányának apai
nagybátyja, és az unokája a lánya által, hasonlóképpen az unokája; az apa, a nagyapa, a
dédnagyapa, a nagyapa testvére, aki az apai nagybátyja, a lánya, az unokája a lánya által, és
hasonlóképpen az unokája. Ugyanezen szabály szerint ugyanennyi van, az anyával kezdve,
vagyis ha az anyai nagyapa testvérének unokáit és unokáit számoljuk. Ugyanez vonatkozik az
apai dédnagynénire is, vagyis ha a nagyapa testvérének unokáit soroljuk fel. Ugyanez a
szabály vonatkozik az anyai dédnagybácsira is, vagyis a nagymama testvérére. Ugyanezen
szabály szerint történik a számítás az anyai dédnagynénire, azaz a nagymama testvérére
vonatkozóan; akitől a teljes hatvannégy leszármazottak száma származik. Ezek mindegyike
annak a személynek a dédapjának vagy dédanyjának a dédunokája vagy dédunokája, akinek a
rokonságáról van szó, ugyanannak a nagyapának vagy nagyanyának a testvérének vagy
testvérének az unokája vagy unokája.
Másrészt a nagyapa és a nagymama, az apai dédnagybácsi és az apai dédnagynéni, az
anyai dédnagybácsi és az anyai dédnagynéni ugyanannak a személynek. Továbbá ugyanannak
a személynek az apja és az anyja, és mindkettőnek a testvérei az unokatestvérek feletti fokon,
és ő az ő unokatestvérük, ők pedig az övéi.
Az apai nagybácsi dédunokája és unokája nyolc személyt foglal magában; mert mindkét
nemből tizenhat van; nevezetesen az apát, a nagyapát, az apai nagybácsit, az utóbbi fiát, az
unokáját egy fiú révén, a dédunokáját a fián keresztül egy unokája révén, és a dédunokáját; az
apa, a nagymama, az apai nagybácsi, az apai nagybácsi fia, az unokája a fia révén, a
dédunokája az unokája révén a fia révén, és a dédunokája; az apa, a nagyapa, az apai
nagybácsi, az apai nagybácsi lánya, a lánya által született unokája, a lánya fia által született
dédunokája, és a dédunokája ; az apa, a nagyanya, az apai nagybácsi, az apai nagybácsi lánya,
a lánya által született unokája, a lánya által született dédunokája, és a dédunokája; az apa, a
nagyapa, az apai nagybácsi, az apai nagybácsi fia, a lánya fia által született unokája, a lánya
fiától született dédunokája, és a dédunokája; az apa, a nagymama, a dédnagybácsi, a
dédnagybácsi fia, a fia által született unokája, a fia által született dédunokája, és a dédunokája;
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az apa, a nagyapa, a dédnagybácsi, a dédnagybácsi lánya, a lánya által született unokája, a
lánya által született dédunokája, valamint a dédunokája ; az apa, a nagymama, az apai
nagybácsi, az apai nagybácsi lánya, a lánya által született unokája, a lánya által született
dédunokája, az apai nagynéni által született dédunokája és dédunokája. Ugyanezen szabály
szerint ez az osztály ugyanannyi személyt tartalmaz, ha az apai nagybácsi helyébe az apai
nagynéni lép. Ez vonatkozik az anyai nagybácsi dédunokájára és dédunokájára is, ez utóbbit
az apai nagybácsi helyett bevezetve. Az apai nagynéni dédunokája és dédunokája, és ebben az
esetben az apai nagybácsi helyett az anyai nagynéni szerepel, és ugyanannyi személyt
találunk. Mindannyian unokái vagy unokái annak az unokatestvérének, akinek a rokonságáról
van szó.
A testvérpár dédunokája és dédunokája hatvannégy személyt szül, amint az a fentiekből
kiderül. Az ük-ük-ük-ük-unoka és az ük-ük-ük-ük-ük-ük-unoka, a leány fia ük-ük-unokája
vagy ük-ük-ük-ük-unokája, valamint az ük-ük-ük-unoka ük-ük-unokája és ük-ük-ük-ük-ükunokája, és az ük-ük-ük-unoka ük-ük-unokája, vagy a dédunoka vagy a dédunoka
dédunokája, vagy a dédunoka vagy a dédunoka unokája és unokája, vagy a dédunoka vagy a
dédunoka leányának fia, vagy a dédunoka vagy a dédunoka leányának fia. Ezek a
megnevezések hatvannégy személyt foglalnak magukban, mivel az unoka harmadik fokon
harminckettőt, az unoka harmadik fokon ugyanennyit ad. A dédunokától kezdve ugyanis a
szám megnégyszereződik, így harminckettő lesz, mivel maga az unoka kifejezés két személyt
jelent, a dédunoka négyet, a dédunoka nyolcat, a dédunoka tizenhatot. Ezekhez jön még az
unoka és az unoka harmadik fokon, akik közül az egyik az ük-ük-ük-ük-unokának, a másik az
ük-ük-ük-ük-ük-ük-unokának születik. Ezenkívül ugyanez a megkettőződés történik minden
egyes fokon, mert a férfiakhoz hozzáadódnak a nőneműek, akiktől mindegyik szabályos
sorrendben származik, és a következőképpen vannak felsorolva: a fiú, az unoka, a dédunoka,
a dédunoka, a dédunoka, a dédunoka, a dédunoka, a dédunoka és a dédunoka; a lány, az
unoka, a dédunoka, a dédunoka, a dédunoka, a dédunoka, a dédunoka, a dédunoka, a
dédunoka és a dédunoka ; a lány, az unoka, a dédunoka, a déd- déd- dédunoka, a déd- déddéd- déd- dédunoka, a déd- déd- déd- dédunoka és a déd- déd- déd- déd- dédunoka; a fiú, az
unoka, a dédunoka, a dédunoka, a dédunoka, a dédunoka, a dédunoka, a dédunoka és a
dédunoka; a lány, az unoka, a dédunoka, a dédunoka, a dédunoka, a dédunoka, a dédunoka, a
dédunoka és a dédunoka; a fiú, az unoka, a dédunoka, a dédunoka, a dédunoka, a dédunoka, a
dédunoka, a dédunoka és a dédunoka-nagyunoka; a leány, a nagyfiú, a dédunoka, a dédunoka,
a dédunoka, a dédunoka, a dédunoka, a dédunoka, a dédunoka és a dédunoka-nagyunoka; a
fiú, az unoka, a dédunoka, a dédunoka, a dédunoka, a dédunoka, a dédunoka, a dédunoka, a
dédunoka és a dédunoka ; a lány, az unoka, a dédunoka, a dédunoka, a dédunoka, a dédunoka,
a dédunoka, a dédunoka, a dédunoka és a dédunoka; a fiú, az unoka, a dédunoka, a dédunoka,
a dédunoka, a dédunoka, a dédunoka, a dédunoka és a dédunoka-nagyunoka ; a leány, az
unoka, a dédunoka, a dédunoka, a dédunoka, a dédunoka, a dédunoka, a dédunoka, a
dédunoka és a dédunoka-nagyunoka; a fiú, az unoka, a dédunoka, a dédunoka, a dédunoka, a
dédunoka, a dédunoka, a dédunoka, a dédunoka és a dédunoka; a lány, az unoka, a dédunoka,
a dédunoka, a dédunoka, a dédunoka, a dédunoka, a dédunoka és a dédunoka; a fiú, az unoka,
a dédunoka, a dédunoka, a dédunoka, a dédunoka, a dédunoka, a dédunoka és a dédunoka; a
leány, az unoka, a dédunoka, a dédunoka, a dédunoka, a dédunoka, a dédunoka, a dédunoka, a
dédunoka és a dédunoka; a fiú, az unoka, a dédunoka, a dédunoka, a dédunoka, a dédunoka, a
dédunoka, a dédunoka, a dédunoka és a dédunoka; a lány, az unoka, a dédunoka, a dédunoka,
a dédunoka, a dédunoka, a dédunoka, a dédunoka, a dédunoka és a dédunoka; a fiú, az unoka,
a dédunoka, a dédunoka, a dédunoka, a dédunoka, a dédunoka, a dédunoka és a dédunoka; a
leány, az unoka, a dédunoka, a dédunoka, a dédunoka, a dédunoka, a dédunoka, a dédunoka, a
dédunoka, a dédunoka és a dédunoka; a fiú, az unoka, a dédunoka, a dédunoka, a dédunoka, a
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dédunoka, a dédunoka, a dédunoka és a dédunoka; a fiú, az unoka, a dédunoka, a dédunoka, a
dédunoka, a dédunoka, a dédunoka, a dédunoka és a dédunoka ; a lány, az unoka, a dédunoka,
a dédunoka, a dédunoka, a dédunoka, a dédunoka, a dédunoka, a dédunoka és a dédunoka; a
fiú, az unoka, a dédunoka, a dédunoka, a dédunoka, a dédunoka, a dédunoka, a dédunoka és a
dédunoka; a leány, az unoka, a dédunoka, a dédunoka, a dédunoka, a dédunoka, a dédunoka, a
dédunoka, a dédunoka és a dédunoka; a fiú, az unoka, a dédunoka, a dédunoka, a dédunoka, a
dédunoka, a dédunoka, a dédunoka és a dédunoka; a leány, az unoka, a dédunoka, a
dédunoka, a dédunoka, a dédunoka, a dédunoka, a dédunoka, a dédunoka, a dédunoka és a
dédunoka; a fiú, az unoka, a dédunoka, a dédunoka, a dédunoka, a dédunoka, a dédunoka, a
dédunoka és a dédunoka; a lány, az unoka, a dédunoka, a dédunoka, a dédunoka, a dédunoka,
a dédunoka, a dédunoka, a dédunoka, a dédunoka és a dédunoka; a fiú, az unoka, a dédunoka,
a dédunoka, a dédunoka, a dédunoka, a dédunoka, a dédunoka és a dédunoka; a lány, az
unoka, a dédunoka, a dédunoka, a dédunoka, a dédunoka, a dédunoka, a dédunoka és a
dédunoka; a fiú, az unoka, a dédunoka, a dédunoka, a dédunoka, a dédunoka, a dédunoka, a
dédunoka és a dédunoka ; a lány, az unoka, a dédunoka, a dédunoka, a dédunoka, a dédunoka,
a dédunoka, a dédunoka, a dédunoka, a dédunoka és a dédunoka; a fiú, az unoka, a dédunoka,
a dédunoka, a dédunoka, a dédunoka, a dédunoka, a dédunoka és a dédunoka; a lány, az
unoka, a dédunoka, a dédunoka, a dédunoka, a dédunoka, a dédunoka, a dédunoka, a
dédunoka, a dédunoka és a dédunoka.
409. A hetedik fokozatba százhuszonnégy személy tartozik, kezdve az ük-ük-ük-ük-üknagyapa és az ük-ük-ük-nagymama apjával és anyjával. These constitute in all a hundred and
twenty-eight persons, for there are as many fathers and mothers of the great-great-great-greatgrandfather as of the great-great-great-great-grandmother, and these make sixty-four. The
brother and the sister of the great-great-great-grandfather and the great-great-greatgrandmother are the son and daughter of the great-great-great-great-grandfather, the paternal
and maternal uncle and the paternal and maternal aunt of the great-great-grandfather and the
great-great-grandmother; az apai dédnagybácsi és az anyai dédnagybácsi, az apai dédnagynéni
és az anyai dédnagynéni a dédnagyapa és a dédnagymama ; a nagyapa vagy nagymama apai
dédnagybátyja, anyai dédnagybátyja, apai dédnagynénje és anyai dédnagynénje; az apa vagy
anya apai dédnagybátyja, anyai dédnagybátyja, apai dédnagynénje és anyai dédnagynénje.
Az ük-ük-ük-nagyapa testvéréhez kapcsolódó személyek száma harminckettő, mivel az ükük-ük-nagyapától tizenhatan származnak, és a testvér személyének megkettőződése miatt
szükségszerűen még ugyanennyivel többen vannak. Ugyanis az ük-ük-ük-ük-ük-apának
tizenhat testvérét úgy számítják ki, hogy az apjától származik, valamint tizenhatot az anyjától.
Hasonlóképpen az ük-ük-ük-ük-ük-ük-ük-apának a testvérei száma harminckettő. Ez összesen
hatvannégyet tesz ki, és ugyanennyit kell számítani az ük-ük-ük-ük-ük-ük-anyának a
testvéreire és a nővéreire is. Az apai dédnagybácsi fia és lánya az ük-ük-nagyapa unokája, az
unoka pedig a fia által, az ük-ük-nagyapa testvérének fia és lánya. Az apai dédnagynéni fia és
lánya az ük-ük-nagyapa unokája és unokája a lánya, a fia és lánya az ük-ük-nagyapa
testvérének fia és lánya. Az anyai dédnagynéni fia és lánya az ük-ük-ük-ük-nagyapa unokája
és unokája a fia, a fia és lánya az ük-ük-nagymama testvérének a fia és lánya. Az anyai
dédnagynéni fia és lánya a dédnagyapa unokája és unokája, az unokája által a lánya, a fia és
lánya a dédnagymama testvérének fia és lánya.
Mindezek a személyek, akiket úgy említettünk, mint akik az apai dédnagybácsi fiától
származnak, a dédnagyapa és a dédnagymama unokatestvérei, akiknek a rokonságáról van
szó, egy fokkal magasabb rendűek, mint a nagyapa és a nagymama unokatestvérei. E nevek
mindegyike tizenhat személyt foglal magában, mert ha az apai dédnagybácsi tizenhatot ad, a
fia és a lánya egyenként ugyanannyi további személy felsorolására ad okot; és mindazokból,
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amelyeket az apai dédnagybácsi fiára vezetünk vissza, ha nyolcat megszorozzuk tizenhatmal,
százhuszonnyolcat kapunk.
Az apai nagybácsi unokája kifejezés tizenhat személyt foglal magában. Ő ugyanis a
dédnagyapa és a dédnagymama dédunokája, és mivel a dédnagyapát nyolcszor számolják, az
unokák kétszer nyolcszor számolva alkotják a fent említett számot. Ugyanez a szabály
vonatkozik az apai dédnagybácsi unokájára is.
Ugyanezen szabály szerint az anyai dédnagybácsi unokája és unokája harminckét személyt
foglal magában. Az apai dédnagynéni unokája és unokája e besorolás szerint ugyanennyit
foglal magában. Ugyanez vonatkozik az anyai dédnagynéni unokájára és unokájára is, és így
mindezek esetében százhuszonnyolc személyt kapunk. Annak a személynek a nagyapja és
nagyanyja, akinek a rokonságáról van szó, az itt-előtt említett személyekkel az unokatestvérek
feletti rokonsági fokon áll, nevezetesen az apával, az anyával, valamint a férfi és női
unokatestvérekkel. Az, akinek a rokonsági fokáról van szó, az unokatestvérük, de alacsonyabb
fokon, és ahogy Trebatius mondja, ez azért történik, hogy jelezze, hogy rokonok; és ennek
okaként azt adja meg, hogy az utolsó rokonsági fok az unokatestvéreké. Ezért az
unokatestvérem fiát nagyon helyesen közeli rokonomnak nevezik; és az unokatestvérem
fiának is nevezik. Ezért az unokatestvérek szülöttei egymást közeli rokonoknak nevezik, mert
nincs külön név, amivel megnevezhetnék őket.
Az apai dédnagybácsi dédunokája és dédunokája, az anyai dédbácsi dédunokája és
dédunokája, az apai dédnagynéni dédunokája és dédunokája, az anyai dédnéni dédunokája és
dédunokája: mindezekből százhuszonnyolc személy származik, mert mindegyik megnevezés
tizenhatot tartalmaz. Például az apai dédnagybácsi kifejezés négyféleképpen értendő, minden
egyes apai dédnagybácsi személyei négyszeresen; a dédunoka és a dédunokája harminckét
személyt foglal magában; és ez a szám négyszeresen megszorozva adja a fent említett teljes
számot. Ezek apja és anyja unokatestvérek annak, akinek a rokonsági fokáról van szó, és ő az
unokatestvérük.
Az apai nagybácsi dédunokája és dédunokája, az anyai nagybácsi dédunokája és
dédunokája, az apai nagynéni dédunokája és dédunokája, az anyai nagynéni dédunokája és
dédunokája: például az apai nagybácsi dédunokája úgy van felsorolva, hogy dédunokája és
dédunokája négynek számít, és gyermekeik száma tizenhat lesz. Ugyanez a szabály
vonatkozik a lányra is, mint a többiekre, és így a teljes szám százhuszonnyolcra emelkedik.
Ezek a dédunokája és dédunokája annak az unokatestvérének, akinek a rokonsági fokáról van
szó; az apai dédnagybácsi, az anyai dédnagybácsi, az apai dédnagynéni és az anyai
dédnagynéni fiai és lányai azoknak, akiknek a rokonsági fokáról van szó.
Ugyanez a szabály vonatkozik a dédnagyapa és a dédnagymama unokatestvérére is. A
testvér dédunokája és dédunokája és dédunokája százhuszonnyolc személyt foglal magában.
The son and daughter of the great-great-great-great-grandson, and the son and daughter of the
great-great-great-great-granddaughter : these also constitute a hundred and twenty-eight
persons, because as the great-great-great-great-grandson and the great-great-great-greatgranddaughter include sixty-four persons (as we have previously stated), their son and their
daughter under the same enumeration will each include as many more.

11. cím. A praetoriánus birtoklásról a férj és feleség vonatkozásában
410. Ulpianus, Az ediktumról, XLVII. könyv.
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Ahhoz, hogy a férj vagy a feleség végrendeletének elmaradása esetén a hagyaték praetoriális
birtoklását lehessen követelni, törvényes házasságnak kell fennállnia. Ha viszont a házasság
jogellenes, a hagyaték feletti praetoriánus birtoklás nem követelhető. Hasonlóképpen, a
végrendelet alapján nem lehet a hagyatékra lépni, és nem lehet a végrendelet feltételeinek
megfelelő praetoriánus birtoklást követelni; mivel semmi sem szerezhető meg, ha a házasság
jogellenes.
411. Ahhoz, hogy az ilyen jellegű praetoriánus birtokba kerülhessen, a nőnek a férj halálakor
annak feleségének kell lennie. Ha válás történt, még ha a házasság a törvény szerint még fenn
is áll, ez az öröklés nem következik be. Ez bizonyos esetekben előfordulhat; például, ha egy
felszabadított nő a pártfogója beleegyezése nélkül válik el; mivel a különböző rendek
házasságára vonatkozó Lex Julia a nőt továbbra is házassági állapotban tartja, és megtiltja,
hogy pártfogója beleegyezése ellenére mással házasságot kössön. A házasságtörésre
vonatkozó Lex Julia a válást érvénytelennek nyilvánítja, ha azt nem egy bizonyos módon érik
el.

12. cím. A veteránok és katonák örökösödéséről
412. Macer, A katonai ügyekről, II. könyv.
Paulus és Menander azt mondják, hogy a halálbüntetést érdemlő katonának meg kell engedni,
hogy végrendeletet írjon; és ha a büntetés után végrendelettel hal meg, a vagyona a
legközelebbi hozzátartozóját illeti meg, feltéve, hogy katonai bűncselekményért, és nem
közönséges bűntettért büntették.
413. Ulpianus, Vélemények, XVI. könyv.
A végrendelet nélkül elhunyt katona kasztriai vagyonára nem tarthat igényt a kincstár, ha
olyan törvényes örököst hagyott hátra, aki a hatodik fokon belül van; vagy egy ugyanilyen
fokon álló legközelebbi rokon az előírt időn belül követeli a praetoriánus birtokot.

13. cím. Azokról, akik nem jogosultak egy birtok praetoriális birtoklására
414. Julianus, Digest, XXVIII. könyv.
Ha a rabszolgámat örökösnek jelölték ki, és én csalárd módon megakadályoztam az
örökhagyót abban, hogy megváltoztassa a végrendeletét, és én ezt követően manumifikáltam a
rabszolgát, felmerül a kérdés, hogy a hagyaték visszaszerzésére irányuló kereseteket meg kelle tagadni tőle. Azt válaszoltam, hogy ez az eset nem szerepel az Ediktum feltételei között; az
azonban, ha a gazda csalást követett el, hogy megakadályozta a végrendelet megváltoztatását,
amellyel egy rabszolgát örökösnek neveztek ki; és ő, bár manumitálták, mégis elfogadja a
hagyatékot, a kereseteket meg kell tagadni tőle, ahogy a keresetet megtagadják egy
emancipált fiútól, ha apja csalást követett el, hogy megakadályozza az örökhagyót
végrendeletének megváltoztatásában.
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14. cím. A szenátus külön törvényei vagy rendeletei által biztosított vagyon
praetori birtoklásáról
415. Ulpianus, Az ediktumról, XLIX. könyv.
A prétor azt mondja: "Megadom a tulajdonjogot, ha azt a szenátus bármely törvény vagy
rendelet értelmében meg kell adni".
416. A prétori birtoklás, bár az Ediktum más szakasza alapján szerzett birtok, nem ütközik az
ilyen jellegű birtoklásba.
417. Ha valakit a Tizenkét Tábla Törvénye alapján megillet egy birtok, nem követelheti azt az
Ediktum e része alapján, hanem egy másik, a szükséges örökösökre vonatkozó szakasz
alapján; ugyanis e szakasz szerint a praetoriánus birtoklás nem adható meg, hacsak külön
törvény nem rendelkezik róla.

15. cím. Milyen rendet kell betartani a praetoriánus birtoklás odaítélésekor
418. Modestinus, Pandects, VI. könyv.
A végrendelkezési jog alapján a praetoriánus birtoklás fokozatai a következők: először a
törvényes örökösöké; másodszor a törvényes örökösöké; harmadszor a legközelebbi
rokonoké; végül a férj és a feleségé.
419. A végrendelet alapján történő birtoklásra akkor kerül sor, ha nincs végrendelet, vagy ha
van végrendelet, és a végrendelet rendelkezéseivel összhangban vagy azokkal szemben nem
nyújtottak be birtoklás iránti kérelmet.
420. A végrendelettel elhunyt apa hagyatékának prétori birtoklása a gyermekeinek jár;
nemcsak azoknak, akik a halála idején a felügyelete alatt álltak, hanem azoknak is, akiket
emancipáltak.
421. Ulpianus, Az ediktumról, XLIX. könyv.
A birtok praetoriális birtokba vételének igénylésére rendelkezésre álló idő. Azért nevezik
rendelkezésre állónak, mert minden nap, amelyből áll, igénybe vehető; vagyis minden olyan
napot magában foglal, amelyen az öröklésre jogosult tudott róla, és elfogadhatta volna.
Kétségtelen azonban, hogy azok a napok, amelyeken nem tudott az öröklésről, vagy nem
igényelhette azt, nem tartoznak bele. Mégis előfordulhat, hogy amikor az érdekelt személy
tisztában volt a tényekkel, vagy eleve követelhette volna a birtoklást, később
félretájékoztatták, vagy úgy gondolta, hogy nincs joga a birtoklás megszerzésére; például, ha
kezdettől fogva tudta, hogy az ingatlan tulajdonosa végrendelettel halt meg, és később
kételkedett abban, hogy ez így van-e, vagy végrendelettel halt-e meg, vagy hogy még él-e;
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mert azután ilyen pletyka terjedt el. Másrészt az is előfordulhat, hogy az a személy, aki
először nem tudta, hogy joga van az örökségre, utólag meggyőződhet arról, hogy jogosult rá.
422. Egyértelmű, hogy míg a birtok praetoriánus birtokbavételére előírt napok a rendelkezésre
álló napok, addig azok, amelyeken a bíróság ülésezik, nem tartoznak ide, feltéve, hogy a
praetoriánus birtokbavétel olyan jellegű, hogy azt szertartás nélkül lehet követelni. De mi van
akkor, ha a birtoklás olyan jellegű, hogy ahhoz bírósági vizsgálatra vagy a praetor rendeletére
van szükség ? Ebben az esetben a törvényszék ülésének azon napjait kell számítani, amelyek
alatt a praetor meghozta a döntését, és amelyeken semmi olyat nem tett, ami a birtokbavételt
megakadályozná.
423. A bírósági úton megítélt praetori birtoklással kapcsolatban azt kell vizsgálni, hogy a
praetor elnökölt-e a törvényszékén, és nem adta-e meg a birtokot az azt követelő feleknek;
mert azt kell mondani, hogy a birtokbavétel határideje nem kezdődik meg, amíg az elnöklő
bíró más ügyekkel van elfoglalva, akár katonai ügyekkel, akár a foglyok őrizetével, akár
különleges nyomozással kapcsolatos ügyekkel.
424. Ha a tartomány kormányzója a szomszédos városban tartózkodott, az út megtételéhez
szükséges időt hozzá kell adni a törvény által előírt időhöz, vagyis húszezer lépésnyi időt kell
hozzáadni egy naphoz; és azt sem várhatjuk el, hogy a tartomány kormányzója annak a
házába menjen, aki a birtok birtok birtoklására igényt tart.
425. Ha egy meg nem született gyermek birtokba adják, kétségtelen, hogy a követelésre előírt
idő nem futhat a következő fokon lévőkkel szemben, nemcsak a száz nap alatt, hanem arra az
időre sem, amíg a gyermek megszülethet; mert nem szabad elfelejteni, hogy még ha ez idő
előtt születik is meg, a praetoriánus birtokba adják neki.
426. Pomponius azt mondja, hogy a szükséges ismeretek nem olyanok, amelyeket a jogban
jártas személyektől követelnek meg, hanem olyanok, amelyeket bárki megszerezhet, akár
saját maga, akár mások révén; vagyis úgy, hogy megfogadja a jogban jártas személyek
tanácsát, ahogyan azt a gondos családfőnek tennie kell.
3. Paulus, Az ediktumról, XLIV. könyv.
Az apa tudása a praetoriánus birtoklással kapcsolatban nem sérti a fiú jogait oly módon, hogy
az előírt határidő ellene induljon, ha nem tájékoztatják.
427. Julianus, Digest, XXVIII. könyv.
Ha Önt a társörököse helyettesítette, és Ön birtokba vesz egy birtokot, és a társörököse úgy
dönt, hogy nem követeli annak birtokba vételét, akkor a teljes birtokot úgy kell értelmezni,
hogy az Önre száll, és a társöröködnek még arra sincs joga, hogy utólag birtokot követeljen.
428. A fiút nemcsak akkor illeti meg az egyéves határidő, amelyen belül követelheti a
birtokot, ha ezt fiúként teszi, hanem akkor is, ha azt egyenesági vagy rokoni kapcsolatban álló
személyként követeli; ugyanúgy, mint amikor az apa manumitálja a fiát, és bár az követelheti
a birtok birtokot, mint aki manumitált, mégis egyéves határidő illeti meg, amelyen belül ezt
megteheti.
429. Marcellus, Digest, IX. könyv.
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Ha egy birtokot apai felügyelet alatt álló fiúnak adnak praetoriánus birtokba, akkor azok a
napok, amelyeken a fiú nem tudja értesíteni apját, hogy az utasíthassa őt a birtokba vételre,
vagy megerősíthesse a már megtörtént birtokba vételt, nem számítanak ellene. Tegyük fel,
hogy az első napon, amikor tudta, hogy jogosult a birtok praetoriális birtoklására, elfogadta
azt, és nem tudta értesíteni apját, hogy az jóváhagyhassa tettét, a száz nap nem fog ellene
folyni. A határidő azonban attól a naptól kezdődik, amikor az apját tájékoztatni lehetett volna,
de a száz nap letelte után a megerősítés érvénytelen lesz.
430. Felmerülhet a kérdés, hogy amikor egy fiú követelhette egy birtok praetoriánus birtokba
vételét, az apja úgy volt távol, hogy nem tudta értesíteni őt; vagy ha az apja elmebeteg volt, és
a fiú elmulasztotta volna a birtokba vétel követelését, vajon megtehette-e ezt utólag. De
hogyan sérthette volna jogait, ha a birtok birtoklását nem követelte, amikor, ha ez megtörtént
volna, azt nem kaphatta volna meg, hacsak az apa nem erősítette volna meg a cselekményt?
431. Ha egy más tulajdonában lévő rabszolgát örökösnek neveznek ki, majd gazdája eladja,
felmerül a kérdés, hogy a praetoriánus birtoklás követelésére előírt napokat az új gazdával
szemben kell-e úgy tekinteni, hogy azok az új gazdával szemben járnak. Megállapítást nyert,
hogy a korábbi gazdát megillető idő ellene folyik.

16. cím. A törvényes örökösökről és a törvényes örökösökről
432. Ulpianus, Sabinusról, XII. könyv.
Azokat nevezik helyesen végrendeletleneknek, akik végrendelkezési képességgel
rendelkeztek, de azt nem gyakorolták. Továbbá, ha valaki végrendelkezett, de a hagyatékát
nem vette birtokba, vagy ha a végrendeletét megszegik vagy érvénytelen, nem helytelenül
mondják, hogy végrendeletlenül halt meg. Nyilvánvaló, hogy aki nem tud végrendeletet tenni,
azt nem nevezzük helyesen végrendeletlen személynek, mint például a serdülőkor alatti
kiskorút, az elmebeteg személyt, vagy azt, akit eltiltottak attól, hogy saját vagyonáról
rendelkezzen; mégis, az ilyen személyeket is végrendeletleneknek kell tekintenünk. Az is
végrendelhetetlennek tekintendő, akit az ellenség fogságba ejtett, mivel a Kornéliai Törvény
szerint az öröksége azokra száll át, akikre akkor szállt volna, ha a saját hazájában halt volna
meg; mert úgy tartják, hogy a vagyona az örököseire száll.
433. Felmerülhet a kérdés, hogy egy olyan rabszolganőtől fogant és született gyermek, aki a
szabadságát biztosító bizalmi szerződés késedelmes végrehajtása miatt szenvedett, vajon apja
megfelelő örököse lesz-e. És mivel megállapítást nyert, hogy az isteni Marcus és Verus,
valamint Antoninus Augustus császárunk egy rescriptumának megfelelően szabadon született,
miért ne lehetne az említett rabszolganőt teljesen manumáltnak tekinteni, hogy házasságkötés
után megfelelő örököst szülhessen? Nem különös, hogy szabadon születhet olyan gyermek,
akinek az anyja rabszolganő, hiszen egy rescriptumban kimondatott, hogy a fogoly nőtől
született gyermek szabadnak születik. Ezért megkockáztatom azt mondani, hogy ha a
gyermek apja ugyanolyan állapotban lenne, mint az anya, vagyis ha az örökös késedelmét
szenvedné el, hogy bizalmi jogon adja meg szabadságát, akkor az apától született gyermek az
ő örököse lenne, éppúgy, mint abban az esetben, ha a szülők fogságban vannak, és ő visszatér
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velük. Ezért, ha az apa a késedelem után manumitálja őt, akkor a saját felügyelete alá veszi.
Vagy ha a manumitálás előtt meghalna, a gyermek a megfelelő örökösként születik meg.
434. Megfelelő örökösöknek tekintjük mindkét nemű, természetes vagy örökbefogadott
gyermekeket.
435. Előfordul, hogy a fiút, aki rendes örökös, kizárják az apja vagyonából, és a kincstárat
előnyben részesítik vele szemben; például, ha az apját halála után árulásért elítélik, mi a
teendő ebben az esetben? Ebben az esetben a fiút megfosztanák a szepességi jogoktól.
436. Ha egy fiú megszűnik rendes örökösnek lenni, akkor a tőle született unokák és unokák
mindegyike örökli a hagyatékból rá eső részt, amennyiben az ő irányítása alatt állnak. Ez a
szabály a természetes méltányosság elvein alapul. A fiú akkor is megszűnik rendes örökösnek
lenni, ha a polgári jogok teljes vagy részleges elvesztése miatt kilép az apja irányítása alól. Ha
azonban a fiú az ellenség kezébe kerül, az unokák nem lesznek örökösök, amíg a fiú él. Ezért,
ha váltságdíjjal szabadítják ki a fogságból, nem lesznek az utódai mindaddig, amíg meg nem
téríti a váltságdíjat nyújtó személynek. Ha azonban időközben meghal, mivel úgy rendeződik,
hogy halála idején visszanyerte korábbi állapotát, akadálya lesz unokái öröklésének.
437. Ha egy gyermek nem szűnik meg az apja fennhatósága alatt állni, mert soha nem kezdett
el az apja fennhatósága alatt állni, mint például, ha a fiam apám életében az ellenség
fogságába kerül, és a fogságban meghal, miután én a saját uram lettem, az unokám jogosult
lesz helyette az örökösödésre.
438. Az unokák és az unokák is a szüleik helyébe lépnek.
439. Néha, bár az apa nem szűnik meg az apai uralom alatt állni, sőt, soha nem is kezdett el,
mégis azt mondjuk, hogy gyermekei mint rendes örökösök követik őt; például, ha én egy
olyan embert arrogáltam, akinek fiát az ellenség fogságba ejtette, és akinek unokája otthon
volt, és mivel a fiú, akit arrogáltam, meghalt, és a fogoly, aki az ellenség kezén volt, szintén
meghalt, az utóbbi dédunokája lesz a rendes örökösöm.
440. Nem szabad azonban elfelejteni, hogy az unokák és utódaik, bár szüleik megelőzik őket
a halál időpontjában, néha még mindig lehetnek rendes örökösök, bár a rendes örökösök
között nem létezik öröklés. Erre akkor kerülhet sor, ha a családfő, miután végrendeletet tett,
meghal, miután kitagadta fiát, és miközben a kijelölt örökös azon gondolkodik, hogy
elfogadja-e a hagyatékot, a fiú meghal, és a kijelölt örökös ezt követően visszautasítja a
hagyatékot. Ekkor az unoka lehet a megfelelő örökös, ahogy Marcellus is mondja a Tizedik
könyvben, mivel a hagyaték soha nem szállt át a fiúra. Ugyanez a szabály vonatkozik arra az
esetre is, ha a fiút olyan feltétellel nevezik ki örökösnek a teljes hagyatékra, amelynek
teljesítése a fiú hatáskörébe tartozott; vagy ha az unokát bármilyen feltétel alapján nevezik ki,
és mindketten meghalnak, mielőtt a feltételnek eleget tennének. Ugyanis azt kell
megállapítani, hogy azok megfelelő örökösökként örökölhetnek, feltéve, hogy vagy
megszülettek, vagy akár már megfogantak az örökhagyó halálának időpontjában. Ezt a
véleményt Julianus és Marcellus is elfogadja.
441. A törvényes örökösök után a vér szerinti örökösöket hívják meg az öröklésre.
442. Cassius szerint a vér szerinti örökösök azok, akiket vérségi kötelék fűz egymáshoz. Igaz,
hogy ezek akkor is vér szerinti örökösök, ha nem az apjuk tulajdonképpeni örökösei; mint
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például akkor, ha kitagadták őket az örökségből. De még akkor is, ha az apjukat száműzték,
akkor is vérségi rokonok, még akkor is, ha nem az apjuk rendes örökösei. Azok is, akik soha
nem voltak apai felügyelet alatt, vérségi rokonok lesznek egymással; mint például azok, akik
apjuk fogsága vagy halála után születtek.
443. Ezenkívül nemcsak a vér szerinti, hanem az örökbefogadott gyermekek is élvezik a
vérrokonsági jogokat a családjukhoz tartozó gyermekekkel, még akkor is, ha még meg sem
születtek, vagy apjuk halála után születtek.
444. Ugyanő, A Sabinusról, XIII. könyv.
A vérrokonok után a vér szerinti rokonok után következnek a rokonok, ha nincsenek vér
szerinti rokonok. Ez ésszerű, mert ahol vérrokonok vannak, ott a hagyaték nem száll át a
törvényes örökösökre, még akkor sem, ha az előbbiek nem fogadják el a hagyatékot. Ezt úgy
kell érteni, hogy ez a helyzet akkor áll fenn, ha nem várható vérrokonok létrejötte. Sőt, ha
vérrokon születhet, vagy visszatérhet a fogságból, a vérrokonok nem tarthatnak igényt az
öröklésre.
445. Az agnaták ismét a férfi nem rokonai, akik ugyanattól a személytől származnak. Mert a
rendes örököseim és a vérrokonaim után a vérrokonom fia a legközelebbi rokonom, ahogyan
én is az vagyok neki. Ugyanez a szabály vonatkozik apám testvérére, akit apai
nagybátyámnak nevezünk, valamint a többi örökösre, és mindazokra, akik ugyanattól a
forrástól származnak, ad infinitum.
446. Ez az örökség a legközelebbi rokonra száll, vagyis arra, akit senki sem előz meg, és ahol
többen vannak, ugyanolyan mértékben mindannyiukra, azaz per capita. Ha például két
testvérem vagy két apai nagybátyám lenne, és az egyikük egy fiút hagyna hátra, a másik
kettőt, akkor a hagyatékom három részre oszlana.
447. Nem sok különbség van azonban abban, hogy az említett egyenesági rokon születéssel
vagy örökbefogadással szerezte-e meg ezt a jelleget, mivel az örökbefogadott ugyanazon
személyek egyenesági rokona lesz, akikhez az örökbefogadó apja ugyanilyen kapcsolatban
áll, és a törvény szerint ugyanúgy jogosult lesz az ő vagyonukra, mint ők az övére.
448. A hagyaték csak a törvény szerint száll át a legközelebbi rokonra. Az sem mindegy, hogy
csak egy van-e, vagy több, amelyek közül egy áll az első helyen, vagy ha kettő vagy több
azonos fokú van, akik megelőzik a többieket, vagy egyedül vannak; mert az a következő a
sorban, akit senki sem előz meg, és az az utolsó, akit senki sem követ; és néha ugyanaz az egy
az első és az utolsó is, azért, mert történetesen ő az egyetlen.
449. Előfordul, hogy az öröklésbe egy távolabbi fokon álló rokont is beengedünk; mint
például, ha valaki, akinek van egy apai nagybátyja, és ennek a nagybátyjának egy fia,
végrendelkezik, és amíg a kijelölt örökös azon gondolkodik, hogy elfogadja-e a hagyatékot, a
nagybácsi meghal, és a kijelölt örökös ezt követően visszautasítja a hagyatékot, akkor az apai
nagybácsi fiát beengedjük az öröklésbe. Ezért ő is követelheti a hagyaték praetoriális
birtoklását.
450. Nem azt tekintjük a legközelebbi hozzátartozónak, aki a családfő halálakor az volt,
hanem azt, aki akkor volt az, amikor bizonyosan végrendelettel halt meg. Eszerint még akkor
is, ha az, akit az elsőbbség megillet, a rendes örökös vagy vérrokon volt, és egyikük sem élt a
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hagyaték visszautasításának időpontjában, azt tekintjük a következő örökösnek, aki a
hagyaték visszautasításának időpontjában az első volt az öröklésben. Ennélfogva nagyon is
jogosan merülhet fel a kérdés, hogy a hagyaték visszautasítása után is megadhatjuk-e még az
öröklést. Tegyük fel, hogy a kijelölt örököst felszólították a hagyaték átruházására, és ő azt
visszautasította; ahogyan az isteni Pius egy rezcriptumában megállapította, ennek ellenére
kötelezhető a hagyaték elfogadására és átruházására. Tegyük fel például, hogy túlélte a
törvény által előírt száz napot, és időközben a következő örökös meghalt, és ezután ő is, akit a
hagyaték átruházására kértek, meghalt. Azt kell mondani, hogy a következő fokon következő
örököst kell az öröklésbe bevenni a bizalmi vagyonkezelés végrehajtásának feladatával.
451. Ugyanő, A Sabinusról, XIV. könyv.
Ha egy szabad ember végrendelet nélkül hal meg, biztos, hogy a vagyona először a rendes
örököseire száll, és ha ilyenek nincsenek, akkor a pártfogójára.
452. A felszabadított ember alatt azt kell értenünk, akit valaki a szolgaságból a római polgár
méltóságába emelt, akár önként, akár kényszerből, miután megbízást kapott arra, hogy
manumitálja őt, mert pártfogója a felszabadított ember jogutódlásában is részesül.
453. Ha valaki manumitál egy dotal rabszolgát, az a pártfogójának tekintendő, és törvényes
örökösként jogosult lesz a vagyonára.
454. Nyilvánvaló, hogy akit én megvásároltam azzal a feltétellel, hogy felszabadítom, még ha
az isteni Márkus alkotmánya által el is nyeri szabadságát, mégis (amint ugyanez az alkotmány
kimondja) az én felszabadított emberem lesz, és vagyona rám, mint törvényes örökösre száll.
455. Ha egy rabszolga a szenátus rendelete alapján megérdemelte a szabadságát, mert
felderítette gazdája meggyilkolását, és a prétor valakit megbízott vele, hogy legyen a
felszabadítottja, akkor kétségtelenül azzá válik, és a vagyona a pártfogóját mint törvényes
örökösét illeti meg; ha azonban a praetor nem rendelte ki senkinek, akkor valóban eoman
polgár lesz belőle, de annak a felszabadítottja lesz, akinek nemrég még rabszolgája volt, és az
előbbi mint törvényes örököse részesül az öröklésében, hacsak nem zárják ki a vagyonából,
mint arra méltatlant.
456. Aki arra kényszeríti felszabadított nőjét, hogy esküdjön meg, hogy nem fog
törvénytelenül férjhez menni, az nem tartozik a Lex Aelia Sentia hatálya alá. Ha azonban arra
kényszeríti felszabadítottját, hogy esküdjön meg, hogy bizonyos időn belül nem házasodik
meg, vagy bárkivel is házasságot köt a pártfogója, vagy a szabad nő társa, vagy a
pártfogójának valamelyik női rokona beleegyezése nélkül, akkor azt kell mondani, hogy a Lex
Aelia Sentia értelmében felelősségre vonható, és törvényes örökösként nem veheti át a
szabadított vagyonát.
457. Ha a városi elöljárók bármelyik nemű rabszolgát felszabadítják, és az ezt követően
végrendelettel hal meg, a törvényes örökösként részesül az öröklésben.
458. Egy katona a peculiumának részét képező rabszolga manumitálásával a felszabadított
emberévé teszi, és törvényes örökösként bebocsátást nyerhet a birtokába.
459. Teljesen nyilvánvaló, hogy a császár a felszabadítottjai birtokainak örökösödésére
jogosult.
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460. Az is bizonyos, hogy a meg nem született gyermek a Tizenkét Tábla rendelkezése
alapján törvényes örökösként részesül egy birtokban, ha később megszületik; és ezért a
legközelebbi örökösöknek, akikkel szemben elsőbbséget élvez, várniuk kell, ha megszületik.
Ezért osztozik azokkal, akik ugyanabban a fokban állnak; például, ha az elhunytnak van egy
testvére és a meg nem született gyermeke; vagy az apai nagybácsi fia és a még meg nem
született gyermeke.
461. Felmerült továbbá a kérdés, hogy ebben az esetben milyen módon kell osztozkodni,
mivel egy születéskor több gyermek is születhet. Úgy döntöttek, hogy ha teljesen biztos, hogy
az a nő, aki azt állította, hogy terhes, nem volt ebben az állapotban, akkor a már megszületett
gyermek lesz az egész hagyaték örököse, mivel az ő tudta nélkül válik örökössé. Ezért, ha
időközben meghalna, a hagyatékot sértetlenül a saját örökösére örökli.
462. A tíz hónap után született gyermek nem vehető fel a törvényes öröklésbe.
463. Hippokratész azt mondja, és az isteni Pius is kimondta a pápákhoz intézett egyik
rezcriptumában, hogy egy gyermek akkor tekinthető a törvény által előírt időn belül
születettnek, és nem tekinthető rabszolgaságban fogantnak, ha anyját a szülést megelőző
száznyolcvankettedik nap előtt manumifikálták.
464. Pomponius, Sabinusról, IV. könyv.
Azok a gyermekek, akiknek az apja polgári jogállása megváltozott, megtartják az öröklési
jogot, mind más személyekkel szemben, mind egymás között, és fordítva.
465. Ulpianus, Az ediktumról, XLVI. könyv.
Ha valaki, akinek van egy testvére és egy apai nagybátyja, végrendeletet követően meghal, és
a testvér ezután végrendelettel hal meg, miközben a kijelölt örökösre vonatkozó feltétel még
nem teljesült, és a feltételnek később nem kell eleget tenni, akkor az apai nagybácsi mindkét
elhunyt testvér vagyonába beléphet.
466. Julianus, Digest, LIX. könyv.
Titius, miután fiát kitagadta az örökségből, egy idegen örököst nevezett ki egy feltétellel.
Felmerült a kérdés, hogy ha az apa halála után és a feltétel fennállása alatt a fiú feleséget vesz
feleségül és gyermeket szül, majd meghal, és a kijelölt örökösre rótt feltételnek később nem
tesznek eleget, akkor a törvény szerint a hagyaték a posztumusz unokát vagy a nagyapát illetie meg. A válasz az volt, hogy a nagyapja halála után fogant gyermek nem kaphatja meg, mint
törvényes örökös, a nagyapa birtokát, vagy mint rokona, nem szerezheti meg annak
praetoriális birtokát; azon oknál fogva, hogy a Tizenkét Tábla Törvénye azt hívja meg az
öröklésre, aki annak a személynek a halálakor létezett, akinek a hagyatékával való
rendelkezésről van szó.
467. Celsus, Digest, XXVIII. könyv.
Vagy ha még életében megfogant volna, mert egy megfogant gyermeket bizonyos mértékig
létezőnek tekintünk.
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468. Julianus, Digest, LIX. könyv.
A prétor az ediktumában szintén a legközelebbi rokonságra hivatkozva ígéri a birtok birtoklás
jogát azoknak, akik az elhunyt halálakor rokonai voltak az elhunytnak. Mert bár szokás
unokáknak nevezni azokat a rokonokat, akik nagyapjuk halála után fogantak, ez a
megnevezés nem helyes, hanem visszaélésre alkalmas, mivel analógián alapul.
469. Ha valaki terhesen hagyja a feleségét, egy anyát és egy nővért, és az anya meghal a
felesége életében, és a feleségének ezután halott gyermeke születik, a hagyaték egyedül a
nővérre száll, mint törvényes örökösre; mert bizonyos, hogy az anya olyan időpontban halt
meg, amikor nem szerezhette volna meg törvényesen a hagyatékot.
470. Marcianus, Institutes, V. könyv.
Ha több törvényes örökös közül néhányan halál vagy más ok miatt nem fogadják el a
hagyatékot, részesedésük a többi örökösre száll, akik elfogadják azt; és még ha az utóbbiak
meg is halnak, mielőtt ez megtörténne, a jog akkor is az örököseikre száll. Más a helyzet a
kijelölt örökös esetében, ha a társörököst helyettesítik, mivel a hagyaték a helyettesítés
alapján a másikra száll, ha az még él; ha azonban meghal, nem száll az örökösére.
471. Modestinus, Különbségek, VI. könyv.
Ha egy végrendeletlen fiú vagyona az apjára száll, aki őt manumitálta, mint törvényes
örökösre, vagy ha nem manumitálta, jogosult lenne annak praetoriális birtoklására, az elhunyt
anyját kizárják.
472. Pomponius, Quintus Muciusról, X. könyv.
A törvényes öröklési jogok a polgári jogok elvesztésével szűnnek meg, amennyiben azok a
Tizenkét Táblából származnak, és az elvesztés a hagyatékra jogosult személy életében, vagy
mielőtt belépne a hagyatékba, bekövetkezik, mivel őt már nem lehet helyesen sem a törvényes
örökösnek, sem a vérszerinti örökösnek nevezni. Ez a szabály azonban semmiképpen sem
alkalmazható az új törvények vagy szenátusi rendeletek által szabályozott öröklésekre.
473. Ugyanő, Quintus Muciusról, XXX. könyv.
A fiú az apja legközelebbi rokona.
474. Gaius, A Lex Julia et Papia, X. könyv.
Egyetlen nőnek sincs megfelelő örököse, és nem is szűnhet meg örököse lenni a polgári
jogainak elvesztése miatt.
475. Ugyanő, A Lex Julia et Papia, XIII. könyv.
A szabályszerű örökösök esetében nincs szükség hivatalos elfogadásra, mivel ők a törvény
erejénél fogva azonnal örökösökké válnak.
476. Papinianus, Kérdések, XXIX. könyv.
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Amikor egy apa az ellenség kezén hal meg, úgy tekintjük, hogy a fia, aki már a saját
hazájában halt meg, halálakor a háztartás feje volt; bár amíg élt, nem volt teljesen felmentve
az apai hatalom alól. Ezért ennek a fiúnak lehet örököse, ha apja nem tér vissza a fogságból.
Ha azonban az apja a fia halála után visszatérne, a postliminium joga szerint jogosult lesz arra
a vagyonra, amelyet az előbbi időközben szerzett; és semmi rendkívüli nincs abban, hogy
ebben az esetben az elhunyt fiú peculiuma az apára száll, mivel az előbbi mindig is az ő
uralma alatt állt az alkotmány szerint, amely megállapítja, hogy a jog csak szünetelt.
477. Ugyanő, Vélemények, XII. könyv.
Az apa a lánya házasságkötésekor kötött házassági szerződésbe belefoglalta, hogy a lánya
hozományt kap, azzal a kikötéssel, hogy ennél többre nem számíthat apja vagyonából. Úgy
döntöttek, hogy ez a kikötés nem változtatja meg az öröklési jogot, mivel a magánszemélyek
szerződéseit nem tekintik a törvények tekintélyét felülírónak.

17. cím. Tertullianus és Orphitianus szenátusi rendeleteiről
478. Ulpianus, Sabinusról, XII. könyv.
A szenátus árvasági rendelete értelmében a gyermekek anyjuk örökösödésére jogosultak,
függetlenül attól, hogy szabadszülöttek vagy embertelenek.
479. Ha bármilyen kétség merül fel az anya állapotával kapcsolatban, nevezetesen, hogy
független-e vagy apai felügyelet alatt áll (mint például, ha az apja az ellenség fogságában
van), ha egyértelműen megállapítható, hogy halálakor a saját szeretője volt, gyermekei
jogosultak a hagyatékára. Ezért merült fel a kérdés, hogy a köztes idő alatt, amíg az állapota
függőben volt, a prétor adjon-e könnyítést a gyermekeknek, mert attól tartottak, hogy ha
időközben meghalnak, nem tudnak majd semmit sem átruházni az örököseikre. A jobb
vélemény az, hogy a mentességet meg kell adni nekik, ahogyan azt már sok esetben
eldöntötték.
480. A törvénytelen gyermekeket is törvényes örökösként az anyjuk örökébe fogadják be.
481. Néha a rabszolgaságban született fiúnak törvényes örökösként adományoznak birtokot;
például, ha egy rabszolganőtől született, miközben az örökös mulasztást követett el, mert nem
adta meg anyjának a szabadságot egy tröszt feltételei szerint. Bizonyos, hogy ha az anyja
felszabadítása után született, akkor is jogosult lesz az anyja birtokára törvényes örökösként,
még akkor is, ha rabszolgaságban fogant; és még akkor is, ha akkor fogant, amikor az anyja
az ellenség kezén volt, de fogságban született, és az anyjával együtt tért vissza, akkor is joga
lesz az anyja birtokára törvényes örökösként, mint törvénytelen gyermeknek; császárunk és
isteni atyánk Ovinius Tertullushoz intézett rescriptuma szerint.
482. Az anya hagyatéka nem száll át törvényes örökösként a fiára, aki a halála idején római
polgár volt, és mielőtt a hagyatékba lépett volna, rabszolgasorban élt; még akkor sem, ha
később szabaddá válik, kivéve, ha büntető rabszolgává tették, és később a császár
engedelmével visszaadta polgári jogait.
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483. Ha azonban a fiú azt követően született, hogy az édesanyján e célból sebészeti
beavatkozást végeztek, a jobb vélemény szerint a fiú törvényes örökösként jogosult lesz az
édesanyja hagyatékára. Ugyanis követelheti a praetoriánus birtokot, akár őt nevezték ki
örökösnek, akár az anyja végrendelettel halt meg, mint a rokonok osztályába tartozó, és még
inkább mint a törvényes örökösök egyike. Ennek bizonyítéka az, hogy a meg nem született
gyermek az Ediktum minden szakasza alapján jogosult a birtok praetoriánus birtoklásra.
484. Aki vadállatok elleni harcra bérli fel szolgálatait, vagy akit halálos bűncselekmény miatt
ítéltek el, és nem állították vissza polgári jogaiba, a szenátus árvasági rendelete értelmében
nem jogosult az anyja birtokára; de az emberiességre hivatkozva úgy ítélték meg, hogy
megkaphatja azt. Ugyanez a szabály érvényesül akkor is, ha a fiú a fent említett állapotban
lévő fiú irányítása alatt áll, mert a szenátus orphitianus rendelete alapján jogosult lehet az
anyja örökségére.
485. Ha egy anya, akinek több gyermeke van, végrendelkezik, és egyiküket feltételes
örökösévé nevezi ki, és a gyermek a feltétel fennállása alatt a hagyaték praetoriális birtoklását
követeli, majd a feltétel nem teljesül, akkor csak az a jogos, hogy a többi gyermek nem
fosztható meg a hagyatéktól mint törvényes örököstől. Ezt Papinianus is megállapította a
Kérdések tizenhatodik könyvében.
486. A polgári jogok elvesztése, amely a gyermekek esetében a jogi helyzetük sérelme nélkül
történik, semmiképpen sem érinti őket mint törvényes örökösöket; mivel a polgári jogállás
elvesztésével csak az ősi öröklési jog szűnik meg, amely a Tizenkét Tábla Törvénye alapján
száll át, de azok az új jogok, amelyeket külön taws vagy a szenátus rendeletei alapítanak,
ilyen körülmények között nem vesznek el. Ennélfogva, akár azelőtt, akár azután veszítette el a
gyermek polgári jogait, hogy az anyja örökségére jogosult lett volna, a törvényes öröklésbe
továbbra is be fog kerülni, hacsak nem következett be a polgári jogoknak az a nagyobb
mértékű csökkenése, amely megfosztja az illetőt az állampolgárságától, mint például abban az
esetben, ha kitoloncolják.
487. "Tartsák be az ősi törvényt, ha a gyermekek közül senki, vagy azok közül, akik
törvényes örökösként jogosultak a hagyatékra, senki sem kívánja megszerezni a hagyatékot."
Ezt a záradékot azért hozták, hogy az ősi törvényt ne kelljen alkalmazni mindaddig, amíg
egyetlen gyermek sincs, aki törvényes örökösként meg akarja szerezni az anyja hagyatékát.
Ha tehát két gyermek közül az egyik elfogadja a hagyatékot, a másik pedig visszautasítja azt,
akkor az utóbbi részesedése az előbbihez kerül. Ha pedig az anya egy fiút és egy pártfogót
hagyna hátra, és a fiú visszautasítaná a hagyatékot, az a pártfogóra szállna.
488. Ha valaki, miután belépett az anyja birtokába, aztán visszautasítja azt, és teljes
visszaszolgáltatást kér, vajon be kell-e tartani az ősi törvényt? A törvény feltételei elismerik,
hogy ez megtehető, mivel azt mondja, hogy "vágyik a birtok megszerzésére", mert ebben az
esetben nincs meg ez a vágya, bár eredetileg megvolt neki; ezért úgy vélem, hogy az ősi
törvényt kell alkalmazni.
489. Továbbá, az öröklés arra száll, aki akkor törvényes örökös volt, vagy arra száll, aki
törvényes örökös volt, amikor a hagyaték a fiúra szállt ? Tegyük fel például, hogy az
elhunytnak volt egy vérrokona, valamint a fia, és hogy az említett vérrokon meghalt,
miközben a fiú azon gondolkodott, hogy elfogadja-e az anyja hagyatékát, és ekkor a fiúnak ki
kellene utasítania a hagyatékot; a vérrokon fia részesülhet-e az öröklésben? Julianus nagyon
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helyesen gondolja, hogy a Tertullianus-féle szenátusi rendelet alapján van alapja a
legközelebbi rokon bebocsátásának.
490. A szenátus rendelkezése szerint: "Amit bírósági úton eldöntöttek, az véglegesen
elintézett és megszűnt, és érvényes", azt úgy kell érteni, hogy olyan döntésről van szó,
amelyet valaki hozott, akinek joga volt hozzá, akár jóhiszeműen kötött ügyletre kell
hivatkozni, hogy az érvényes legyen; akár megegyezéssel szűnt meg, vagy hosszú hallgatással
csendült fel.
491. Ugyanő, A Sabinusról, XIII. könyv.
Az anya jogosult a Tertullianus szenátusi rendeletének előnyeire, akár szabadszülött, akár
manumitált.
492. A fiúra vagy leányra vonatkozó törvényt úgy kell értelmeznünk, hogy az a törvényesen
nemzettekre vagy a törvénytelenül születettekre vonatkozik. Julianus a Digest ötvenkilencedik
könyvében a törvényes gyermekekre vonatkozóan ezt a véleményt fogadja el.
493. Ha a fiú vagy a lány manumitált, az anya nem tarthat igényt a törvényes örökösként való
birtoklásra, mivel megszűnt az ilyen gyermekek anyja lenni. Ez volt Julianus véleménye, és
ezt a mi császárunk is eldöntötte.
494. Ha azonban egy nő rabszolgaságban fogant gyermeket, és a gyermek a szabadulása után
született, a gyermek törvényes örökösként jogosult lesz a vagyonára. Ugyanez a szabály
vonatkozik arra az esetre is, ha a rabszolga a büntetés letöltése alatt fogant, és a gyermek
azután született, hogy visszahelyezték a jogaiba. Ez az eset áll fenn akkor is, ha a rabszolga
szabad volt, amikor megfogant, de a gyermek születésekor büntetését töltötte, és csak ezt
követően kapta vissza a jogait. Ha azonban szabad volt, amikor megfogant, és a gyermek
azután született, hogy rabszolgasorba taszították, majd később felszabadult, a gyermek
törvényes örökösként részesül az öröklésben. Hasonlóképpen ki kell mondani, hogy jogosult
lesz a törvény előnyeire, ha a terhessége alatt felszabadították. Az anya a rabszolgaságban
született gyermeke örökségét törvényes örökösként fogja örökölni; például, ha a gyermek azt
követően született, hogy az örökös a bizalomnak megfelelően nem adta meg neki a
szabadságát; vagy ha akkor született, amikor az ellenség kezén volt, és vele együtt tért vissza
a fogságból; vagy ha azután született, hogy kiváltották.
495. Ha egy nő hírhedt, mégis jogosult lesz gyermeke törvényes örököseként a hagyatékra.
496. Az a serdülőkor alatti kiskorú, akit apja pupillárisan helyettesített, minden bizonnyal
végrendelettel hal meg, ha helyettesei visszautasítják az örökséget. Ezért, ha a kiskorút
arrogancia illeti meg, azt kell mondani, hogy az anyja jogosult arra a vagyonra, amelyet akkor
hagyott volna hátra, ha végrendeletlenül halt volna meg.
497. Az elhunyt gyermekei, akár férfi, akár női neműek, akár vér szerinti, akár
örökbefogadottak, ha rendes örökösök, anyjuk útjában állnak, és kizárják őt a törvényes
öröklésből; és azok, akik a pretoriánus ediktum alapján jogosultak a hagyaték birtoklására,
szintén kizárják anyjukat, még akkor is, ha nem rendes örökösök, feltéve, hogy vér szerinti
gyermekek. Az örökbefogadott gyermekek emancipációjuk után is belépnek az öröklésbe, ha
a természetes gyermekek közé tartoznak; mint például a nagyapja által örökbefogadott
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természetes unoka; mert még ha emancipált is, ha praetoriánus birtokba kerül, akkor is
elsőbbséget élvez az anyjával szemben.
498. Ha azonban a fiú az ellenség kezén van, vagy még meg sem született, az anya joga
mindaddig függőben marad, amíg a fiú vissza nem tér a fogságból, vagy meg nem születik.
499. Ha vannak rendes örökösök, akik azonban nem jogosultak a hagyatékra, nézzük meg,
hogy az anya bebocsátást nyerhet-e az öröklésbe ; például, ha visszautasítják a hagyatékot.
Africanus és Publicius azt merik állítani, hogy az anyát akkor is beengedik, ha a gyermekek
nem fogadják el a hagyatékot, és elsőbbséget élveznek vele szemben, ha jogosultak a
vagyonra, hogy a rendes örökös puszta megnevezése ne sértse az anya jogát; ez a vélemény a
méltányosabb.
500. Ha valaki meghal, és egy lányt hagy hátra, akit törvényesen örökbe adott, valamint annak
anyját, az isteni Pius úgy döntött, hogy a szenátus Tertullianus rendelete nem vonatkozik ilyen
esetre; és hogy az anya és a lány, mint legközelebbi rokonok, jogosultak a hagyaték
praetoriális birtoklására. Julianus azonban azt mondja, hogy az anya a szenátusi rendelet
értelmében nem részesülhet az öröklésben, ha a leány a praetoriánus rendelet értelmében nem
követeli a birtokot; ez azonban nem igaz, mert az anya a leánya örököse, és ezért azt kell
megállapítani, hogy a másik nem kaphatja meg a birtok praetoriánus birtokát, amíg a leánynak
joga van azt követelni, mivel törvényes örökösként számíthat a jogutódlásra.
501. Ha egy emancipált fiú, miután megszerezte a birtok praetoriális birtokát, tartózkodik
annak birtokbavételétől, hogy teljes visszaszolgáltatást kapjon, igaz, hogy a szenátus rendelete
alkalmazandó. Ha azonban ismét beleavatkozna a birtokba, az anyának másodszor is
tartózkodnia kell a kérelem benyújtásától.
502. Ha az elhunyt egyik, még meg nem született gyermekét a birtok birtok birtokába
helyezik, aki később megszületik, és meghal, mielőtt a tényleges praetoriánus birtokba
kerülne, nézzük meg, hogy az elhunyt anyjának mint praetoriánus birtokosnak a jogai
sérülnek-e. Ez az eset nem érinti az elhunyt anyját, mint a birtok praetoriánus birtokosát. Úgy
gondolom, hogy az ő jogai nem sérülnek, feltéve, hogy a gyermek nem az apja rendes
örököseként született; mert ha nem elegendő, hogy formálisan birtokba helyezték, hacsak
születése után nem jutott tényleges praetoriánus birtokba. Ezért ha a praetor rendelete alapján
egy elmebetegnek adják meg a birtokot, és az meghal, mielőtt visszanyerné az eszét, és
mielőtt ténylegesen megszerezné a praetoriánus birtokot, nem avatkozik be úgy, hogy kizárja
az anyját.
503. Ha a gyermek, akinek az állapota vitatott, csak karbonikus, praetoriánus birtokot kapott,
felmerül a kérdés, hogy ez a birtoklás sérti-e az anya jogait. Ilyen körülmények között, mivel
az ilyen jellegű birtoklás egy előírt határidő után megszűnik, azt kell mondani, hogy e
határidő letelte után az anya jogai nem sérülnek; vagy ha a gyermek serdülőkor alatt meghal,
az anyát illeti meg a birtok.
504. Ha azonban egy csecsemő számára a gyámja követelte a birtoklást, még akkor is, ha az
azonnal meghal, azt kell mondani, hogy az anyja kizárásra kerül, mert ez az eset nem hasonlít
ahhoz, amikor egy elmebetegnek praetoriánus birtokot adnak.
505. Az anyát továbbá csak akkor zárják ki a szenátusi rendeletből, ha a fia törvényes
örökösként lép be a hagyatékba, de ha ezt elmulasztja, az anyja a tertullianusi rendelet alapján
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részesül az örökségben. Ahol azonban nem ez a fiú az egyetlen törvényes örökös, hanem
vannak mások is, akik vele együtt vehetők fel, ott az anyát a szenátusi rendelet alapján nem
hívják fel a részük öröklésére.
506. Az apa elsőbbséget élvez az anyával szemben akár fiú, akár lánya öröklésében,
függetlenül attól, hogy örökösként jelenik-e meg, vagy jogosult-e a hagyaték praetoriális
birtoklására. Azonban sem a nagyapa, sem az apa nem zárja ki az anyát a Tertullianus-féle
szenátusi rendelet értelmében, még akkor sem, ha bizalmi vagyonkezelői joggal terheltek.
Csak a vér szerinti, és nem az örökbefogadó apa jár el az anyával szemben, mert a jobb
vélemény szerint, ha az örökbefogadó apa megszűnik, az anya kizárja őt; mivel a végrendelet
rendelkezéseivel ellentétben nem jogosult a hagyaték praetoriánus birtoklására, mivel már
nem ő az apa.
507. Azonban függetlenül attól, hogy a természetes apa milyen módon jutott a praetoriánus
birtokláshoz, akár végrendelet alapján, akár a végrendelet feltételeivel ellentétesen, minden
esetben kizárja az anyát.
508. Ha az elhunytat egy egyenesági rokona és az édesanyja éli túl, és a természetes apja
örökbefogadó családhoz tartozik, az anyát elismerjük az öröklésben, mivel az egyenesági
rokon kizárja az apát.
509. Ha az elhunytat az anyja mellett egy vele vérrokonságban álló testvére is túléli, az apját
pedig vagy örökbe fogadták, vagy emancipálták, és a testvére meg kívánja szerezni a
hagyatékot, a szenátusi rendelet úgy rendelkezik, hogy az anya a testvérrel együtt
befogadható, az apát pedig kizárják. Ha a nővér visszautasítja a hagyatékot, az anya az apa
miatt a szenátusi rendelet értelmében nem vehető fel. Bár más körülmények között az anya
nem köteles megvárni, amíg a nővér eldönti, hogy elfogadja-e a hagyatékot vagy sem; ebben
az esetben mégis várnia kell, mert a nővér az, aki kizárja az apát. Ezért, ha a nővér
visszautasítja a hagyatékot, az anya jogosult lesz annak praetoriális birtoklására, az apával
együtt, rokoni minőségben. Ebben az esetben el kell szenvednie a késedelmet, és nem
szerezheti meg a birtok praetoriánus birtokát, mielőtt az apa maga követelné azt; mivel ha ezt
elmulasztja, akkor a szenátus rendelete alapján a nővér örökölheti.
510. Ha azonban az anya maga az elhunyt vér szerinti testvére (például ha az anya apja a
lányától unokát fogadott örökbe), és van természetes apja is; az anya, aki mint testvér jogosult
az öröklésre, kizárja az apát; ha azonban a testvérétől származó jogot visszautasítja, vagy
polgári jogállásának megváltozása miatt elveszíti, az apa miatt nem vehető fel az öröklésre a
szenátusi rendelet alapján, de ha ő visszautasítja a hagyatékot, a szenátusi rendelet alapján
mégis felvehető.
511. Ha egy fiú vagy egy leány anyja nem lép be az örökségbe a Tertullianus-féle szenátusi
rendelet alapján, akkor az ősi törvényt kell betartani a vagyonuk öröklésére vonatkozóan; mert
az ősi törvény akkor lép hatályba, amikor az anyának biztosított előny már nem áll fenn, ami
akkor következik be, ha elmulasztja kihasználni a szenátusi rendelet előnyeit.
512. Ha az anya elutasítja a praetoriánus birtokot, és mérlegeli, hogy a polgári törvény
rendelkezései szerint belép-e a hagyatékba, akkor azt kell mondani, hogy az agnátus nem lesz
örökös, mivel még nem jelentették be, hogy az anya nem fogadja el a hagyatékot.
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513. Miután kimondtuk, hogy az ősi törvényt kell betartani, ha az anya nem fogadja el a
hagyatékot, meg kell vizsgálnunk, hogy az kire száll át: a mindenkori legközelebbi
hozzátartozóra, vagy arra a személyre, aki a legközelebbi hozzátartozó volt, amikor bizonyos
volt, hogy a fiú végrendelettel halt meg. Például, ha a végrendelet nélküli halál időpontjában
élt egy apai nagybácsi, és az említett apai nagybácsi fia élt akkor, amikor az anya az öröklést
visszautasította, a hagyaték még nem száll át a nagybácsira; és ezért, ha ez utóbbi meghal,
miközben az anya mérlegel, a fia lesz az öröklésre hivatott.
514. Ha az anya nem kért fizetőképes gyámokat a gyermekei számára, vagy ha a korábbiakat
felmentették vagy elutasították, és nem mutatta be azonnal mások nevét, akkor nem lesz joga
arra, hogy saját magának követelje a végrendeleti gyermekei vagyonát. Sőt, ha nem kér
gyámokat, akkor az alkotmány büntetése alá esik, mert azt mondja: "vagy nem követel". De
kitől kell ezt a követelést benyújtani? Az alkotmány ugyan a prétort említi, de úgy gondolom,
hogy a tartományokban is alkalmazható lesz, ha nem a városi elöljárókhoz fordul, mivel a
kinevezés szükségessége kötelezi őket.
515. De mi van akkor, ha mégis megtette a követelést, csak miután a felszabadított embere
vagy a rokonai értesítették erről, akkor is a szenátusi rendelet büntetése alá esett volna? Azt
hiszem, igen, ha hagyja magát erre kényszeríteni; de nem, ha az értesítés után nem késlekedik
a követeléssel.
516. Mi a teendő, ha az apjuk megtiltotta a gyermekeknek, hogy gyámot kérjenek, mivel azt
kívánta, hogy vagyonukat az anyjuk kezelje? Büntetésre számíthat, ha nem kéri, és nem kezeli
megfelelően a gyámságot.
517. Felmentést kaphatna, ha nem követelne gyámot a gyermekei számára, amikor azok
rendkívül szegények.
518. Ha távolléte alatt a felszabadítottjai vagy mások megelőzték, akkor azt kell mondani,
hogy nem zárják ki, kivéve, ha ez azután történt, hogy ő megtagadta a követelést.
519. Megbüntetik, ha nem követel gyámot a gyermekei számára; de mi van akkor, ha nem
követel gyámot az unokái számára? Ha nem követel nekik gyámot, szintén büntetést kap.
520. Mi van, ha nem kellene kurátorokat követelnie a gyermekei számára? A szentírás hallgat
erről a kérdésről, de azt kell mondanunk, hogy ha nem kér kurátorokat azok számára, akik
még nem töltötték be a serdülőkort, akkor ugyanez a szabály érvényes; de ez nem áll fenn, ha
mindegyikük elérte a serdülőkort.
521. De mi van akkor, ha egy terhes nő nem követel gondnokot a születendő gyermeke
vagyonára? Én azt mondom, hogy büntethető lesz, és akkor is, ha serdülőkor alatti gyermeke
van, aki az ellenség kezében van.
522. Mi van akkor, ha nem követel gyámot vagy gondnokot az elmebeteg fiának? A jobbik
vélemény az, hogy ő lesz a felelős.
523. Nemcsak az büntethető (amint az a rescriptumban szerepel), aki a felszólítást nem teszi
meg, hanem az is, aki azt a kellő gondosság alkalmazása nélkül tette meg, például ha olyan
gyámot követelnek, aki valamilyen kiváltság miatt mentesül; vagy akit már három
gyámsággal terheltek; de ilyen esetben csak akkor lesz büntethető, ha szándékosan járt el.
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524. Mit kell tenni, ha ilyen személyeket követelt, és azok mégis elfogadták vagy
megtartották őket? Az anya felmentést kap.
525. De mi van akkor, ha olyan személyeket kérne gyámnak, akik alkalmatlanok, azaz nem
alkalmasak a gyámságra, és tökéletesen tisztában van azzal, hogy a prétor nem fogja őket
kinevezni? És mi a teendő, ha a prétor az anya kérésének megfelelően kinevezné őket ? Ebben
az esetben a praetor a bűnös; de az anya tervét is büntetjük.
526. Ezért ha ezeket a gyámokat felmentik vagy elutasítják, az anyának haladéktalanul
kérelmeznie kell más gyámok kinevezését.
527. Ezért büntetést kap, ha egyáltalán nem kér gyámot, vagy nem kér olyanokat, akik
alkalmasak, még akkor is, ha a prétor hibájából alkalmatlan személyeket kell kinevezni.
528. Kétséges lehet, hogy a megfelelő gyámok alatt az értendő-e, hogy fizetőképes vagy jó
erkölcsű személyeket kell kérnie. Úgy gondolom, hogy könnyen megbocsátható, ha olyanok
kinevezését kéri, akik tehetősek.
529. Az anya akkor is büntetést kap, ha az első gyámok felmentése vagy elutasítása után nem
mutatja be azonnal a többi gyám nevét.
530. De mi van akkor, ha mindannyian sem felmentést, sem elutasítást nem kapnak; mert meg
kell vizsgálni, hogy vajon hibáztatható-e azért, mert nem követelte volna egy másik
kinevezését a felmentett helyett ? Azt hiszem, hogy ő lenne a hibás, ha nem így tett volna.
531. Mi van, ha az egyik őrző meghal? Úgy vélem, hogy bár a törvény nem rendelkezik erről
a kérdésről, az alkotmány szellemét kell alkalmazni.
532. Amikor azt mondtuk, hogy "visszautasítottak", úgy kell-e értenünk, hogy ez azokra
vonatkozik, akiket nem a prétor nevezett ki; vagy azokra, akiket gyanú miatt eltávolítottak;
vagy azokra, akiket hanyagság vagy tudatlanság miatt kizártak? Nagyon helyesen úgy vélik,
hogy az utóbbiak az elutasítottak közé tartoznak. Vajon azok, akik eltitkolják magukat,
felelősségre vonják-e? Ezt nehéz eldönteni, mert nem őt terheli a felelősség azért, hogy nem
jelentette fel őket gyanúsnak. Másrészt, ha eltitkolják magukat, az ediktum értelmében kérheti
a prétort, hogy rendelje el, hogy jelenjenek meg, és ha nem teszik ezt meg, akkor
eltávolíthatja őket, mint gyanúsítottakat.
533. Mit kell tenni, ha nem kényszeríti őket a gyámhatósági ügyintézésre? Mivel az anyától
megköveteljük, hogy teljes körűen teljesítse a kötelességét, ezért vigyáznia kell, nehogy
valami olyasmi merüljön fel, ami kizárja őt a hagyatékból.
534. A "késedelem nélkül" kifejezésen azt kell érteni, hogy a lehető leghamarabb, vagyis
amint lehetősége van megjelenni az ügyben illetékes prétor előtt; kivéve, ha betegség vagy
más olyan nyomós ok miatt akadályoztatva van, amely megakadályozza abban, hogy valakit
küldjön a gyámrendelés iránti kérelem benyújtására, feltéve, hogy ezzel nem lépi túl az
egyéves határidőt. Ha azonban a fia halála miatt akadályoztatva lenne, egyáltalán nem lesz
felelős.
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535. A következő kérdést nagyon helyesen lehet megvitatni; nevezetesen, ha egy nagy
összegű örökséget hagynak egy kiskorúra azzal a feltétellel, hogy nem lesz gyámja; és emiatt
az anyja nem követel neki gyámot, nehogy a feltétel ne teljesüljön; alkalmazható-e a feltétel
ilyen esetben? Azt hiszem, hogy nem, ha a veszteség kisebb, mint a hagyaték összege. Ezt a
kérdést Tertullianus a városi elöljárókra hivatkozva tárgyalja, és úgy véli, hogy a keresetnek
helyt kell adni ellenük, amennyiben a veszteség összege meghaladja a hagyaték értékét,
kivéve, ha valaki úgy gondolja, hogy ez a feltétel úgyszólván a közjó ellen van; és el kell
engedni, mint sok más feltételt különböző körülmények között; vagy a használt szavakra
hivatkozva elmarasztalhatja az anyát, amiért nem kérte gyámok kinevezését. Tegyük fel
azonban, hogy a feltétel világosabban volt megfogalmazva, felmentést kellene-e adni az
anyának? Vagy felelősségre kell-e vonni, amiért nem kérvényezte a császártól a feltétel
enyhítését? Úgy gondolom, hogy az anyát nem kellene felelősnek tekinteni.
536. Azt is gondolom, hogy az anyának felmentést kellene kapnia, ha nem kér gyámot
fizetésképtelen fia számára, mivel az ő érdekeit tartja szem előtt, mert mivel nem védik,
kevesebb bosszúságnak lesz kitéve.
537. Ha valaki a feleségét, aki közös fiuk anyja, örökösévé nevezi ki, és azt kéri, hogy ne
kelljen biztosítékot nyújtania a vagyon átruházására, amikor a fiú eléri a serdülőkort, és hogy
az anyja ne kérje, hogy gyámot rendeljenek ki számára; azt kell mondani, hogy az alkotmány
nem alkalmazható, mivel az asszony az apa szándékát valósította meg, és nem kért gyámot a
fiának, akinek nem volt vagyona. Ha azonban nem mentesült a biztosíték adása alól, akkor az
ellenkező szabály lesz alkalmazandó, mivel emiatt gyámot kellene kapnia. Ha azonban egy
serdülőkor alatti kiskorút azután arrogálnak, hogy anyja elmulasztotta a gyámok kirendelését
kérni, és meghal, akkor azt kell mondani, hogy a kikötés alapján nem lesz jogosult a fia
arrogátorával szemben perelni.
538. Amikor az anyának a szenátusi rendelet értelmében megtiltják, hogy jogát érvényesítse,
meg kell fontolni, hogy a többi rokont elismerjük-e, mintha nem is lenne anya; vagy
mondhatjuk-e, hogy ő maga lehet az örökös, vagy bármilyen más eszközt alkalmazhatunk az
öröklés megszerzése érdekében. Mi azonban ilyen körülmények között minden intézkedést
megtagadunk tőle, és Antoninus Augustus császárunknak és isteni atyjának Mammia
Maximinához intézett, április idusa előtti napon, Plautianus konzulátusának második ciklusa
alatt kelt, Mammia Maximinához intézett rescriptumából megtudjuk, hogy ha az anyát
kizárjuk, a többi rokont ugyanúgy beengedjük az örökösödésbe, mintha nem lenne anya. Ezért
mind az egyenesági rokonok, mind a többi rokon örökösödik; vagy ha nincs, a hagyaték
tulajdonjog nélkül marad.
539. Modestinus, Szabályok, VIII. könyv.
A legtöbb hatóság azon a véleményen van, hogy az örökbefogadó apa nem zárja ki az anyát.
540. Ugyanaz, Szabályok, IX. könyv.
Jogszabály szerint a végrendelet nélkül elhunyt anya vagyona az összes gyermekét megilleti,
még akkor is, ha azok különböző házasságokból származnak.
541. Paulus, Tertullianus szenátusi rendeletéről.
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Tökéletesen igazságosnak tartják, ha az elhunyt minden gyermekét előnyben részesítik az
anyával szemben, még akkor is, ha örökbefogadás útján egy másik család tagjai.
542. Az örökbefogadott fiúnak született unoka a szenátusi rendelet értelmében kizárja anyját
az öröklésből.
543. Ha a nagyapa a fia által manumitálja unokáját, és az előbbi meghal, és apját, nagyapját és
anyját hagyja hátra, akkor feltehető a kérdés, hogy ezek közül melyikük jogosult az
elsőbbségre? Mert ha az anya kizárja a nagyapát, aki a felszabadító volt, és aki az apával
szemben elsőbbséget élvez, akkor az elhunyt apja a praetor ediktuma szerint az örökösödésre
jogosult. Ebben az esetben a szenátus rendelete többé nem lesz érvényes, és a nagyapát ismét
az örökösödésre hívják. Ezért méltányosabb lesz a jogot a nagyapa számára fenntartani, akit
rendes körülmények között a praetori birtoklás még a kijelölt örökössel szemben is megillet.
544. Ugyanő, A szenátus orphitianus rendeletéről.
E rendelet értelmében a fiú édesanyja jogosult a fiú hagyatékára, még akkor is, ha más
irányítása alatt áll.
545. Nézzük meg, hogy egy fiú, aki kijelentette, hogy nem kívánja elfogadni az anyja
hagyatékát, e szavak alapján: "Ha egyikük sem kívánja elfogadni a hagyatékot", beléphet-e a
hagyatékba, miután meggondolta magát, mielőtt egy vérrokon vagy egy egyenesági rokon ezt
megteszi; mert ezek a kifejezések tágabb értelmet kapnak. És mivel tág értelemmel bírnak,
egy évet kell adni neki, hogy meggondolja magát, mint ahogy egy év áll rendelkezésére, hogy
elfogadja a birtok praetoriális birtokát.
546. Ugyanő, A Tertullianus és Orphitianus szenátusi rendeleteiről.
Ha valaki végrendelet nélkül hal meg, és anyát, valamint testvért vagy testvért hagy hátra,
akik vérségi rokonságban állnak egymással, bár ilyenek az öröklésből, az anya személyét
illetően ugyanazok a jogok maradnak meg, mint abban az esetben, ha természetes gyermekek
maradnak életben.
547. Gaius, Tertullianus szenátusi rendeletéről.
Az anya joga függőben marad, ha az elhunyt emancipált fia mérlegeli, hogy követeli-e a
hagyaték praetoriális birtoklását vagy sem.
548. Ugyanő, A szenátus orphitianus rendeletéről.
Legszentebb császárunk rendelete úgy rendelkezik, hogy a végrendelet nélkül elhalálozó anya
hagyatéka a gyermekeit illeti meg, még akkor is, ha azok másnak a felügyelete alatt állnak.
549. Pomponius, A szenátus rendeletei, II. könyv.
Ha egy apai felügyelet alatt álló fiú, aki katona, nem tesz végrendeletet, amelyben rendelkezik
a szolgálatban szerzett vagyonáról, nézzük meg, hogy az az édesanyját illeti-e meg. Nem
hiszem, hogy igen, mivel az ilyen jellegű vagyon feletti rendelkezés kiváltságát valójában a
katonai jog biztosítja; és ilyen körülmények között a fiúkat semmiképpen sem tekintik
családfőnek, ami az ilyen vagyont illeti.
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550. Amíg az anya joga függőben van, annak megállapítása céljából, hogy bizonyos
személyek kizárhatják-e őt az öröklésből, és az eredmény az, hogy nem tehetik meg, addig az
a jog, amelyre a köztes idő alatt jogosult volt, sértetlen marad; például ha egy fiú
végrendelettel hal meg, és születhetett volna neki egy posztumusz gyermek, de vagy meg sem
született, vagy meghalt születésekor; vagy ha egy fiú, aki az ellenség kezén volt, nem tért
vissza, hogy a postliminium törvényét kihasználhassa.
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XXXIX. könyv
1. Egy új szerkezet bejelentése.
2. A fenyegető sérelem és a szomszédos ház betolakodása és kiálló részei miatt.
3. A szomszédot a víz és az esővíz elvételére kényszerítő joggal kapcsolatban.
4. Az állami bevételek gazdáiról, az állami földek bérbeadásáról és az elkobzásokról.
5. Az adományok tekintetében.
6. Az adományokról és egyéb mortis causa szerzésekről.

******************************************

1. cím. Az új építmény bejelentéséről
1. Ulpianus, Az ediktumról, LII. könyv.
Az Ediktum e szakasza azt ígéri, hogy ha egy munkát akár jogosan, akár jogtalanul vállaltak,
azt értesítéssel meg lehet tiltani; és a tilalom feloldható, ha a munka folytatását megtiltó
személynek nem volt hozzá joga.
(1) Ezenfelül ez az ediktum, és az új építmény miatt kiadott értesítés jogorvoslata minden
olyan építményre vonatkozik, amelyet a későbbiekben esetleg elkezdenek, de nem vonatkozik
azokra, amelyeket már befejeztek; vagyis megakadályozhatja azokat, amelyeket még el sem
kezdtek. Ha ugyanis egy olyan építményt, amelynek felállításához az illetőnek nem volt joga,
már befejeztek, akkor az annak leállítására vonatkozó felszólításra vonatkozó ediktum nem
alkalmazható, és a helyreállítás érdekében a quod vi et clam interdictumhoz kell folyamodni;
és ha valamit szent vagy vallási helyen, vagy közforgalmú folyóban, vagy annak partján
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építettek, akkor az említett ediktum alapján lehet helyreállítást kérni, ha az törvénysértő
módon történt.
(2) Az ezen ediktum szerinti értesítéshez nem szükséges a prétorhoz való előzetes
bejelentkezés, mivel bárki kézbesíthet ilyen értesítést anélkül, hogy megjelenne előtte.
(3) Az ilyen jellegű értesítést a saját és más nevében is kézbesíthetjük.
(4) Az ilyen értesítés bármelyik napon kézbesíthető.
(5) Ez az értesítés a távollévőkkel szemben is érvényes; azokkal szemben is, akik nem
hajlandók elfogadni azt; és azokkal szemben is, akik nem tudnak arról, hogy új munkára
vállalkoztak.
(6) Ezen túlmenően, az új műre vonatkozó értesítés kézbesítése esetén a másik félnek
birtokában kell lennie.
(7) Ha az, akinek az új építésről szóló értesítést kézbesítették, az engedély megszerzése előtt
kezdte meg az építkezést, és utólag megpróbálja bizonyítani, hogy ehhez joga volt, a
prétornak meg kell tagadnia tőle a keresetet, és meg kell engednie az ellene hozott tilalmat,
hogy rákényszerítse a tulajdon korábbi állapotának helyreállítására.
(8) Ismétlem, bárki kézbesíthet ilyen felszólítást, még akkor is, ha nem tudja, hogy milyen
művet kell építeni.
(9) A működés felfüggesztéséről szóló értesítés után a felek a prétor joghatósága alá
tartoznak.
(10) Ezért kérdezi Celsus a Digestus tizenkettedik könyvében, hogy a megállapodáson alapuló
kivételt meg kell-e adni, ha az ellenféllel egyezséget kötöttél, miután az épület felállításának
megakadályozására vonatkozó értesítést kézbesítették. És Celsus azt mondja, hogy meg kell
adni, mert nincs ok arra, hogy a magánemberek által kötött szerződés miért lenne elsőbbséget
élvez a prétor rendeletével szemben; mert mi más a prétor kötelessége, mint ezt megtenni, és
az ilyen vitákat elintézni? Ha a felek önként rendezik vitájukat, neki kell ratifikálnia
cselekedetüket.
(11) Új munkára vállalkozónak minősül, aki akár építéssel, akár bárminek az eltávolításával
megváltoztatja az ingatlan eredeti formáját.
(12) Ez a rendelet azonban nem vonatkozik mindenfajta építési műveletre, hanem csak
azokra, amelyek a talajhoz kapcsolódnak, és amelyek építése vagy bontása úgy tekintendő,
hogy valamilyen új munkálatot tartalmaz. Ezért úgy ítélték meg, hogy ha valaki aratást szed,
fát vág, vagy szőlőt metsz, bár munkát végez, az nem tartozik az Ediktum hatálya alá, mert az
csak olyan munkára vonatkozik, amely a talajba avatkozik.
(13) Ha valaki egy régi épületet támaszt ki, nézzük meg, hogy felszólíthatjuk-e, hogy hagyja
abba. A jobbik vélemény az, hogy nem teheti ezt meg; mivel nem új építményt emel, hanem
csupán egy régi épületet támasztva nyújt orvoslást.
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(14) Az e rendelet értelmében kézbesített értesítés minden új építményre vonatkozik, amelyet
városfalakon belül vagy kívül, illetve vidéken emelnek, függetlenül attól, hogy a
munkálatokat magán- vagy közterületen végzik.
(15) Most pedig nézzük meg, hogy milyen okokból lehet ilyen értesítést kézbesíteni, ki
kézbesítheti, kinek lehet kézbesíteni, milyen helyeken lehet ezt megtenni, és milyen hatása
van az értesítésnek.
(16) A felszólítás vagy jogaink védelme érdekében történik, hogy elhárítsuk a fenyegető kárt,
vagy a közjó fenntartása érdekében.
(17) Ezenfelül azért is kézbesítjük ezt az értesítést, mert jogunk van megakadályozni a
munkálatokat, akár azért, hogy megvédjük magunkat a fenyegető veszélytől, amelyet valaki
olyan cselekménye okoz, aki köz- vagy magánterületen készül építményt emelni, akár azért,
mert valami ?az épületek építésének módjára vonatkozóan kihirdetett törvényekkel és császári
rendeletekkel ellentétesen történt, akár szent, vallási vagy nyilvános helyen, akár egy patak
partján; és ilyen esetekben tilalmakat is adnak.
(18) De ha valaki a tengerben vagy annak partján épít épületet, bár nem a saját földjére épít, a
Nemzetek Törvénye szerint mégis a sajátjává teszi azt. Ezért ha valaki meg akarja tiltani neki,
hogy ilyen helyen építsen, nincs joga ezt megtenni, és nem is szólíthatja fel, hogy ne emeljen
új építményt, kivéve, ha olyan helyzetben van, hogy a fenyegető sérelem ellen biztosítékot
követelhet tőle.
(19) Az a személy, akinek a tulajdonában van az ingatlan, jogosult arra, hogy jogai megőrzése
vagy a fenyegető kár elhárítása érdekében a vállalkozás felfüggesztésére vonatkozó
felszólítást kézbesítse.
(20) A haszonélvező azonban a saját nevében nem tehet ilyen felszólítást, de megteheti ezt a
tulajdonos megbízottjaként; vagy követelheti a haszonélvezetét attól a személytől, aki az új
művet építi, és ez a követelés az építés elmaradásához fűződő érdekének megfelelő összeget
fog neki biztosítani.
2. Julianus, Digest, XLIX. könyv.
Ha azonban a haszonélvező a felszólítást magának a föld tulajdonosának kézbesíti, a
kézbesítés semmis, mivel a tulajdonos ellen nem indíthat olyan keresetet, mint a szomszéd
ellen, arra hivatkozva, hogy a haszonélvező beleegyezése ellenére nem építette magasabbra a
házát. Ha azonban a haszonélvezeti jog az új épület építésével értékcsökkenésbe kerül, akkor
követelheti a haszonélvezeti jogát.
3. Ulpianus, Az ediktumról, LII. könyv.
Ha egy tartomány területén bármit is építenek, a működés felfüggesztésére vonatkozó
értesítés kézbesíthető.
(1) Ha a közös tulajdonban lévő földterületen bármi ilyesmit tesznek, a szomszéddal szemben
felszólítás kézbesíthető. Nyilvánvaló, hogy ha egyikünk új építményt emel a közös
tulajdonban lévő földön, én mint közös tulajdonos nem értesíthetem a másik felet, hogy ne
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folytassa azt; de megtilthatom neki a közös tulajdonban lévő ingatlan megosztása iránti
keresettel, vagy a prétorhoz fordulva megtehetem ezt.
(2) Ha egy velem közös tulajdonban lévő társtulajdonos a közös tulajdonunkban lévő házhoz
hozzáépítést végez, és nekem van egy szomszédos saját házam, amelyet ezzel a munkával
károsítani fog, felszólíthatom-e őt a munkálatok leállítására? Labeo úgy véli, hogy ezt nem
tehetem meg, mert más módon is megtilthatom neki az építkezést, azaz a praetorhoz fordulva,
vagy a közös tulajdonban lévő ingatlanok felosztása iránti perrel. Ez a vélemény helyes.
(3) Ha csak a földterület felszínére van jogom, és a szomszéd új épületet emel, felszólíthatome őt, hogy hagyja abba? Ebben az esetben nehézségek merülnek fel, mert én úgymond csak
bérlő vagyok. A praetor azonban megadja nekem a dologi keresetet, és ezért a szolgalmi jog
alapján is jogosult lennék a keresetre; ezért a művelet felfüggesztésére vonatkozó felszólítás
kézbesítésének jogát nekem kellene megadni.
(4) Ha közterületen új munkálatokat kezdenek, bármely polgárnak joga van a munkálatok
felfüggesztésére irányuló felszólítással élni. 4. Paulus, Az ediktumról, XLVIII. könyv.
Az állam érdeke ugyanis az, hogy minél több személy számára tegye lehetővé a tulajdonának
védelmét.
1. Ulpianus, Az ediktumról, LII. könyv.
A kérdés egy kórteremmel kapcsolatban merült fel. Julianus a Digest tizenkettedik könyvében
azt mondja, hogy a gyámhatóságnak nem szabad engedélyt adni egy új mű felállításának
felfüggesztésére, kivéve, ha az a saját személyes kényelmét zavarja, például ha az elzárja a
fényét, vagy akadályozza a kilátását. Ezenfelül a gyám által kézbesített értesítés csak akkor
érvényes, ha azt a gyámja felhatalmazása alapján teszi.
5. A műveletek felfüggesztésére vonatkozó értesítés a rabszolgának is kézbesíthető, de ő
maga nem kézbesíthet ilyen értesítést, és ha ő kézbesíti, annak semmilyen hatása nem lesz.
6. Nem szabad megfeledkezni arról sem, hogy az ilyen jellegű értesítés kézbesítésének
magára az ingatlanra kell vonatkoznia, vagyis arra a helyre, ahol a munkálatok folynak,
függetlenül attól, hogy valaki már építkezik, vagy építkezésre készül.
7. Nem szükséges, hogy az értesítést magának a tulajdonosnak kézbesítsék, mivel elegendő,
ha azt a helyszínen és bárkinek kézbesítik, aki történetesen jelen van, és ez akár a munkát
végző munkásoknak vagy kézműveseknek is megtehető. És általánosságban elmondható,
hogy a munkálatok felfüggesztésére vonatkozó értesítés kézbesíthető mindazoknak, akik a
gazda nevében jelen vannak, vagy maguknak a munkásoknak. Az sem mindegy, hogy ki az
illető, vagy milyen rangú lehet az adott pillanatban jelenlévő személy, mert ha az értesítést
egy rabszolgának, egy nőnek, egy fiúnak vagy egy lánynak kézbesítik, az érvényes lesz; mivel
elegendő, ha az értesítést a telephelyen úgy kézbesítik, hogy a tulajdonos értesüljön róla.
8. Ha valaki közterületen lévő ingatlan tulajdonosának értesítést kézbesítene, teljesen világos,
hogy az ilyen értesítésnek nincs ereje vagy hatása, mivel azt a telken, sőt, mondhatnám, szinte
magán az épületen kell kézbesíteni; és ezt azért határozták el, hogy értesítéssel a munkát
azonnal fel lehessen függeszteni. Ha azonban az értesítést máshol kézbesítik, az eredmény az
lesz, hogy ugyanolyan kellemetlenséget okozna, mintha bármely építményt tudatlanságból
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emeltek volna az alatt az idő alatt, amíg odaértek, ahol ezt a prétori ediktummal ellentétesen
tették.
9. Ha az ingatlan, amelyen egy új épület építése folyamatban van, több személy tulajdonában
van, és az értesítést az egyiküknek kézbesítik, a kézbesítés szabályszerűen történt, és úgy kell
tekinteni, hogy valamennyi tulajdonos értesült. Ha azonban az egyikük a felszólítás
kézbesítése után folytatja az építkezést, azok, akik nem folytatták, nem lesznek felelősek,
mivel a másik cselekménye nem sértheti azt, aki nem tett semmit.
10. Ha az új építmény több tulajdonos tulajdonát sérti, elegendő-e az egyik tulajdonostárs által
kézbesített értesítés, vagy mindannyiuknak kézbesíteni kell? A jobbik vélemény az, hogy nem
elegendő az egyikük által történő értesítés mindannyiuk számára, hanem mindannyiuknak
külön-külön kell kézbesíteniük a hirdetményt, mert előfordulhat, hogy az egyiküknek jogában
állt kézbesíteni a hirdetményt az építmény építésének megtiltására, a többieknek pedig nem
volt ilyen joguk.
11. Ha valaki egy új épület felhúzására vonatkozóan magának a prétornak kíván értesítést
kézbesíteni, akkor időközben be kell mutatnia, hogy a másik félnek nem tudja kézbesíteni az
értesítést; ha pedig ezt utólag teszi meg, akkor mindazt, amit a prétor értesítését követően
építettek, meg kell semmisíteni, mintha két értesítést különböző időpontokban kézbesítettek
volna.
12. De ha valaki gerendákat illesztene a házamba, vagy az én földemre építene, akkor csak az
a jogos, hogy a jogaimat egy felszólítással védjem meg, hogy megállítsam az épület
felállítását.
13. Sextus Pedius nagyon helyesen jegyzi meg, hogy három olyan ok van, amely egy új
építmény felállításának megakadályozására irányuló felszólításra ad okot, nevezetesen egy
természetes ok, egy közérdek, vagy egy szolgalmi jog kiszabásából eredő ok. Természetes ok
akkor áll fenn, ha valaki gerendákat illesztett az épületembe, vagy építményt emelt a
földemen. Közérdek áll fenn, ha egy új építmény felfüggesztésére vonatkozó értesítés
kézbesítésével a törvények, a szenátusi rendeletek vagy a birodalmi alkotmányok
végrehajtását védjük. Szolgálati jog kiszabásából fakadó ok áll fenn, ha valaki, miután saját
jogát csökkentette, más jogát növeli; vagyis miután saját földjére szolgalmat szabott ki, annak
a joga ellenében, akit a szolgalom megillet, valamilyen cselekményt hajt végre.
14. Továbbá nem szabad elfelejteni, hogy ha valaki épületet akar emelni a földünkön,
gerendákat akar behelyezni a házainkba, vagy építményt akar a tulajdonunk fölé emelni, jobb,
ha ebben megakadályozza őt akár a prétor, akár saját kezűleg, azaz kővel dobva, mintha
felszólítjuk, hogy tartózkodjon az új mű építésétől; mert az ilyen felszólítás kézbesítésével azt
a személyt, akinek kézbesítjük, a tulajdon birtokosának tekintjük. Ha azonban az illető a saját
földjén olyasmit tenne, ami minket károsíthat, akkor a munkálatok felfüggesztésére vonatkozó
felszólítás kézbesítésére lesz szükség. Ha pedig valaki továbbra is a mi telkünkön építkezne,
akkor teljesen jogos lesz számunkra, hogy a Quod vi aut clam, vagy Uti possidetis tilalmat
alkalmazzuk vele szemben.
15. Ha valaki a tulajdonát képező vízfolyásokat vagy csatornákat akarja kijavítani vagy
kitisztítani, nem lehet őt felszólítani a műveletek felfüggesztésére; ez ésszerű, mivel a
közegészségügy és a közbiztonság érdekében áll, hogy a csatornákat és a patakokat ki kell
tisztítani.
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16. Ezenfelül a prétor általában véve más munkákat is kivesz, ha azok kivitelezésének
késedelme veszélyekkel jár. Ezekre vonatkozóan ugyanis úgy véli, hogy a felfüggesztésükre
vonatkozó felszólításnak nem szabad engedelmeskedni. Hiszen ki kételkedhet abban, hogy
egy új munka felfüggesztésére vonatkozó felszólításnak nem kellene engedelmeskedni, mint
abban, hogy valamely szükséges épület építését megakadályozzák? Az Ediktum e szakasza
minden olyan esetben alkalmazandó, amikor a késedelem kárt okozhat.
17. Ezért, ha valaki olyan esetben, amikor a késedelem veszélyt okozhat, felszólítja, hogy
állítson le egy új munkát, például ha egy csatorna csatornáját vagy falát javítják, úgy véljük,
hogy a bíróságnak meg kell vizsgálnia, hogy a munka olyan jellegű-e, hogy a munkálatok
felfüggesztésére vonatkozó felszólítást figyelmen kívül kell hagyni. Ha ugyanis nyilvánvalóvá
válik, hogy a csatorna, a vízfolyás vagy bármi hasonló javításának késedelméből bármilyen
veszély származik, akkor azt kell mondani, hogy nem kell tartani attól, hogy a felszólítás
bármilyen kárt okoz.
18. Annak, aki egy új munka leállítására vonatkozó felszólítást kézbesít, esküvel kell
tanúsítania, hogy nem bosszantás céljából teszi ezt. Ezt az esküt a prétor felhatalmazása
alapján teszik; ezért nem szükséges, hogy az esküt kérőnek előbb esküt kelljen tennie.
19. Az értesítést kézbesítő személynek meg kell mutatnia, hogy az új építmény, amelyre az
értesítés vonatkozik, milyen helyen található, hogy az értesítendő személy tudja, hol építhet,
és hol kell tartózkodnia az építkezéstől. Ezt a megjelölést annyiszor kell megtenni, ahányszor
az értesítés az építmény egy részére vonatkozik. Ha azonban a felszólítás az egész épületre
vonatkozik, ezt nem kell feltüntetni, hanem csak meg kell említeni a tényt.
20. Ha a kifogásolt munkát több helyen végzik, elegendő-e egy értesítés, vagy több értesítésre
van szükség? Julianus a Digest negyvenkilencedik könyvében azt mondja, hogy mivel a
felszólítást magának a földterületnek kell kézbesíteni, több felszólítás, valamint több
visszavonás szükséges.
21. Ha az, akit a működés felfüggesztésére felszólítottak, biztosítékot ad, vagy kártalanítást
ígér a másik félnek, vagy ha nem az ő hibájából nem adott biztosítékot, vagy nem ígért
kártalanítást, a jó állampolgár ítélőképességének megfelelően; ez ugyanolyan, mintha a
felszólítást nem kézbesítették volna. Ez a jogorvoslat kényelmes, mert így nem kell a prétor
előtt megjelenni, és nem kell a felszólítás kibocsátása iránti kérelmet benyújtani.
22. Ha az értesítést egy ügynök kézbesíti, és nem nyújt biztosítékot arra, hogy megbízója
megerősíti a cselekményét, az értesítés hatályát veszti, még akkor is, ha az ügynököt
szabályszerűen nevezték ki.
23. Ha valaki egy távollévő személy nevében visszavonást kér, akár magán-, akár közjogra
hivatkozik, kénytelen lesz biztosítékot nyújtani, mivel alperesi szerepet vállal. Ez a biztosíték
azonban nem a megbízó általi megerősítésre vonatkozik, hanem pusztán az új mű építésének
felfüggesztésére vonatkozó felszólításra.
24. Ismétlem, ha egy megbízott értesítene engem egy új munka leállításáról, és tőlem
biztosítékot fogad el, és én ezután interdictummal élnék ellene, hogy megakadályozzam, hogy
erőszakot alkalmazzon ellenem az építkezés megakadályozására, köteles lesz biztosítékot adni
nekem az ítélet végrehajtására, mert az alperes szerepét veszi fel.
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(1) Julianus, Digest, XLI. könyv.
Ezért a megbízáson alapuló kivételek nem vethetők fel ellene, és nem kötelezhető arra, hogy
biztosítékot nyújtson arra, hogy megbízója megerősíti a cselekményét.
6. Ulpianus, Az ediktumról, LII. könyv.
Ha nem ad biztosítékot, akkor eltiltható az új mű építésétől, és el kell utasítani minden olyan
keresetet, amelyet a megbízó nevében próbál benyújtani.
2. A gondnok és a gondnokság alá helyezett személy felmondással letilthatja az építkezést. 8.
Paulus, Az ediktumról, XLVIII. könyv.
Nemcsak a legközelebbi szomszédomat értesíthetem a műveletek felfüggesztéséről, hanem a
közvetlenül mögötte lévő szomszédomat is; ugyanis két olyan földterület között is létezhetnek
szolgalmi jogviszonyok, amelyeket más köz- vagy magántulajdon választ el egymástól.
3. Aki a műveletek felfüggesztésére vonatkozó felszólítást kézbesíti, ha már valamit
megtettek, köteles ezt a kérelmében feltüntetni, hogy utólag kiderüljön, mit tettek.
4. Ha jogilag nem tudom megakadályozni, hogy valamit tegyen, és értesítenem kellene, hogy
függessze fel az új építmény működését, akkor csak akkor lesz joga folytatni az építkezést, ha
biztosítékot ad nekem.
5. Ha értesíteném önt, hogy közterületen a törvények által tiltott épületet emeljen, ígérettel
kell köteleznie magát, mert nem a saját, hanem más nevében vitatom az ön jogát az építésre,
és mivel más jogát tartom fenn, meg kell elégednem egy puszta ígérettel.
6. Nem szabad megfeledkezni arról, hogy amennyiben az új munkálatok felfüggesztéséről
szóló értesítést kézbesítették, az értesített személynek mindaddig tartózkodnia kell, amíg
biztosítékot nem nyújt, vagy amíg az értesítést vissza nem vonják; mert akkor, ha joga van az
építkezésre, akkor azt szabályosan folytathatja.
7. Annak bizonyítására, hogy az értesítés kézbesítése után történt az építkezés, a kézbesítőnek
meg kell mérnie az épületet; és a prétor rendszerint elrendeli, hogy a mérést elvégezzék és
bemutassák.
8. A hirdetmény megszűnik a kézbesítő halálával vagy az ingatlan elidegenítésével; mert ily
módon a mű építésének megakadályozására vonatkozó jog megszűnik.
9. Ha az a személy, akinek az új munka megszüntetésére vonatkozó felszólítást kézbesítették,
meghal, vagy eladja a házat, a felszólítás hatása nem szűnik meg. Ennek bizonyítéka az a
tény, hogy az örökösről tesznek említést, amennyiben az ügyre vonatkozóan kikötést kötnek.
10. Gaius, Az urbánus ediktumról, Cím alatt: Az új mű felfüggesztésére vonatkozó
értesítésről.
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Az a hitelező, akinek egy földterület zálogjoggal rendelkezik, jogszerűen felszólíthatja az új
munkálatok megszüntetésére (azaz amennyiben szolgalomról van szó), mert a szolgalom
visszaszerzése iránti perindítási jog megilleti.
11. Ulpianus, Sabinusról, XLV. könyv.
Az új mű megszüntetésére vonatkozó értesítés dologi és nem személyes eljárás. Ezért az
elmebetegnek vagy csecsemőnek is kézbesíthető, és nem szükséges a gyámja
meghatalmazása.
12. Paulus, A Sabinusról, XI. könyv.
Az átlagos intelligenciával rendelkező személynek, például egy munkásnak kézbesített
értesítés egy csecsemőt vagy egy elmebeteg személyt is kötelez.
13. Ugyanő, A Sabinusról, XIII. könyv.
Ha a biztosítékot egy új mű megszüntetéséről szóló értesítésre hivatkozva nyújtják, a kikötés
a meghozott ítéletnek megfelelően válik hatályossá.
14. Julianus, Digest, XLI. könyv.
Ha az ügynök egy új mű megszakítására vonatkozó értesítést kézbesít, és biztosítékot ad arra,
hogy megbízója ratifikálja a cselekményét, a visszavonás a tulajdonos nevében is
megtörténik.
15. Ha a tulajdonos az új munka megszüntetésére vonatkozó felszólítást egy bizonyos időn
belül kézbesíti, amelyet a felszólításra hivatkozva tett kikötés tartalmaz, a kikötés hatályossá
válik; ha a felszólítást az idő letelte után kézbesíti, az nem válik hatályossá. Miután a
tulajdonos egyszer már kézbesítette a felmondást, másodszor már nem teheti meg, amíg a
felmondásra hivatkozással kötött, az új mű megszüntetésére vonatkozó kikötés érvényben
van.
16. Ha a visszavonásra való hivatkozással ügynök jelenik meg, annak részéről, aki az új mű
megszűnését bejelentette, a prétornak vizsgálatot kell folytatnia, hogy megakadályozza, hogy
a hamis ügynök a távollévő fél jogait sértse, mivel tűrhetetlen lenne, ha a prétor által
biztosított kedvezményt bárki más, bárkinek a közreműködésével elveszítené.
17. Ugyanaz, Digest, XLIX. könyv.
Ha egy útjogra jogosult személy értesít valakit, aki olyan házat épített, ahol az áthaladásra
jogosult, a cselekménye semmis; de nem akadályozza meg abban, hogy az őt megillető
szolgalom visszaszerzése érdekében keresetet indítson.
18. Africanus, Kérdések, XIX. könyv.
Ha egy háznak a szomszéd által történő magasabbra emelésének megakadályozására irányuló
pert indítanak, mielőtt bármilyen munkát elvégeztek volna, és az ügyet az említett szomszéd
nem védi meg, a bíró kötelességének tekintették, hogy semmi mást ne tegyenek, mielőtt a
felet, aki ellen a pert indították, kötelezik, hogy adjon biztosítékot arra, hogy nem folytatja az
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építkezést, mielőtt megállapítaná a magasabbra emeléshez való jogát. Másfelől ugyanez a
szabály érvényesül, ha valaki pert indít, azt állítva, hogy joga van házát az ellenfél
beleegyezése ellenére magasabbra építeni, és ugyanígy nem történik védekezés; mert a bíró
kötelességének tartják, hogy az ellenfelet kötelezze biztosíték nyújtására, hogy nem fogja őt
értesíteni az új munkálatok abbahagyásáról, és nem fog erőszakot alkalmazni ellene, hogy
megakadályozza az építkezésben. Ebben az esetben is büntetik azt, aki nem védekezik, azzal,
hogy kötelezik, hogy bizonyítsa a jogát, mert ez tulajdonképpen a felperes szerepvállalását
jelenti.
19. Ulpianus, Az ediktumról, XIII. könyv.
Ha a prétor elrendelné egy új munka megszüntetésére vonatkozó értesítés kézbesítését, majd
azt követően megtiltaná azt; az első értesítésre alapított kereset nem lesz alapos, mivel ez
ellentétes lenne a prétor határozatával.
20. Paulus, Az ediktumról, LVII. könyv.
Ha egy megbízott megakadályozza egy új mű építését, a tulajdonos jogosult lesz a Quod vi
aut clam.
21. Papinianus, Kérdések, III. könyv.
Ha egy új épület építésének leállítására vonatkozó felszólítást több tulajdonostárs közül az
egyiknek kézbesítenek, és a munkálatokat valamennyiük beleegyezésével végzik el, a
felszólítás valamennyiüket kötelezi. Ha azonban néhányuk nem tudott az új épület építéséről,
akkor az, aki a pretoriánus rendelet megsértésével járt el, egyénileg teljes felelősséggel
tartozik.
22. Az sem mindegy, hogy kinek a tulajdonában van az a földterület, amelyen a munkálatok
folynak, mert csak az tekinthető az ingatlan birtokosának, feltéve, hogy a munkálatokat az ő
nevében végzik.
23. Paulus, Kérdések, VIII. könyv.
Nem szabad elfelejteni, hogy amikor a prétor megtagadta az új építmény felállításának
folytatását, az érdekelt fél továbbra is élhet jogos keresetével, mivel az erre való jog továbbra
is fennáll minden olyan esetben, amikor a prétor kezdetben megtagadja az új építmény
felállításának megszakítására irányuló szolgáltatás engedélyezését.
24. Ulpianus, Az ediktumról, XVII. könyv.
A praetor azt mondja: "Ha valakit a helyszínen felszólítottak, hogy hagyja abba egy új mű
építését, amelynek folytatásának joga vitatott, és ő ragaszkodik hozzá, ugyanazon a helyen,
mielőtt a visszavonást engedélyezték volna; vagy ha a körülmények olyanok, hogy a
visszavonást engedélyezni kell, köteles az ingatlant az eredeti állapotába visszaállítani."
25. A tilalom a következő esetekben alkalmazható. Az ediktum kimondja, hogy a felszólítás
kézbesítése után semmilyen munkát nem szabad elvégezni a visszavonás megadása előtt,
vagy ehelyett biztosítékot kell nyújtani az ingatlan korábbi állapotának helyreállítására. Ezért
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aki folytatja a munkát, még ha joga is van hozzá, úgy tekintik, hogy megsértette a prétor
tilalmát, és kénytelen lesz lebontani az építményt.
26. A tilalomnak van alapja, akár üres, akár beépített földterületre kézbesítették a felszólítást.
27. A praetor azt mondja: "A vagyontárgyat az eredeti állapotába kell visszaállítania".
Elrendeli, hogy amit tettek, azt állítsák helyre, és nem számít, hogy azt a törvénynek
megfelelően tették-e vagy sem, ezért az interdictum alkalmazandó lesz, akár törvényes, akár
törvénytelen volt a cselekmény.
28. Ismétlem, bármi, ami a felmondással történő visszavonás előtt történt, vagy bármi, ami a
visszavonás helyébe lép, nem tekinthető jogszerűen megtörténtnek.
29. Ha az, aki az épületet felépítette, hajlandó lenne biztosítékot nyújtani, és a felperes
megtagadja a kikötést, ezt elállásnak kell tekinteni; mivel ugyanis ez a felperes hibája,
nyilvánvaló, hogy a körülmények olyanok, hogy elállást kellene tenni.
30. Ez a tilalom örökre szól, és az örökös és más jogutódok javára szól.
31. A tilalomnak alapja lesz az ellen a személy ellen, aki a művet építette, vagy aki a
befejezés után megerősítette azt.
32. Nyilvánvaló, hogy ez a tilalom annak az örökösével szemben áll fenn, aki az építményt
létrehozta; és ahol ez a kérdés felmerül, meg kell jegyezni, hogy Labeo azon a véleményen
volt, hogy csak abban az esetben lehet az örökössel szemben megadni, ha az építményből
valamilyen hasznot húzott, vagy ha a saját részéről elkövetett csalárd magatartással
megakadályozta, hogy abból bármilyen hasznot húzzon. Egyes hatóságok úgy vélik, hogy az
interdictumon kívül ténybeli keresetet is meg kell adni ; ez a vélemény helyes.
33. A praetor ezután ezt mondja: "Ha valakit a helyszínen értesítettek, hogy ne folytassa az új
munkát, és ha biztosítékot adtak, vagy a maga hibájából nem adtak, megtiltom, hogy
erőszakot alkalmazzanak annak megakadályozására, hogy a másik fél az adott helyen
folytassa a munkát".
34. Ez a tilalom tiltó jellegű, mivel megtiltja, hogy bárkit, aki biztosítékot ad, akadályozzanak
abban, hogy folytassa a munkáját, mivel a városok díszítésére vonatkozik, hogy ne engedjék
meg az épületek elhagyását.
35. Az sem mindegy, hogy az érintett személy a törvény szerint jogosult-e az építkezésre vagy
sem; hiszen aki értesítette őt az új munkálatok abbahagyásáról, az a biztosíték nyújtása után
biztonságban van.
36. Ez a tilalom annak a személynek a javára is érvényes, akinek a biztosítékot adták.
37. A praetor hozzáteszi: "Vagy ha a te hibád, hogy nem adtak biztosítékot". Ezért nem lesz
alapja az interdictumnak, ha nem adnak biztosítékot, hanem csupán ígéretet tesznek a
kártérítésre; mert nem szabad megengedni, hogy egy épületet közterületen felállítsanak, amíg
nem derül ki, hogy milyen felhatalmazás alapján történik ez.
38. Ha biztosítékot adnak, de az nem marad fenn, a tilalom megszűnik.
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39. Ha a felszólító személy hibájából nem nyújtott biztosítékot egy bizonyos időre, de ez már
nem az ő hibája, a tilalom megszűnik.
40. Ez a tilalom egy év elteltével is érvényesíthető, és az örökös és más jogutódok javára szól.
41. Ugyanő, Az ediktumról, LXXX. könyv.
Az új építmény építésének megszüntetésére vonatkozó felszólítással kapcsolatban általában
akkor kötnek megállapodást, amikor az egyik szomszéd azt állítja, hogy joga van
megakadályozni a másikat abban, hogy az ő beleegyezése ellenére építsen.
42. Továbbá, ha valaki büntetlenül akarja folytatni az építkezést, és folytatni kívánja azt
követően, hogy felszólították, hogy hagyja abba, akkor biztosítékot kell nyújtania annak a
személynek, aki a felszólítást kézbesítette neki. Ha ezt megteszi, az mindkét félnek előnyös
lesz; annak, aki a felszólítást kézbesítette, mivel biztosítékot kap arra, hogy a helyiséget a
korábbi állapotába visszaállítja; és annak, akinek a felszólítást kézbesítették, mivel az ő
építésébe nem avatkozik bele. Ha ugyanis a biztosíték nyújtása előtt egyáltalán építkezik,
akkor a visszahelyezési tilalom útján arra kényszeríthető, hogy lebontsa, amit felépített.
43. Ez a kikötés is feltételhez kötött, és csak az ítélet meghozatala után lép hatályba, kivéve,
ha valami történt, mielőtt ez megtörtént volna, és az ügyet nem védték meg ; és a
rosszhiszeműségre vonatkozó záradékot is hozzáadták.
44. Egy építményt nem ott tekintünk befejezettnek, ahol egy vagy két sor kő van lerakva,
hanem ahol a mű már valamilyen formát öltött, és épületnek látszik.
45. A kikötés hatályossá válik, és az ingatlant a jó állampolgár megítélése szerint vissza kell
állítani a korábbi állapotba, függetlenül attól, hogy az ügyben született-e határozat, vagy nem
történt-e védekezés. Ha az ingatlan nem kerül helyreállításra a korábbi állapotba, az
alperesnek az elszenvedett kárral arányos pénzösszeget kell fizetnie, ha a felperes ebbe
beleegyezik.
46. Ha több tulajdonostárs épít egy épületet, felmerül a kérdés, hogy mindegyiküknek kell-e
biztosítékot nyújtania. Labeo szerint egynek kell, mert az ingatlan helyreállítását nem lehet
részlegesen elvégezni.
47. Azt is mondja, hogy ha több tulajdonos is kézbesíti a felmondást, akkor is ügyelni kell
arra, hogy az egyiküknek adjanak biztosítékot, ha mindannyian beleegyeznek; mert
nyilvánvaló, hogy ha egy nem egyezik bele, akkor mindegyiküknek biztosítékot kell adni.
48. Azt is mondja, hogy a kikötésbe bele kell foglalni, hogy az egyes kamatoknak megfelelő
összeget kell fizetni; ha a felek ezt kívánják. Ha azonban az ingatlan értékének megfelelő
összegű biztosítékot nyújtanak, akkor szerinte kétség merül fel, hogy ezek a szavak az egész
ingatlan értékére vonatkoznak-e, vagy csupán annak a félnek az érdekeltségére, aki a
megállapodást megköti. Úgy vélem, hogy ha a vagyon értékére vonatkozó biztosítékot az
egyik fél nyújtja, akkor fenntartható, hogy a kikötés valamennyi fél számára elegendő lesz;
mivel ez a munkával okozott károk összegére vonatkozik.
49. Marcellus, Digest, XV. könyv.
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Az a személy, akinek az értesítést kézbesítették, az értesítés visszavonása előtt meghalt.
Örökösének engedélyeznie kell, hogy ellenfele lebontsa az építményt, mert egy ilyen
helyreállításnál a büntetést annak kell megfizetnie, aki megsértette az Ediktumot; de az örökös
nem örökölheti a büntetést.
50. Javolenus, Episztolák, VII. könyv.
Egy bizonyos ember, akit felszólítottak, hogy hagyja abba egy új épület építését, eladta a
telket, és a vevő folytatta a munkát; ön szerint a vevő vagy az eladó felelős azért, hogy
megszegte az Ediktumot? A válasz az volt, hogy ha az értesítés kézbesítése után folytatták az
épület építését, akkor a vevő, azaz a földterület tulajdonosa felelős; mert a megszüntetésre
vonatkozó értesítés nem személyes, és csak az felelős, aki birtokolja azt az ingatlant, amelyre
a munka megszüntetésére vonatkozó értesítést kézbesítették.

2. cím. A fenyegető sérelemről és a szomszédos ház betolakodásáról és
előrenyúlásáról
51. Ulpianus, Az ediktumról, I. könyv.
Ahol a fenyegető sérelem közelsége gyorsaságot követel, és a prétor számára a késlekedés
veszélyesnek tűnik, és emiatt fenntartja magának a joghatóságot, ott nagyon helyesen jár el,
ha hatáskörét a kerület önkormányzati elöljáróira ruházza át.
52. Gaius, A tartományi ediktumról, XXVIII. könyv.
A fenyegető kár olyan kár, amely még nem következett be, de attól tartunk, hogy a jövőben
bekövetkezhet.
53. Paulus, Az ediktumról, XLVII. könyv.
A damnum és damnatio kifejezések egy birtok elvételére, úgyszólván a vagyon csökkenésére
utalnak.
54. Ulpianus, Az ediktumról, I. könyv.
Ha a biztosíték nyújtására rendelkezésre álló idő letelt, a prétor vagy a kormányzó feladata,
hogy a meghallgatást követően a felet felelősségre vonja vagy felmentse, és ha ez utóbbi
esetben helyi vizsgálatot igényel, az ügyet a városi elöljáróságnak küldje meg
határozathozatalra.
55. Ha a prétor által meghatározott időn belül nem nyújtanak biztosítékot, a panaszos
birtokába kell adni a vagyontárgyat, és a "vagyontárgy" kifejezés alatt vagy az egész vagy
annak egy része értendő.
56. Ha a másik fél nem hajlandó megengedni, hogy a szomszédja birtokba vegye,
kényszerítheti-e őt a bíró zálogok nyújtására? Nem hiszem, hogy megteheti; de factum peres
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úton felelősségre vonható, mert ha a prétor kiküldése után nem engedik birtokba venni, akkor
a fent említett keresethez kell folyamodnia.
57. Ezért a prétor vagy a kormányzó két dologra utasítja a városi elöljárókat: nevezetesen,
hogy kérjenek biztosítékot és adjanak birtokba; a többi ügyet a saját hatáskörébe utalja.
58. Ha a biztosíték nyújtása késik, nem a duumviri, hanem a prétor vagy a kormányzó adhat
engedélyt a birtokbavételre (ami általában megfelelő ok esetén meg is történik), és ugyanez a
szabály vonatkozik arra az esetre is, ha a megfelelő ok bemutatása után a birtoklásról
lemondanak.
59. A prétor azt mondja: "Ha az a fél, akinek az értesítést kézbesíteni kell, nincs jelen,
elrendelem, hogy az értesítést a lakóhelyén kell hagyni." Távollevőnek tekintik azt, aki nem
jelenik meg a bíróságon; ezt a véleményt Pomponius helyesli. A praetor továbbá elrendeli,
hogy az értesítést durvaság nélkül kézbesítsék, és nem azt, hogy az alperest erőszakkal
távolítsák el a házából. Azonban a következő szavakból: "Az értesítést abban a házban kell
hagyni, ahol lakik", azt kell értenünk, hogy azt ott kell neki kézbesíteni, még akkor is, ha más
házában lakik. Ha nincs lakóhelye, az értesítést a házban kell kézbesíteni, vagy a
megbízottjának, vagy a bérlőnek.
60. Amikor a prétor az értesítés kézbesítését kéri, ez azt jelenti, hogy van-e valaki, akinek a
kézbesítés megtörténhet. Ha azonban ilyen személyt nem lehet találni, például mert a ház
olyan birtokhoz tartozik, amelybe még nem léptek be, vagy ha nincs örökös, és a ház nem
lakott, akkor az Ediktum e szakasza nem alkalmazandó. A biztonságosabb terv azonban az, ha
magához a házhoz csatolnak egy írásbeli értesítést, mert előfordulhat, hogy ily módon valaki,
miután értesítést kapott, megjelenhet a védelem érdekében.
61. Ha a bíró a fent említettek bármelyikét elmulasztja, a bíró ellene ítélkezik a fenyegető
sérelem elleni biztosíték nyújtásának elmulasztása miatt elszenvedett kár összegében. Ez nem
arra az összegre vonatkozik, amelyet be lehetett volna hajtani, hanem csak arra az érdekre,
amely a felperesnek a biztosíték megszerzéséhez fűződött, és ez utóbbi javára, nem pedig
büntetésként kerül kiszabásra.
62. Ismétlem, ez a kereset egy bizonyos feltételtől függ, vagyis attól, hogy a bíróhoz
benyújtották-e a kérelmet, de ha ez nem történt meg, akkor nem lehet ellene pert indítani. Azt
mondjuk, hogy a biztosíték követelése akkor szabályos, ha a kérelmet a bíróságon nyújtják be,
és nem máshol.
63. Ha a város, amelyben a kérelmet be kell nyújtani, olyan közel van Róma városához, hogy
ha a magisztrátus nem lép közbe, a praetorhoz vagy a kormányzóhoz lehet fordulni, akkor azt
lehet mondani, hogy ez a kereset nem a magisztrátus ellen irányul, mert ez olyan, mintha a
panaszosnak nem lenne érdeke, hiszen az ő hatáskörében állt volna kérni, hogy akár a
praetortól, akár a kormányzótól birtokba adják.
64. Ezenfelül ez a szakasz, amelynek célja a vagyon megszerzése, mind az örökös javára,
mind az örökös ellenében biztosított, és örökre szól.
65. Paulus, Az ediktumról, I. könyv.
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A praetor kötelessége, hogy amennyiben a felperes birtokba kerül, lehetővé tegye számára,
hogy az ingatlan tulajdonjogát megszerezze, miután hosszú időn keresztül birtokolta azt.
66. Ha több tulajdonostárs van, akiknek biztosítékot kellene nyújtaniuk, és egyikük ezt nem
teszi meg, a felperesnek kell a részét birtokba venni. Másrészt pedig, ha több olyan személy
van, aki kéri, hogy nyújtsanak biztosítékot, és egyeseknek értékesebb házuk van, mint a
többieknek, vagy ha mindannyian egyenlőtlen tulajdoni hányaddal rendelkeznek ugyanabban
a házban, mindazonáltal mindannyian egyenlő alapon kerülnek birtokba, és nem a tulajdoni
hányaduk mértékére való hivatkozással.
67. Ha mind az ingatlan tulajdonosa, mind a haszonélvező biztosítékot követel a fenyegető
kár ellen, mindkettőjüket meg kell hallgatni; mert az ígérvényesítő nem szenved sérelmet,
mert csak az érdekeik arányában lesz köteles mindkettőjüknek fizetni.
68. Gaius, A tartományi ediktumról, I. könyv.
Néha előfordul, hogy a kár elszenvedése esetén nem leszünk jogosultak semmiféle keresetre,
ha korábban nem adtunk biztosítékot; például amikor a szomszédom romos állapotban lévő
háza az én épületemre dől. Ez a szabály olyannyira érvényesül, hogy több hatóság is úgy ítélte
meg, hogy a vétkes még a romeltakarításra sem kötelezhető, feltéve, hogy szándékában áll
mindent elhagyni a földön.
69. Ulpianus, Az ediktumról, LIII. könyv.
A praetor azt mondja: "Fenyegetett sérelem esetén elrendelem, hogy mindenki, aki a saját
nevében jelenik meg, ígérjen kártérítést, mindenki más pedig adjon biztosítékot a másik
félnek, aki hajlandó esküt tenni, hogy sem ő, sem az, akinek nevében eljár, nem bosszúság
okozása céljából követeli; és hogy a kérelmet addig a napig lehet benyújtani, amelyet az ügy
elbírálására kitűzök. Ha vitatott, hogy a biztosítékot nyújtó fél a tulajdon tulajdonosa-e vagy
sem, elrendelem, hogy a biztosítékot ideiglenesen kell nyújtani. Ha közkifolyóban vagy annak
partján építenek bármilyen építményt, tíz évre szóló biztosítékot rendelek el. Ezenfelül
elrendelem, hogy az a fél, akinek a biztosítékot letétbe helyezték, vegye birtokba az ingatlant
annak a nevében, aki a biztosítékot követeli; és ha indokolt okot igazolnak, elrendelem, hogy
szerezze meg az ingatlan tényleges birtokát. Az ellen, aki megtagadja a biztosíték nyújtását,
vagy aki nem engedi, hogy a másik fél a birtokában maradjon, vagy azt megszerezze, pert
indítok annak érdekében, hogy az én végzésemnek vagy az említett ingatlanra vonatkozó,
szintén az én hatáskörömbe tartozó bírói határozatnak megfelelően annyit fizessen, amennyit
akkor kellett volna fizetnie, ha az említett ingatlanra vonatkozóan biztosítékot nyújtottak
volna. Ha az, akinek más nevében birtokba adtam a birtokot, nem nyújt biztosítékot a
fenyegető kár ellen, elrendelem, hogy azt, akinek nem nyújtottak biztosítékot, azonnal az
említett ingatlan tényleges birtokába helyezzék.".
70. Ez az ediktum a még el nem követett sérelemre vonatkozik, míg más, sérelmekre
vonatkozó intézkedések a jóvátételre vonatkoznak, mint például az aquiliai törvény és mások.
Ezen Ediktum szerint semmi sem vonatkozik a már elkövetett károkra, mert ha állatok
okoztak kárt, nem szokás minket felelősségre vonni, kivéve, ha arra kényszerítenek, hogy
jóvátételként átadjuk őket; és sokkal inkább indokolt, hogy ugyanez a szabály legyen
alkalmazandó, ha életképtelen vagyontárgyakról van szó, mivel nem kellene nagyobb
összeggel felelősségre vonni; különösen, ha a kárt okozó állatok még mindig léteznek, de a
ház, amely a lezuhanás által pusztulást okozott, megszűnt létezni.
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71. Ha tehát a ház a biztosíték nyújtása előtt összedől, és a tulajdonos nem hajlandó
eltávolítani a szemetet, és elhagyja azt, felmerül a kérdés, hogy indítható-e ellene kereset.
Julianus egy olyan esetben, amikor egy romos ház összedőlt, mielőtt a fenyegető kárra
vonatkozó kikötés megkötésére sor került volna, miután megkérdezték, hogy mit tegyen az,
akinek a házára a szemét leesett, hogy kártérítést kapjon, azt válaszolta, hogy ha az összedőlt
ház tulajdonosa el akarja távolítani a szemetet, akkor ezt csak akkor teheti meg, ha mindent
eltávolít, vagyis azt is, ami értéktelen, és biztosítékot is kell adnia, nemcsak a jövőbeli kárra,
hanem a már elszenvedettre vonatkozóan is. Ha a felborult ház tulajdonosa nem tesz semmit;
tilalmat kell adni annak, akinek a telkére a szemét rádőlt, amellyel szomszédját vagy a szemét
eltávolítására, vagy az egész elpusztult ház elhagyására lehet kényszeríteni.
72. Gaius, A városi prétor ediktumáról: Cím: A fenyegető sérelemről.
Nagyon helyesen lehet tehát azt mondani, hogy az ilyen eljárás nem alkalmazható, ha a romos
ház tulajdonosa nem hanyagságból, hanem valamilyen akadály miatt nem tudott biztosítékot
nyújtani.
73. Ulpianus, Az ediktumról, LIII. könyv.
Julianus továbbá azt mondja, hogy ebben az esetben a ház tulajdonosa kötelezhető arra, hogy
a már bekövetkezett károkért biztosítékot nyújtson; mivel ugyanis a védelem biztosítható,
amíg az épület még ép, nem méltánytalan, hogy azt a romba dőlt épület után nyújtsák. Amíg
azonban ép volt, bárki kötelezhető arra, hogy vagy biztosítékot adjon a fenyegető kár ellen,
vagy elhagyja a házat, amelyet nem hajlandó megjavítani. Végül azt mondja, hogy ha valaki a
szükséges idő rövidsége miatt, vagy azért, mert az állam számára üzleti ügyben távol van,
nem tud a fenyegető kár ellen biztosítékot vállalni, nem igazságtalan, ha a praetor úgy
rendelkezik, hogy a romos ház tulajdonosának vagy meg kell javítania a károkat, vagy el kell
hagynia a házat. Az ész helyesli Julianus véleményét.
74. Felmerül a kérdés, hogy a folyó sodrása által szállított dolgokra vonatkozóan lehet-e
tilalmat elrendelni. Trebatius azt mondja, hogy amikor a Tiberis megduzzad, és egyesek
tulajdonát mások telkére viszi, a prétor interdictumot ad, hogy megakadályozza, hogy
erőszakot alkalmazzanak az említett tulajdon tulajdonosai ellen, hogy megakadályozzák őket
abban, hogy elvigyék, ami az övék; feltéve, hogy kártérítést ígérnek a fenyegető sérelem
ellen.
75. Alfenus azt mondja, hogy ha a te földed egy része az enyémre esik, és te igényt tartasz rá,
akkor a már elkövetett kár miatt pert indítanak ellened. Ezt a véleményt Labeo helyesli; mert
a már elszenvedett kárt nem lehet annak a bírónak a döntésére bízni, aki előtt a lezuhant föld
visszaszerzését követelik; és a keresetnek sem adható helyt, hacsak nem távolítanak el
mindent, ami lezuhant. Alfenus azt is mondja, hogy a lehullott földet csak ott lehet követelni,
ahol az nem egyesült és nem képezi földem részét. Nem követelhető az a fa sem, amelyik az
én földemre került, és az én földemben gyökeret vert. Én sem indíthatok ön ellen keresetet
azon az alapon, hogy önnek nem volt joga az én földemre rakódott földrészletéhez, ha az már
egyesült az enyémmel, azon oknál fogva, hogy akkor az az én tulajdonomba kerül.
76. Neratius azonban azt mondja, hogy ha a csónakodat a folyam ereje az én földemre
sodorja, nem tudod eltávolítani, hacsak nem adsz nekem biztosítékot az engem ért esetleges
károkért.
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77. Felmerült a kérdés, hogy ha a földterület egy személyé, a felszíne pedig egy másiké, akkor
az utóbbinak kell-e kártérítést ígérnie a fenyegető kárért, vagy biztosítékot kell adnia. Julianus
azt mondja, hogy valahányszor egy ház, amely egy másik földjén áll, romba dől, a
tulajdonosnak kártérítést kell ígérnie, nemcsak a föld hibás állapotára, hanem az épületre is;
vagy pedig annak, akinek a felszín tartozik, biztosítékot kell nyújtania mind a földre, mind a
házra vonatkozóan; és ha valamelyikük ezt elmulasztja, a szomszédot kell a birtokba adni.
78. Celsus nagyon helyesen állítja, hogy ha a házad haszonélvezete Titiát illeti, neked mint
tulajdonosnak kártérítést kell ígérned a fenyegető sérelem ellen, vagy Titiának biztosítékot
kell adnia. Ha az, akinek a fenyegető sérelem ellen biztosítékot kell nyújtani, birtokba kerül,
akkor megakadályozza, hogy Titiát használhassa és élvezhesse azt. Azt is mondja, minthogy a
haszonélvezőt, aki nem javítja meg az ingatlant, a tulajdonosnak meg kell akadályoznia
abban, hogy élvezze azt; és ezért, ha a haszonélvező nem ad biztosítékot a fenyegető sérelem
ellen, és a tulajdonos kénytelen kártérítést ígérni, a haszonélvezőt meg kell akadályozni
abban, hogy élvezze az ingatlant.
79. Paulus, Az ediktumról, XLVIII. könyv.
Cassius szerint még akkor is, ha a haszonélvezeti jog elválik az ingatlantól, a tulajdonosnak
kártérítést kell ígérnie a jövőbeni károkért. Ha a tulajdonos nem ígér teljes kártérítést, vagy a
haszonélvező nem nyújt biztosítékot, akkor azt a személyt, akinek nem adnak biztosítékot,
kell a tulajdon birtokába adni; ha azonban a haszonélvező nem nyújt biztosítékot a
tulajdonosnak, akinek kártérítést ígértek, Julianus szerint nem lesz jogosult a haszonélvezete
visszaszerzésére irányuló perre. Ha azonban a haszonélvező a földterület valamilyen hibája
miatt valamit fizet, a tulajdonjogot át kell ruházni rá.
80. Ulpianus, Az ediktumról, LIII. könyv.
Mit mondjunk egy olyan hitelezővel kapcsolatban, aki zálogba kapott egy házat? Kell-e
kártérítést ígérnie a fenyegető kár ellen, hogy jogait megvédjék; vagy kell-e biztosítékot
adnia, mert nem ő az ingatlan tulajdonosa? Ezt a kérdést Marcellus ellentétes értelemben
tárgyalja; ő ugyanis azt kérdezi, hogy kell-e biztosítékot adni a fenyegető kár ellen annak a
hitelezőnek, aki zálogjoggal rendelkezik egy házzal. Marcellus azt mondja, hogy nem
szükséges biztosítékot adnia, és hozzáteszi, hogy ugyanez a szabály vonatkozik arra is, aki
nem a tulajdonostól vásárolta meg a házat, mivel a kikötésnek nem lenne ereje, amennyiben
ez utóbbira vonatkozik. Úgy gondolom azonban, hogy tökéletesen igazságos lenne, ha a
hitelező érdekeit figyelembe vennék; vagyis, ha kikötéssel biztosítanák őt.
81. Paulus, Az ediktumról, XLVIII. könyv.
Annak a személynek a helyzete, akinek a fenyegető kár ellen nem nyújtottak biztosítékot,
előnyösebb, mint a zálogjoggal rendelkező hitelezőké, ha megengedik neki, hogy hosszú idő
elteltével birtokba vegye és haszonélvezettel megszerezze a vagyont.
82. Ulpianus, Az ediktumról, LIII. könyv.
Nézzük meg, hogy a jóhiszemű vásárlónak, aki olyan valakitől szerzett tulajdont, aki nem volt
a tulajdonosa, kártérítést kell-e ígérnie a fenyegető kár ellen, vagy biztosítékot kell-e adnia.
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Egyes hatóságok az utóbbi véleményt fogadják el; az azonban ésszerű, hogy a vevőnek
inkább kártérítést kell ígérnie, mint biztosítékot adnia, mivel ezt a saját nevében teszi.
83. Ha felmerül a kérdés, hogy a föld tulajdonosának vagy annak, akinek joga van hozzá
(mint például egy szolgalom), biztosítékot kell-e nyújtania a fenyegető kár ellen, úgy
gondolom, hogy kártérítést kell ígérnie, és nem kell biztosítékot adnia, mivel a saját nevében
jár el, nem pedig más nevében.
84. Ha egy másik, jó állapotban lévő ház áll az enyém és a tiéd között, amelyik romos, nézzük
meg, hogy egyedül te adj-e nekem biztosítékot, vagy az, akinek a háza jó állapotban van,
egyedül kapjon biztosítékot; vagy mindkettőtöktől megkövetelhetem. A jobb vélemény az,
hogy mindkettőjüknek biztosítékot kell nyújtaniuk; mert lehetséges, hogy a romos ház az
enyémet megkárosítja azzal, hogy ráesik a jó állapotban lévőre, bár azt lehet mondani, hogy
ez nem a jó állapotban lévő épület hibája miatt történt, ha a másik, ráesve, nekem kárt okoz.
Mivel azonban a közbeeső ház tulajdonosa védekezhetett volna azáltal, hogy biztosítékot
szerez a fenyegető kár ellen, csak ésszerű, hogy felelősséggel tartozik a keresetre.
85. Ha valaki a fenyegető sérelem elleni biztosítékot követeli, először is meg kell esküdnie,
hogy ezt nem bosszantás céljából teszi. Ezért bárki, aki hajlandó ilyen értelmű esküt tenni,
jogosult lesz a kikötésre, és nem vizsgálják meg, hogy van-e érdekeltsége az ingatlanban,
vagy van-e szomszédos háza, vagy nincs; mert az egész ügyet a praetor döntése alá kell vetni,
aki eldönti, kinek kell biztosítékot adni, és kinek nem jár.
86. De nem szabad biztosítékot adni senkinek, akinek joga van átkelni a földemen, vagy
mosakodni rajta, vagy megszállni a házamban.
87. Labeo szerint egyértelmű, hogy a nem jó állapotban lévő épület tulajdonosának
biztosítékot kell adnia nemcsak a szomszédoknak, bérlőiknek és feleségeiknek, hanem a velük
együtt lakóknak is.
88. Felmerül a kérdés, hogy a ház tulajdonosának biztosítékot kell-e adnia bérlőinek. Sabinus
azt mondja, hogy a bérlőknek nem kell biztosítékot adni, mert vagy olyan házat béreltek,
amely eleve romos volt, és saját hibájuk, hogy így tettek; vagy a ház utólag vált romossá, és a
bérleti szerződés alapján keresetet indíthatnak. Ez a vélemény a helyesebb.
89. Ha valaki házat épít egy emlékmű közelében, vagy hagyja, hogy a háza közelében
emlékművet állítsanak, akkor a fenyegető sérelem ellen utólag nem kell neki biztosítékot
nyújtani, mert megengedte, hogy jogellenes cselekményt kövessenek el. Más esetekben
azonban, amikor egy épület megrongál egy műemléket, és az a személy, akit a műemlékhez
való jog illet, nem hibás, az utóbbinak biztosítékot kell nyújtani.
90. Ma már elfogadott tény, hogy a földterület felszínének és haszonélvezetének jogával
rendelkező személyek a fenyegető kár ellen kikötést köthetnek.
91. Marcellus azonban azt mondja, hogy aki jóhiszeműen vásárol tulajdont olyasvalakitől, aki
nem tulajdonosa annak, nem köthet megállapodást a fenyegető kárra hivatkozva.
92. Ha valaki egy új mű megszüntetésére vonatkozó felmondást kézbesít, Julianus megvitatja
azt a kérdést, hogy a fenyegető kár ellen nem kell-e mégis biztosítékot nyújtani neki; és hajlik
arra a meggyőződésre, hogy ezt meg kell tenni. Julianus azt is mondja, hogy a Quod vi et
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clam interdictumra jogosult személynek biztosítékot kell nyújtani az ellenfelével szemben;
mert a biztosíték nem vonatkozik az épület hibáira vagy a munkából eredő esetleges károkra.
93. Ha valakit azért adnak birtokba egy házat, mert nem adtak neki biztosítékot, és azután az a
személy, akinek a ház tulajdonában volt, és akinek az előbbihez más épületek is
kapcsolódnak, követeli, hogy a romos ház miatt fenyegető kár ellen a birtokba adott panaszos
nyújtson neki biztosítékot; nézzük meg, hogy az utóbbit kell-e kötelezni a biztosíték
nyújtására, vagy a másik felet kell-e meghallgatni. Julianus úgy véli, hogy az, aki a romos
házat átadta, a jó állapotban lévőt pedig megtartotta, igen tisztességtelenül jár el, ha
biztosítékot követel attól, aki éppen a rossz állapotban lévőt vette birtokba, holott ő maga
azért vesztette el annak birtokát, mert megtagadta, hogy a fenyegető sérelem ellen biztosítékot
nyújtson. És valóban, kevéssé helyénvaló, hogy biztosítékot követeljen saját maga védelmére
egy olyan épület miatt, amelyre vonatkozóan elmulasztott biztosítékot nyújtani. Ez a
vélemény helyes.
94. Ha valaki, aki egy megállapodás megkötésére készül, esküt tett, de nem sikerült
megkötnie a megállapodást, nézzük meg, hogy újra esküt kell-e tenni, ha azután be akarja azt
kötni. Úgy gondolom, hogy másodszor is meg kell esküdni, mert lehetséges, hogy akár az első
alkalommal, akár most, esetleg bosszúságot akart okozni.
95. Ha más nevében követelem, hogy a fenyegető sérelem ellen biztosítékot nyújtsanak
nekem, meg kell esküdnöm, hogy az, akinek a nevében biztosítékot követelek, nem bosszúság
okozása céljából teszi ezt.
96. Ha azonban olyan személy nevében teszem a követelést, aki, ha ezt saját személyében
tenné, nem lenne kénytelen esküt tenni, mint például egy pártfogó vagy egy szülő, akkor azt
kell megállapítani, hogy nincs ok az eskütételre; mivel olyan esetben, amikor a megbízónak
nem kell esküt tennie, annak, aki a nevében jár el, "nem kell esküt tennie egy ilyen jellegű
kikötésben".
97. Ebben a kikötésben egy bizonyos határidőt kell előírni, amelyen belül a biztosíték
bármilyen kár esetén érvénybe lép, mivel a biztosítékot nyújtó személy nem lehet örökké
felelős a kikötés alapján. Ezért a prétor maga írja elő a kikötés időtartamát, figyelembe véve
az eset körülményeit, valamint a feltételezhetően bekövetkező kár jellegét.
98. Paulus, Az ediktumról, XIV. könyv.
Az eset körülményeinek vizsgálata során figyelembe kell venni a két ingatlant elválasztó
távolságot és az építmény méreteit,
99. Ulpianus, Az ediktumról, LIII. könyv.
Ha a kötelezvényben előírt idő letelt, a prétor rendeletére új biztosítékot lehet nyújtani.
100. Ha a kikötést időmeghatározás nélkül kötötték meg, vagy ha a felek megállapodása
szerint a kikötésnek a kár bekövetkeztével kellett volna hatályba lépnie; vagy ha a mulasztás
tévedésből történt, és az ilyen esetekben szokásos határidő lejárt, a biztosítékot nyújtó fél a
prétorhoz fordulhat felmentésért.
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101. A prétor ezután azt mondja: "A közkifolyóban vagy annak partján emelt bármely
építményre vonatkozóan tíz évre szóló biztosítékot rendelek el". Ebben az esetben óvadékra
van szükség, és a kikötés lejártára határidőt kell előírni; ez pedig azért történik, mert az
építményt közterületen emelték. Sőt, ha ez más tulajdonán történik, a praetor kötelezvényt ír
elő.
102. Nem szabad megfeledkezni arról, hogy a biztosíték nemcsak a talaj hibái miatt, hanem
magára az építményre is vonatkozik; és még ha az utóbbit magánterületen emelik is, a
biztosíték mind a talajra, mind magára az épületre vonatkozik. Ha azonban a földterület
köztulajdon, akkor a fenyegető kár elleni biztosítékot csak az épület építésének hibáira
vonatkozóan kell nyújtani.
103. A tíz éven belül bekövetkező esetleges károkat tehát ez a kikötés magában foglalja.
104. Ahol a praetor azt mondja, hogy "bármilyen munkára való hivatkozással", ezt úgy kell
értenünk, hogy a közterületen emelt építményből eredő bármilyen kárra vonatkozik.
105. Ha valamit közútra építenek, biztosítékot kell nyújtani azért, mert az más földjén épül.
106. A prétor azonban a vizsgálatot követően a munka jellegének megfelelően határozza meg
az időt.
107. Ahol bárki munkát végez az autópálya védelme érdekében, vagy azzal kapcsolatban
bármilyen más munkát végez, ott biztosítékot kell nyújtani a magánszemélyek által
elszenvedett károk megelőzésére.
108. Semmi sem vonatkozik kifejezetten más nyilvános helyekre, de a mások helyiségeiben
emelt építményekre vonatkozó általános záradék miatt a fenyegető sérelem elleni biztosítékot
kell nyújtani.
109. Amikor egy közterületet közmunkával javítanak; Labeo nagyon helyesen úgy véli, hogy
az a szabály, hogy a fenyegető sérelem ellen nem kell biztosítékot nyújtani, akkor
alkalmazandó, ha bármilyen sérelem származhat akár a földterület, akár a munka hibájából;
de a munkát úgy kell elvégezni, hogy a szomszédokat ne érje sérelem vagy kár.
110. Az említett rendelet értelmében, ha a biztosítékot nem nyújtják, a prétor a felperes
birtokába adja az épület azon részét, amely romos állapotúnak tűnik.
111. Lássuk, hogy az egész ház birtokába kerüljön-e. Sabinusnak fennmaradt egy véleménye,
amely azt mondja, hogy a teljes birtokba kell helyezni; ellenkező esetben, mondja, ha csak az
épület miatt fenyeget a kár, az ediktumot nem lehet végrehajtani, és az sem használ neki, ha
olyan birtokba helyezik, amelyet jogszerűen nem birtokolhat, vagy amely nem lesz számára
előnyös. Sabinusnak ez a véleménye a jobbik.
112. Ha egy épület több részre van osztva, nézzük meg, hogy a felperesnek egy részét vagy az
egészet kell-e birtokba venni. Ha az épület olyan nagy, hogy a romos és a jó állapotban lévő
rész között helyiségek vannak, akkor azt kell mondani, hogy a felperest csak a romos rész
birtokába kell helyezni; de ha az egész épület szorosan egybe van építve, akkor a teljes
épületet kell a felperes birtokába helyezni. Ezért nagy kiterjedésű házak esetében a jobb
vélemény az, hogy a felperest a romos állapottal szomszédos rész birtokába kell helyezni. Ha
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azonban egy nagy kiterjedésű háznak csak egy nagyon kis része van romos állapotban,
hogyan lehet azt állítani, hogy azt a személyt, akinek a fenyegető kár ellen nem adtak
biztosítékot, arra kellene utasítani, hogy az egész épületet vegye birtokba, ha az ilyen
hatalmas méretű.
113. Mit mondjunk, ha egy házhoz épített toldalék romos állapotban van? A felperesnek a
toldalékot vagy az egész épületet kell birtokba vennie? A jobb vélemény az, hogy nem az
egész épületet, hanem csak a hozzáépített épületet kell birtokba venni.
114. Ha több személy követeli, hogy a biztosítékot nekik adják, akkor szokás, hogy
mindannyiuknak birtokba adják. Labeo ezt a véleményt fogadja el, ha az egyiket már birtokba
helyezték, és egy másik ezt kéri; mert nem fogjuk figyelembe venni, hogy milyen sorrendben
jelennek meg, hanem mindkettőjüket megilleti a birtoklás. Ha azonban az egyiket már
utasították a birtokba vételre, a másik pedig a fenyegető sérelem elleni biztosíték nyújtását
követeli; ha ez nem történik meg, akkor a második kerül birtokba.
115. Julianus azt mondja, hogy ha valakit fenyegető kár miatt helyeznek birtokba, az idő
múlásával nem szerezheti meg a tulajdonjogot, kivéve, ha a prétor második rendelete alapján
válik tulajdonosává.
116. Ha egy másik személyt is birtokba helyeztek, mielőtt e végzést meghozták volna, akkor
mindkét fél a ház közös tulajdonosa lesz, vagyis ha a birtokba vételre kötelezték őket. Ha
azonban az, akit először helyeztek birtokba, tulajdonos lett, és Titius követeli, hogy a
fenyegető sérelem elleni biztosítékot adják neki, és az első megtagadja annak nyújtását, akkor
Titius egyedül marad birtokos.
117. Ha több személyt helyeznek birtokba, akkor mindannyian azonos alapon állnak, és nem
veszik figyelembe az egyes személyeket esetlegesen érintő kár összegét; és ez ésszerű, mert
amikor egy személyt helyeznek birtokba, akkor ezt nem az általa esetlegesen bekövetkező kár
arányára való hivatkozással teszik, hanem mindannyiuk javára. Ezért, amikor több személyt
helyeznek birtokba, mindannyian egyformán teljes birtokot kapnak, és részesedésüket
hozzájárulással szabályozzák.
118. Ha azonban valakinek, akit birtokba adtak, költségei merülnek fel, és később egy
második végzéssel kötelezik a birtokba vételre, visszakövetelheti-e a költségeket, és ha igen,
milyen eljárás útján? Megállapítást nyert, hogy a felmerült költséget a felosztási per útján
téríttetheti vissza.
119. Ha azonban egy személyt birtokba adtak, de még nem rendelték el a teljes birtokba vételt
egy második végzéssel, nézzük meg, hogy a tulajdonos köteles-e lemondani a birtoklásról.
Labeo azt mondja, hogy köteles, mint ahogyan az is, ha sem a hitelezők, sem a hagyatéki
örökösök nem kerülnek birtokba. Ez a vélemény helyes.
120. Amikor a prétor valakit birtokba ad, nem adja meg neki azonnal a teljes birtokot, hanem
csak megfelelő okok bemutatása után. Ezért bizonyos időnek el kell telnie ahhoz, hogy a
tulajdonos hosszú hallgatással bizonyítsa, hogy a házat elhagyottnak tekinti, vagy ahol valakit
birtokba adtak, és miután egy ideig ott maradt, senki sem nyújt biztosítékot.
121. Ha a tulajdonos történetesen az állam érdekében üzleti úton van távol, vagy más nyomós
okból, vagy ha olyan korban van, amely feljogosítja a mentességre, akkor azt a szabályt kell
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elfogadni, hogy a prétornak nem szabad indokolatlanul sietnie a rendelet kihirdetésével, hogy
a fél a vagyon teljes birtokába kerüljön. És még ha ki is adna egy ilyen rendeletet, nem
kétséges, hogy az érdekelt félnek teljes visszaszolgáltatásban részesül.
122. Ha valakit a teljes birtokba vételre köteleznek, a tulajdonost kötelezni kell a lemondásra
azt.
123. Amennyiben a fenyegető kár ellen biztosítékot nyújtani képes feleket bármilyen jog
megilleti, e jogok érvényesítése nem történhet a birtokba vett személlyel szemben. Labeo
helyesli ezt a véleményt.
124. Egy olyan hitelező esetében, aki egy romos házat tart zálogjoggal, felmerül a kérdés,
hogy érvényesítheti-e a zálogjogát bárkivel szemben, akit a prétor második rendelete alapján a
teljes birtokbavételre köteleztek. A jobbik vélemény az, hogy megtagadják tőle a zálogjogot,
ha az adós nem ígér kártalanítást, vagy a hitelező nem nyújt biztosítékot. Celsus nagyon
helyesen úgy véli, hogy ez a szabály a haszonélvező esetében is érvényes.
125. Ha egy házat örökös bérletben tartanak, akkor azon a véleményen vagyunk, hogy egy
személyt birtokba lehet adni, de nem lehet felhatalmazni arra, hogy a prétor második
rendeletével a teljes birtokot megszerezze; mivel az ingatlan tulajdonjogát birtoklással soha
nem lehet megszerezni. Ki kell azonban adni egy olyan rendeletet, amely szerint a bérlő
ugyanolyan helyzetbe kerül, mint az, aki megtagadta a biztosíték nyújtását, és amely rendelet
után a bérleti szerződése alapján e célból megfelelő intézkedést vehet igénybe.
126. Az önkormányzat által bérelt földterületekre vonatkozóan azonban, ha a hatóságok nem
adnak biztosítékot, azt kell mondani, hogy a tulajdonjogot idővel meg lehet szerezni.
127. Ha a feltételezett kár akkor következik be, amikor a prétor azon gondolkodik, hogy a
kikötésnek helyt adjon-e vagy sem, a következő szép kérdés merül fel, nevezetesen, hogy a
felperes kártalanítható-e. És valóban, a birtokba adás nem válik hatályossá. A praetornak
mindazonáltal el kell rendelnie, hogy az esetlegesen bekövetkezett kár is beletartozik a
kötelezvény által fedezett kárba; vagy ha úgy gondolja, hogy helyénvaló lenne, hogy a
keresetnek helyt adjon, akkor erre vonatkozó végzést hozhat.
128. Ha a gyámoltnak nincs gyámja, akinek a meghatalmazása alapján kártérítést ígérhetne a
fenyegető sérelemért, a felperes birtokba vehető, ugyanúgy, mint abban az esetben, ha nem
történt védelem.
129. Ha valakit fenyegető kár miatt helyeznek birtokba, egyes hatóságok úgy vélik, hogy a
szóban forgó épületet ki kell támasztania és meg kell javítania, és hogy a gondatlanságért
felelős, mint a zálogjogot kapó személy esetében. Mi azonban egy másik szabályt
alkalmazunk; mivel ugyanis mivel csak birtokba adják, ahelyett, hogy biztosítékot kapna, nem
őt terheli a felelősség, ha nem végzi el a javításokat.
130. Ha a birtokba adást követően biztosítékot nyújtanak neki, akkor nézzük meg, hogy
kötelezhető-e a helyiségek kiürítésére, hacsak nem nyújtanak biztosítékot a birtokba adást
követően esetlegesen elkövetett károkért is. Valójában ez a vélemény a jobb. Ezért a
kártalanításra vonatkozó ígéretben kétszer is fel kell tüntetni az előírt határidőt, és ezenfelül
biztosítékot kell nyújtani az esetlegesen felmerült költségekért.
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131. Felmerül a kérdés, hogy a kár elszámolását mely időponttól kell számítani, attól az
időponttól, amikor a felperes birtokba került, vagy attól az időponttól, amikor a prétor
elrendelte, hogy birtokba kell vennie. Labeo szerint attól az időponttól kell számítani, amikor
a rendeletet kiadták; Sabinus pedig úgy véli, hogy attól az időponttól kell számítani, amikor a
felperes birtokba jutott. Úgy vélem, hogy e vélemények egyikének vagy másikának
elfogadása az eset körülményeitől függ; ugyanis szokás annak a segítségére sietni, akit
felszólítottak a birtokba vételre, de valamilyen okból nem tette meg, vagy aki túl későn jutott
birtokba.
132. Miután azonban a prétor valakit a tulajdonjog alapján a teljes birtokbavételre utasított,
nincs alapja a biztosíték nyújtásának. Labeo is ezt a véleményt vallja, mert azt mondja, hogy
ellenkező esetben az ügy soha nem szűnne meg. Ez tökéletesen helyes, kivéve, ha a feleknek
akár életkoruk miatt, akár más nyomós okból joguk van a könnyítésre.
133. Ha egy ház már összedőlt, nézzük meg, hogy az a személy, akinek nem adtak
biztosítékot, még mindig a romok vagy a föld birtokába kerüljön-e. A jobbik vélemény az,
hogy ezt kell tenni. Labeo egyetért ezzel, de hozzáteszi, hogy ezt csak akkor kell elfogadni, ha
a ház azután dőlt össze, hogy a prétor a felperest birtokba adó végzést hozott. Úgy gondolom,
hogy Labeo véleménye helyes. Ezért, ha a felperes javításokat végez, úgy kell tekinteni, hogy
nem kényszerül távozásra, amíg nem fizették ki neki a javításokat, és nem nyújtottak
biztosítékot a korábban elszenvedett károkért. Azt azonban, amennyit elköltött, ténybeli
kereset útján visszakövetelheti, de nem követelhet többet, mint amennyit a jó polgár
ítélőképessége szerint kellett volna. Ugyanez a szabály vonatkozik arra az esetre is, ha valaki
másnak az én utasításomra vagy kérésemre, csalárd szándék nélkül felmerült költségei
vannak; és e tekintetben ellenem született határozat, vagy jóhiszeműen fizettem ki az
összeget.
134. Ha valaki lemond egy ház birtoklásáról attól való félelmében, hogy az el fog dőlni, és ezt
akkor teszi, amikor ezt nem tudja megakadályozni, Labeo azt mondja, hogy a joga sértetlen
marad, mintha továbbra is birtokában maradt volna; mert ha inkább elhagyja a házat, amikor
annak állapota orvosolható lenne, elveszíti a prétor határozatának előnyeit, és nem szabad
meghallgatni, ha később enyhítésért folyamodik. Cassius azonban azt mondja, hogy ha a ház
elpusztulásától való félelmében vonult vissza, és nem azzal a szándékkal, hogy elhagyja azt,
akkor vissza kell adni neki a birtoklást. Azt is mondja, hogy ha a birtokba adott személy nem
jelenik meg, és az épület összeomlik, elveszíti a praetor rendeletének előnyeit. Ez alatt azt kell
érteni, ha elmulasztotta a birtokba vételt, és nem azt, ha a ház azután dőlt össze, hogy a
birtokba vétel szándékával érkezett.
135. Ha valakit a prétor e rendelet értelmében a birtokbavételre küldött, és ezt nem engedték
meg neki, akkor élhet a tényállási kereset lehetőségével, és kérheti, hogy annyit fizessenek
neki, amennyit akkor kellett volna fizetni, ha a birtokra vonatkozó biztosítékot adtak volna.
Ez a kereset a kár elkövetésének időpontjáig terjed.
136. Paulus, Az ediktumról, Booh LX.
A kár bekövetkezte előtt büntetlenül marad annak a cselekménye, aki megtagadta a kártérítés
ígéretét vagy a felperes birtokbavételének engedélyezését, feltéve, hogy a kár elkövetése előtt
vagy biztosítékot adott, vagy lemondott az ingatlan birtoklásáról.
137. Ulpianus, Az ediktumról, LIII. könyv.

1922

Ha valaki, aki másnak az irányítása alatt áll, megtagadja a birtokba adott személy
bebocsátását, számos hatóság úgy véli, hogy ezen az alapon kártérítési keresetnek van helye.
138. Milyen eljárást kell követni, ha egy ügynök megakadályozza a birtokbavételt? A
megbízott ellen vagy a megbízója ellen adjunk helyt a keresetnek? A jobb vélemény az, hogy
a keresetnek a megbízott ellen kell helyt adni.
139. Ugyanez a szabály vonatkozik az önkormányzati képviselőre, a gyámra és azokra, akik
mások nevében járnak el.
140. Ez a kereset, amely in factum, örökre szól, és mind az örökösre, mind más személyekre,
mind pedig más személyek ellen átruházható.
141. A bíró, aki a fenyegető kár esetén, valamint akkor is, ha egy földterületet elidegenített az
a fél, aki ellen a pert indították, általában az ítélet meghozatala előtt becslést készít az összes
elszenvedett kárról.
142. Paulus, Az ediktumról, XLVIII. könyv.
A fenyegető kárra vonatkozó kikötés nemcsak a tulajdonost, hanem azt a személyt is
megilleti, aki a kárért felelős.
143. Ha azonban az ígérő valamilyen munka elvégzésével haszonélvezettel szerezte meg a
tulajdonjogot, Pomponius szerint ezen az alapon nem felel, mert a tulajdonjogot nem a föld
bármely hibája vagy a munka miatt, hanem a közjog alapján szerezte meg.
144. Nem szükséges biztosítékot nyújtani annak, akinek haszonélvezeti joga van egy rossz
állapotban lévő házon, még akkor sem, ha más szomszédos épületek tulajdonosa is, mert a
javításokat elvégezheti; mert akinek úgy kell használnia a tulajdont, ahogyan az a gondos
családfővé válik, annak a javításhoz is megvan a hatalma. Ezért a ház tulajdonosát nem kell
meghallgatni, ha azt kéri, hogy a haszonélvező adjon neki biztosítékot más házak védelmére,
amelyek a haszonélvezettel terhelt ház közelében vannak, mivel a haszonélvezővel szemben
joga van arra, hogy a haszonélvezőt arra kényszerítse, hogy úgy élvezze az ingatlant, ahogyan
azt egy jó polgárnak tennie kell.
145. Biztosítékot kell azonban adnom a bérlőmnek a fenyegető kár ellen, ha az általa lakott
ház közelében vannak házai, amelyek rossz állapotban vannak.
146. A föld tulajdonosa nem köteles biztosítékot nyújtani a talaj állapota miatt esetlegesen
bekövetkező károkra való hivatkozással annak, aki az említett földterületen házat emelt,
miután azt bérbe vette; másrészt pedig ez utóbbi nem köteles biztosítékot nyújtani a
tulajdonosnak, mert a bérleti szerződés alapján mindkettőjüket megilleti a keresetindítás joga,
és ebben az eljárásban a gondatlanságon kívül semmi más nem vehető figyelembe. Többet
tartalmaz azonban egy olyan kikötés, amely a fenyegető kárra vonatkozik, mert ebben az
esetben az ingatlan rossz javításáról van szó.
147. Ha valaki, akinek van egy háza, köt egy megállapodást, majd vásárol egy másik
szomszédos házat, felmerül a kérdés, hogy az ígérvényt tevő személyt köti-e a megállapodás
megkötése után vásárolt házra való hivatkozással. Julianus azt mondja, hogy meg kell
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vizsgálni, hogy az, aki biztosítékot adott, csak annak a háznak az állapotáért felel-e, amelyre
hivatkozva a szerződést kötötték közte és az ígérő között, az első helyen. Ebből az következik,
hogy ha két tulajdonostárs közös tulajdonban lévő házra vonatkozó megállapodást köt, akkor
a biztosítékot csak olyan kár ellen kell nyújtani, amely az említett tulajdonostársak
bármelyikét érheti, az épületben való részesedésére való hivatkozással. Ezért akár az egyikük
vásárolta meg a másikuk részét, akár a bíróság ítélte neki a házat, az ígéret kötelezettsége nem
növekszik. Pomponius, amikor Julianus e véleményét közli, azt mondja, hogy ő helyesli azt.
148. Ha azonban a kikötés megkötése után a kikötő személy bármilyen személyes
vagyontárgyat bevitt a házba, és az említett személyes vagyontárgy a szomszédos épület
romba dőlésével megsemmisült, akkor a kikötés alapján keresetet indíthat, még akkor is, ha a
kikötés megkötésének időpontjában az említett vagyontárgy nem volt a házban.
149. Ha egy földrészlet vevője az átadás előtt kikötést kötött, akkor biztosítva van minden
olyan kár ellen, amely az ingatlan átadása után következhet be.
150. A ház eladójának azonban a birtokba adás előtt rendelkeznie kell, mert biztosítékot nyújt
az ingatlanban gondatlanságból bekövetkező esetleges károkért.
151. De mi a teendő, ha az eladó önhibáján kívül nem tudott biztosítékot kikötni, és a vevő
maga is kikötötte azt? Nem a vevőnek kell-e viselnie a kárt? Mivel ez a kár más tulajdonát
képező vagyontárgyon keletkezett, vajon nem a vevőt terheli-e a kár, mivel neki nincs az
adásvételen alapuló kereseti joga? Az ilyen jellegű kikötésnek semmi haszna sincs, hacsak a
kár nem a dolog átruházása után következett be; mert amíg az eladó a dolog őrzésével van
megbízva, ki kell kötnie, hogy a legnagyobb gondossággal fog a vevővel szemben
felelősséget vállalni; és amit a vevő más kereset útján elérhet, azt semmiképpen sem szabad a
fenyegető kár ellen intézkedő kikötésbe foglalni.
152. Ha az eladó kikötést tesz, az ingatlan vevőnek történő átadása után esetlegesen
bekövetkező károkat is bele kell számítani. Aristo szerint ez rendkívül igazságtalan, hiszen ha
a vevő maga a fenyegető kárra való hivatkozással kötötte volna ki a kikötést, akkor az ígérő
két személlyel szemben ugyanazon az alapon felelne, kivéve, ha esetleg az ellenkezője
következne be; mert ebben az esetben a kikötés a kikötő érdekére való hivatkozással történt,
így megállapítható, hogy az eladónak a fenyegető kárra való hivatkozással tett kikötés
megkötése után már nem volt érdeke.
153. Helyes a Sabinus véleménye, aki úgy vélte, hogy ha egy ház építése közben egy
szomszédos épület a kikötésben meghatározott időn belül ráesik a falamra, és megrongálja
azt, és még ha a kikötésben meghatározott idő elteltével is esik rá, akkor is indíthatok
keresetet, mert a kárt akkor szenvedtem el, amikor a fal rossz állapotban volt; és semmi sem
akadályozza meg, hogy még a fal leomlása előtt is pert indítsak; és ha a fal annyira
megrázkódik, hogy nem lehet megjavítani, és ezért le kell bontani, a bíróságon becsült kár
nem lehet kevesebb, mintha a fal leomlott volna.
154. Ha önnek és nekem szomszédos házaink vannak, és azt kívánjuk, hogy a fenyegető
károkozás ellen kölcsönösen biztosítsuk a biztonságot, akkor nincs okunk arra, hogy miért ne
vehetném birtokba az ön házát, és miért ne vehetné birtokba az enyémet.
155. Ha egy gyám megakadályozza, hogy valaki a fenyegető sérelem miatt birtokba vegyen
valakit, akkor az ítélet szerint azonnal indítható ellene tényállási kereset.
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156. Ha egy másik személy az irányításom alatt eljárva megakadályozza, hogy egy személy
birtokba vegye, akkor ez a kereset ellenem indítható.
157. A praetor nemcsak azt a személyt bünteti, aki az első rendelet kiadásának idején
birtokában volt, hanem azt is, aki nem engedi meg, hogy a második rendelet alapján birtokba
kerüljön; mivel ellenkező esetben, ha azt, aki a második rendelet alapján megkezdte a
birtokba kerülést, és birtoklása révén tulajdonjogot szerez, vagy nem engedik be a
helyiségekbe, vagy kiutasítják, akkor erőszak miatt tilalomra, vagy a Publician Actionre lesz
jogosult. Ha azonban in factum keresetet indítana, a másikra nem hivatkozhat, mivel a praetor
ezt azért engedi meg, hogy a felperes ne okozzon olyan kárt, amelyből hasznot húzhat.
158. Amennyiben az ügynököm a fenyegető kárra hivatkozva megállapodást köt, a
megállapodás alapján jogosult leszek a keresetindításra, amennyiben a megfelelő okot
bizonyítják.
159. Gams, A városi prétor ediktumáról: Cím: A fenyegető sérelemről.
A fenyegető kár elleni kártérítésre vonatkozó kikötés nem sérti a jóhiszeműen távollévők
jogait, ha visszatérésük után felhatalmazást kapnak arra, hogy biztosítékot nyújtsanak, ami
csak igazságos, függetlenül attól, hogy ők az ingatlan tulajdonosai, vagy hitelezőként,
haszonélvezőként vagy földbérlőként bármilyen joguk van hozzá.
160. Ha egy ház vagy bármely más építmény rossz állapota miatt bármilyen kár
bekövetkezésétől tartanak, ami történhet akár a városban, akár vidéken, akár magán- vagy
közterületen található épületre vonatkozóan, a prétornak gondoskodnia kell arról, hogy
biztosítékot nyújtsanak annak a személynek, aki attól tart, hogy ilyen kár fog bekövetkezni.
161. Ugyanő, A tartományi ediktumról, XIX. könyv.
A fenyegető kár elleni biztosíték a haszonélvező és az ingatlan tulajdonosa között akkor jön
létre, amikor a haszonélvező a talaj rossz állapota miatt, az ingatlan tulajdonosa pedig az
építmény valamilyen hibája miatt követeli azt tőle, amikor a haszonélvező épít valamit, mert
egyikük sem követelhet biztosítékot a másiktól egy összedőlés veszélyével fenyegető ház
miatt; a haszonélvező, mert nem felelős a ház javításáért, a tulajdonos pedig azért, mert
általában olyan kikötést szoktak kötni, amelynek értelmében a haszonélvező biztosítékot ad az
ingatlan javítására, amely rendelkezés erre az esetre is vonatkozik.
162. Paulus, Plautiusról, VIII. könyv.
Ha az apai felügyelet alatt álló fiú bérlő, nézzük meg, hogy a szomszédos ház birtokába
adható-e a fenyegető kár miatt; mert felmerül a kérdés, hogy az apai felügyelet alatt álló fiú
nem tekinthető-e kárvallottnak, ha a tulajdona a peculiumából áll, és az apja köthet olyan
megállapodást, amely az őt esetlegesen érő kár ellen rendelkezik. Megállapítást nyert, hogy
mindkettőjüket birtokba kell helyezni, kivéve, ha a fiú a ház bérbeadásakor beleegyezett, hogy
az az ő kockázatára legyen; mert akkor, mivel a bérleti szerződés alapján egyedül ő felelős,
nagyon helyesen úgy ítélték meg, hogy őt magát kell birtokba helyezni, ha nem adnak neki
biztosítékot.
163. Ugyanő, Plautiusról, X. könyv.
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Ha az ingatlan tulajdonosa kártérítést ígér a fenyegető sérelem ellen, vagy fizetett valamit
emiatt; vagy másrészt a haszonélvező fizetett valamit, akkor csak az a jogos, hogy az egyikük
élvezze a ház használatát, vagy a másik megtartja a tulajdonjogot minden kockázat nélkül. Ha
a tulajdonos fizetett valamit ezen a számlán, a haszonélvezőnek nem szabad megengedni,
hogy használja az ingatlant, hacsak nem járul hozzá a rá eső részhez. Ez a haszonélvezőre is
vonatkozik, és az ingatlan tulajdonosa kénytelen lesz hozzájárulni a saját részéhez. Ezért ha a
ház összedől, a haszonélvező addig tarthatja a földet, amíg a kárt meg nem térítik neki, így
ami a szomszédot megillette volna, ha birtokba kerül, az a haszonélvezőt illeti meg, aki
megtérítette neki a kárt. Ugyanez a szabály vonatkozik arra az esetre is, ha az elszenvedett
kárért akár nagyon csekély összeget fizetnek.
164. Plautius: Biztosítékot követelek egy olyan személytől, akiről tagadom, hogy bizonyos
vagyon tulajdonosa, azzal a kivétellel, hogy "ha nem ő a tulajdonos", és azt mondom, hogy
egy másiknak, akit tulajdonosnak tartok, egyszerűen kártérítést kell ígérnie nekem.
Megállapítást nyert, hogy nem kaphatom meg mindkét követelést, hanem választanom kell,
hogy a felek közül melyiket választom, hogy nekem biztosítékot nyújtson.
165. Ulpianus, Az ediktumról, LXIII. könyv.
A fenyegető kár elleni biztosítékra vonatkozó kikötésben, amelyet egy ház miatt kötnek, a
felperest birtokba kell venni, kivéve, ha a kötvény mindenre kiterjed.
166. Ugyanő, Az ediktumról, LXXXI. könyv.
A közcélú patakok használata közös, csakúgy, mint a közutaké és a tengerparté; ezért bárki
építkezhet ezeken a helyeken, és lebonthatja, amit épített, feltéve, hogy ezt másoknak okozott
kellemetlenségek nélkül teheti meg. Emiatt a kezességvállalással járó kötelezvényt csak
magára az építményre vonatkozóan adják meg, és nem rendelkeznek a talaj rossz állapotáról;
vagyis a szabály csak arra a munkára vonatkozik, amelyet bárki végez. Ha azonban a talaj
rossz állapota miatt fenyegető kár veszélye áll fenn, akkor semmiképpen sem lehet azt
mondani, hogy a fenyegető kárra való hivatkozással kell kikötést kötni, mert ki kételkedhet
abban, hogy nincs senki, akitől a kikötés megszerezhető lenne; hiszen ha senki sem épít
semmit, tegyük fel, hogy a fent említett közterület természeténél fogva valamilyen kárt okoz.
A kikötés tehát csak olyan építményekre vonatkozik, amelyeket magánszemélyek építenek.
Milyen szabályt kell tehát alkalmazni, ha közművet építenek, és milyen következtetésre
jutunk az építmény esetleges hibájára való hivatkozással? Egyértelmű, hogy a császárhoz kell
fordulni; vagy, ha az építményt a tartományban emelték, akkor annak kormányzójához.
Azonban az épület építésének hibáival kapcsolatban elmondottakat úgy kell érteni, hogy azok
nem csak a munka elvégzésének időpontjára vonatkoznak, hanem arra az esetre is, amikor a
kár később keletkezik; mert mi van akkor, ha a ház azért dől össze, mert nem megfelelően
építették?
167. Az örökösök vagy jogutódok és minden más személy neve, akinek érdeke fűződik az
ingatlanhoz, szerepel ebben a kikötésben; és a "jogutódok" kifejezés nemcsak azokra
vonatkozik, akik az egész ingatlanra örökölnek, hanem azokra is, akik csak annak egy
bizonyos részére jogosultak.
168. Minden olyan kár, amely a házban, a talajban vagy a munkában annak rossz állapota
vagy hibás kivitelezése miatt keletkezhet, biztosíték nélküli kikötés által biztosított, és ez
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nemcsak az egész házra, hanem annak egy részére is vonatkozik. Labeo szerint a ház vagy a
föld rossz állapota magában foglal mindent, ami külső forrásból eredően valamelyiküket
kevésbé tartósan teszi. Senki sem mondhatja azonban, hogy egy kikötés hatályossá válik azon
a feltételezésen, hogy a talaj rossz állapotban van, ha az vagy mocsaras vagy homokos; mert
ezek természetes hibák, és ezért a kikötés ilyen esetre nem vonatkozik, és még ha be is
kötötték, nem válik hatályossá ezen az alapon.
169. Felmerül a kérdés, hogy ez a kikötés csak a sérülésből eredő károkra vonatkozik-e, vagy
minden külső forrásból eredő kárra is kiterjed. Labeo szerint nem lehet eljárást indítani, ha a
károkozás földrengés, árvíz vagy más véletlen esemény következtében következett be.
170. Servius azt is mondja, hogy ha a szél által elfújt cserepek az ígérő házáról a
szomszédjára hullottak, az előbbi csak akkor felel, ha ez az ő épületének valamilyen hibája
miatt történt, és nem pusztán a vihar hevessége vagy más, isteni hatalomnak köszönhető
katasztrófa okozta. Labeo ezt azzal indokolja, hogy igazságtalanság történne, ha ezt a szabályt
nem fogadnák el; hiszen hol találnának olyan erős házat, amely a folyó, a tenger, a vihar, a
romlás, a tűz vagy a földrengés erejének ellenállna?
171. Servius azt is gondolja, hogy ha egy patak hevessége elönt egy szigetet, és a stipuláns
épületei leomlanak, akkor a stipuláció alapján semmit sem kaphat vissza, mert az esemény
nem tulajdonítható az épületek hibájának vagy a talaj rossz állapotának. Ha azonban a víz
aláássa egy épület alapját, és az ennek következtében tönkremegy, akkor a kikötés szerinte
érvénybe lép; mert nagy különbség van abban, hogy egy alapvetően felépített épületet a patak
ereje azonnal ledönt, és abban, hogy az előzőleg leromlott, és utána dől össze. Labeo is
helyesli ezt a véleményt, mert ez az eset semmiképpen sem hasonlít az aquiliai törvény által
előírt esethez, amikor valaki megöli az egészséges vagy gyengévé vált rabszolgát.
172. Továbbá, bár a kikötés akkor válik hatályossá, ha a kár az építés valamilyen hibája miatt
következik be, mégis, ha a munkát olyan személy végezte, akibe az ígérő nem avatkozhatott
bele, a kikötés nem válik hatályossá. Egyértelmű, hogy akkor válik hatályossá, ha meg tudta
volna akadályozni az építkezést. Ha azonban valaki az ígérő nevében építi az épületet, vagy
annak nevében, akinek javára kártérítést ígértek, vagy bárki más nevében, akit meg lehet
akadályozni a munka elvégzésében, akkor ez a kikötés hatályossá válik.
173. Ha biztosítékot nyújtottak a kemence építéséből eredő károk ellen, és a kár a kemencéért
felelős személy gondatlanságából ered, számos hatóság úgy véli, hogy ez az eset nem tartozik
e kikötés hatálya alá.
174. Cassius is azt mondja, hogy ha a kár olyan okból következett be, amely ellen nem volt
mód a tartalékolásra, a kikötés nem alkalmazható.
175. A következő esetet említi Vivianus. Ha a szomszédom földjén álló fákat a vihar ereje
letöri, és a földemre dőlnek, és ezáltal a szőlőm vagy a termésem megsérül, vagy az
épületeimet lerombolják, akkor a kikötés, amely a következő kikötést tartalmazta: "Ha a fák
rossz állapota miatt bármilyen kár keletkezik", nem lesz hatályos; mivel a kár nem a fák
hibájából, hanem a szél ereje okozta. Egyértelmű, hogy ha a kár a fák korából eredt, akkor azt
mondhatjuk, hogy a baleset a fák hibája miatt következett be.
176. Azt is mondja, hogy ha kártérítést ígérnék Önnek a házam által okozott fenyegető kár
miatt, és a vihar ereje az Ön épületére borulna, és azt elpusztítaná, akkor a kikötés alapján
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semmit sem kell fizetni; mert Ön nem szenvedett kárt a házam semmilyen hibája miatt,
kivéve, ha az annyira rosszul volt megjavítva, hogy a legkisebb vihar ereje alatt is összeomlott
volna. Mindez igaz.
177. Amit Labeo gondol, az is igaz, mert nem mindegy, hogy egy épületet a folyó áradása
dönti-e meg, vagy pedig fokozatos meggyengülése után dől össze.
178. Most nézzük meg, hogy mikor kell a kárt bekövetkezettnek tekinteni; a kikötés ugyanis
az épület, a telek vagy az építmény hibái által okozott károkra vonatkozik. Például ások egy
kutat az ingatlanomon, és ezzel megszakítom az önök kútjának forrásait; felelős leszek-e?
Trebatius azt mondja, hogy nem leszek felelős a fenyegető kár miatt, mivel nem volt okom
feltételezni, hogy munkám hibájával kárt okoztam neked, amikor csak egy olyan joggal éltem,
amelyre jogosult voltam. Ha azonban olyan mély ásást végeznék a földemen, hogy az Ön fala
nem állhat meg, akkor a fenyegető kárra vonatkozó kártérítési kikötés hatályba lép.
179. Paulus, Az ediktumról, LXXVIII. könyv.
Trebatius azt mondja, hogy az is kárt szenved, akinek lekapcsolják a háza világítását.
180. Ulpianus, Az ediktumról, LXXXI. könyv.
Proculus azt mondja, hogy ha valaki a saját földjén olyan épületet emel, amelyet jogában áll
ott felhúzni, még ha kártérítést is ígért a szomszédjának a fenyegető kárért, akkor sem lesz
felelős e kikötés alapján; például ha az enyémmel szomszédos épületed van, és magasabbra
emeled, mint amihez jogod van; vagy ha a vízfolyásomat csatornával vagy árokkal a te
földedre fordítod. Mert bár ebben az esetben ön az én vizemet tereli el, az előbbi esetben
pedig az én fényemet szakítja meg, ennek ellenére nem fogom tudni önt a kikötés alapján
perelni, mert nem tekintendő károkozónak az, aki mást megakadályoz abban, hogy élvezzen
valamilyen hasznot, amelyet addig megszokott; és nem mindegy, hogy valaki kárt okoz-e,
vagy pedig megakadályozza, hogy más élvezzen valamilyen hasznot, amelyet addig
megszokott. Proculus véleménye helyesnek tűnik számomra.
181. Paulus, Az ediktumról, LXXVIII. könyv.
Az ugyanazon ház közös tulajdonosainak mindenkinek kártérítést kell kikötnie, anélkül, hogy
megemlítené az ingatlanban való egyéni részesedését, mivel mindenki a saját maga által
elszenvedett kárra hivatkozva köt szerződést. Ezen túlmenően, ha minden egyes részről
említést tesznek, az olyan lenne, mintha mindegyikük csak a felére kötne kártérítési
szerződést. Másrészt, ha egy rossz állapotban lévő háznak több tulajdonosa van,
mindegyiküknek a saját részükre való hivatkozással kell kártérítést ígérnie, hogy ne kelljen
mindegyiküknek külön-külön a teljes összegért felelnie.
182. Ulpianus, Az ediktumról, LXXXI. könyv.
Az igénylő érdekeltségének összege ebben a kikötésben szerepel. Ezért mondja Cassius, hogy
ha az, aki a fenyegető sérelem elleni kártérítésről rendelkezett, azért támasztja meg az
épületet, amely miatt biztosítékot kapott, mert attól félt, hogy az összedől, akkor a kikötés
alapján visszakövetelheti ennek költségeit. Ugyanez a jogi szabály vonatkozik arra az esetre
is, ha valaki, aki egy partfal hibái miatt fenyegető kár miatt biztosítékot kapott, a saját épületét
támasztja meg a fal által viselt teher csökkentése céljából. Ugyanebbe a kategóriába tartozik a
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balesettől való félelem által befolyásolt bérlők elköltöztetése miatt elszenvedett kár is. Aristo
egyébként nagyon helyesen hozzáteszi (ahogyan Cassius ebben az esetben megköveteli), hogy
ha a bérlők távozását kiváltó félelemre volt alapos ok, Cassiusnak azt is hozzá kellett volna
tennie az épületet támasztó személyre vonatkozóan, hogy az épület összeomlásától való
ésszerű félelem miatt kényszerült erre.
183. Gaius, A tartományi ediktumról, XXVIII. könyv.
Ugyanez a szabály vonatkozik arra az esetre is, ha senki sem hajlandó bérbe venni a házat,
mert az nem javítható.
184. Ulpianus, Az ediktumról, LXXXI. könyv.
A fenyegető károkozással szembeni kártérítésre vonatkozó kikötés akkor is alkalmazandó, ha
a szomszédom által a saját telkemen a vízvezetés céljából végzett munkálatok hibájából eredő
károkat szenvedek el. Ugyanis az a szokás, hogy valaki más földjén munkát végez, ha azt a
javára szóló szolgalmi jog alapján végzi, amellyel az utóbbi földje terhelt.
185. Egy ilyen esetben nézzük meg, hogy az illetőnek pusztán kártérítést kell-e ígérnie, vagy
biztosítékot kell adnia. Nehézséget okoz, hogy a munkát más telephelyén végzi, és aki ilyen
körülmények között végzett munkáért biztosítékot ad, annak kezességet kell nyújtania; de ha a
munkát a saját földjén végzi, akkor csak kártérítést ígér. Ezért Labeo úgy véli, hogy aki a
szomszédja földjén végez bármilyen munkát, amely vízfolyásokra vagy csatornákra
vonatkozik, annak biztosítékot kell nyújtania, mivel a munkát más birtokán végzi. Ha azonban
olyan dologra vonatkozóan kell kikötést tenni, amely már megépült, az eredmény az, hogy
elegendő a kártalanítás ígérete; mivel ebben az esetben az illető bizonyos mértékig a saját
tulajdonára hivatkozva nyújt biztosítékot.
186. A vízvezetéssel kapcsolatban elmondottakat csak példaként említettük, de ez a kikötés
mindenféle munkára alkalmazható.
187. Paulus, Az ediktumról, LXXVIII. könyv.
Aki a közutakat javítja, tegye ezt úgy, hogy ne okozzon kárt a szomszédjainak.
188. Ha vita merül fel arról, hogy az a személy, akitől a biztosítékot kérik, az ingatlan
tulajdonosa-e vagy sem, akkor a biztosítékot jogai fenntartásával kell nyújtania.
189. Gaius, A tartományi ediktumról, XXVIII. könyv.
Ha egy ház, amely az Ön és az én közös tulajdonomat képezi, egy másik házzal határos,
amely az én tulajdonom, felmerül a kérdés, hogy ha a közös tulajdonban lévő ház azzal
fenyeget, hogy kárt okoz nekem, akkor Önnek biztosítékot kell-e nyújtania nekem a saját
épületemet érő kár ellen; vagyis az említett háznak arra a részére, amelynek Ön a tulajdonosa.
Ezt a véleményt több hatóság is elfogadja. Én azonban látok egy nehézséget, mivel én magam
is meg tudom javítani a saját házamat, és egy társasági vagy osztozkodási perben behajthatom
a ház egy részével kapcsolatban felmerült költségeket. Ha ugyanis van egy önökkel közös
épületem, amely rossz állapotban van, és önök késedelembe esnek a javítással, oktatóink
tagadják, hogy önöknek biztosítékot kellene nyújtaniuk, mert én magam is elvégezhetem a
javításokat, és jogosult leszek arra, hogy egy társulati vagy osztozkodási perben
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visszaköveteljem a felmerült költségek arányos részét; ezért a biztosíték nyújtása nem lenne
hasznos, mert más módon is megtéríthetem a veszteséget. Nyilvánvaló, hogy oktatóink
véleménye az volt, hogy a kártérítésre vonatkozó kikötést a fenyegető kár esetén
haszontalannak kell tekintenünk, ha valaki más kereset útján kártérítést kaphat a
veszteségéért; ezt a szabályt a fent említett esetre is alkalmazandónak tekintjük.
190. Ulpianus, Sabinusról, XLII. könyv.
A fenyegető kárért vállalt kártérítési kötelezvény alapján a bérlő nem jogosult perelni, mert a
bérleti szerződése alapján eljárhat, ha az ingatlan tulajdonosa megakadályozza a távozását;
191. Paulus, Sabinusról, X. könyv.
Mindig azzal a feltétellel, hogy kész biztosítékot nyújtani az esetlegesen felhalmozódott
bérleti díjért; ellenkező esetben a tulajdonos jogosan tarthatná meg zálogjoggal a tulajdonát.
De még ha zálogjoggal megtartaná is, és a szomszédos ház leomlása miatt megsemmisülne,
akkor is elmondható, hogy a tulajdonos zálogjogi felelősséggel tartozna a bérlőnek, ha a
tulajdont biztonságosabb helyen tudta volna elhelyezni.
192. Ulpianus, Sabinusról, XLII. könyv.
Egy pártfal lebontása esetén meg kell vizsgálni, hogy a fal alkalmas volt-e a rá nehezedő súly
elviselésére.
193. Paulus, Sabinusról, X. könyv.
Több hatóság is úgy véli, hogy egy pártfalnak alkalmasnak kell lennie arra, hogy elbírja
mindkét ház súlyát, amelyek jogszerűen elhelyezhetők rajta.
194. Ulpianus, Sabinusról, XLII. könyv.
Ha ugyanis nem volt képes elviselni ezeket a súlyokat, akkor le kellett bontani. Aki lebontja,
nem lehet felelős, ha emiatt bármilyen kár keletkezik, kivéve, ha új falat épít, ami vagy túl
drága, vagy nem elég jó a célra. Ha a lebontott fal megfelelő volt, akkor a felperes a
kártérítésre vonatkozó kikötés alapján jogosult lesz a fal megmaradásához fűződő érdeke
erejéig kártérítési pert indítani. Ez ésszerű, mert ha nem lett volna szabad lebontani, akkor
saját költségén újra kell építenie. Sőt, Sabinus azt mondja, hogy ha valaki a fal lebontása miatt
jövedelmet veszített, azt vissza kell neki fizetni. Ha a bérlők elhagyják a házat, vagy nem
tudnak így kényelmesen elszállásolódni, az új fal építője a felelős.
195. Paulus, Sabinusról, X. könyv.
Egy ház vevője nem köthet kártalanítást, mielőtt a birtokba adták volna neki; azon oknál
fogva, hogy az eladó köteles az ingatlan tekintetében szigorú gondossággal eljárni,
amennyiben a vevő jogai érintettek. Bizonyos, hogy ilyen kikötés akkor tehető, ha az eladót
semmiféle vád nem terheli; például, ha megengedte a vevőnek, hogy bizonytalan jogcímen a
házban maradjon, és amikor távozni készült, átadta neki a ház őrzését.
196. Ha a biztosítékot nem nyújtják egy szántóföldre vonatkozóan, akkor a felperes birtokába
kell adni a szántóföldnek azt a részét, ahol valamilyen kár várható. Ennek oka az, hogy az
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épületek esetében a jó állapotban lévő részeket lebonthatják azok, amelyek romosak, és ez
nem igaz az üres földterületekre. Meg kell azonban mondani, hogy a nagyon nagy házakra
való hivatkozással a prétornak néha vizsgálat után meg kell határoznia, hogy az épület mely
részében kell birtokba venni azt a személyt, akinek nem adtak biztosítékot.
197. Ha új falat emelnek, a költségeket a régi fal költségének levonása után kell kiszámítani,
hogy megállapítsák, van-e többlet; vagy ha a régi fal egy részét felhasználták az új fal
építéséhez, annak értékét le kell vonni a becslés elkészítésekor.
198. Pomponius, Sabinusról, XXI. könyv.
Ha két ház között van egy pártfal, akkor szokás a fenyegető kár ellen kikötni, hogy az egyes
tulajdonosokhoz tartozó házakra hivatkoznak; de a biztosítékra nincs szükség, kivéve, ha csak
az egyikük épít, és a munkálatok miatt kártól tartanak, vagy ha az egyiküknek értékesebb háza
van, mint a másiknak, és nagyobb kárt szenvedne, ha a fal leomlana. Egyébként, ha a
kockázat mindkét oldalon egyenlő, akkor az egyikük által a szomszédjának adott biztosítékot
az előbbitől is meg kell követelni.
199. Ha egy épület tulajdonjoga vitatott, a fenyegető kár elleni biztosíték nyújtásának terhe a
birtokos felet terheli, mivel a telek tulajdonosától behajthatja mindazt, amit e célból ki kell
fizetnie. Ha azonban nem nyújt biztosítékot, a birtokot annak a felperesnek kell átadni, aki a
fenyegető kár ellen biztosítékot kért; mert igazságtalan lenne, ha a jogosultat arra
kényszerítenék, hogy a tulajdonos felkutatása érdekében elhagyja a földet, amelytől fél, hogy
kárt szenvedhet.
200. A fenyegető kárra vonatkozó kikötés nagyon széles körben alkalmazható. Ezért ez a
kikötés előnyös annak, akinek a más földjére épített háza megsérült. Ugyancsak előnyös a
telek tulajdonosának, amennyiben ez utóbbi úgy sérül meg, hogy a teljes felszínt eltávolítják,
mivel ekkor elveszíti azt a jövedelmet, amelyet egyébként kapott volna.
201. Jogszerű más nevében kikötni, hogy a tulajdonos által esetlegesen elszenvedett kár is
beletartozik. Annak azonban, aki a kikötést megteszi, biztosítékot kell nyújtania arra, hogy a
tulajdonos megerősíti az ügyletet, és a kikötésbe be kell illeszteni a megbízottra vonatkozó
kivételt, mint a hagyatékra vonatkozó kikötések esetében. Ha nem nyújtanak biztosítékot, a
megbízottat mindenképpen birtokba kell venni, hogy a megbízására vonatkozó kivétel ne
érintse őt.
202. Az új falra vonatkozó becslés elkészítésekor figyelembe kell venni a költségeket,
amelyek nem haladhatják meg az ésszerű összeget; és a régi fal díszítését is figyelembe kell
venni, feltéve, hogy ez nem növeli túlságosan a költségeket.
203. Ulpianus, Sabinusról, XLIII. könyv.
A fenyegető kár elleni kártérítésre vonatkozó kikötés megkötésekor nem szabad
meghatározatlan vagy túlzó becslést adni, mint például a stukkók vagy a falfestmények
esetében; mert még ha nagy költségek is merültek fel ezekre a dolgokra, mégis mérsékelt
becslést kell adni a fenyegető kár elleni kikötésben, mert be kell tartani az igazságos közeget,
és nem szabad senkinek a túlzó fényűzést ösztönözni.
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204. Ha a sérülés a partfal hibájából ered, az egyik tulajdonostárs nem felel a másik
tulajdonostárs által elszenvedett kárért, mivel azt a közös tulajdonban lévő hibás dolog
okozta. Ha azonban a kár abból származik, hogy egyikük túl nagy súlyt helyezett rá vagy
ellene, akkor azt kell mondani, hogy egyedül ő felel a kárért, amelyet a saját javára tett
kísérlete okozott. Ha a fal azért omlik össze, mert mindkét fél túl nagy terhet helyezett rá,
Sabinus nagyon helyesen mondja, hogy mindketten felelősek lesznek. Ha azonban az egyikük
több vagyontárgyat vagy nagyobb értékű vagyontárgyat veszít, mint a másik, akkor a legjobb,
ha azt mondjuk, hogy egyikük sem lesz jogosult a másik ellen perelni, mert mindketten
ugyanazt a terhet rótták a pártfalra.
205. Ha több személy azért indít pert a fenyegető kár ellen vállalt kötelezvény alapján, mert
ugyanazon vagyontárgy, például egy ház tekintetében kárt szenvedtek, mindegyiküknek nem
a teljes összegre, hanem a részük arányában kell perelnie, mert a kárt, amelynek megtérítésére
mindannyian jogosultak, nem teljes egészében, hanem csak egy részre vonatkozóan
szenvedték el; ezért Julianus azt mondja, hogy a csak egy részre vonatkozó kereset
mindegyikük javára fog szólni.
206. Hasonlóképpen, ha egy ház, amely rossz állapotban van, és összeomlással fenyeget, több
személy tulajdonában van, lehet-e mindegyikük ellen keresetet indítani a teljes összegre vagy
csak egy részre? Julianus azt mondja, és Sabinus helyesli a véleményét, hogy az ingatlanban
mindenkinek a tulajdonában lévő részesedéséért perelhetők.
207. Ha egy ház több tulajdonosa biztosítékot követel a fenyegető kár ellen, és azt senki sem
nyújtja, akkor mindannyiukat azonos alapon kell birtokba venni; bár az ingatlan
tulajdonjogában eltérő részesedéssel rendelkezhetnek. Ezt Pomponius is megállapítja.
208. Pomponius, Sabinusról, XXI. könyv.
Ha egy pártfalat kell javítani, annak a tulajdonosnak kell lehetőséget biztosítani a munka
elvégzésére, aki azt a legmegfelelőbb módon tudja elvégezni. Azt is el kell mondani, hogy ez
a szabály akkor is alkalmazandó, ha ugyanazt az utat vagy vízfolyást két vagy több
személynek kell megjavítania.
209. Julianus, Digest, LVIII. könyv.
Ha egy közös tulajdonban lévő rabszolga a fenyegető sérelem ellen kikötést köt, az
ugyanolyan, mintha a gazdája szóban állapodott volna meg a részükre vonatkozó részekről.
210. Alfenus Varus, Digest, II. könyv.
Egy bizonyos ember kártérítést ígért a szomszédjának fenyegető sérelemért. Az ő épületének
cserepeit a szél rávetette a szomszédjára, és összetörte azokat. Felmerült a kérdés, hogy kell-e
kártérítést fizetni. A válasz az volt, hogy ezt meg kell tenni, ha a baleset az épület bármilyen
hibájából vagy gyengeségéből eredt, de ha a szél ereje akkora volt, hogy akár erősen
megépített épületeket is lerombolhatott volna, akkor nem lehet kártérítést behajtani. És még
ha a kikötés úgy is rendelkezett, hogy a kártérítés akkor is jár, ha bármi leesik, akkor semmit
sem tekintettek leesettnek, ha bármit akár a szél ereje, akár más külső erő dobott le, hanem
csak azt, ami magától leesett.
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211. Egy férfi, aki a szomszédjával közös tulajdonában lévő pártfalat újra akarta építeni,
mielőtt lebontotta volna, biztosítékot adott neki a fenyegető kár ellen, és ezt meg is kapta tőle.
Miután a falat lebontották, a szomszéd szobáiban lakó albérlők elmentek, és a szomszéd
megpróbálta a fal másik közös tulajdonosától behajtani a bérleti díjat, amelyet az albérlők
nem fizettek meg. Felmerült a kérdés, hogy jogszerűen követelhet-e ilyen követelést. A válasz
az volt, hogy mivel a partfal újjáépítés alatt állt, nem szükséges, hogy a társtulajdonosok
egymásnak biztosítékot adjanak, és egyikük sem kényszeríthető erre a másik által semmilyen
körülmények között; de ha mégis biztosítékot adnának, akkor sem adhatnának többet, mint a
mindegyikük tulajdonában lévő fele, mert egyikük sem adhatna biztosítékot, még egy
idegennek sem, ennél többért, amikor az a partfalat szándékozik újjáépíteni. Mivel azonban
mindketten a teljes összegre adtak biztosítékot, annak, aki a falat építette, felelnie kellett a
szomszédját a bérleti díj elvesztése miatt ért kárért.
212. Ugyanez a szomszéd azzal kapcsolatban kért tanácsot, hogy nem kaphatja-e vissza azt,
amit ezen a számlán kifizetett, mivel a szomszédja megállapodott abban, hogy megtéríti neki
a veszteséget, amelyet az általa épített dolog miatt szenvedett el, ő pedig elvesztette azt a
pénzt, amelyet az általa elvégzett munka miatt fizetett. A válasz az volt, hogy ezt nem teheti
meg, mert az őt ért kár nem az építés hibájából, hanem a kikötés alapján keletkezett.
213. Africanus, Kérdések, IX. könyv.
Azt követeltem, hogy adjon nekem kártérítési biztosítékot a fenyegető sérelem ellen, de ön ezt
megtagadta. Mielőtt a prétorhoz fordultam volna, az épületed összedőlt és kárt okozott nekem.
Úgy ítélték meg, hogy a prétornak nem kell döntést hoznia ebben az ügyben, és hogy a kárt
saját Taultom miatt szenvedtem el, mert túl későn kezdtem eljárást indítani. Ha azonban a
prétor úgy döntött, hogy önnek biztosítékot kell nyújtania nekem, de ön ezt nem tette meg, és
ezután elrendelte, hogy vegyem birtokba, és az ön épülete összeomlik, mielőtt megérkeztem
volna, úgy ítélték meg, hogy ugyanazt a szabályt kell betartani, mintha a kár azután
következett volna be, hogy birtokba vettem az ingatlant.
214. Miután a fenyegető sérelem miatt birtokba vettem az ingatlant, a prétor második
rendelete alapján birtoklás útján szereztem meg annak tulajdonjogát. Ezt követően egy
hitelező követelését kívánta érvényesíteni a házra, amelyet zálogjoggal terheltek rá. Úgy
ítélték meg, és nem ok nélkül, hogy ha a ház javításával kapcsolatban felmerült némi
költségem, és a hitelező nem volt hajlandó azt megtéríteni, nem engedték meg neki, hogy pert
indítson ellenem. Akkor miért ne lehetne ezt a jogot a vevőnek is megadni, ha olyan házat
vásárolt, amelyet zálogjoggal terheltek? E két esetet nem lehet jogosan összehasonlítani
egymással, mivel az, aki a házat megvásárolta, önként ment bele az ügyletbe, és ezért
gondosabb lehetett volna és kellett volna lennie, és kényszerítenie kellett volna az eladót,
hogy biztosítékot nyújtson neki; de ez nem mondható el arról, aki nem nyújtott kártérítést a
fenyegető kár ellen.
215. Scaevola, Kérdések, XII. könyv.
Ön épített egy házat, és én pert indítok ön ellen azzal az indokkal, hogy önnek nincs jogcíme
arra. Ön nem védekezik. A birtoklást nekem kell megadni, de nem azért, hogy a házat azonnal
lebontsák, mert igazságtalan lenne, ha ez azonnal megtörténne, hanem egy bizonyos időn
belül, hacsak nem bizonyítja, hogy joga volt az építkezésre.
216. Paulus, Mondatok, I. könyv.
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Az önkormányzat megbízottjának kötelessége gondoskodni arról, hogy a romba dőlt házakat a
tulajdonosok újjáépítsék.
217. Ha egy házat közköltségen újjáépítettek, és a tulajdonos nem hajlandó kifizetni az erre a
célra folyósított pénzt egy bizonyos időpontig kamatokkal együtt, a város jogszerűen
eladhatja a házat.
218. Neratius, Pergamenek, VI. könyv.
Ha két ház tulajdonosa egy olyan átjáró használatát, amely mindkettőjük számára közös volt,
csak az egyikre korlátozza, akkor az csak ahhoz a házhoz tartozik, amelynek a használatára
korlátozták, és nem csak akkor, ha a fák, amelyekkel alátámasztják, részét képezik, hanem
még akkor is, ha mindezek egy másik épület falain nyugszanak. Továbbá, Labeo, az Utolsó
műveiben, azt mondja, hogy ha két ház tulajdonosa mindkettőhöz egy oszlopcsarnokot épített,
és az egyik házba az említett oszlopcsarnokból nyílást készített, majd eladta a másik házat,
miután ráerőltette az oszlopcsarnok fenntartásának szolgalmi jogát, akkor az egész
oszlopcsarnok ahhoz a házhoz tartozik, amelyet az eladó megtartott; még akkor is, ha az
mindkét ház teljes hosszában kiterjed, és mindkét oldalról az eladott ház falai által
alátámasztott fagerendák keresztezik. Azt mondja azonban, hogy ez a szabály nem
alkalmazható, ha az épület felső része, amely nem csatlakozik a portikuszhoz, és nincs más
bejárata, egy másik házhoz tartozik, mint amelyik a portikuszt támasztja.
219. Marcianus, A besúgókról.
Ha bebizonyosodik, hogy valaki egy házat vagy annak egy részét bontás és az anyagok
eladása céljából adta el, úgy határoztak, hogy a vevő és az eladó egyaránt felel a ház eladási
áráért. Ha azonban a háza márványait vagy oszlopait valamilyen közművelődési célú
felhasználás céljából elidegenítené, akkor ezt jogszerűen megteheti.

3. cím. A szomszédnak a víz és esővíz elvételére való kötelezésének jogáról
220. Ulpianus, Az ediktumról, XLIII. könyv.
Ha az esővíz bárkinek kárt okoz, az jogosult lesz arra, hogy a szomszédját arra kényszerítse,
hogy azt elvezesse a területéről. Esővíz alatt azt értjük, ami az égből hull, és egy heves eső
után megnövekszik, akár önmagában okoz kárt, akár - ahogy Tubero mondja - más vízzel
keveredik.
221. Ezt a keresetet a kár bekövetkezése előtt és azután is be lehet nyújtani, hogy olyan
épületet építettek, amely miatt a kár bekövetkezésétől tartanak. Minden olyan esetben, amikor
a víz emberi közreműködéssel valószínűleg kárt okoz, vagyis amikor valaki olyasmit tesz,
ami a víznek a természetben megszokottól eltérő folyását eredményezi, vagyis ha a víz
folyásának engedésével a víz mennyiségének növekedését, vagy a vízáramlás gyorsabbá,
vagy erősebbé válását okozza, vagy ha a víz elzárásával a víz túlcsordulását okozza. Ha
azonban a víz természeténél fogva kárt okozna, az nem adhat okot keresetre.
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222. Neratius azt mondja, hogy egy bizonyos ember gátat épített, hogy kizárja a mocsárból a
földjére folyó vizet; ha a mocsár megtelik esővízzel, és az az általa épített gát által elfordítva
károsítja a szomszédja földjét, akkor az embert az e célból indított perrel kötelezhetik annak
eltávolítására.
223. Quintus Mucius azt mondja, hogy ez a kereset nem vonatkozik a földművelés céljából
szántóval végzett munkára. Trebatius egyébként csak akkor engedi meg ezt a kivételt, ha az
ekével végzett munkát kizárólag a jobb gabonatermés elérése érdekében végzik, és nem
pusztán a föld javára.
224. Ahol árkokat ásnak a földek lecsapolása céljából, Mucius azt mondja, hogy ez a művelés
érdekében történik, de nem szabad, hogy a víz egyetlen patakban folyjon; mert az embernek
joga van a saját földjét javítani, de ezt nem teheti úgy, hogy a szomszédja földjét károsítja.
225. Továbbá, ha valaki szántani és vetni is tud a földjén anélkül, hogy a vízelvezetés
érdekében barázdákat készítene, akkor is felelősséggel tartozik, ha barázdákat készít, még
akkor is, ha úgy lehet tekinteni, hogy ezt a földje megművelése céljából tette. De ha nem
tudná elvetni a magját anélkül, hogy barázdákat nyitna a víz elvezetésére, akkor nem lesz
felelős. Ofilius azonban azt mondja, hogy az embernek joga van árkokat ásni a földje
megművelése céljából, feltéve, hogy azok mind ugyanabban az irányban haladnak.
226. A Serviusról szóló szerzők azt mondják, hogy ha valaki fűzfákat ültetett, és a víz folyását
ezek meggátolják, és kárt okoz a szomszédnak, az utóbbi emiatt pert indíthat.
227. Labeo is azt mondja, hogy ez a kereset nem vonatkozik semmire, amit gabona és
gyümölcs gyűjtése céljából végeznek, és nem számít, hogy az elvégzett munka révén milyen
terményt kell összegyűjteni.
228. Sabinus és Cassius is úgy véli, hogy ez a kereset minden olyan munkára vonatkozik,
amelyet emberi kéz végez, kivéve, ha azt a talaj megművelése céljából végzik.
229. Azt is mondják, hogy a fél akkor is felelősségre vonható, ha a földjén olyan vízfolyást
hoz létre, amelyet a görögök helikének neveznek.
230. Ugyanezek a hatóságok szerint az esővíz szabályozására irányuló kereset nem akkor
indítható, ha a víz természetes úton folyik, de ha valamilyen munkával visszafordítják, vagy
az alatta lévő földterületre esik, akkor per indítható.
231. Azt is mondják, hogy mindenkinek joga van visszatartani az esővizet a saját telkén, vagy
a saját hasznára használni azt, ami a szomszédja telkéről folyik, feltéve, hogy nem végez
munkát más földjén; mert senkinek sem tilos hasznot húzni valamiből, amíg nem okoz kárt
másnak, és senki sem vonható felelősségre ezen az alapon.
232. Összefoglalva, Marcellus azt mondja, hogy ha valaki a saját földjén végzett ásatás során
a szomszédja vízvezetékét vezeti el, nem lehet ellene pert indítani, még rosszindulatból sem.
És nyilvánvaló, hogy nem lehet ilyen kereseti joga, ha a szomszédja nem akarta őt
megkárosítani, hanem a munkát a saját tulajdonának javítása céljából végezte.
233. Nem szabad megfeledkezni arról, hogy ezt a keresetet egy fent fekvő földterület
tulajdonosa indíthatja egy lent fekvő földterület tulajdonosa ellen, annak megakadályozása
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érdekében, hogy a természetes úton folyó víz valamilyen épített műtárgy következtében a
földjein keresztülfolyjon, és az alatta fekvő földterület tulajdonosa annak megakadályozása
érdekében, hogy a vizet természetes útjáról eltérítse.
234. Azt is meg kell jegyezni, hogy ez a kereset soha nem fog megtörténni ott, ahol a talaj
jellege okozza a kárt. Ugyanis (helyesen szólva) nem a víz, hanem a talaj jellege okozza azt.
235. Röviden, úgy vélem, hogy ez a kereset csak akkor áll fenn, ha maga az esővíz okozza a
kárt, vagy ha az esővíz, miután hagyták összegyűlni, a kár forrása, és ez nem természetes
úton, hanem emberi közreműködéssel történik; kivéve, ha a munkát a talaj megművelése
céljából végzik.
236. A vízről azt mondják, hogy az eső hatására megnövekszik, ha megváltoztatja a színét,
vagy ha a mennyisége jelentősen megnövekszik.
237. Nem szabad elfelejteni azt sem, hogy ez a kereset csak akkor áll fenn, ha a víz
valamilyen kárt okoz a földterületnek, mert nem indítható, ha épületet vagy városi házat
károsít; mivel az utóbbi esetben a kereset azzal az indokkal indítható, hogy a szomszédnak
nincs joga arra, hogy a víz a mi telephelyünkön csöpögjön vagy folyjon. Ezért Labeo és
Cascellius azt mondja, hogy az ilyen jellegű kereset speciális kereset, az a kereset pedig,
amely a csatornákra és a víz csöpögésére vonatkozik, általános érvényű, és mindenhol
indítható. Ennélfogva, ha a víz földet károsít, a felelős fél ellen lehet perelni, hogy kötelezzék
őt a víznek a megfelelő csatornában való visszatartására.
238. Nem kérdezzük, hogy a víz milyen forrásból származik; mert ha a víz egy nyilvános
vagy szent helyről ered, és egy szomszéd földjén folyik keresztül, és ő valamilyen módon az
én telkemre vezeti át, Labeo szerint felelősséggel tartozik ezért a keresetért.
239. Cassius azt is mondja, hogy ha egy városi épületből származó víz kárt okoz egy vidéki
földterületben vagy épületben, akkor a csatornákra és a víz lecsöpögésére vonatkozó törvény
alapján kell keresetet indítani.
240. Ezen túlmenően úgy találom, hogy Labeo azt állítja, hogy ha a szántóföldemről lefolyó
víz két épület között fekvő földterületet károsít, nem lehet ellenem keresetet indítani, hogy
kötelezzenek az esővízről való gondoskodásra. Ez a kereset azonban akkor indítható, ha a víz
egy ilyen helyről az én földemre folyik, és azt károsítja.
241. Továbbá, mint ahogyan minden olyan munka esetén, amelyet úgy végeznek el, hogy az
esővíz kárt okoz nekem, ez a kereset előterjeszthető; másrészt felmerül a kérdés, hogy ilyen
jellegű keresetet lehet-e előterjeszteni, ha a szomszédom olyan munkát végez, amely
megakadályozza, hogy a víz átfolyjon a földemen, és amely számára előnyös. Ofilius és
Labeo úgy vélik, hogy nem indítható, még akkor sem, ha érdekemben állna, hogy hozzáférjek
a vízhez, mert csak ott van helye a keresetnek, ahol az esővíz kárt okoz, és nem ott, ahol
hasznot hoz.
242. Ha a szomszéd eltávolítja az általa emelt építményt, és annak eltávolítása után a
természetes folyását követő víz az alatta lévő tulajdonos földjét károsítja, Labeo úgy véli,
hogy ez a kereset nem indítható; mivel az alatta lévő földterületet megillető örökös szolgalom,
hogy a természetes folyását követő vizet befogadja. Labeo azonban elismeri, hogy
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nyilvánvaló, hogy ha a munkálatok eltávolítása miatt a víz gyorsabban folyik, vagy
összegyűlik a csatornájában, az ilyen jellegű kereset indítható.
243. Végül azt mondja, hogy bizonyos törvényeket hoztak a különböző földviszonyokra való
tekintettel; így ha bizonyos területeken nagy vízfelhalmozódások vannak, engedélyt kaphatok
arra, hogy a saját védelmem érdekében gátakat építsek vagy árkokat ássak az önök földjén.
Ahol azonban a földterületre vonatkozóan nincs semmilyen feltétel említve, ott annak
természetes állapotát meg kell őrizni, és az alsó traktus mindig alá lesz vetve a felsőnek; és ezt
a kellemetlenséget természetesen el kell viselnie annak, aki alul helyezkedik el, a felső traktus
javára, és más előnyökkel kell kompenzálnia; mivel ugyanis, mivel a felső traktus összes
termőföldjét az alsóra hordják, így a rajta folyó víz kellemetlenségeit is el kell viselni. Ha
azonban a kérdéses földterületre vonatkozó külön törvényt nem találunk, akkor az ősi szokás
lép a törvény helyébe. A szolgalmakkal kapcsolatban ugyanis azt a szabályt követjük, hogy
ahol a szolgalmat nem találjuk kivetettnek, és azt hosszú időn keresztül erőszak nélkül, vagy
bizonytalan jogcímen, vagy titokban élvezik, ott a szolgalmat úgy tekintjük, hogy az régen
kialakult szokás vagy törvény alapján jött létre. Ezért nem kényszeríthetjük a szomszédot,
hogy gátakat építsen, de mi magunk építhetünk gátakat a földjén, és a szolgalom e fajtájának
élvezetéhez vagy praetoriánus keresetre, vagy interdictumra vagyunk jogosultak.
244. Paulus, Az ediktumról, XLIX. könyv.
Röviden, három oka van annak, hogy egy alsó földrészlet egy felsőnek alárendelhető;
nevezetesen egy törvény, a föld természete és az ősi szokás, amelyet mindig törvénynek
tekintenek, vagyis a viták megszüntetése céljából.
245. A következő esetet Labeo javasolta. Volt egy régi árok, amely bizonyos földek
lecsapolására szolgált, és senki sem emlékezett arra, hogy mikor készült. Az alatta lévő
szomszéd nem tisztította ki, és emiatt a víz, mivel akadályozva volt az útjában, kárt okozott a
földünknek. Ezért Labeo azt mondja, hogy az alatta lévő földterület tulajdonosa ellen per
indítható, hogy kötelezze őt arra, hogy maga tisztítsa ki az árkot, vagy engedélyezze, hogy azt
a korábbi állapotába állítsa vissza.
246. Ismétlem, ha az árok a határvonalon van, és a szomszéd nem engedi, hogy az Ön oldalán
lévő részt kitakarítsák, Labeo szerint Ön ezt a keresetet megindíthatja ellene.
247. Cassius azt állítja, hogy ha a víz elvezetése céljából közhatalom által épített művekről
van szó, akkor ez a kereset nem lesz helytálló; és a dolgok ugyanolyan állapotban lesznek,
mint ahol az ősi szokások meghaladják az ember emlékezetét.
248. Ateius azonban azt állítja, hogy a fenti szomszéd kötelezhető egy olyan árok
kitisztítására, amelyen keresztül a víz az alsó szomszéd földjére folyik, függetlenül attól, hogy
fennmaradt-e az építés emléke vagy sem. Én magam úgy gondolom, hogy ezt a véleményt
jóvá kell hagyni.
249. Varus azt mondja, hogy az áramlat ereje átszakította a szomszéd földjén a gátat, és az
eredmény az, hogy az esővíz kárt okoz nekem. Azt állítja, hogy ha a gát természetes volt,
akkor nem indíthatom ezt a keresetet ellene, hogy kötelezzem őt a gát megjavítására, vagy
hogy engedélyezzem a megjavítását. Azt is állítja, hogy ha a gátat emberi közreműködéssel
építették, és emlékeznek rá, hogy ez mikor történt, akkor a szomszédot terheli ez a kereset.
Labeo azt is mondja, hogy ha a gátat emberi kézzel építették, a kereset akkor is indítható
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annak helyreállítására való kötelezés érdekében, ha nem is emlékeznek rá, hogy mikor
építették; mert ezzel az eljárással senkit sem lehet arra kötelezni, hogy a szomszédja javára
tegyen valamit, hanem csak arra, hogy megakadályozza, hogy kárt okozzon neki, vagy arra
kényszerítse, hogy engedélyezze, amit a törvény szerint megtehetünk. Bár az esővízzel való
törődésre való kényszerítésre irányuló kereset nem indítható, mégis azon a véleményen
vagyok, hogy jogosult leszek a szomszédommal szemben praetoriánus keresetre vagy
interdictumra, ha azt kívánom, hogy a gátat az ő földjén építsék újra, ami, ha megtörténik,
nekem előnyös lesz, ugyanakkor neki nem okoz kárt. Ezt az eljárást a méltányosság javasolja,
bár nincs olyan törvényünk, amely felhatalmazná erre.
250. Namusa azt mondja, hogy ha a szabályos csatornáján keresztül folyó vizet egy
talajlerakódás akadályozza, és a feltartóztatás miatt kárt okoz a fölötte lévő földterületnek,
akkor az alatta lévő földterület tulajdonosa ellen kereset indítható, hogy kötelezze őt a
csatorna kitisztításának engedélyezésére; mivel ez a kereset nem csak az emberi erő által
végzett munka esetében áll rendelkezésre, hanem minden olyan akadályra is vonatkozik,
amely nem a mi akaratunknak köszönheti létét. Labeo nem ért egyet Namusával, mert azt
mondja, hogy a föld természete önmagától is megváltozhat; és ezért ahol a mező jellege ily
módon megváltozik, ott mindkét félnek egykedvűen kell elviselnie, akár javul az állapotuk,
akár romlik. Ezért, ha a föld természetét földrengés vagy vihar ereje változtatja meg, senkit
sem lehet arra kényszeríteni, hogy engedélyezze a földnek a korábbi állapotba való
visszaállítását. Mi is a méltányosság elveit fogadjuk el egy ilyen esetben.
251. Labeo hozzáteszi, hogy ha a felgyülemlett víz egy gödröt ás az Ön földjén, a szomszédja
nem indíthat a víz elvezetésére irányuló keresetet Ön ellen. Az azonban egyértelmű, hogy ha a
csatornát a törvénynek megfelelően ásták ki, vagy az ahhoz való jogot a szokásjog
emberemlékezet óta fennálló szokásjog rögzítette, akkor egy ilyen jellegű kereset indítható
Ön ellen, hogy Önt a javítás elvégzésére kötelezzék.
252. Labeo azt is mondja, hogy amikor azt vizsgálják, hogy a mű az ember emlékezetén belül
épült-e, nem kell a pontos dátumot és a konzulátust megadni, hanem elegendő, ha bárki tudja,
mikor épült a mű, vagyis ha nincs kétség a tárgyban; az sem szükséges, hogy éljenek azok,
akik emlékeztek rá, hanem csak az, hogy mások hallották, hogy azok, akik emlékeztek az
építésre, elmondták a tényt.
253. Labeo azt is mondja, hogy ha a szomszéd félrefordítja a patakot, hogy megakadályozza,
hogy a víz elérje őt, és ezáltal a szomszédja kárt szenved, nem lehet ellene keresetet indítani a
víznek a folyásából való eltérítése miatt; mivel a víz eltérítéséhez meg kell akadályozni, hogy
a víz az ő telkén folyjon. Ez a vélemény tökéletesen igaz, feltéve, hogy nem azzal a
szándékkal cselekedett, hogy Önt megkárosítsa, hanem azért, hogy megelőzze a saját kárát.
254. Azt is gondolom, hogy Ofilius véleménye helyes, nevezetesen, hogy ha az Ön földje a
szomszéd földjének szolgalmi joggal tartozik, amely miatt az a vizet kapja, akkor ez a kereset
nem lesz helytálló, kivéve, ha az elszenvedett kár túlzott mértékű. Ebből az következik, és ez
egybeesik Labeus véleményével, hogy ha valaki átruházza a szomszédjára azt a jogot, hogy a
víz a földjén folyjon, nem indíthat ellene ilyen jellegű keresetet.
255. Ulpianus, Az ediktumról, LIII. könyv.
Trebatius elbeszéli, hogy egy bizonyos személy, akinek a földjén volt egy forrás, a forrás
közelében egy kádármesterséget létesített, és megengedte, hogy a víz, miután így használták,
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a szomszédja földjére folyjon. Azt mondja, hogy a szomszédja által indított ilyen jellegű
perben nem lenne felelős, de számos hatóság úgy véli, hogy ha a vizet egy csatornába
korlátozza, vagy bármilyen szennyet dob bele, akkor megakadályozható.
256. Trebatius azt is gondolja, hogy ahol valakit meleg víz áradása károsít, az ilyen jellegű
pert indíthat a szomszédja ellen, de ez nem igaz, mert a meleg víz nem esővíz.
257. Ha egy szomszéd, aki az év egy bizonyos időszakában szokott öntözni egy földet, rétet
csinál belőle, és az állandó öntözéssel kárt okoz a szomszédjának, Ofilius azt mondja, hogy
nem lesz perelhető a fenyegető kár vagy az esővíz elterelése miatt, hacsak nem egyenlítette ki
a földet úgy, hogy így a víz gyorsabban eljut a szomszédja földjére.
258. Megállapítást nyert, és mi is elfogadjuk azt a szabályt, hogy a személy csak akkor felel e
keresetért, ha a kárt okozó munkát a saját földjén végzi. Ezért, ha valaki közterületen végez
bármilyen munkát, ez a kereset nem áll fenn; és aki a fenyegető kár ellen nem gondoskodott a
kötvény megkötésével, az csak saját magát hibáztathatja. Ha azonban a munkát
magánterületen, valamint közterületen is végzik, Labeo szerint mindenért lehet ilyen keresetet
indítani.
259. A haszonélvező nem indíthat ilyen keresetet, és nem is indítható ellene.
260. Ugyanő, Az ediktumról, LIII. könyv.
Sőt, bár ez a kereset csak az építmény tulajdonosa ellen indítható, mégis Labeo azt mondja,
hogy ha valaki sírkamrát épít, és a belőle származó víz megkárosítja a szomszédot, akkor
inkább azt a szabályt kell elfogadni, hogy a tulajdonos akkor is felelős lesz e keresetért, ha a
föld vallásossá válása miatt megszűnt az lenni, hiszen az építmény felállításának idején ő volt
a tulajdonos. Ha bírósági végzéssel köteleznék arra, hogy az építményt a korábbi állapotába
állítsa vissza, a sírbolt megsértése miatt nem lehet keresetet indítani.
261. Julianus azt is mondta, hogy ha az esővízről való gondoskodásra való kötelezés
érdekében indított eljárás után, és az, aki ellen korábban elszenvedett károk miatt és a birtok
eredeti állapotának helyreállítása érdekében pert indítottak, elidegeníti a földet, a bírónak
ugyanazt a döntést kell hoznia, amelyet akkor hozott volna, ha nem történt volna elidegenítés;
mert a föld elidegenítése után az ügy ugyanaz marad, és a kár elszámolásába bele kell
számítani az elidegenítés megtörténte után elszenvedett károkat is.
262. Julianus azt is mondja, hogy ez a kereset senki mással szemben nem indítható, csak az
ingatlan tulajdonosával szemben, és ezért, ha egy bérlő bármilyen építményt emel anélkül,
hogy a föld tulajdonosa tudna róla, ez utóbbi nem köteles semmit sem tenni, csak elszenvedni
az építmény lerombolását. A bérlőt azonban a Quod vi OMt clam interdict Quod vi OMt clam
alapján kötelezni lehet arra, hogy az ingatlant a korábbi állapotába állítsa vissza, és fizesse
meg az esetlegesen elszenvedett károkat. Ha azonban a tulajdonos a fenyegető kár ellen a
földterület tulajdonosától biztosítékot kívánna kapni, akkor teljesen jogos lenne, ha azt
megadnák neki.
263. Ha azonban nem én, hanem az ügynököm építettem ilyen művet, és a szomszédomat
károsítja a víz, a kereset ugyanúgy megindítható ellenem, mint a bérlő ellen. Az ügynök ellen
azonban Julianus véleménye szerint a Quod vi aut clam interdictum alapján eljárás indítható,
még azután is, hogy az ingatlant a korábbi állapotába visszaállították.
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264. Paulus, Az ediktumról, XLIX. könyv.
Ha a bérlő a tulajdonos tudta nélkül olyan művet épít, amelynek révén a víz károsítja a
szomszédot, Labeo véleménye szerint a bérlő a Quod interdictum alapján felel.
265. aut kagylót, és hogy a csapadékvíz gondozására vonatkozó kereset a föld tulajdonosával
szemben indítható, mert egyedül ő állíthatja vissza az eredeti állapotot; de ebben az esetben
csak akkor kényszeríthető a helyreállítás engedélyezésére, ha a fenyegető kár ellen kikötés
útján kártérítési kötelezvényt kötöttek. Ha az ingatlan korábbi állapotának helyreállítása során
bármilyen költsége merülne fel, azt a bérlőtől bérleti perben behajthatja, kivéve, ha valaki úgy
dönt, hogy ezt nem teheti meg, mert nem volt szükséges a helyreállítás. Ha azonban a föld
tulajdonosának utasítására járt el, akkor ez utóbbi is felelősséggel tartozik a tilalomért.
266. Ulpianus, Az ediktumról, LIII. könyv.
Ha a közvetlenül felettem lévő szomszéd olyan művet épít, amely által a legközelebbi
szomszédom földjén átfolyó víz kárt okoz nekem, Sabinus szerint vagy a közvetlenül felettem
lévő ellen, vagy a fölötte lévő ellen indíthatok keresetet, ha az előbbi ezt elmulasztja. Ez a
vélemény helyes.
267. Ha a több személy tulajdonában lévő földterületről lefolyó víz kárt okoz, vagy ha több
személy tulajdonában lévő földterületet károsít, úgy határoztak, és mi is ezt a szabályt
fogadjuk el, hogy ha a víz több tulajdonosé, akkor a pert mindegyikük érdekeltségüknek
megfelelően indíthatja meg, és az ítéletet arányosan lehet meghozni; vagy ha a pert több
személy ellen indítják, akkor az ítéletet külön-külön kell meghozni ellenük, részesedésük
arányában.
268. Ezért felmerül a kérdés, hogy ha az Ön földjéről érkező víz kárt okozna az Ön és az én
közös tulajdonomban lévő földön, akkor ez a kereset előterjeszthető-e. Úgy gondolom, hogy
igen, mégpedig oly módon, hogy a kárnak csak egy részét kell megfizetnie annak a félnek, aki
a pert elveszíti.
269. Másrészt, ha a közös tulajdonosok által birtokolt mezőről származó víz az egyikük
tulajdonában lévő földterületet károsítja, ilyen jellegű kereset indítható, de az azt benyújtó fél
csak a részesedésének arányában kaphat kártérítést.
270. Ha valaki a per megindítása előtt a földterület tulajdonjogát másra ruházza át, akkor
megszűnik a keresetindítás joga, és az arra a személyre száll át, akihez a földterület tartozik,
mivel a kereset olyan kárra vonatkozik, amely a jövőben a tulajdonost érheti; bár a munkát
akkor végezték el, amikor a földterület a korábbi tulajdonosé volt.
271. Nem szabad elfelejteni, hogy ez a cselekvés nem valós, hanem személyes.
272. A bíró kötelessége, hogy egy ilyen esetben, amikor a szomszéd által elvégzett bármilyen
munkát, elrendelje, hogy az ingatlan korábbi állapotát állítsa vissza, és fizesse meg az összes
kárt, amelyet a kérdés felmerülése után elszenvedett. Ha azonban bármilyen kár a kérdés
egyesítése előtt keletkezett, a bírónak csak arra kell köteleznie a szomszédot, hogy állítsa
vissza az ingatlant az eredeti állapotába, és nem kell kártérítést fizetnie.
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273. Celsus azt mondja, hogy ha bármit építek, ami által az esővíz kárt okozhat nektek, akkor
kötelezhettek arra, hogy saját költségemen távolítsam el. Ha valaki más, aki fölött nincs
hatalmam, ezt megteszi, elég, ha megengedem, hogy eltávolítsátok az építményt. De ha a
rabszolgám vagy bárki, akinek az örököse vagyok, végzi el a munkát, akkor köteles leszek a
rabszolgát jóvátételként átadni; de ha az a személy, akinek az örököse vagyok, végzi el, az
ugyanolyan, mintha én magam emeltem volna az épületet.
274. A bírónak a kárt a valóságnak megfelelően kell megbecsülnie, azaz a kár összegének
megfelelően, amely a jelek szerint bekövetkezett.
275. Paulus, Az ediktumról, XVIII. könyv.
Az, aki ellen az esővíz elleni gondoskodásra való kötelezés érdekében pert indítanak, és aki
elvégezte a munkát*, amely őt ilyen keresetre kötelezi, kénytelen lesz csatlakozni a perhez,
még akkor is, ha kész feladni azt, mivel őt személyesen, a saját nevében perelik az építmény
eltávolítására való kötelezés érdekében.
276. Más a helyzet a jóhiszemű vásárló esetében, mert őt csak arra lehet kényszeríteni, hogy
engedélyezze a mű megsemmisítését; ezért ha lemond a tulajdonról, meg kell hallgatni, mert
többet ajánl fel, mint amit megkövetelnek tőle.
277. Ulpianus, Az ediktumról, LIII. könyv.
A vízvezetési jog megadásához nemcsak azok beleegyezését kell megszerezni, akiknek a
földjén a vízforrás található, hanem azokét is, akiknek a víz használatára joguk van; vagyis
azoknak a személyeknek a beleegyezését, akiket az említett víz szolgalmi joga megillet. Ez
nem ésszerűtlen, mivel az ő joguk csorbul, és ezért szükséges a hozzájárulásuk.
Általánosságban úgy tartják, hogy mindazok beleegyezését be kell szerezni, akiknek
bármilyen joguk van magához a vízhez, vagy bármilyen érdekük fűződik ahhoz a
földterülethez, amelyen keresztül folyik, vagy amelyen a forrás található.
278. Paulus, Az ediktumról, XLIX. könyv.
Földterület feltételes eladása esetén mind a vevő, mind az eladó beleegyezését be kell
szerezni; hogy biztos lehessen abban, hogy a vízjog átruházása a tulajdonos engedélyével
történik, függetlenül attól, hogy az ingatlan a vevő kezében marad, vagy visszakerül az
eladóhoz.
279. Ezért a hozzájárulás szükséges annak megakadályozására, hogy a tulajdonos tudta nélkül
sérüljön meg, mert aki egyszer már megadta a hozzájárulását, az nem tekinthető úgy, hogy
bármilyen kárt szenvedett volna.
280. A vízhasználati jog átruházásához nemcsak annak a hozzájárulása szükséges, akit a
vízhez való jog illet meg, hanem a földterület tulajdonosáé is, még akkor is, ha ez utóbbi
jelenleg nem használhatja a vizet, mert a vízhasználati jog később feltétlenül visszaszállhat rá.
281. Ulpianus, Az ediktumról, LIII. könyv.
Ha több tulajdonosa van ugyanannak a földterületnek, amelyen egy vízfolyás ered,
kétségtelen, hogy mindannyiuk beleegyezését be kell szerezni; mert igazságtalan lenne, ha
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egy olyan tulajdonos beleegyezése, aki talán csak egy nagyon kis rész tulajdonosa, sértené a
többi társtulajdonos jogait.
282. Nézzük meg, hogy utólagosan meg lehet-e szerezni a hozzájárulást. Megállapítást nyert,
hogy mindegy, hogy a hozzájárulás a vízvezetést megelőzi vagy követi, mert a praetornak az
utólag adott hozzájárulást is figyelembe kell vennie.
283. Labeo szerint, ha egy folyó hajózható, a prétor nem adhat engedélyt arra, hogy annyi
vizet vegyenek ki belőle, hogy az kevésbé hajózhatóvá váljon. Ugyanez a szabály vonatkozik
arra az esetre is, ha egy másik folyót a szóban forgó folyó vizének felhasználásával teszik
hajózhatóvá.
284. Paulus, Az ediktumról, XLIX. könyv.
Egy vízvezeték jogszerűen nem építhető úgy, hogy az útjogot zavarja. Az a személy sem
építhet jogszerűen hidat, akinek joga van az útra, hogy élhessen jogával. Ha azonban e célból
a vizet nem nyílt, hanem fedett csatornán vezetné, a víz romlani fog, mert a föld alatt marad,
és a patak kiszárad.
285. Cassius szerint, ha a közös tulajdonban lévő földterületről vagy a közös tulajdonban lévő
földterületen folyó víz bármilyen kárt okoz, a közös tulajdonosok egyike pert indíthat a másik
földterület egyik tulajdonosa ellen, vagy külön-külön perelheti mindegyiket; másrészt
mindegyikük perelheti valamelyiküket, vagy mindannyian külön-külön perelhetik egymást.
Ha egyikük pert indít, és a kárt a bíróságon megbecsülik és kifizetik, a többiek keresetindítási
joga megszűnik. Hasonlóképpen, ha egyikük perel és fizet, a többiek mentesülnek a felelősség
alól, és amit a társtulajdonosok javára fizetett, azt a megosztási perben vissza lehet szerezni. A
keresetet azonban nem indíthatja meg az a személy, aki a munkát végezte, a tulajdonostársak
ellen, mivel annak, aki a munkáért felelős volt, meg kell térítenie minden elszenvedett kárt.
286. Proculus szerint Ferox azt állítja, hogy ha egy ilyen jellegű keresetet több tulajdonostárs
közül az ellen indítanak, aki nem maga végezte a munkát, akkor meg kell téríteni a költségeit,
mert jogosult a részvételi keresetre. Ő azonban úgy véli, hogy ez a társtulajdonos csak arra
kötelezhető, hogy a földterületet a korábbi állapotába visszaállítsa, mert a felperes hibája volt,
hogy nem perelte be azt, aki a munkát elvégezte, és igazságtalan, hogy azt, aki nem végezte el
a munkát, kötelezzék a földterület korábbi állapotának visszaállítására, mivel neki joga van
osztozkodási pert indítani. De milyen utat kell követnie, ha a tulajdonostársa nem
fizetőképes?
287. Julianus azt mondja, hogy kétségei vannak afelől, hogy a bírónak milyen utat kellene
követnie, ha az építmény, amelynek a kárt tulajdonítják, két közös tulajdonosé, a víz által
károsított földterület pedig csak az egyiké. Ha a földterület, amelyen a munkálatot végezték,
több személyhez tartozik, és egyikük ellen indítanak pert, akkor a kérdés egyesítése után
keletkezett kár miatt mindannyiuk ellen kell-e ítéletet hozni, és a tulajdon eredeti állapotának
helyreállítását megtagadták; ugyanúgy, mint a közös tulajdonban lévő rabszolga esetében,
amikor az egyik tulajdonos ellen indítanak noxális pert, és mindkettőjük ellen ítéletet hoznak,
mivel amit az egyikük fizetett, azt a társtulajdonostársától visszakövetelheti? Vagy azt kell-e
mondanunk, hogy az a tulajdonos, akit a tulajdoni hányada miatt perelnek, és aki ellen az
elszenvedett károk és a földterület eredeti állapotának helyreállításának elmulasztása miatt
ítéletet hoznak, mint a fenyegető károkozás miatt indított perben, amikor több személy
tulajdonában van a földterület, amelynek megrongálódásától tartanak, és csak az egyiküket
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perlik, még ha a mű, amelytől a kárt tartják is, oszthatatlan, és sem maga az épület, sem a föld
nem okozhat részben kárt, a tulajdonos, aki ellen a keresetet indították, mégis ítéletet hozhat
ellene a tulajdoni hányada arányában? Julianus úgy gondolja, hogy ugyanúgy kell eljárni az
esővízről való gondoskodásra való kötelezés iránti perben, mint a fenyegető károkozás elleni
védelemben; mivel mindkét esetben nem a már bekövetkezett, hanem a várható kár miatt
indítanak eljárást.
288. Ha az esővíz által károsított földterület több személy tulajdonában van, mindegyikük
perelheti szomszédját; de a kérdés egyesítése után nem kaphat kártérítést az elszenvedett kár
miatt a részarányánál nagyobb összegben. Továbbá, ha a földterületet nem állítják vissza a
korábbi állapotába, nem lehet az egyes tulajdonostársak ellen a tulajdoni hányadának
értékénél nagyobb összegben ítéletet hozni.
289. Ofilius azt mondja, hogy az egyik társtulajdonos pert indíthat a másik ellen, ha a vizet az
egyikük magánterületéről a mindkettőjük közös tulajdonát képező földterületre vezetik.
290. Trebatius úgy véli, hogy ha a pert az emberi tevékenységből eredő munka miatt indítják,
akkor a földet a
minden eszközzel vissza kell állítani az 1eredeti állapotát annak a félnek, aki ellen a pert
indították. Ha azonban a víz ereje miatt a földterület megsérülne, vagy az árkok kaviccsal
vagy földdel feltöltődnének, akkor a föld tulajdonosa csak arra lesz köteles, hogy ennek
eltávolítását engedélyezze.
291. Ugyanő, A Sabinusról, XVI. könyv.
A vevőnek, valamint a többi jogutódnak (kivéve, ha az adásvétel fiktív) vagy vissza kell
állítania az ingatlant az eredeti állapotába, ha erre hajlandóak, vagy engedélyeznie kell, hogy
ez megtörténjen; mivel nyilvánvaló, hogy a felperesnek a késedelem hátrányt okoz. A munkát
végző személy társtulajdonosa ugyanabban a helyzetben van, ha neki magának semmi köze
nem volt a munkához. Ugyanez a szabály vonatkozik arra az esetre is, ha a földterületet
ajándékozás vagy öröklés útján szerzik meg.
292. Gaius, A városi prétor rendeletéről; Cím: Az esővízzel való törődésre vonatkozó
intézkedés.
Az eladó, illetve az adományozó azonban felel az elszenvedett károkért, valamint a
felperesnek az interdict Quod vi aut clam révén felmerült költségeiért.
293. Paulus, Az ediktumról, XLIX. könyv.
Ateius azt mondja, hogy ha valaki, miután egy kárt okozó művet épített, eladja a földet egy
erősebb személynek, hogy megszűnjön annak tulajdonosa lenni, a Quod vi aut clam tilalom
alapján eljárást lehet indítani ellene, és egy év elteltével csalásra alapított keresetet lehet
indítani ellene.
294. Amikor egy másik személyt arra köteleznek, hogy gondoskodjon az esővízről, akkor az a
kérdés merül fel, hogy a kár valamilyen már elvégzett cselekményből származik-e vagy sem;
és ezért, ha a talaj valamilyen hibája miatt a talaj egy része leülepedett, még ha emiatt az
esővíz kárt is okozhat az alatta lévő szomszédnak, a kereset nem lesz megalapozott. Ugyanez
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a szabály érvényesül akkor is, ha a földre emberi tevékenységnek tulajdonítható dolgok
rakódnak le.
295. Ebben a keresetben, valamint a fenyegető sérelemmel kapcsolatos keresetekben a
várható kárt veszik figyelembe; míg szinte minden más esetben a már elszenvedett károkért
fizetnek.
296. A kereset benyújtása előtt okozott károk tekintetében a Quod vi aut clam tilalom alapján
kell eljárást indítani; a határozat meghozatala után esetlegesen bekövetkező károk
tekintetében pedig biztosítékot kell nyújtani a fenyegető kár ellen, vagy a vagyont olyan
állapotba kell hozni, hogy többé ne álljon fenn a kár veszélye.
297. Új keresetet kell indítani, ha egy művet a kérdéses ügyhöz való csatlakozás után
építettek.
298. Ugyanő, A Sabinusról, XVI. könyv.
Előfordul, hogy a kérdés összekapcsolása után épített művet eltávolítják, míg az előtte épített
művet nem lehet eltávolítani a másik elpusztítása nélkül.
299. Pomponius, Sabinusról, XX. könyv.
A sérelmet szenvedett földterület eladása és átruházása után, mielőtt az ilyen jellegű perben
ítéletet hoztak volna, az eladó az ítélet alapján még mindig kártérítést kaphat; nem azért, mert
kárt szenvedett, hanem azért, mert az ingatlan megsérült, és mindent, amit esetleg
visszaszerez, meg kell fizetnie a vevőnek. Ha azonban az a fél, akit bepereltek, eladja a földet,
mielőtt bármilyen kár keletkezett volna, a pert vagy azonnal a vevő ellen kell indítani, vagy
egy éven belül az ellen a személy ellen, aki a földet eladta, ha ezt az ítélet elkerülése
érdekében tette.
300. Paulus, Plautiusról, XV. könyv.
Ha az éjszakai vízvételre vonatkozó szolgalmi jogot kapnám, és ezt követően egy másik
átruházással a nappali vízvételre vonatkozó kiváltságot is megkapnám, és a törvény által előírt
idő alatt csak éjszaka élnék a kiváltságommal, akkor elveszíteném a nappali vízvételre
vonatkozó szolgalmi jogot, mivel ebben az esetben két, különböző okból származó szolgalmi
jogról van szó.
301. Nagyon helyesen határozták meg, hogy a vizet nem lehet kőből készült vízvezetékkel
elvezetni, hacsak ez nem szerepelt a szolgalom odaítélésében, mivel nem szokás, hogy az, aki
vízzel rendelkezik, azt kőből készült csatornán keresztül vezesse. Ami azonban ilyen
esetekben szokás, azt meg lehet tenni, például a vizet csöveken keresztül is lehet vezetni, még
akkor is, ha a szolgalmi jog megadásában erre vonatkozóan semmi sem szerepelt, feltéve
mindig, hogy ezzel a föld tulajdonosának nem okoz kárt.
302. Úgy határoztak, hogy a vízvételi szolgalom megadható, ha két földterület között közút
van; és ez igaz is. Ez nem csak akkor áll fenn, ha a két földterület között közút van, hanem
akkor is, ha azokat közkifolyó választja el, abban az esetben, ha a vezetési vagy áthaladási
szolgalom annak ellenére létesíthető, hogy a közkifolyó elválasztja a két földterületet, vagyis
ha a patak szélessége nem akadályozza meg az átkelést rajta.
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303. Ugyanez a szabály vonatkozik arra az esetre is, ha a szomszédom szolgalmi joggal
tartozik a földemhez, amely nem az övéhez, hanem egy másik, hozzám tartozó földhöz
csatlakozik, mivel pert indíthatok ellene, és fenntarthatom a jogomat, hogy az ő telkén
átmenjek a saját földemre, bár lehet, hogy a köztes földterületemhez nem kapcsolódik
szolgalmi jog; ugyanúgy, mint amikor egy közút vagy egy folyó, amelyen átkeléssel lehet
átkelni, két különálló földterület között fekszik. Egyik ilyen szolgalom sem írható elő
azonban, ha a közbeeső földterület szent, vallási vagy szent, és nem használható.
304. Ha van egy köztes földterület, amely egy harmadik fél tulajdonában van az Ön és az
enyém között, akkor a vízvételre vonatkozó szolgalmi jogot az Ön földterületére
kényszeríthetem, ha a köztes földterület tulajdonosa átengedi nekem az útjogot a
földterületén; ugyanígy, ha örökös jogot akarok szerezni a vízvételre egy közcélú patakból,
amely az Ön földjének határát képezi, akkor átengedheti nekem az útjogot a patakhoz.
305. Javolenus, Cassiusról, X. könyv.
Ha az esővíz által okozott kárt okozó építményt közterületen állították fel, a kereset nem
nyújtható be; de ha a két területet közterület választja el egymástól, akkor igen. Ennek oka az,
hogy e kereset alapján kizárólag a tulajdonos felelős.
306. A vizet nem lehet közúton átvezetni a császár beleegyezése nélkül.
19. Pomponius, Quintus Muciusról, XIV. könyv.
Labeo azt mondja, hogy ha bármilyen munkát építek, és a szomszédom nem tiltakozik, és
emiatt az esővíz miatt kárt szenved, akkor nem leszek felelős az ilyen jellegű keresetért.
307. Ugyanő, A Sabinusról, XXXIV. könyv.
Ez azonban csak akkor érvényes, ha nem tévedésből vagy tudatlanságból tévesztették meg,
mert aki téved, az nem ad beleegyezést.
308. Ugyanő, Quintus Muciusról, XXXII. könyv.
Ha a víz, amelynek forrása az ön földjén ered, nagy erővel az enyémre ömlik, és ön
megszakítja a folyását, úgy, hogy megszűnik az én telkemre folyni, nem tekinthető úgy, hogy
erőszakosan cselekedett, ha nem voltam jogosult semmilyen szolgalomra a víz használatáért;
és nem lesz felelős a Quod vi aut clam.
309. Ugyanaz, Különböző szakaszok, X. könyv.
Ha a földterület haszonélvezete öröklődik, az esővízzel való törődésre való kötelezés iránti
kereset annak az örökösnek az érdekében és az örököse ellen is megindítható, akinek az
ingatlan tulajdonát képezte. Ha a haszonélvezőt valamilyen elvégzett munka miatt bármilyen
kellemetlenség éri, néha élhet a Quod vi aut clam. Ha a keresetet a haszonélvező nem tudja
megindítani, felmerül a kérdés, hogy méltányossági kereset illeti-e meg őt, mint tulajdonost, a
vízzel való törődés kikényszerítésére; vagy pedig azt is állíthatja, hogy joga van a tulajdon
élvezésére. A jobb vélemény azonban az, hogy méltányossági keresetnek kell helyt adni az
esővízről való gondoskodás kikényszerítése érdekében.
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310. Aki új művet épít, nem tekinthető úgy, hogy az ingatlan korábbi állapotát helyreállította,
kivéve, ha a panasz tárgyát képező vízfolyást megszakítja.
311. De még ha a haszonélvező meg is építené azt a művet, amellyel az esővíz bárkinek kárt
okozhat, a jogi kereset az ingatlan tulajdonosa ellen irányul; de felmerül a kérdés, hogy a
haszonélvező ellen nem kellene-e méltányossági keresetet indítani a vízzel való törődés
kikényszerítésére. A jobbik vélemény az, hogy meg kell adni.
312. Paulus, Sabinusról, XVI. könyv.
Nem tartozik ide minden olyan munka, amelyet a császár vagy a szenátus megbízásából
végeznek, vagy azok a személyek, akik a földet először tették művelhetővé.
313. Ez az intézkedés az állam tulajdonában lévő és általa bérelt földterületekre vonatkozóan
is igénybe vehető.
314. A patakok partján lévő magánterületeken épített gátak szintén a kereset tárgyát képezik,
még akkor is, ha a patak túloldalán kárt okoznak, feltéve, hogy azokat az ember emlékezetén
belül építették, és nem volt jog a megépítésükre.
315. Alfenus, Epitoméi a Paulus által írt Digest, IV. könyv.
Egy ember, akinek egy másik ember földje fölött volt, úgy szántotta fel azt, hogy a vizet a
barázdák és a gerincek az alatta lévő szomszéd földjére vezették. Felmerült a kérdés, hogy az
esővízről való gondoskodásra kötelező kereset útján kötelezhető-e arra, hogy más irányba
szánt, hogy a barázdák ne a szomszéd földje felé forduljanak. A válasz az volt, hogy nem
tehet semmit, amivel akadályozhatná a szomszédját abban, hogy olyan módon szánt, ahogyan
az utóbbi kívánja.
316. Ha azonban valaki egy vízfolyáson keresztülszánt, és a barázdák révén a víz a szomszéd
földjére kerül, oly módon, hogy az elzárja a vízfolyást, akkor a szomszédot e kereset révén
kötelezhetik a vízfolyás megnyitására.
317. Ha azonban olyan árkokat ás, amelyeken keresztül az esővíz kárt okozhat a
szomszédnak, a bíróság kötelezheti, hogy töltse fel azokat, ha kiderül, hogy az esővíz később
kárt okozhat, és ítéletet lehet ellene hozni, ha ezt nem teszi meg; még akkor is, ha a határozat
meghozatala előtt a víz még nem kezdett el folyni az árkokban.
318. Amikor a tavak emelkednek vagy süllyednek, a szomszédoknak nincs joguk semmit sem
tenni, hogy befolyásolják a víz növekedését vagy csökkenését.
319. Julianus, Miniciusról, V. könyv.
Ha valakinek a földjére útjogot írnak elő, az arra jogosult személy keresetet indíthat annak
kikényszerítésére, hogy a föld javára gondoskodjanak a csapadékvízről, mert az útjog
megrongálásával a föld is sérül.
320. Scaevola, Vélemények, IV. könyv.
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Scaevola azt a véleményt fogalmazta meg, hogy azok, akiknek jogukban áll bírói döntéseket
hozni, szokták engedélyezni a vízvezetékek fennmaradását, amelyek használatát az idő
igazolta, bár nem lehet megállapítani, hogy milyen jogon léteznek.

4. cím. Az állami bevételek gazdáiról, az állami földek bérbeadásáról és az
elkobzásokról
321. Ulpianus, Az ediktumról, LV. könyv.
A praetor azt mondja: "Ha egy közbirtokossági gazda vagy egy közbirtokossági gazda
családjához tartozó személy a nevében erőszakkal elvesz valamit, és azt nem adják vissza a
tulajdonosnak, akkor annak kétszeres értékére adok pert, ha pedig egy év elteltével indítanak
pert, akkor annak egyszerű értékére adok pert. Továbbá, ha bármilyen kár keletkezett, vagy ha
állítólag lopás történt, akkor is helyt adok a keresetnek. Ha az ügyben érintett felek nem
kerülnek elő, a gazdák ellen pert adok, anélkül, hogy a rabszolgáikat kárpótlásul átadhatnák."
322. Ez a cím az állami bevételek gazdáira vonatkozik. Azok a jövedelemgazdálkodók, akik a
közpénzeket kezelik, és ezt a nevet viselik, függetlenül attól, hogy bizonyos százalékot
fizetnek-e a kincstárnak, vagy adót szednek. Azokat is, akik a kincstártól bérelnek ingatlant,
helyesen nevezik a bevételek gazdáinak.
323. Valaki megkérdezheti, hogy mi haszna van a szóban forgó ediktumnak, mintha a prétor
másutt nem rendelkezett volna a lopásokról, sérülésekről és erőszakkal elkövetett rablásokról.
A praetor azonban úgy vélte, hogy a körülményekhez képest a legjobb, ha a jövedelmező
gazdák ellen külön ediktumot ad ki.
324. Az ezen ediktum által kiszabott büntetés bizonyos tekintetben enyhébb, mivel a
kártérítés kétszereséért jár, míg az erőszakos rablás esetében négyszeres, ahogyan a
nyilvánvaló lopás esetében is.
325. Ezenfelül a jövedéki gazda felhatalmazást kap arra, hogy az erőszakkal elvett tulajdont
visszaadja, és ha ezt megteszi, akkor mentesül minden felelősség alól, és nem vonható
büntetőeljárás alá az Ediktum e szakasza alapján. Ezért felmerül a kérdés, hogy ha valaki nem
e rendelet, hanem az erőszakos vagyonelkobzás, a jogtalan károkozás vagy a lopás általános
törvénye alapján kíván keresetet indítani a jövedéki gazdálkodó ellen, megteheti-e ezt?
Megállapítást nyert, hogy igen, és Pomponius is ugyanezen a véleményen van, mert abszurd
lenne, ha a községi jövedelemgazda jogi helyzetét jobbnak tartanák, mint más személyekét.
326. Az ediktumban említett "család" kifejezés nemcsak a jövedelemmel rendelkező gazdák
rabszolgáira vonatkozik, hanem mindazokra, akik a háztartásukban élnek. Ezért akár saját
gyermekeiket, akár mások rabszolgáit foglalkoztatják az adóbehajtásban, ők is beletartoznak
ebbe az Ediktumba. Ha tehát egy adófizető gazda rabszolgája erőszakos rablást követ el, de
nem tartozik azok közé, akiket az adóbehajtásban foglalkoztatnak, akkor ez az Ediktum nem
lesz alkalmazandó.
327. Amit a prétor az utolsó helyen mond, nevezetesen: "Ha nem állítják elő őket, akkor a
gazdáik ellen pert indítok, anélkül, hogy kárpótlásul átadhatnák őket", az ennek az
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ediktumnak egy különleges rendelkezése, mert ha a rabszolgákat nem állítják elő, akkor pert
indítanak anélkül, hogy kárpótlásul átadhatnák őket, függetlenül attól, hogy a gazdák
hatalmukban vannak-e vagy sem, és hogy elő tudják-e állítani őket vagy sem.
328. Gaius, A tartományi ediktumról, XXI. könyv.
A gazda nem védheti meg távollévő rabszolgáját.
329. Ulpianus, Az ediktumról, LV. könyv.
Ha a rabszolgát a gazda nem állítja elő, akkor a nóvumos pert kell indítani ellene. Ezért teszi a
jövedéki gazdák helyzetét oly nehézzé az, hogy jó rabszolgákat kell kiválasztaniuk ehhez a
munkához.
330. Ahol a prétor azt mondja: "az urak ellen", ezt úgy kell értenünk, hogy az adóbehajtók
társai ellen, bár lehet, hogy nem ők az uraik.
331. A felperesnek előzetesen meg kell neveznie azt a személyt vagy személyeket, akinek
vagy akiknek az előállítását kérheti, hogy ha ez nem történik meg, akkor joga van a
keresetindításhoz. Még ha azt mondaná is: "Mutassa be az összes felet, hogy felismerhessem
a bűnösöket", úgy gondolom, hogy meg kell hallgatni.
332. Ha több rabszolga követte el a lopást vagy a károkozást, akkor azt a szabályt kell
betartani, hogy ha a jövedéki gazda akkora összeget fizet, mintha egy szabad ember követte
volna el a bűncselekményt, akkor mentesül a felelősség alól.
333. Paulus, Az ediktumról, LII. könyv.
Ha a jövedéki földműves, aki a birtokot erőszakkal eltávolította, meghal, Labeo szerint a
keresetnek a cselekményből hasznot húzó örököse ellen kell helyt adni.
334. Az isteni Hadrianus egy, a galliai helytartókhoz intézett rezcriptumában a helytartók által
a használatukra szállíttatni szokott javakkal kapcsolatban kijelentette, hogy ha valaki a
hadseregek parancsnokai vagy a tartományok kormányzóinak, illetve megbízottaik javára
történő vásárlás céljából küld, saját kezűleg írjon alá egy parancsot, és küldje el azt a
jövedelemszerző gazdának, hogy ha ez utóbbi a parancsnál többet szállítana, akkor azt
pótolja.
335. Minden bevétel beszedésénél általában a környék szokásait veszik figyelembe; és erről a
császári alkotmányok rendelkeznek.
336. Gaius, A városi prétor ediktumáról, cím: A bevételek gazdái.
Ez az ediktum úgy rendelkezik, hogy ha a tulajdon visszaállítása a kérdéses ügyek előtt
megtörténik, a kereset joga megszűnik; ezt követően azonban még mindig lehet pert indítani a
büntetésért. Ha azonban a jövedelemmel rendelkező gazda kész a visszaszolgáltatásra még a
kérdés egyesítése után is, akkor mentesül a felelősség alól.
337. Feltehetjük a kérdést, hogy az ediktum által előírt kétszeres kártérítés megfizetése teljes
egészében büntetés-e, és utólag lehet-e pert indítani a vagyon visszaszerzésére; vagy a vagyon
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visszaszerzése benne van-e a kétszeres kártérítésben, így a büntetés csak egyszerű. A
vélemények szerint a tulajdonjog a kétszeres kártérítés részét képezi.
338. Modestinus, A büntetésekről, II. könyv.
Ha a jövedelem több gazdája jogtalanul követelt valamit, a kétszeres kártérítés behajtására
irányuló kereset nem sokszorozódik, hanem mindnyájuknak meg kell fizetniük a részüket, és
amit az egyik nem tud megfizetni, azt a másiktól kell behajtani, amint azt az isteni Severus és
Antoninus egy rescriptumban kimondta; mert úgy vélték, hogy nagy különbség van azok
között, akik bűncselekményt követtek el, és azok között, akik részt vettek a csalás
elkövetésében.
339. Papirius Justus, Az alkotmányokról, II. könyv.
Antoninus és Verus császárok egy rescriptumban kimondták, hogy a közterületekre kivetett
adók esetében magukat a földeket, és nem az azokat birtokló személyeket kell a per tárgyává
tenni, és ezért a birtokosoknak minden esedékes adót meg kell fizetniük, még azokra az
időkre is, amelyek elteltek, mielőtt birtokba vették volna; és hogy ilyen esetben, ha nem
tudnak arról, hogy bármilyen adó esedékes, akkor is jogosultak a perre.
340. A rendelet azt is kimondta, hogy a gyámolt mentesül az elkobzási büntetés alól, ha
harminc napon belül megfizeti az adót.
341. Papinianus, Vélemények, XIII. könyv.
Az adócsalás útján történő adóelkerülés bűncselekménye a csalást elkövető személy
örökösére száll át, a vagyon elkobzásának mértékéig.
342. Ha több örökös közül az egyik az adó elkerülése érdekében a közös tulajdonban lévő
vagyontárgyak valamelyikét eltávolítja, a többiek nem fosztják meg őket a részesedésüktől.
343. Paulus, Mondatok, V. könyv.
Ha a verseny hevülete arra késztet egy ajánlattevőt, aki a közpénzekből származó
bevételekből kíván gazdálkodni, hogy ajánlatát a szokásos összeg fölé emelje, azt el kell
fogadni, ha a legmagasabb ajánlatot tevő kész megfelelő biztosítékot nyújtani.
344. Senkit sem lehet arra kényszeríteni, hogy beleegyezése ellenére bérbe adja az adók
beszedését; ezért amikor a bérleti szerződés ideje lejárt, új szerződést kell kötni.
345. Azok a mezőgazdasági termelők, akik az általuk beszedett adókkal nem számoltak el, és
új szerződést kívánnak kötni, nem tehetik ezt meg, amíg meg nem fizetik a korábbi szerződés
alapján esedékes összeget.
346. Az államkincstár és a város adósainak is tilos szerződést kötniük az adók beszedésére,
nehogy más okból megnövekedjen a felelősségük, hacsak nem ajánlanak fel olyan kezeseket,
akik képesek teljesíteni a kötelezettségeiket.
347. Ha a bevételt beszedő partnerek külön-külön kezelik hivatalukat, egyikük jogszerűen
kérheti, hogy a másik, a hely betöltésére kevésbé alkalmas partner részesedését ruházzák át rá.
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348. Ha valamit jogtalanul követeltek el, akár a nyilvánosságtól, akár magánszemélyektől, az
összeg kétszeresét kell kifizetni azoknak, akiket a kár ért; ami azonban erőszakkal történt, azt
háromszoros büntetéssel együtt kell visszafizetni, és ezen felül rendkívüli büntetőeljárás alá
vonhatók; mert első esetben a magánszemélyek joga, másodszor pedig a közérdek ezt
követeli.
349. Az olyan ingatlanok után, amelyek után soha nem fizettek adót, nem lehet adót beszedni.
Ha az adóztató gazda engedékenysége felmenti az adó alól azt az ingatlant, amely után eddig
is szokás volt adót fizetni, másnak nem tilos a behajtás.
350. Megállapítást nyert, hogy a hadsereg használatára szolgáló vagyon nem adóköteles.
351. A kincstár mentesül minden adófizetési kötelezettség alól. Azok a kereskedők azonban,
akik a kincstár pénzeszközeiből vásárolt árukkal szoktak kereskedni, nem élvezhetnek
mentességet az adófizetés alól.
352. Hermogenianus, Epitomák, V. könyv.
Sem a tartományok kormányzóinak, sem az önkormányzatok képviselőinek, sem a
népgyűléseknek nem szabad a császár felhatalmazása nélkül adókat kivetni, vagy a már
kivetett adókat módosítani, kiegészíteni vagy csökkenteni.
353. Ha a jövedelemmel rendelkező gazdák nem fizették meg, amivel tartoznak az
államkincstárnak, nem lehet őket elbocsátani, még akkor sem, ha a bérleti szerződésük
feltételei lejártak; de kamatot lehet tőlük beszedni, ha késedelembe esnek.
354. Paulus, Vélemények, V. könyv.
Halálbüntetés terhe mellett tilos ellenségnek eladni a tűzgyújtáshoz használt tűzkövet, vasat,
búzát vagy sót.
355. Az örökös haszonbérletben lévő közterületeket a kormány megbízottja nem veheti el a
bérlőtől a császár felhatalmazása nélkül.
356. Ha akár a hajó tulajdonosa, akár az utasok bármelyike törvénytelenül hozna a fedélzetre
bármilyen árut, a hajót és az árut is elkobozhatja a kincstár. Ha bármi ilyesmit a tulajdonos
távollétében a kapitány, a kormányos, a révész vagy bármely matróz követ el, az illető halálra
ítéltetik, az árut pedig elkobozzák, de a hajót vissza kell adni a tulajdonosnak.
357. A csempészáruval való kereskedés miatti büntetőeljárás a bűnös fél örökösére is kiterjed.
358. Az elkobzott vagyontárgyak tulajdonosának nem tilos azt megvásárolnia sem saját maga,
sem más, általa megbízott személyek útján.
359. Azok a személyek, akik nagy hasznot húztak az állami bevételek gazdálkodásából,
kénytelenek azokat ugyanazokkal a feltételekkel visszavenni, amelyekkel korábban
rendelkeztek, ha ugyanezt az összeget nem lehet másoktól megszerezni.
360. Ulpianus, Az ediktumról, XXXVIII. könyv.
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Nincs olyan ember, aki ne lenne tisztában az adófizető parasztok szemtelenségével és
arcátlanságával, ezért a prétor ezt az ediktumot az ellenőrzésük érdekében hozta meg.
361. "Ha a jövedéki gazda háztartásához tartozó valakit lopással vagy jogtalan károkozással
vádolnak, és a kérdéses vagyontárgyat nem mutatják be, a gazda ellen pert indítok, anélkül,
hogy a szolga jóvátételként való átadásának kiváltsága megilletné."
362. Meg kell jegyezni, hogy ebben az esetben a "háztartás" kifejezés alatt a jövedelemmel
rendelkező gazda rabszolgái értendők. Ha azonban egy másik személyhez tartozó rabszolga
jóhiszeműen a jövedelemadó gazdájának szolgálatában áll, akkor az is ide tartozik. Talán
akkor is ez lenne a helyzet, ha rosszhiszeműen szolgálná őt, mert a vándorló és szökevény
rabszolgákat gyakran alkalmazzák ilyen jellegű munkára olyan személyek, akik tudják, hogy
kik ők. Ha tehát egy szabad ember jóhiszeműen szolgálja a rabszolgát, akkor ez az Ediktum rá
is vonatkozik.
363. Azokat is bevételi gazdáknak nevezik, akik a közterületről származó jövedelmet bérbe
adják.
364. Gaius, A tartományi ediktumról, XIII. könyv.
Ők is a jövedelemtermelő gazdák fogalma alá tartoznak, akik az állam tulajdonában lévő
sóbányákból, kőbányákból és bányákból származó jövedelmet bérlik.
365. Ez az ediktum vonatkozik arra is, aki a kormánytól bérbe veszi az adók beszedését egy
településen.
366. Aki több lázadó rabszolgát foglalkoztat, felelősségre vonható egyikük tetteiért, ha eladja
vagy manumitálja, vagy ha a rabszolga megszökik.
367. De mit kell tenni, ha a rabszolga meghal? Lássuk, hogy a jövedelem gazdája felelős lesze, mint saját tettéért. Úgy gondolom, hogy mentesülnie kell a felelősség alól, mivel nem volt
hatalma a rabszolga előállítására, és nem követett el csalást.
368. Ezt a keresetet örökösnek adjuk, és az örökösre és más jogutódokra száll.
369. Ulpianus, Disputációk, VIII. könyv.
A vagyon elkobzása az adófizetés elmulasztása miatt az örökösre is kiterjed, mivel az
elkobzott vagyon azonnal megszűnik a bűncselekményt elkövető fél tulajdonában lenni, és a
tulajdonjogot a kincstár szerzi meg. Ezért az elkobzási eljárás az örökös ellen ugyanúgy
megindítható, mint bárki más birtokos ellen.
370. Alfenus Varus, Digest, VII. könyv.
Amikor a császár bérbe adta a Kréta szigetén lévő kőbányákat, a következő záradékot
illesztette a bérleti szerződésbe: "Március idusa után senki sem végezhet ásást, nem távolíthat
el, és nem vihet ki egyetlen követ sem a Kréta szigetén lévő kőbányákból, kivéve a
jövedelemadó gazdáját." Egy bizonyos magánszemély tulajdonában lévő, tűzkővel megrakott
hajó, amely március idusa előtt indult el Kréta kikötőjéből, a szél visszahajtotta a kikötőbe, és
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március idusa után másodszor is elindult. Tanácsot kértek arra vonatkozóan, hogy a
tűzköveket úgy kell-e tekinteni, hogy azokat március idusa után törvénysértő módon
szállították el. A válasz az volt, hogy bár a kikötők, amelyek maguk is a sziget részei, mind a
szigethez tartozónak tekintendők, mégis, mivel a hajó, miután március idusa előtt elhagyta a
kikötőt, a vihar visszahajtotta a szigetre, és utána indult el, nem tekinthető úgy, hogy ezt
törvénysértő módon tette; különösen mivel a tűzköveket úgy kell tekinteni, hogy azokat az
előírt idő előtt eltávolították, mivel a hajó már elhagyta a kikötőt.
371. Marcianus, A besúgókról.
Előfordul, hogy egy elkobzott rabszolgát nem szabad eladni, hanem a felbecsült értékét a
tulajdonosának kell kifizetnie. Az isteni Severus és Antoninus ugyanis egy rezcriptumban
kimondta, hogy ha egy rabszolgát, akiről azt mondják, hogy gazdája ügyeit intézte,
elkobozták, nem szabad eladni, hanem becsült értékét egy jó polgár ítélete szerint ki kell
fizetni.
372. Ugyanezek a császárok ebben a rescriptumban kimondták, hogy ha a rabszolga
elmulasztja a megfelelő elszámolást, és bebizonyosodik, hogy elkobzásra kötelezte magát,
vagy állítólag megrontotta gazdája feleségét, vagy más súlyos bűncselekményt követett el, a
császár helyettese vegye tudomásul az ügyet, és ha a rabszolga bűnösnek bizonyul, értékét fel
kell becsülni, és át kell adni gazdájának, hogy megbüntessék.
373. Az isteni Severus és Antoninus is kimondta egy rescriptumban, hogy amennyiben a
rabszolgák elkobzás alá vetették magukat, a peculiumuk nem tartozik ide, kivéve, ha az annak
részét képező vagyon maga is elkobzás alá került.
374. Ha valaki nem jelenti be adókötelesnek azokat a rabszolgákat, akiket eladás vagy
foglalkoztatás céljából szállít, akkor az elkobzás büntetését vonja maga után; ez azonban csak
az újonnan szerzett rabszolgákra vonatkozik, a régiekre nem. A régi rabszolgák azok, akik
egy teljes évig voltak szolgasorban egy városban; az új rabszolgák alatt azonban azokat kell
érteni, akik még nem voltak egy évig szolgasorban.
375. A szökésben lévő rabszolgákat nem lehet elkobozni, mivel gazdájuk beleegyezése nélkül
távoztak. Erről a császári konstitúciók kifejezetten rendelkeztek, mivel az isteni Pius gyakran
kijelentette a rescriptiókban, hogy a rabszolgáknak nem áll módjukban uraik ellenőrzése alól
meneküléssel kibújni, ha azok nem akarnak, vagy nem tudnak róla.
376. Az isteni Hadrianus úgy döntött, hogy bár az illető hivatkozhat tudatlanságra,
mindazonáltal elkobzási büntetést kell kiszabni rá.
377. Az isteni Marcus és Commodus egy rescriptumban azt is kimondta, hogy az adóbehajtó
nem hibáztatható azért, ha nem oktatja ki azokat, akik megszegik a törvényt, de arra vigyáznia
kell, hogy azokat, akik hajlandók vagyonukat adózás céljából bejelenteni, ne tévesszék meg.
378. A vámköteles áruk a következők: Fahéj, hosszú bors, fehér bors, pentaszferum, barbár
levél, costum, costamomum, nard, turáni kasszia, a kassziafa fája, mirha, amomum, gyömbér,
malabathrun, indiai fűszer, chalbane, benzoin, aszafoetida, aloe, fa, arab onyx, kardamon,
fahéjfa, len, babiloni szőrme, parthiai szőrme, elefántcsont, indiai vas, vászon, minden
drágakő, gyöngy, szardonyx, kristályok, jácint, smaragd, gyémánt, zafír, berill, kála, indiai
drogok, szarmata szövet, selyem és muszlin, festett függönyök, finom szövetek, selyemáruk,
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eunuchok, indiai oroszlánok és oroszlánnők, hím és nőstény párducok, leopárdok, bíbor,
gyapjú, bíbor színezék és indiai haj.
379. Az Isteni Testvérek egy rescriptumban kimondták, hogy ha egy rakomány
elkerülhetetlenül ki van téve a rossz időjárásnak, akkor azt emiatt nem szabad elkobozni.
380. Az isteni Pius egy rescriptumban kijelentette, hogy ha egy huszonöt év alatti kiskorúnak
mondott személy azt állítja, hogy rabszolgái a saját használatára vannak, és tévedést követ el,
pusztán az említett rabszolgák visszaadása során, akkor felmentést kell kapnia.
381. Az Isteni Testvérek egy rezcriptumban azt is kimondták, hogy amennyiben valakinek a
rabszolgái nem csalás, hanem tévedés miatt válnak elkobzásra kötelezetté, a pénzügyőröknek
meg kell elégedniük az adó kétszeresével, és vissza kell adniuk a rabszolgákat a
tulajdonosnak.
382. A nagy Antoninus egy rescriptumban kijelentette, hogy ha egy bérlő vagy a saját
rabszolgái a tulajdonos földjén, annak tudta nélkül, törvénytelenül fegyvermanufaktúrát
tartanak fenn, nem kell büntetést fizetnie.
383. Ha valaki nyilatkozatot tesz egy adófizető gazdának, és nem fizeti meg az adót, és azt az
adófizető gazda elengedné (ahogyan ez időnként szokás), az isteni Severus és Antoninus egy
rescriptumban kimondta, hogy a vagyont nem szabad elkobozni; mert azt mondják, hogy a
nyilatkozat megtétele után nincs ok az elkobzásra, mivel a kincstárnak járó összeget az
adófizető gazdák vagyonából vagy kezeseik vagyonából lehet behajtani.
384. A szankciók nem hajthatók be az örökösöktől, ha az eljárás nem a szabálysértő személy
életében indult. Ez a szabály, ahogyan más szankciók esetében is, az adózással kapcsolatos
szankciókra is alkalmazandó.
385. Az isteni Severus és Antoninus egy rezcriptumban kimondta, hogy ha a jövedelemadó
gazdája a fizető személy hibájából többet kap, mint amennyi jár, azt vissza kell fizetnie.

5. cím. Az adományokról
386. Julianus, Digest, XVII. könyv.
Többféle adomány létezik. Az ember azzal a tudattal adományoz, hogy a vagyon azonnal azé
lesz, aki kapja, és semmilyen körülmények között nem kerül vissza hozzá, és ezt nem másért
teszi, mint azért, hogy megmutassa nagylelkűségét és nagylelkűségét. Ezt nevezik helyesen
adományozásnak. Egy másik azzal az egyetértéssel ad valamit, hogy az csak akkor válik
annak a személynek a tulajdonává, aki kapja, ha valami más történik. Ezt nem nevezik
helyesen adománynak, mert ez egy feltételes ajándék. Hasonlóképpen, ha valaki azzal a
szándékkal ad valamit, hogy az azonnal annak a személynek a tulajdonába kerül, aki kapja, de
ha valami történik, vagy nem történik, akkor azt kívánja, hogy azt visszaadják neki; ezt nem
nevezik helyesen adománynak, hanem ez csupán egy feltételhez kötött ajándék, mint például
a mortis causa adomány.
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387. Ezért amikor azt mondhatjuk, hogy a jegyesek közötti adományozás érvényes, akkor a
helyes értelemben használjuk a kifejezést, és mindent értünk alatta, amit egy olyan személy
ad, aki szabadosságból adományoz, hogy az azonnal annak a tulajdonává váljon, aki kapja, és
semmi esetre sem kívánja, hogy azt visszaadják neki. És amikor azt mondjuk, hogy valaki
azzal a szándékkal adományoz jegyesének, hogy ha a házasság nem jön létre, az ajándékot
visszaadhatja, nem mondunk ellent az előbbieknek, hanem arra gondolunk, hogy az ilyen
személyek között adományozható, és bizonyos feltételek mellett érvénytelenné válhat.
388. Ugyanaz, Digest, LX. könyv.
Ha egy apai felügyelet alatt álló fiú pénzadományt kíván adni, akkor azt apja megbízásából
ígéri, és az adomány ugyanolyan érvényes lesz, mintha kezességet vállalt volna.
389. Ha azonban az apa, aki a pénzt Titiusnak akarja adományozni, megparancsolja a fiának,
hogy ígérje meg neki, akkor azt lehet mondani, hogy különbség van, ha a fiú tartozik az
apjának, és ha nem. Ha ugyanis tartozik apjának egy olyan összeggel, amely megegyezik
azzal, amit ígér, az adományozás ugyanúgy érvényesnek tekinthető, mintha az apa bármely
más adósnak megparancsolta volna, hogy ígérje meg a pénzt.
390. Ha azonban pénzt akarok adományozni Titiusnak, és megparancsolom nektek, akik
ugyanekkora összeget szándékoztok adni nekem, hogy azt ígérjétek meg Titiusnak, akkor az
adományozás teljes, ami minden személyt illet.
391. Más jogszabályt fog alkalmazni, ha az Ön megbízásából ígérem, hogy kifizetem
valakinek, akinek Ön adományt kíván adni, azt a pénzt, amellyel úgy gondolom, hogy
tartozom Önnek, mert megvédhetem magam a csalásra alapított kivétellel; és ezenfelül az
incerti-nek nevezett eljárás révén kényszeríthetem a kötelezettet, hogy felmentsen a
kötelezettség alól.
392. Hasonlóképpen, ha az Ön utasítására ígérem, hogy egy bizonyos pénzösszeget, amellyel
úgy gondolom, hogy tartozom Önnek, egy harmadik személynek fizetek, akiről Ön azt hiszi,
hogy az Ön hitelezője, akkor a követelést előterjesztő személyt csalásra alapított kivétellel
eltilthatom; és ezen túlmenően, az incerti nevű eljárással élve a stipulálóval szemben,
kényszeríthetem őt arra, hogy felmentsen a stipuláció alól.
393. Ha Titius minden kikötés nélkül, de azzal a feltétellel fizet nekem egy összeget, hogy az
csak akkor lesz az enyém, ha Seius konzul lesz, akkor a pénz az enyém lesz, amikor Seius
megkapja a konzuli tisztséget, még akkor is, ha az adományozó akkor már elmebeteg vagy
halott.
394. Ha valaki, aki pénzt akar nekem adományozni, odaadja azt valaki másnak, hogy hozzám
vigye, és az illető meghal, mielőtt ezt megtenné, akkor az a megállapodás szerint a pénz
tulajdonjoga nem száll át rám.
395. Titiusnak tíz aurei összeget adtam azzal a feltétellel, hogy megvásárolja vele Stichust.
Kérdezem, hogy ha a rabszolga meghal, mielőtt megvásárolták volna, visszakaphatom-e a tíz
aureit bármilyen per útján. A válasz az volt, hogy ez inkább ténykérdés, mint jogi kérdés, mert
ha a tíz aureit azért adtam Titiusnak, hogy megvásárolja Stichust, és másképp nem adtam
volna neki, és Stichus meghal, akkor per útján visszakövetelhetem az összeget. Ha azonban az
volt a szándékom, hogy a tíz aurei-t mindenképpen Titiusnak adom, és időközben ő Stichus
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megvásárlására tett javaslatot, és én azt állítottam, hogy azért adtam neki a pénzt, hogy
megvásárolhassa őt, akkor az általam elmondottakat inkább az adományozás indokának kell
tekinteni, mint annak a feltételnek, amely alapján a pénzt adtam, és ha Stichus meghal, a pénz
Titius kezében marad.
396. Ulpianus, Az ediktumról, LXVII. könyv.
És általában véve ezt a kérdést az adományozásnál is figyelembe kell venni, mert nem
mindegy, hogy volt-e oka az adományozásnak, és volt-e olyan feltétel, amelytől az
adományozás függ. Ha volt ok, akkor a vagyontárgy nem követelhető vissza; ha feltételhez
kötötték, akkor van alapja a visszaszerzésnek.
397. Paulus, Sabinusról, LXXII. könyv.
Az adományozást akár egy közreműködő fél is befejezheti.
398. Ulpianus, Sabinusról, XXXII. könyv.
Sem a tiszteletre méltó, sem a becstelen adományozás nem tilos, ha az szeretetből történik.
Tiszteletreméltóak, ha arra érdemes barátoknak vagy rokonoknak adják; becstelenek, ha
kurváknak adják.
399. Ugyanő, A Sabinusról, XLII. könyv.
Ha valaki adományozás útján megengedi nekem, hogy követ távolítsak el a tulajdonából,
amint a követ kiveszik, az az enyém lesz, és nem akadályozhat meg abban, hogy az
eltávolításának megtiltásával a birtokomba kerüljön, mert úgyszólván az átadással válik az
enyémé. Nyilvánvaló, hogy ha valaki, aki nálam volt alkalmazva, bányássza a követ, akkor ő
bányássza nekem. Ha azonban valaki megvásárolja tőlem a követ, vagy ellenérték fejében
bérbe adja, oly módon, hogy megengedhetem neki, hogy saját magának bányásszon, és
mielőtt ezt megtenné, meggondolom magam, a kő továbbra is az enyém marad. Ha utólag
meggondolnám magam, nem vonhatom vissza az ő cselekményét, mivel az átadás
vélelmezhetően akkor történt, amikor a tulajdonos beleegyezésével bányászta a követ. Ami a
kőre vonatkozik, azt akkor is érvényesnek kell tekinteni, ha egy fát hasonló körülmények
között kivágnak, vagy gyökerestől kivesznek.
400. Ugyanő, A Sabinusról, XLIV. könyv.
Az apai felügyelet alatt álló fiú nem tehet adományt még akkor sem, ha szabadon kezelheti a
peculiumát, mert ezt nem azért kapja, hogy elveszítse a vagyonát.
401. De mi van akkor, ha valamilyen jó okból adakozik? Mondhatjuk-e, hogy van jogalapja
az adományozásra? Az utóbbi a jobb vélemény.
402. Ismét lássuk, ha valaki egy apai felügyelet alatt álló fiúnak megadja a peculium szabad
kezelését, és külön hozzáteszi, hogy ez azért történik, hogy lehetővé tegye számára az
adományozást; érvényes lesz-e az adományozás? Nem kételkedem abban, hogy ilyen
körülmények között érvényes adományt tehet.
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403. Néha az adományozásra való felhatalmazás a személy rangjából következtethető; mert
tegyük fel, hogy a fiú szenátori rangban volt, vagy más rangra emelkedett, miért ne lehetne
azt mondani, hogy apja, amikor a peculium szabad kezelését adta neki, azt a kiváltságot is
megadta neki, hogy abból adományozhasson, hacsak nem fosztotta meg kifejezetten ettől a
jogától?
404. Ugyanazon okból, amiért az apai felügyelet alatt álló fiúnak tilos élők között adományt
tenni, tilos neki mortis causa adományt is tenni. Mert bár apja beleegyezésével tehet mortis
causa adományt, de tilos ezt megtennie, ha a beleegyezését nem adja meg.
405. Nem szabad azonban elfelejteni, hogy ha bárkinek engedélyezik az adományozást
anélkül, hogy kikötnék, hogy mortis causa adományozhat, akkor nem teheti meg.
406. Mindezek a rendelkezések a polgári életben részt vevő személyekre vonatkoznak. Ha
azonban a katonák castrense vagy quasi castrense peculiummal rendelkeznek, akkor olyan
helyzetben vannak, hogy mind mortis causa, mind inter vivos adományt tehetnek, mivel
végrendelkezési képességgel rendelkeznek.
407. Paulus, Sabinusról, XV. könyv.
A felszabadítottak által a szabadságuk megszerzéséért fizetett pénz nem adomány, mert
ellenértéket kapnak érte.
408. Pomponius, Sabinusról, XXXIII. könyv.
Ha valaki engedélyt kap arra, hogy fizetés nélkül szálljon meg egy másik házában, az
adománynak minősül; mert az, aki a szállást kapja, ajándékként kapja meg a bérleti díjat,
amelyet nem fizet. Az adományozás a tulajdon átadása nélkül is érvényes lehet; mint például,
ha adományozás útján megállapodást kötök az adósommal, hogy egy bizonyos idő letelte előtt
nem követelek tőle fizetést.
409. Az adományozott ingatlanból származó jövedelem nem képezi az adomány részét. Ha
azonban nem egy földterület tulajdonjogát, hanem a termés begyűjtésének jogát adom önnek,
akkor ez ajándékozásnak minősül.
410. Ha egy apai felügyelet alatt álló fiú az apja utasítására vagy beleegyezésével adományoz,
az ugyanolyan, mintha maga az apa tette volna, vagy ha te a saját nevedben, az én
beleegyezésemmel adományoznád Titiusnak a vagyonomat.
411. Senki sem adományozhat, ha az adományozott nem válik annak a személynek a
tulajdonává, akinek adományozta.
412. Paulus, Sabinusról, XV. könyv.
Az adományt megfelelően lehet adományozni egy távollévő személynek, akár küldesz valakit,
aki elviszi neki, akár utasítod, hogy tartsa meg azt, ami a birtokában van. Ha azonban nem
tudja, hogy a birtokában lévő dolgot neki adják, vagy ha a neki küldött tárgyat, miután
elküldték neki, nem fogadja el, akkor nem válik a megjelölt tárgy tulajdonosává, még akkor
sem, ha azt a saját rabszolgája küldte neki; kivéve, ha azzal a szándékkal adták neki, hogy
azonnal az ura tulajdonába kerüljön.
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413. Gaius, A városi prétornak a hagyatékokra vonatkozó edictumáról.
Ha vita merül fel az adomány összegével kapcsolatban, akkor sem a rabszolganők gyermekei,
sem a termés, sem a bérleti díj, sem a bér nem számít bele.
414. Ulpianus, Disputációk, III. könyv.
Aki adományozásra kötelezi magát, az isteni Pius egyik rescriptuma szerint csak olyan
összegre perelhető, amelyet képes megfizetni, mert amit hitelezőinek tartozik, azt előbb le kell
vonni; de amit ugyanígy másoknak köteles adni, azt nem szabad levonni.
415. Ugyanő, Disputációk, VII. könyv.
Egy bizonyos személy, aki adományt kívánt nekem adni, átadta a vagyontárgyat egy Titius és
az én közös tulajdonomban lévő rabszolgának, és a rabszolga átvette azt, mint a közös
tulajdonostársam számára történő szerzeményt, vagy mindkettőnk nevében tette ezt. Felmerült
a kérdés, hogy mi a teendő? Úgy döntöttek, hogy bár a rabszolga azzal a szándékkal vette át a
tulajdont, hogy azt társtulajdonostársam számára vagy mindkettőnk számára megszerezte,
mégis egyedül számomra szerezte meg. Ha ugyanis átadta azt az én megbízottamnak azzal a
szándékkal, hogy nekem szerezze meg, és ő azért fogadta el, hogy magának szerezze meg,
akkor ennek nincs hatása, ami őt illeti, hanem a tulajdont nekem szerzi meg.
416. Julianus, Digest, XVII. könyv.
Aki más földjét adományozás útján műveli meg, nem tarthat fenn semmit az esetlegesen
felmerülő költségek miatt, mert azonnal átruházza a tulajdonosra a jogot minden olyan
eszközre, amelyet a földre visz.
417. Marcianus, Institutes, III. könyv.
Severus és Antoninus isteni konstitúciója szerint a halálos bűncselekmény vádja után tett
adományok érvényesek, kivéve, ha a vádlottat elítélik.
418. Ulpianus, Vélemények, II. könyv.
A következő záradékkal: "Örököseim vegyék tudomásul, hogy a teljes ruhatáram és minden
más vagyontárgyam, amely halálom időpontjában a birtokomban volt, Szo és Szo és Szo és
Szo felszabadított embereimnek adtam", a vagyon tulajdonjoga szabad értelmezéssel az
említett felszabadított embereket illeti meg.
419. Ugyanő, Az ediktumról, LVIII. könyv.
Ha a bírósági határozattal megítélt vagyontárgyat új kikötésbe foglalták, és ez utóbbiról
adományozás céljából felmentést adtak, akkor azt kell mondani, hogy a felmentés érvényes.
420. Ugyanő, Az ediktumról, LXXI. könyv.
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Arisztosz azt mondja, hogy ha bármilyen más ügyletet összekapcsolnak egy adományozással,
akkor az előbbiből eredő kötelezettség nem az adományozásra való hivatkozással jön létre.
Pomponius is ezt a véleményt vallja.
421. Azt is mondja, hogy Arisztó úgy gondolja, hogy ha átadok neked egy rabszolgát azzal a
feltétellel, hogy öt év múlva manumitálod, akkor nem cselekedhetsz az öt év letelte előtt, mert
az adományozás egy fajtáját úgy tekintik, hogy az ügyletben benne van. Ő azonban azt állítja,
hogy másként lesz, ha a rabszolgát azzal a feltétellel adom át neked, hogy azonnal
manumitálhatod; mert ebben az esetben nincs szó ajándékozásról, és így a kötelezettség
fennáll. Pomponius azonban azt mondja, hogy első körben a felek szándékát kell
megállapítani, mert az ötéves időtartamot nem biztos, hogy az ajándékozás céljából írták elő.
422. Arisztosz azt is mondja, hogy ha egy rabszolgát adományozás céljából adnak át azzal a
feltétellel, hogy öt év elteltével manumifikálják, és a rabszolga másé, akkor kétség merülhet
fel, hogy a rabszolga megszerezhető-e haszonbérlet útján, mert ebben az esetben az
adományozás egy fajtája áll fenn. Pomponius azt mondja, hogy ez a kérdés a mortis causa
adományozásra is vonatkozik, és hajlik arra a véleményre, hogy ha a rabszolgát azzal a
feltétellel adományozták, hogy öt év elteltével manumulálják, akkor megállapítható, hogy
usukaptáció útján megszerezhető.
423. Labeo azt mondja, hogy ha valaki más tulajdonát adná nekem, és nekem emiatt jelentős
költségeim lennének, majd kilakoltatnám, akkor az ajándékozóval szemben emiatt nem leszek
jogosult semmilyen keresetre; de nyilvánvaló, hogy csalás miatt jogosult leszek ellene, ha
rosszhiszeműen járt el.
424. Ugyanő, Az ediktumról, LXXVI. könyv.
A mi gyakorlatunk az, hogy amikor közügyekben adományozással kapcsolatban kérdés merül
fel, csak azt vizsgáljuk meg, hogy az adományozó valamilyen jogos okból tett-e ígéretet a
városnak, vagy sem; mivel ha ezt valamilyen kapott hivatalért cserébe tette, akkor
felelősséggel tartozik, ellenkező esetben nem.
425. Labeo szerint az ilyen jellegű szolgáltatásokért járó ellenszolgáltatás nem tartozik az
adományok közé; például, ha azt feltételhez kötik a következőképpen: "Ha segítségedre
sietek; ha biztosítékot adok érted; ha igénybe veszed a szolgálataimat vagy befolyásomat az
ügyletben".
426. Az adományt nem szerezheti meg az, aki nem hajlandó elfogadni.
427. Ha valaki pénzt ad kölcsön Titiusnak, hogy azt Seiusnak fizesse ki, akinek azt kívánja,
hogy adományozza, és Titius csak az adományozó halála után fizeti ki Seiusnak; az eredmény
az lesz, hogy azt lehet mondani, hogy a pénz Seiusé lesz, függetlenül attól, hogy az, aki
kifizette, tudta-e, hogy az adományozó meghalt, vagy nem volt tudatában ennek a ténynek;
mert a pénz még mindig az utóbbié volt. Ha nem tudta, hogy az adományozó meghalt, akkor
mentesül a kötelezettsége alól, ha kölcsönvette a pénzt, hogy azt Seiusnak fizesse ki. Ha
azonban arra utasítanálak, hogy fizess ki egy bizonyos összeget Titiusnak, akinek azt
adományozni szándékozom, és te, mivel nem tudtad, hogy meghaltam, ezt megtennéd,
jogosult leszel megbízási perre az örököseimmel szemben; ha azonban tudtál róla, nem leszel
jogosult erre a perre.
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428. Ha valaki pénzt ad kölcsön egy rabszolgának, és a rabszolga, miután később szabaddá
vált, új ígéretet tesz, hogy megfizeti azt, ez nem adomány, hanem egy adósság elismerése.
Ugyanez a szabály vonatkozik a gyámja felhatalmazása nélkül adóssá váló gyámolt esetére is,
ha utólag, a gyámja beleegyezésével új kötelezettséget vállal.
429. Az érvényes ellenszolgáltatásért kötött megállapodások nem minősülnek adománynak.
430. Végezetül Pegazus úgy gondolja, hogy ha száz aurei-t ígérek neked azzal a feltétellel,
hogy megesküszöl, hogy viseled a nevemet, az nem lesz adomány, mert az ígéret
ellenszolgáltatásért történt, és ellenértéket fizettek.
431. Marcellus, Digest, XXII. könyv.
Ha egy patrónust örökösnek neveznek ki egy hagyatékból a törvény szerint őt megillető
részre, és a felszabadítottja megbízza őt, hogy fizessen ki egy bizonyos pénzösszeget
valakinek, és ő ezt a bizalmi vagyon kedvezményezettjének jelenlétében megígéri, nem
kötelezhető annak kifizetésére, mert attól tart, hogy a törvény szerint őt mint patrónust
megillető rész csökkenhet. (1) Kétség merülhet fel egy olyan örökössel kapcsolatban, aki az
örökhagyó végakaratának megfelelően megígéri, hogy kifizeti egy örökhagyónak azt, amit a
falkai törvény szerint jogosult lenne megtartani, de a jobb vélemény szerint nem szegheti meg
a kötelezettségét. Ha ugyanis mégis fizet, akkor úgy tekintik, hogy pontosan eleget tett az
örökhagyó akaratának, és nem adnak helyt neki a behajtási keresetnek; mint ahogyan abban
az esetben is, ha korábban kikötötte, és az örökhagyó akaratával ellentétesen járt el, amit már
elismert, akkor a követelése - jó okkal - elévül.
432. Celsus, Digest, XXVIII. könyv.
Azért, hogy nekem adományt tegyen, elkötelezte magát a hitelezőmnek, akire én delegáltam.
A cselekmény érvényes, mert a hitelező megkapja, ami jár neki.
433. Ha azonban elrendelem, hogy az adósom a törvény által engedélyezettnél nagyobb
összegű adományozás céljából kötelezze magát Önnel szemben, akkor felmerül a kérdés,
hogy az adományozásra hivatkozva Önt el lehet-e zárni a kivétellel vagy sem. Adósom nem
hivatkozhat a kivételre Önnel szemben, ha Ön keresetet indít, mert ugyanabban a helyzetben
vagyok, mintha én adtam volna Önnek az összeget, miután beszedtem azt az adósomtól, és Ön
kölcsönadta volna neki. Ha az adósom nem fizette ki a pénzt, akkor jogosult leszek arra, hogy
pereljek ellene, hogy semmisítsem meg mindazt, amit a törvény által engedélyezett összeg
felett ígért Önnek, így csak a fennmaradó összegért marad Önnek felelős. Ha azonban Ön már
beszedte az adósomtól a teljes összeget, akkor jogosult leszek arra, hogy a törvény által előírt
összeget meghaladó összeg behajtása érdekében pert indítsak Ön ellen.
434. Modestinus, Különbségek, VIII. könyv.
Tökéletesen méltányos, hogy az, aki egy pénzösszeget vagy bármi mást ígért adományozás
céljából, ne legyen felelős a kamatokért a pénz késedelmes kifizetése miatt; és ez különösen
akkor igaz, ha az adományozás nem tartozik a jóhiszemű szerződések közé.
435. Ugyanez, Vélemények, XV. könyv.
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Modestinus azt a véleményt képviseli, hogy a hitelező puszta megállapodással teljesen
elengedheti vagy csökkentheti a később esedékes kamat összegét, anélkül, hogy az
adományozás érvényességét az összeg jogellenességére hivatkozva befolyásolná.
436. Modestinus véleménye szerint az a személy, akinek az elméje érintett, nem tud adakozni.
24. Javolenus, Cassiusról, XIV. könyv.
Kivételt kell tenni annak a kezesnek, aki adományozás céljából a törvény által
engedélyezettnél nagyobb összeget ígért, még a megbízó beleegyezése ellenére is; mert ha ez
utóbbi nem lenne fizetőképes, a kezes elveszítené a pénzt.
437. Ugyanaz, Episztolák, VI. könyv.
Ha én adok neked valamit, hogy az én nevemben Titiusnak adományozd, te pedig a te
nevedben adod neki, azt gondolod, hogy az az ő tulajdonába kerül? A válasz az volt, hogy ha
én adok neked valamit, hogy az én nevemben adományozd Titiusnak, te pedig a saját
nevedben adod neki, akkor a törvény formalitását tekintve az nem válik annak a személynek a
tulajdonává, aki azt kapja, és te lopásért felelsz; de a liberálisabb értelmezés szerint, ha én
perelem azt a személyt, aki a tulajdont kapta, akkor csalásra hivatkozva kivételesen el lehetek
zárva.
438. Pomponius, Quintus Muciusról, IV. könyv.
Egy egyszerű számlakijelentés nem tesz senkit adóssá; ha például egy szabad embernek
adományt akarunk adni, akkor a számlánkon megtehetjük azt a kijelentést, hogy tartozunk
neki, de az adományozás nem értendő.
439. Papinianus, Kérdések, XXIX. könyv.
Egy Aquilius Regulus nevű fiatalember a következőket írta Nikosztratosznak,
retorikatanárának: "Mivel mindig apámnál maradtál, és ékesszólásoddal és gondoskodásoddal
hasznomra voltál, adok neked, és megengedem, hogy az ilyen és ehhez hasonló lakásban lakj
és használd." Miután Regulus meghalt, vitatták Nikosztratosz jogát a lakásra; és amikor
megkérdezett engem, azt mondtam neki, hogy Regulus cselekedete nem tekinthető puszta
adományozásnak, hanem hogy a Regulus fizetett neki a szolgálataiért, és kárpótlásul adta neki
ezt a kiváltságot, és ezért az adományozás nem tekinthető semmisnek a Regulus halálát
követő időre. Ha Nikosztratoszt kitaszították volna, bírósághoz fordulhatott volna, és
tilalommal védekezhetett volna, ugyanúgy, ahogyan egy haszonélvező is tehette volna, mivel
a lakás használatát azáltal nyerte el, hogy birtokba adták neki.
440. Ugyanaz, Vélemények, III. könyv.
Egy apa egy ráhagyott birtokot a lányának ajándékozott, aki saját szeretője lett. A lánynak ki
kell elégítenie a hagyaték hitelezőit, és ha ezt nem tenné meg, és a hitelezők az apjához
fordulnának, praescriptis verbis kereset útján kötelezhető arra, hogy apját megvédje a
hitelezőkkel szemben.
441. Ugyanő, Vélemények, XII. könyv.
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Adományozásnak minősül, ha az adományozót semmilyen törvény nem kötelezi erre.
442. Egy bizonyos személy, akit a bíróságon kihallgattak, azt válaszolta, hogy a gyámja
örökösei nem tartoznak neki semmivel. Véleményem szerint ezzel elvesztette keresetének
jogát, mert bár ezek a szavak nem üzleti tranzakcióra, hanem adományozásra utalnak, mégis,
aki a bíróság előtt beismerő vallomást tett, nem cáfolhatja meg.
443. Megállapítást nyert, hogy ha valaki még élő közeli hozzátartozója hagyatékának egy
részét ajándékozza, az érvénytelen. De úgy ítélték meg, hogy ha az, aki az adományt megtette,
később a praetoriánus törvény alapján örökli a hagyatékot, minden ebből eredő pert el kell
utasítani tőle, mert az ilyen sietős cselekedete mind a jó erkölcsbe, mind a nemzetek jogába
ütközik.
444. Marcianus, A besúgókról.
Mert meg kell fosztani a birtoktól, mivel nem méltó rá.
445. Papinianus, Vélemények, XIII. könyv.
Megállapítást nyert, hogy az ágyasnak tett adományokat nem lehet visszavonni, mert még ha
a felek később házasságot kötnek is, akkor sem válik érvénytelenné és hatálytalanná az, ami
korábban a törvény szerint érvényes volt. Ahol azonban azt a kérdést tették fel, hogy a
házastársi becsület és ragaszkodás nem áll-e már fenn, azt válaszoltam, hogy ezt a személyek
jellemének és életközösségük természetének figyelembevételével kell megállapítani, mert egy
puszta írásbeli szerződés nem minősül házasságnak.
446. Amikor egy anya a hozományon kívül bizonyos vagyontárgyakat adott a lánya férjének,
azt a véleményem szerint úgy kell tekinteni, hogy azt a lánynak adták, aki maga is jelen volt,
és átadta azt a férjének; és hogy a sértett anyának nem volt joga a tulajdon visszaszerzésére, és
a törvény szerint nem is indíthatott volna erre irányuló személyes keresetet, mivel a férj
kifejezetten úgy rendelkezett, hogy az említett vagyontárgyat a lány javára adják neki, a
hozományon felül; mivel ezzel a kijelentéssel nemcsak az adomány jellege volt feltüntetve, és
egyértelmű volt, hogy a vagyontárgyat nem választották el a használatától, hanem az is
kiderült, hogy az a hozománytól elkülönített és különálló peculium volt. A bírónak azonban
meg kell határoznia, hogy az anya visszakapja-e a vagyont, ha jogosan megsértették a lányát,
és a döntést az anya iránt tanúsítandó tisztelet megfelelő figyelembevételével kell meghoznia,
és olyan döntést, amely egybeesik egy jó polgár ítéletével.
447. Egy apa, aki bizonyos rabszolgákat adott a lányának, aki az irányítása alatt állt, és nem
fosztotta meg őt a peculiumától, amikor felszabadította, úgy tekintik, hogy az ajándékozást
későbbi cselekedetével tökéletesítette.
448. Azt a véleményemet adtam, hogy ha egy templomban olyan feltétel mellett helyeztek el
egy vagyontárgyat, hogy azt a tulajdonos halála után csak az veheti el, aki ott hagyta, vagy
Aelius Speratus, akkor az nem tekinthető adománynak.
449. Az adományok nem lehetnek érvényesek a hazaárulás bűntettének elkövetése után, mivel
az örökös is felelős, még akkor is, ha a bűnös fél az elítélés előtt meghal.
450. Scaevola, Vélemények, V. könyv.
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Lucius Titius a következő levelet küldte: "Üdvözletem. Az ilyen-olyan lakást és a fölötte levő
összes helyiséget ingyenesen használhatod; és e levéllel értesítelek, hogy ezt
beleegyezésemmel megteheted." Kérdezem, hogy az író örökösei megtilthatják-e a lakás
használatát? A válasz az volt, hogy a közölt tényállás szerint a levélíró örökösei
megváltoztathatják a levélíró szándékát.
451. Hermogenianus, Epitoméi a jogról, VI. könyv.
Aki az adományozásra vonatkozó megállapodás megkötése után újabb fizetési ígéretet tett, az
az ígéret alapján indított perben nem a teljes összegre, hanem csak arra az összegre perelhető,
amelyet képes megfizetni; ugyanis az a joggyakorlat, hogy a fizetési ígéret okát és eredetét
kell figyelembe venni, nem pedig a bíró hatáskörét. Az azonban, aki ellen adományozás miatt
ítéletet hoztak, és az ítélet végrehajtása érdekében pert indítanak ellene, nagyon helyesen
kérheti, hogy csak a pénzeszközei erejéig pereljék be.
452. Ahol a pénzt adományként fizették ki Titiusnak azzal a feltétellel, hogy azt azonnal
kölcsönadja az adományozónak, ott a tulajdonjog átruházása nem akadályozott; és emiatt,
ahol ugyanazt a pénzt kölcsönadják az adományozónak, ott új tulajdonjogot szereznek rajta.
453. A néma és siket személyek nem tiltottak az adományozásban.
454. Ha valaki önnek kíván adományt tenni, és ön ugyanazt a tárgyat egy másiknak kívánja
adományozni, az adományozás akkor válik tökéletessé, ha az első az ön beleegyezésével
megígéri, hogy azt a másodiknak adja; és mivel az első semmit sem adott a másodiknak,
akitől perelhető, ezért az ítéletet az egész összegre vonatkozóan hozhat ellene, és nem
annyiért, amennyit képes fizetni. Ugyanez a szabály érvényesül akkor is, ha az, akinek az
adományt át kell vennie, az adományozót a hitelezőjére ruházta; mert ebben az esetben a
hitelező csupán a saját ügyét intézi.
455. Paulus, Döntések, V. könyv.
Ha egy apa pénzt ad kölcsön kamatra emancipált fia nevére azzal a szándékkal, hogy azt neki
ajándékozza, és a fiú az említett pénzzel kapcsolatban kikötést tesz, nem kétséges, hogy az
ajándékozás a törvény erejénél fogva tökéletessé válik.
456. Ha valaki megment valakit a rablók vagy ellenségek kezéből, és ezért jutalmul kap tőle
valamit, az ilyen jellegű adomány visszavonhatatlan, és nem nevezhető jutalomnak egy
kiemelkedő szolgálatért, amit tett; mivel úgy döntöttek, hogy az élet megmentése céljából
végrehajtott cselekedetnek nem szabnak határt.
457. Scaevola, Digest, LI. könyv.
Egy férfi a következőképpen írt egy rabszolgának, akit felszabadított: "Titius Stichusnak, a
felszabadított emberének: Üdvözlet. Miután manumitáltalak, e saját kezemmel írt levélben
értesítelek, hogy neked adom mindazt, amid hitelben, ingóságban és pénzben van." Ugyanezt
a felszabadított embert végrendeletében hagyatékának kétharmadára is örökösévé tette, a
fennmaradó harmadra pedig Semproniust tette örökösévé; de nem hagyta Stichusra a
peculiumát, és nem rendelkezett arról sem, hogy az abból származó perbeli jogok is őt illessék
meg. Felmerült a kérdés, hogy a hitelek teljes összegére, beleértve a peculiumát is, Stichusnak
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kell-e pert indítani, vagy mindkét örökösnek a hagyatékból való részesedésük arányában. A
válasz az volt, hogy a megállapított tényeknek megfelelően a keresetet mindkettőjüknek a
hagyatékból való részesedésük arányában kell megadni.
458. Lucius Titius adományként egy földterületet adott Maeviának, és néhány nappal később,
mielőtt átadta volna azt, elzálogosította a földet Seiusnak, majd harminc napon belül birtokba
adta Maeviának az említett földet. Kérdezem, hogy az adományozás tökéletes volt-e vagy
sem. A válasz az volt, hogy az előadott tények szerint tökéletesített volt, de a hitelezőt
kétségtelenül megillette a földhöz való joga a zálogjog alapján.
459. Egy nagymama az unokája, Labeo nevére adott kölcsönt, és mindig beszedte a
kamatokat, az adósságról szóló bizonylatokat pedig Labeo kapta meg, és később a
hagyatékában találták meg. Kérdezem, hogy az adományozást tökéletesítettnek kell-e
tekinteni? A válasz az volt, hogy mivel az adósok tartoztak Labeónak, az adományozás
tökéletesítve volt.

6. cím. Az adományokról és egyéb mortis causa szerzésekről
460. Marcianus, Institutes, IX. könyv.
A mortis causa adományozás az, amikor a fél maga kívánja megtartani a vagyontárgyat
ahelyett, hogy átruházná arra, akinek adományozza, de jobban szereti, ha az örökös helyett az
ajándékozott kapja meg azt.
461. Telemakhosz ilyen adományt ad Pireusznak Homérosznál. 2. Ulpianus, A Sabinusról,
XXXII. könyv.
Julianus a Digest tizenhetedik könyvében azt mondja, hogy a mortis causa adományoknak
három fajtája van. Az első, amikor az adományozó, aki nem tart a közelgő haláltól, kizárólag
a saját halálára tekintettel adományoz. Azt mondja, hogy a mortis causa adományozás másik
fajtája az, amikor valaki a halál közvetlen kilátása miatt nyugtalankodik, és adományt tesz,
így a tárgy azonnal annak a személynek a tulajdonába kerül, aki azt kapja. Azt mondja, hogy
az adományozás harmadik fajtája az, amikor valaki a haláltól való félelmében nem úgy adja a
dolgot, hogy annak tulajdonjoga azonnal a jogosultra szálljon, hanem úgy rendelkezik, hogy
az az adományozó halála után őt illeti meg.
462. Paulus, A Sabinusról, VII. könyv.
Mortis causa adományt nemcsak akkor szabad tenni, ha valakit az egészségi állapota
megromlása késztet erre, hanem a közelgő halál veszélye miatt is, akár ellenségek vagy rablók
keze által, akár valamely hatalmas ember kegyetlensége vagy gyűlölete miatt, vagy ha valaki
tengeri útra készül;
463. Gaius, Diurnal vagy Aranyügyek.
Vagy veszélyes helyeken utazni,
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464. Ulpianus, Institutes, II. könyv.
Vagy ahol az ember kimerült az öregségtől:
465. Paulus, A Sabinusról, VII. könyv.
Mindezek a körülmények ugyanis közelgő veszélyt jeleznek.
466. Ulpianus, Sabinusról, XXXII. könyv.
Ha valaki, akit halálos bűncselekményért ítéltek el, mortis causa adományt tesz, az adományt
mint tökéletlent megsemmisítik; bár más adományok, amelyeket az illető az ilyen büntetés
gyanúja előtt tett, érvényesek lehetnek.
467. Ugyanő, A Sabinusról, VII. könyv.
Ha valaki egy pénzösszeg átvétele után visszautasít egy hagyatékot, akár a hagyaték helyébe
lép, akár egy örökös örökli azt végrendeleti alapon, úgy kell tekinteni, hogy a pénzt mortis
causa szerezte meg; mert bármi, amit valaki halála miatt szereznek meg, mortis causa
szerezték meg. Julianus elfogadja ezt a véleményt, és mi ezt alkalmazzuk. Mert ha valamit
egy rabszolga kap, akinek bizonyos feltétel mellett szabadnak kell lennie, a feltétel teljesítése
céljából; vagy ha valamit egy örökös kap mortis causa; vagy ha egy apa ad valamit fia vagy
egy rokona halála miatt; Julianus azt állítja, hogy azt mortis causa szerzik meg.
468. Ezért azt mondja, hogy az adományozás történhet úgy is, hogy az visszaszáll az
adományozóra, ha a beteg meggyógyul.
469. Paulus, A Sabinusról, III. könyv.
Mindenki jogosult mortis causa adományt szerezni, akinek joga van hagyatékot kapni.
470. Ulpianus, Sabinusról, XXIV. könyv.
Megállapodott, hogy az, akinek mortis causa adományt tesznek, úgy helyettesíthető, hogy a
vagyontárgyat másnak ígérheti, ha ez utóbbi maga nem tudja megszerezni azt, vagy más
feltétel mellett nem tudja megszerezni.
471. Ugyanő, A Sabinusról, XIII. könyv.
Az apa jogszerűen tehet adományt fia halála miatt, még fia házasságának fennállása alatt is.
472. Ugyanő, A Sabinusról, XLIV. könyv.
Amikor egy nő csalárd módon kéri, hogy egy birtokot a születendő gyermeke nevére
ruházzanak át, és ezért pénzt kap, hogy valamilyen oknál fogva egy helyettesítőnek
kedvezzen, vagy hogy a kijelölt örököst kizárja, Julianus gyakran állította, hogy ezt a pénzt
mortis causa kapta.
473. Julianus, Digest, XVII. könyv.
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Ha egy másik tulajdonát adományként mortis causa adományozom, és azt később
haszonélvezettel megszerzem, a valódi tulajdonos nem kaphatja vissza, de én igen, ha
visszanyerem az egészségemet.
474. Marcellus szerint a mortis causa adományozással kapcsolatban felmerülhetnek
ténykérdések, mivel az adományozás történhet úgy is, hogy ha az adományozó belehal a
betegségébe, az nem kerül vissza; vagy úgy, hogy az adományt vissza kell adni, ha az
adományozó, miután meggondolta magát, azt kívánja, hogy azt visszaadják neki, még akkor
is, ha ugyanabban a betegségben hal meg. Az ilyen jellegű adományozást azzal a kikötéssel is
meg lehet kötni, hogy azt csak akkor adják vissza, ha az a személy, akinek az adományt meg
kell kapnia, előbb meghal. A mortis causa adományozás történhet oly módon is, hogy a
vagyontárgyat semmiképpen sem kell visszaadni, azaz akkor sem, ha az adományozó
felépülne.
475. Julianus, Digest, XVIII. könyv.
Ha egy földterületet mortis causa adományoznak, és ezzel kapcsolatban szükséges és hasznos
költségek merülnek fel, a földterület visszaszerzése iránt keresetet indító felek a csalásra
alapított kivétel alapján eltilthatók, hacsak nem térítik meg az adományozottnak az említett
költségeket.
476. Ugyanaz, Digest, XXVII. könyv.
Marcellus azt mondja, hogy amennyiben a hadseregben szolgáló, apai felügyelet alatt álló
fiúk korlátlan jogot szereztek arra, hogy végrendelettel rendelkezzenek vagyonukról bárkinek,
akit csak akarnak, akkor úgy lehet tekinteni, hogy mentesülnek a mortis causa adományozás
esetén előírt szokásos alaki követelmények betartása alól is. Paulus erre hivatkozva azt
mondja, hogy a császári konstitúciókban az szerepel, hogy a mortis causa adományok
ugyanúgy visszavonhatók, mint a hagyatékok.
477. Julianus, Digest, XXIX. könyv.
A mortis causa adományozás még akkor is visszavonható, ha még nem biztos, hogy a donor
vissza tudja-e nyerni egészségét.
478. Ugyanaz, Digest, XLVII. könyv.
Még ha az adósnak nem is állt szándékában a hitelezői becsapása, az adományozottat meg
lehet fosztani a mortis causa adományozott vagyontól; mivel ugyanis, mivel a fizetésképtelen
személy végrendeletében hagyatékot hagyó személyek végrendelete teljesen semmis,
megállapítható, hogy az ilyen körülmények között tett mortis causa adományokat is meg kell
semmisíteni, mivel azok hasonlítanak a hagyatékhoz.
479. Ugyanaz, Digest, LX. könyv.
Nemcsak akkor kapunk adományt mortis causa, ha valaki halála miatt adja, hanem akkor is,
ha az adományt más halálától teszi függővé, mint például, ha valaki Maeviusnak adományt ad
fiának vagy testvérének halála esetére, azzal a feltétellel, hogy ha bármelyikük felépül
betegségéből, a vagyon visszakerül hozzá, de ha bármelyikük meghal, az Maeviusé lesz.
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480. Ha Ön mortis causa adományt tesz nekem, azáltal, hogy az adósát arra utasítja, hogy
fizesse ki a hitelezőmet, akkor minden esetben úgy kell tekinteni, hogy jogosult vagyok annyi
pénzre, amennyi felment engem a hitelezőmmel szembeni felelősség alól. Ha azonban az ön
adósával megállapodást kötnék, akkor csak annyi összegre leszek jogosultnak tekintve,
amennyit az adós képes fizetni. Mert még ha ön, mint hitelező, vissza is szerezné az
egészségét, és az adományozó is ugyanezt tenné, akkor is csak az adós kötelezettségével
megegyező összegre indíthat behajtási pert, vagy in factum pert.
481. Titia, mivel adósainak, Septitiusnak és Maeviusnak kívánta adományozni váltóikat,
átadta azokat Ageriának, és megkérte, hogy ha ő, Titia, meghal, adja át azokat az említett
adósoknak, de ha egészségesen térne vissza, adja vissza neki. Mivel ő meghalt, Mavia,
Titiának a lánya lett az örököse; Ageria azonban a fent említett Septitiusnak és Maeviusnak
adta a váltókat, ahogyan azt kérték tőle. Felmerül a kérdés, hogy ha Maevia, az örökös,
keresetet indítana a fent említett váltók után járó összeg behajtására, vagy magának a
váltóknak a behajtására, vajon el lehetne-e zárni a keresetét egy kivételes jogcímen. A válasz
az volt, hogy Maevia elévülhet a szerződés teljesítésén alapuló kivétel, vagy csaláson alapuló
kivétel alapján.
482. Ha valaki egy rabszolgát az általa okozott károkért vagy más kötelezettségért, mint
mortis causa adományt kapott, akkor úgy kell érteni, hogy csak annyit szerzett, amennyiért a
rabszolga eladható. Ugyanezt a szabályt kell betartani egy megterhelt földterület esetében is,
hogy megállapítható legyen az adományozott érték.
483. Ugyanez, Digest, LXXX. könyv.
Ha az apai felügyelet alatt álló fiúnak mortis causa vagyontárgyat adományoznak, és az
adományozó egészségi állapota helyreáll, akkor az apja ellen De peculio pert indíthat. Ha
azonban a családfő mortis causa kapja az adományt, majd örökbe adja magát, az
adományozott vagyontárgyat az adományozó visszakövetelheti. Ez az eset nem hasonlít
ahhoz, amikor az, aki mortis causa adományt kap, azt másnak adja, mert az adományozó nem
követelheti vissza tőle magát a vagyontárgyat, hanem csak annak értékét.
484. Ugyanő, Az Urseius Feroxról, I. könyv.
Egy földterületet olyan személynek adományoznak, aki jogszerűen csak egy részét nem tudja
megszerezni, azzal a feltétellel, hogy tíz aurei-t fizet az örökösnek. Nem kell a teljes összeget
megfizetnie ahhoz, hogy a földrészlethez hozzájusson, hanem csak a hagyatékkal arányos
összeget, amelyre jogosult.
485. Ugyanő, Az Urseius Feroxról, II. könyv.
Több hatóság, köztük Priscus is úgy vélte, hogy az a személy, aki pénzösszeget kap, hogy
rávegye őt egy hagyaték elfogadására, a pénzt mortis causa kapja.
486. Africanus, Kérdések, I. könyv.
A mortis causa adományozás esetében, amikor a vizsgálat tárgyát képezi a vagyon átvételére
való képesség, a halál időpontját kell figyelembe venni, nem pedig az adományozás
időpontját.
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487. Ugyanaz, kérdések, II. könyv.
Ha az apai felügyelet alatt álló fiúnak mortis causa adományt tesznek, és a fiú még az
adományozó életében meghal, de az apja túléli, felmerül a kérdés, hogy mi a jog szabálya egy
ilyen esetben? A válasz az volt, hogy a fiú halála esetén a vagyon visszaszerzésére irányuló
keresetnek van helye; feltéve, hogy az ajándékozónak az volt a szándéka, hogy azt inkább a
fiának, mint az apjának adja. Ellenkező esetben, ha a fiú ügynöksége csak az apja javára
szolgált, akkor az apa halálát kell figyelembe venni. Ugyanez a szabály alkalmazandó, ha egy
rabszolga személyével kapcsolatban merül fel kérdés.
488. Ugyanaz, Kérdések, IX. könyv.
Ha az adósnak felmentést adnak, mint mortis causa adományt, és az adományozó visszanyeri
egészségét, akkor is behajthatja a tartozást, még akkor is, ha az adós az idő múlásával
felmentést kapott; ugyanis a felmentéssel a hitelező lemondott a korábbi kötelezettségből
eredő követeléséről, és az beleolvadt az adomány behajtásának jogába.
489. Marcianus, Institutes, IX. könyv.
A mortis causa adományozás történhet függetlenül attól, hogy a fél végrendelkezik-e vagy
sem.
490. Az apai felügyelet alatt álló fiú, aki még apja beleegyezésével sem tehet végrendeletet,
mindazonáltal tehet mortis causa adományt, ha apja ezt megengedi neki.
491. Ugyanaz, Szabályok, II. könyv.
Ha két személy ugyanazt a vagyont kölcsönösen, mortis causa ajándékozza egymásnak, és
mindketten meghalnak, egyikük örököse sem kaphatja vissza a vagyont, mivel egyikük sem
éli túl a másikat. Ugyanez a jogi szabály érvényesül, ha a férj és a feleség kölcsönösen
ajándékoz egymásnak.
492. Ugyanaz, szabályok, V. könyv.
Amennyiben a mortis causa adományozás úgy történik, hogy azt semmilyen körülmények
között nem lehet visszavonni, az inkább életközti adományozásnak, mint mortis causa
adományozásnak minősül. Ezért azt úgy kell tekinteni, mint bármely más élők közötti
adományt, és a férj és a feleség között érvénytelen lesz; és a falkidiánus törvény nem lesz
alkalmazandó, mint a mortis causa adományok esetében.
493. Marcellus, vélemények.
Egy unokaöcs, aki nagybátyjának mortis causa adományt kívánt tenni a nagybátyja számára a
neki járó összegből, írásban a következő nyilatkozatot tette: "Kívánom, hogy minden
nyilvántartásom vagy jegyzetem, bárhol is legyen, érvénytelen legyen, és nagybátyám ne
legyen köteles kifizetni azokat." A nagybátyámnak nem kell fizetnie. Kérdezem, ha az
örökösök pert indítanak az elhunyt nagybátyjától a pénz behajtására, vajon csalásra
hivatkozva kizárhatóak-e a perrel. Marcellus azt válaszolta, hogy igen, mert az örökösök
minden bizonnyal az elhunyt akaratával ellentétes követelést támasztanak a nagybátyjával
szemben.

1967

494. Ulpianus, Az ediktumról, XVII. könyv.
Ha a vagyontárgyat mortis causa adományozzák, és az adományozó visszanyeri egészségét,
nézzük meg, hogy jogosult lesz-e dologi perre. Ha valaki azzal a feltétellel adományoz, hogy
halála esetén a vagyon azt a személyt illeti meg, akinek adományozták, nem kétséges, hogy az
adományozó visszaszerezheti azt, és ha meghal, akkor az, akinek.adományozták, megteheti.
Ha a feltétel az volt, hogy az ajándékozottnak a vagyont azonnal a sajátjaként kell birtokolnia,
de vissza kell adnia azt, ha az ajándékozó felépül egészségileg, vagy egy csatából vagy hosszú
utazásból visszatér, akkor fenntartható, hogy az ajándékozót dologi kereset illeti meg, ha ezen
események bármelyike bekövetkezik; de addig is a vagyon azt a személyt illeti meg, akinek
ajándékozták. Ha azonban az, akinek az adományt tették, az adományozót megelőzően
elhunyt, akkor megállapítható, hogy ez utóbbi jogosult lesz a dologi keresetre.
495. Ugyanő, Az ediktumról, XXI. könyv.
Aki mortis causa adományt tesz, és később meggondolja magát, jogosult vagy a vagyon
visszaszerzésére irányuló keresetre, vagy méltányossági keresetre.
496. Gaius, A tartományi ediktumról, VIII. könyv.
A tulajdonszerzés mortis causa történik, amikor bárki halála miatt alkalom nyílik annak
megszerzésére, kivéve azokat az eseteket, amelyeknek különleges elnevezése van; mert
bizonyos, hogy aki örökös jogon, örökösként, örökösként vagy vagyonkezelőként szerez
tulajdont, az más halála miatt szerez tulajdont, de mivel a tulajdonszerzés ezen módjai
különleges elnevezésekkel vannak ellátva, ezért megkülönböztetjük őket a szóban forgó
esetektől.
497. Julianus úgy véli, hogy bár a felszabadított adós nem lehet fizetőképes, az adományozás
mégis úgy tekintendő, mintha mortis causa történt volna.
498. Tulajdonhoz lehet jutni adományozás nélkül is, például amikor egy rabszolga vagy egy
örökös fizet egy pénzösszeget valamilyen feltétel teljesítése céljából, függetlenül attól, hogy
az, aki azt kapja, idegen vagy örökös. Hasonló az eset, amikor valaki pénzt kap azért, hogy
elfogadjon vagy visszautasítson egy hagyatékot, vagy visszautasítson egy ráhagyott
örökséget. Még az olyan hozomány is, amelyet kikötöttek, és amely a férjet illeti meg, ha a
felesége meghal, nyilvánvalóan mortis causa megszerzett, és az ilyen jellegű hozományokat
visszaadhatónak nevezik. Ismét ebbe a kategóriába tartozik minden, amit mortis causa
adományoznak, vagy amit a halál közvetlen veszélye alatt adnak, vagy a halandóság
várakozásával, abból az okból, hogy megértjük, hogy előbb vagy utóbb meg fogunk halni.
499. Ha mortis causa adományozás szándékával utasítaná az adósát, hogy tegyen új ígéretet a
hitelezőmnek tíz aurei megfizetésére, felmerül a kérdés, hogy mi lenne a jogi szabály, ha az
adós nem bizonyulna fizetőképesnek? Julianus azt mondja, hogy ha így rendelkezem, akkor
úgy kell tekinteni, hogy annyi pénzt szereztem, amennyit az adósod képes fizetni; mert azt
mondja, hogy ha az adományozó felépül egészségileg, akkor csak az adós új
kötelezettségének megszerzésére lesz jogosult. Ha azonban a hitelezőm belemegy a kikötésbe,
akkor úgy fogják tekinteni, hogy csak annyi pénzt kaptam, amennyinek a megfizetése alól
jogosult lennék mentesülni a hitelezőmnek.
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500. Amikor egy szegény adós adományozással mentesül tartozása alól, úgy tekintik, hogy
megkapta mindazt a pénzt, amelynek megfizetése alól felmentették.
501. Ulpianus, Az ediktumról, LXXVI. könyv.
A mortis causa adományozás csak az adományozó halála után tekinthető tökéletesnek.
502. Paulus, Plautiusról, IV. könyv.
Ha valaki haszonélvezettel szerez meg egy másik tulajdonát, amelyet mortis causa
adományoztak, úgy kell tekinteni, hogy nem attól kapta meg, akinek a tulajdonát képezi,
hanem attól, aki lehetőséget adott neki a haszonélvezetre.
503. Marcellus, Digest, XXVIII. könyv.
A mortis causa adományozás akkor is megtörténhet, ha bizonyítható, hogy az adományozott
élete végéig minden évben történő fizetést írt elő, azaz a behajtás az ígérő halála után
kezdődik.
504. Paulus, A Lex Julia et Papia, VI. könyv.
A szenátus úgy rendelkezett, hogy amennyiben a mortis causa adományokat olyan
személyeknek adták, akiknek a törvény megtiltotta, hogy elfogadják azokat, ugyanolyan
helyzetben vannak, mint azok a személyek, akikre végrendeletileg hagyatékot hagynak, és
akiknek a törvény nem engedi meg, hogy elfogadják azokat. A szenátus e rendelete nyomán
sokféle kérdés merült fel, amelyek közül néhányat megemlítünk.
505. Az "adomány" szó a donum szóból származik, ami azt jelenti, hogy "ajándékkal
megajándékozott". A görögből származik, mert a görögök azt mondják: dwron kai dwreisvai,
vagyis "ajándékot és ajándékozni".
506. A mortis causa adományozás azonban nagyban különbözik a valódi és abszolút
ajándékozástól, amely úgy történik, hogy azt semmilyen körülmények között nem lehet
visszavonni; és ahol az, aki azt teszi, inkább azt szeretné, hogy az ajándékozotté legyen a
vagyon, mint ő maga. Másrészt, aki mortis causa adományt tesz, az magára gondol, és az élet
szeretetéből fakadóan inkább megtartja a vagyont, mint hogy elajándékozza. Ezért szokták azt
mondani, hogy az adományozó inkább megtartja a vagyont, minthogy engedje, hogy az azé
legyen, akinek adja, de inkább azt szeretné, hogy az övé legyen, minthogy az örökösére
szálljon.
507. Ezért aki mortis causa adományt tesz, az, ami a saját magára vonatkozó gondolatait illeti,
egy üzleti ügyletet köt; vagyis azt a feltételt szabja, hogy a vagyontárgyat visszakapja, ha
egészségesen tér vissza. Cassius követői nem kételkedtek abban, hogy a vagyontárgyat vissza
lehet szerezni, mint egy befejezetlen ügylet esetében; azon oknál fogva, hogy ahol valamit
adományoznak, azt vagy azért teszik, hogy te valamilyen cselekedetet végezz, vagy azért,
hogy én valamilyen cselekedetet végezzek, vagy azért, hogy Lucius Titius ezt tegye, vagy
azért, ha valamilyen esemény bekövetkezik; és mindezekben az esetekben a vagyontárgyat
per útján vissza lehet szerezni.
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508. A mortis causa adományozás többféleképpen történhet. Néha olyan ember teszi, aki jól
van, és nem számít a közvetlen halálra, aki kiváló egészségnek örvend, de aki azt gondolja,
hogy az ember halálra van ítélve. Néha a haláltól való félelem miatt teszi, akár jelenlegi, akár
jövőbeli veszély miatt. A halál veszélye ugyanis szárazföldön és tengeren, békében és
háborúban, otthon és a hadseregben egyaránt fenyegethet. Az adományozás történhet azzal a
feltétellel is, hogy ha az adományozó belehal a betegségébe, a vagyontárgyat semmilyen
körülmények között nem kapja vissza; vagy hogy azt vissza kell adni, ha az adományozó
meggondolja magát, és azt kívánja, hogy azt visszaadják neki, még mielőtt ugyanabban a
betegségben meghalna. Az adományozás azzal a feltétellel is megtehető, hogy az nem adható
vissza, kivéve, ha az arra jogosult személy az adományozó előtt meghal. A mortis causa
adományozás oly módon is megtehető, hogy azt semmiképpen sem lehet visszaszerezni, azaz
akkor sem, ha az adományozó visszanyeri egészségét.
509. Ha valaki egy másik személlyel társulást hoz létre mortis causa adományozás céljából,
akkor azt kell mondani, hogy a társulás semmis.
510. Ha egy hitelező két adósának mortis causa adományt kíván tenni abból, amivel azok
tartoznak neki, és egyiküket felmenti a felelősség alól, és visszanyeri egészségét,
bármelyiküket is választja, perelheti bármelyiküket.
511. Az, aki egy pénzösszeg évenkénti kifizetését írja elő mortis causa adományként, nem
hasonlít ahhoz a személyhez, akinek egy évente fizetendő hagyatékot hagynak hátra; mert bár
sokféle hagyaték létezik, mégis csak egyetlen kikötés van, és mindig annak a jogállását kell
figyelembe venni, akinek az ígéretet tették.
512. Ulpianus, A Lex Julia et Papia, VIII. könyv.
Ha valamilyen feltétel teljesítése céljából adnak valamit, bár az nem származhat az elhunyt
hagyatékából, mégsem kaphat a törvény által meghatározott összegnél nagyobb összeget az,
akinek a törvény szerint csak egy bizonyos összeget kell kapnia. Bizonyos, hogy amennyiben
egy rabszolga a feltétel teljesítése céljából pénzösszeget ad, az összeget aszerint szabályozzák,
hogy az örököst a törvény szerint mekkora összeg illeti meg, feltéve, hogy a rabszolgának
halálakor ennyi volt a peculiumában. Ha azonban az összeget a halála után szerezte, vagy ha
más személy adta neki, mivel az az örökhagyó halálakor az örökölt vagyonának részét
képezte, az eset ugyanaz lesz, mint amikor az örökhagyókra terheket rónak ki.
513. Ugyanez, A Lex Julia et Papia, XV. könyv.
Általánosságban nem szabad elfelejteni, hogy a mortis causa adományok a hagyatékhoz
hasonlíthatók. Ezért minden olyan jogi szabályt, amely a hagyatékokra vonatkozik, úgy kell
értelmezni, hogy az a haláleseti adományokra is vonatkozik.
514. Julianus azt mondja, hogy ha valaki az adományozó életében eladná a mortis causa
adományként kapott rabszolgát, az adományozónak joga van személyes keresetet indítani az
ár visszaszerzésére, ha visszanyeri egészségét, és úgy dönt, hogy ezt teszi; ellenkező esetben
az adományozott kénytelen lesz maga visszaadni a rabszolgát.
515. Marcellus, A Lex Julia et Papia, I. könyv.
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A következő különbség van a mortis causa adományozás és az egyéb módok között,
amelyekkel bárki halála miatt tulajdont szerez. A mortis causa adományozás mindkét fél
jelenlétében történik, és minden, ami nem tartozik az ilyen jellegű adományozás körébe,
értelemszerűen megszerezhető a halál esetére. Ha ugyanis az örökhagyó végrendeletében
elrendeli, hogy rabszolgája, Pamphilus szabad legyen azzal a feltétellel, hogy tíz aurei-t fizet
nekem, nem tekinthető úgy, hogy adományt tett nekem; és mégis, ha a rabszolgától
elfogadom a tíz aurei-t, akkor megállapítható, hogy mortis causa fogadom el. Ugyanez
történik, ha egy örököst azzal a feltétellel neveznek ki, hogy tíz aurei-t fizet nekem; mivel
azáltal, hogy elfogadom a pénzt attól, akit örökösnek neveztek ki, mortis causa megszerzem
azt, a feltétel teljesítése céljából.
516. Paulus, Plautiusról, XVII. könyv.
Ha az, akinek egy rabszolgát mortis causa adományoztak, megszabadul tőle, akkor a
rabszolga értékének visszaszerzésére irányuló perrel tartozik, mivel tudja, hogy beperelhető,
ha az adományozó visszanyeri egészségét.
517. Papinianus, Kérdések, XXIX. könyv.
Ha a férj és a feleség között tett adományozás mortis causa hatályosul, az adományozás az
adományozás időpontjára vonatkozik.
518. Ugyanő, Vélemények, II. könyv.
Ha egy rabszolga, akit azzal a feltétellel szabadítanak fel, hogy a peculiumából egy bizonyos
összeget fizet a hagyaték egyik örökösének, ezt meg is teszi, akkor a falkidiánus törvény
alapján ugyanúgy el kell számolnia ezzel az összeggel, mint amikor a hagyatékért pert
indítanak, és akkor is, amikor a szenátus trebelliánus rendelete alapján történik a
visszaszolgáltatás. Amit a rabszolga adományként kapott és kifizetett, azt úgy kell tekinteni,
hogy az ő peculiumából adta, és ha azt más fizette ki az ő jelenlétében és az ő nevében, akkor
úgy kell tekinteni, hogy azt ő maga fizette ki.
519. Ugyanő, Vélemények, XXXII. könyv.
Seia, miután a vagyonát ajándékozás útján rokonára, Titiusra ruházta át, fenntartotta magának
annak haszonélvezetét; és megállapodtak abban, hogy ha Titius előbb hal meg, mint ő, az
említett vagyon az ő tulajdonába kerül, ha pedig Titius gyermekeinek életében hal meg, akkor
az az ő tulajdonukba kerül. Ezért, ha Lucius Titius örökösei igényt tartanának a vagyonra,
nem lehetett volna eredménytelenül rosszhiszeműségre hivatkozva kivételt tenni ellene. Mivel
azonban a pert jóhiszeműen indították, felmerült a kérdés, hogy a nő nem volt-e köteles
megígérni, hogy a vagyont Titius gyermekeinek adja, amikor az meghal. Kétségek merültek
fel azzal kapcsolatban, hogy az adományt nem lehet-e kicsikarni, ha a tulajdonjog még nem
szállt át a gyermekekre; mindazonáltal, nem lehet-e azt mondani, hogy a nyújtott biztosíték
miatt az első adományt, amelyet az ingatlan átadása tökéletesítette, és amelyet, mivel
kezdetben ténylegesen adtak, meg kell örökíteni, és nem a másodikat, amelyet csupán
megígértek? Az adományozás tehát bizonyos feltétel mellett történt, és így kell-e tekinteni,
vagy pedig a halál miatt történt? Nem tagadható, hogy azt úgy kell tekinteni, hogy mortis
causa történt. Ebből az következik, hogy mivel az első adományt megsemmisítették, a
másodikat kizsaroltnak kell tekinteni, mivel Seia túlélte Titiust. Végül, az asszony halála után,
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ha Titius gyermekei az ő beleegyezésével fogadták volna el a kötvényt, akkor a falkidiusi
részhez a saját részük arányában kellene hozzájárulniuk.
520. Amikor egy apa halála pillanatában bizonyos vagyontárgyakat adott emancipált fiának,
anélkül, hogy feltételül szabta volna, hogy azt visszaadja, és a testvérek és a társörökösök azt
kívánták, hogy a vagyonból járulékot fizessenek, a falkai törvény miatt, azt a véleményemet
adtam, hogy az ősi szabályt kell betartani, mivel az új alkotmánynak semmi köze a többi
adományhoz, amelyek pozitív feltételek mellett történtek, és halál esetén a hagyatéki
vagyonból le kell vonni, anélkül, hogy az örökösöknek reményük lenne, hogy azt megtartják;
mivel aki az ajándékozást abszolút módon tette, az halálakor tette, nem pedig mortis causa
adományként.
521. Neratius, Vélemények, I. könyv.
Fulcinius: Az adományozás mortis causa megtehető férj és feleség között, ha az adományozó
rendkívül megalapozottan tart a haláltól. Neratius: Elég, ha az adományozónak ilyen
meggyőződése van, és úgy gondolja, hogy meg fog halni, és nem kell vizsgálni, hogy
véleménye megalapozott volt-e vagy sem. Ezt a szabályt be kell tartani.
522. Paulus, Kézikönyvek, I. könyv.
Ha egy rabszolgának mortis causa adományt tesznek, nézzük meg, hogy kinek a halálát kell
figyelembe venni, azaz a gazda vagy magának a rabszolgának a halálát, hogy a vagyon
visszaszerzésére irányuló személyes keresetnek legyen alapja. A jobb vélemény szerint annak
a személynek a halálát kell figyelembe venni, akinek az adományozás történt; ennek ellenére
az adományozás nem követi a manumált rabszolgát gazdája halála után, a végrendelet
megnyitása előtt.

1972

XL. könyv
1. Az embertelenítéssel kapcsolatban.
2. Az elöljáró előtti embermentésről.
3. A közösséghez tartozó rabszolgák felszabadításáról.
4. A végrendelkezésre bocsátásról.
5. A bizalmi vagyonkezelői jog alapján biztosított szabadság tekintetében.
6. A szabadságtól való megfosztásról.
7. A rabszolgákról, akik bizonyos feltételek mellett szabadok lesznek.
8. Azokról a rabszolgákról, akik manumission nélkül nyerik el szabadságukat.
9. Mely rabszolgák, akiket felszabadítottak, nem válnak szabaddá, akik által ez megtörténik (.
10. Az aranygyűrű viselésének jogát illetően.
11. A születési jogok visszaszolgáltatásáról.
12. A szabadsággal kapcsolatos intézkedésekről.
13. Azokat illetően, akiknek nem engedik meg, hogy szabadságukat követeljék.
14. Ahol bárki úgy dönt, hogy szabadszülött.
15. Az elhunyt személyek állapotára vonatkozó kérdést öt év elteltével nem lehet feltenni (...)
16. Az összejátszás felderítését illetően.

*******************************************
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1. cím. Az embermentesítésről
523. Ulpianus, Sabinusról, VI. könyv.
Úgy határoztak, hogy aki január kalendáján született, az a kalendát megelőző éjszaka hatodik
órája után szabadon engedheti rabszolgáját, mint aki ekkor már betöltötte a huszadik életévét.
Ugyanis aki húsz évnél idősebb, annak megengedett a rabszolga manumitálása, de az ennél
fiatalabb kiskorúnak tilos ezt megtennie. Ezért nem tekinthető húszévesnél fiatalabbnak az,
aki huszadik életévének utolsó napján van.
(1) Ugyanő, A Sabinusról, XVII. könyv.
Ha egy örökös manumitál egy hagyatékba adott rabszolgát, miközben az örökhagyó azon
gondolkodik, hogy elfogadja-e vagy sem, akkor az a szabály, hogy a rabszolga szabad lesz, ha
az örökhagyó végül arra a következtetésre jut, hogy visszautasítja a hagyatékot.
2. Paulus, Az ediktumról, XXXIX. könyv.
Ha a rabszolgát zálogba adják, nem lehet szabadon bocsátani, még akkor sem, ha az adós
gazdag.
4. Ulpianus, Disputációk, VI. könyv.
Az isteni testvérek egyik, Urbius Maximushoz intézett levele megállapítja, hogy a saját
pénzén megvásárolt rabszolga olyan helyzetben van, hogy követelheti a szabadságát.
(23) Először is, egy ilyen rabszolga nem tekinthető úgy, hogy saját pénzén vásárolták meg,
mivel a rabszolgának nem lehet saját pénze. De ha szemet hunyunk felette, akkor is úgy kell
tekinteni, hogy a saját pénzén vásárolták meg, mivel nem annak pénzén vásárolták meg, aki
kiváltotta őt a rabszolgaságból. Ezért akár az eladó tulajdonát képező peculiumból származott
a pénz, akár a rabszolga valamilyen szerencsés szerzeményéből; akár egy barát jóvoltából
vagy bőkezűségéből adták; akár valaki megelőlegezte, vagy megígérte, vagy megbízta magát;
akár a rabszolgát úgy váltották ki, hogy vállalta az adósság megfizetését, úgy kell tekinteni,
hogy a saját pénzével vásárolták meg. Mert elegendő, ha az, aki a nevét adta kölcsön a
vásárláshoz, nem költött saját pénzéből.
(24) Ha egy rabszolga, akit ismeretlen személy vásárolt meg, utólag megadja neki az árat,
amiért eladták, azt kell mondani, hogy nem szabad meghallgatni, mert ezt eleve azért kell
megtenni, hogy fiktív adásvétel jöjjön létre, és a vevő és a rabszolga között bizalmas
megállapodás jöjjön létre.
(25) Ezért ha ez nem azért történt, hogy a rabszolga a saját pénzével váltságdíjat kaphasson,
vagy ha a rabszolga nem ezzel a szándékkal adta a pénzt, akkor nem jogosult a szabadságára.
(26) Ezért feltehető a kérdés, hogy ha kezdetben ez volt a szándék, és a vevő sietett kifizetni a
pénzt, és utólag vissza kell neki fizetni, akkor a rabszolga élhet-e a birodalmi alkotmány
előnyeivel ? Azt hiszem, hogy igen.
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(27) Ha tehát a vevő megelőlegezi a pénzt a rabszolgának, és az visszafizeti neki, akkor a
rabszolga megszerezheti a szabadságát.
(28) Függetlenül attól, hogy a szerződésben szerepelt-e vagy sem (például adásvétel esetén),
hogy a rabszolgát manumetriálják, a jobb vélemény az, hogy a rabszolgát megilleti a
szabadsága.
(29) Ezért, ha valaki megvásárolna egy rabszolgát az utóbbi pénzén, de anélkül, hogy
beleegyezne a manumitációba, a kérdéssel foglalkozók humánus véleménye szerint a
rabszolgának meg kell kapnia a szabadságát, mivel a vásárló csak fiktív volt, és kölcsönadta a
neve használatát, és emellett semmit sem veszített.
(30) Nem számít azonban, hogy a saját pénzén vásárolt rabszolgát ki szerzi meg, az
államkincstár, egy önkormányzat vagy egy magánszemély, és az sem, hogy milyen nemű a
vásárló. Ha az eladó húsz év alatti, az alkotmányt kell alkalmazni. A vevő életkorát sem
veszik figyelembe, mert még ha kiskorú is, akkor is csak az a jogos, hogy tartsa be a szavát,
mivel ezzel nem éri semmilyen kár. Ugyanez a szabály vonatkozik a rabszolga vevőre is.
(31) Az alkotmány nem vonatkozik azokra a rabszolgákra, akik abszolút képtelenek arra,
hogy szabadságot kapjanak; például amikor egy rabszolgát el kell küldeni az országból, vagy
eladták vagy végrendelettel örökül adták azzal a feltétellel, hogy soha nem szabadulhat.
(32) Ha egy rabszolgát a saját pénzén váltanak ki, még akkor is, ha nem fizette ki a teljes árat,
akkor azt kell mondani, hogy joga van a szabadságához, ha a munkájával hozzájárult a
fizetendő összeg kiegyenlítéséhez, vagy ha később a szorgalmával tulajdont szerzett.
(33) Ha egy részét saját pénzén vásárolja meg, a másik része pedig már az övé volt, az
alkotmány nem alkalmazható, mint ahogyan az sem, ha a saját tulajdonjogával rendelkezve
csak annak haszonélvezetét vásárolta meg.
(34) De mi van akkor, ha a haszonélvezeti jog saját magáé volt, és megvásárolta a
tulajdonjogot? Ebben az esetben olyan helyzetben van, hogy a birodalmi alkotmányt kell
alkalmazni.
(35) Ha két személy vásárol egy rabszolgát, az egyik a saját pénzén, a másik pedig a
rabszolga pénzén, akkor úgy kell tekinteni, hogy az alkotmány nem alkalmazható, kivéve, ha
az, aki a saját pénzén vásárolta meg, hajlandó manumitálni őt.
(36) Ha azonban valaki megvásárolja egy rabszolga felét, és a másik felét valamilyen
jövedelmező ügylet révén megszerzi, akkor azt kell mondani, hogy van alapja az alkotmány
alkalmazásának.
23. Marcianus, Institutes, II. könyv.
Ha egy rabszolga azt állítja, hogy a saját pénzén vásárolták meg, megjelenhet a bíróságon
gazdája ellen, akinek jóhiszeműségét kétségbe vonja, és panaszt tehet, hogy nem ő adta meg
neki az embermentességet; de ezt Rómában, a városi prefektus előtt, vagy a tartományokban a
kormányzó előtt kell megtennie, az Isteni Testvérek Szent Konstitúciói szerint; annak
büntetése mellett azonban, hogy bányára ítélik, ha ezt megkísérli, és nem bizonyítja ügyét;
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kivéve, ha gazdája azt szeretné, hogy visszaadják neki, és akkor úgy döntenek, hogy nem kell
súlyosabb büntetést kiszabni rá.
23. Ha azonban a rabszolgát a számadás után szabadlábra helyezik, a rabszolga és gazdája,
azaz az örökös között egy döntőbírót kell kijelölni, aki a jelenlétében számot ad a
rabszolgáról.
(23) Alfenus Varus, Digest, IV. könyv.
Egy rabszolga, miután beleegyezett, hogy egy bizonyos összeget ad a szabadsága
megszerzése érdekében, kifizette azt a gazdájának, de az meghalt, mielőtt manumifikálta
volna, és végrendeletében elrendelte, hogy szabad legyen, és ráhagyta a peculiumát is. A
rabszolga megkérdezte, hogy a pénzt, amelyet a szabadsága megszerzéséért fizetett a
gazdájának, a pártfogója örököseinek vissza kell-e térítenie neki, vagy sem? A válasz az volt,
hogy ha a gazda, miután megkapta a pénzt, sajátjaként számolt el vele, akkor az azonnal
megszűnt a rabszolga peculiumának részét képezni; ha azonban időközben, mielőtt
manumulálta volna, félretette a pénzt, mintha a rabszolga fizette volna, akkor azt úgy kell
tekinteni, hogy az ő peculiumához tartozik, és az örökösöknek vissza kell adniuk a
manumulált rabszolgának.
23. Ugyanaz, Digest, VII. könyv.
Az apai felügyelet alatt álló két fiúnak külön-külön rabszolgái voltak, mindkettőjük
peculiumának részeként. Egyikük még apja életében manumitált egy fiatal rabszolgát, aki az ő
peculiumához tartozott. Az apa végrendeletében mindkét fiára saját peculiumát hagyta, mint
előnyben részesített örökséget. Felmerült a kérdés, hogy a fent említett rabszolga mindkét fiú
szabad embere lett-e, vagy csak annak, akitől manumitálták? A válasz az volt, hogy ha az apa
azelőtt végrendelkezett, mielőtt a fiú manumitálta a rabszolgát, akkor csak annak a fiúnak a
felszabadítottja lett, mivel úgy tekintették, hogy a peculium fennmaradó részével együtt
hagyta rá. Ha azonban az apa csak ezután tette volna végrendeletét, akkor úgy tekintették
volna, hogy nem a manumitált rabszolgát akarta volna ráhagyni; és mivel az említett
rabszolgát nem hagyta rá elsőbbségi hagyatékként, az apa halála után a két testvér rabszolgája
lett volna.
(23) Marcianus, Institutes, XIII. könyv.
Azok, akiket büntetésből rabszolgasorba taszítanak, kétségtelenül nem tudnak senkit sem
manumitálni, mert ők maguk is rabszolgák.
23. Azok sem manumitálhatják rabszolgáikat, akiket főbenjáró bűnnel vádolnak, mivel ezt a
szenátus rendelte el.
24. Az isteni Pius egy Calpurniushoz intézett rescriptumában kijelentette, hogy a
rabszolgáknak adott szabadság, amelyet olyan személy adott, akit a Kornéliai törvény alapján
elítéltek, vagy aki tudta, hogy el fogják ítélni, nem lesz hatályos.
25. Az isteni Hadrianus egy rezcriptumban kimondta, hogy amennyiben a rabszolgákat azért
bocsátották szabadon, hogy gazdájuk mentesüljön a bűncselekményért való felelősség alól,
akkor nem jogosultak jogilag a szabadságukra.
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8. Paulus, szabályok.
Ha egy rabszolgát azzal a feltétellel adnak el, hogy nem szabadulhat meg, vagy ha akaratából
nem szabadulhat meg, vagy ha a kormányzó prefektusa tiltja meg neki a szabadulást
valamilyen általa elkövetett bűncselekmény miatt, akkor nem kaphatja meg a szabadságát.
24. Az igazságügyi vizsgálatokra vonatkozó császári rendeletek hat könyvének II. könyve.
Ilianus, a kincstár adósa, sok évvel korábban megvásárolt egy Evemeria nevű rabszolganőt
azzal a feltétellel, hogy megszabadítja őt a jogaitól, és ezt meg is tette. Mivel a kincstári
ügynök nem találta az adós vagyonát elegendőnek hitelezői kielégítésére, kérdést tett fel
Evemeria jogállására vonatkozóan. Úgy döntöttek, hogy a kincstár jogának gyakorlására,
amely szerint az adósok minden vagyona a zálogjog alapján felelősséggel tartozik, nincs
alapja, mivel a rabszolgát azzal a feltétellel vásárolták meg, hogy manumitálják, és ha ez nem
történt volna meg, akkor az isteni Márk alkotmánya szerint joga lett volna a szabadságához.
10. Ugyanő, Az ediktumról, LXIV. könyv.
Az örökös, ha egy feltételhez kötött rabszolgát manumitál, és ezt a feltétel fennállása alatt
teszi, nem teszi a rabszolgát szabaddá.
11. Ugyanez, Az ediktumról, L. könyv.
Az emberrablásban vétkes rabszolgát, akiért gazdája megfizette a büntetést, a fáviánus
törvény szerint tíz éven belül tilos manumitálni; és ebben az esetben nem a végrendelet
keletkezésének időpontját vesszük figyelembe, hanem az örökhagyó halálának időpontját.
1. Pomponius, Plautiusról, I. könyv.
Az elmebeteg személy rabszolgáját nem lehet a gondnokává kinevezett rokon által
manumifikálni, mivel a rabszolga manumifikálása nem tartozik a vagyonkezelés körébe. Ha
azonban az elmebeteg személy a rabszolga szabadságát bizalmi vagyonkezelői jog alapján
illeti meg, Octavenus azt mondja, hogy minden kétséget kizárandó, a rabszolgát a
gondnoknak át kell adnia annak a személynek, akinek át kell adnia, hogy ő manumifikálja.
23. Paulus, Plautiusról, XVI. könyv.
Nem adhatunk ki egy rabszolgát olyan személy jelenlétében, akinek a tekintélye megegyezik
a miénkkel. Egy prétor azonban egy konzul jelenlétében manumitálhat egy rabszolgát.
23. Amikor a császár manumifikál egy rabszolgát, nem érinti meg pálcával, hanem a
manumifikált rabszolga pusztán a császári akarat kinyilvánításával válik szabaddá, Augustus
törvényének megfelelően.
15. Marcellus, Digest, XXIII. könyv.
Kétségtelen, hogy egy rabszolgát mortis causa lehet manumitálni. Nem szabad azonban azt
érteni, ha egy rabszolga ily módon szabaddá rendelik, hogy nem válik azzá, ha gazdája
visszanyeri egészségét; mert ahogyan a praetor előtt is abszolút manumittálták, ha valaki azt
hiszi, hogy meg fog halni, és halála várható, úgy ebben az esetben a manumittálást
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adományozó személy utolsó pillanataiban is szabadságot kap, mivel akaratát a rabszolgát
manumittáló személy halálának hallgatólagos feltétele miatt továbbra is fennállónak tekintik.
Az eset ugyanaz, mintha valaki azzal a feltétellel adna át vagyontárgyat, hogy ha meghal, az a
személyt illeti meg, aki azt kapja; mivel a vagyontárgy nem idegeníthető el, ha az ajándékozó
életében is fenntartja ezt a szándékát.
(6) Modestinus, Szabályok, I. könyv.
Ha egy húsz év alatti fiú az apja beleegyezésével felszabadítja rabszolgáját, akkor az utóbbi
szabad emberévé teszi; és az apa beleegyezése miatt a felszabadítás bizonyítása szükségtelen.
5888. Ugyanaz, Szabályok, VI. könyv.
Azok a rabszolgák, amelyeket az apai felügyelet alatt álló fiú a hadseregben szolgálva szerez
meg, nem tartoznak az apa tulajdonába, és ez utóbbi nem adhatja ki az ilyen rabszolgákat.
(1) Gaius, A Lex Julia et Papia, XII. könyv.
Az eladó megszabadulhat egy rabszolgától, akinek az eladásáról megállapodott, az ígérő
pedig egy olyan rabszolgától, akinek az átadására szerződött.
17. Papinianus, Kérdések, XIII. könyv.
Ha valaki egy másiktól pénzösszeget kapott a rabszolga manumitációjának fejében, akkor az
utóbbi szabadságát ki lehet csikarni belőle a beleegyezése nélkül, bár gyakran előfordul, hogy
a saját pénzét fizették ki, és mindenekelőtt, ha a testvére vagy a természetes apja adta; mert az
eset hasonló ahhoz, mint amikor a rabszolgát a saját pénzén váltják ki.
(2) Ugyanaz, Vélemények, X. könyv.
Fölösleges egy húszéves kiskorúnak egy rabszolga manumifikálását bizonyítania, ha az isteni
Marcus Aufidius Victorinushoz intézett rescriptumának kihirdetése után manumifikálás
céljából fogadja őt; mert ha nem manumifikálta volna, a rabszolga mégis elnyerné
szabadságát.
23. Ugyanez a jogi szabály nem alkalmazható, ha a szabadság megadása bizalmi
vagyonkezeléssel terhelt; ebben az esetben ugyanis az adományozónak kell bizonyítania a
tényt, mivel a manumált rabszolga másképp nem kapja meg a szabadságát.
24. Egy bizonyos ember eladott egy rabszolganőt azzal a feltétellel, hogy a vevőnek egy év
elteltével ki kell adnia a rabszolgát; és ha ez nem történik meg, úgy állapodtak meg, hogy az
eladónak rá kell tennie a kezét, vagy a vevőnek tíz aurei-t kell fizetnie. Mivel a szerződést
nem tartották be, úgy döntöttek, hogy a rabszolga mindazonáltal a fent említett alkotmány
feltételeinek megfelelően szabaddá vált; mivel a kézrátétel igen gyakran segítségnyújtás
céljából történik. Ezért a pénz nem követelhető vissza, mivel az eladó kívánságának
megfelelően biztosították a törvény előnyeit.
25. A rabszolga elidegenítésekor megállapodtak abban, hogy miután a rabszolgát azzal a
szándékkal adták át, hogy a szabadságát megadja, öt év elteltével manumifikálják; és abban
is, hogy addig minden hónapban fizetnie kell egy bizonyos összeget. Véleményem szerint az
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említett havi fizetések nem képezték részét annak a feltételnek, amely alapján felszabadították
a rabszolgaság alól, hanem azért, hogy megmutassák, hogy szolgasága csak ideiglenes; mert
egy rabszolga, akit azért adtak át, hogy szabad legyen, nem hasonlítható minden tekintetben
ahhoz, akit egy bizonyos feltétel alapján manumitálni fognak.
23. Ugyanő, Vélemények, XIII. könyv.
A fizetőképes férj a házasság fennállása alatt megszabadíthatja a házastársi rabszolgát. Ha
azonban a férj nem fizetőképes, még ha egyéb kötelezettségei nincsenek is, a rabszolga nem
juthat szabadsághoz, mivel a hozományt a házasság fennállásának idejére járónak kell
tekinteni.
23. Ugyanaz, Definíciók, II. könyv.
Az unoka a nagyapa beleegyezésével manumumumálhat egy rabszolgát, ahogyan a fiú is
megteheti ezt az apja beleegyezésével; de a manumumumált rabszolga az apa vagy a nagyapa
szabad embere lesz.
23. Ugyanez, Vélemények, XV. könyv.
Gaius Seius azzal a feltétellel vásárolta meg Pamphilát, hogy egy éven belül manumetriát kap;
és mielőtt ez az idő letelt volna, Seiusról magáról is bírósági döntés született, hogy rabszolga.
Kérdezem, hogy Pamphila az adásvételi feltételnek megfelelően egy év elteltével jogosult
volt-e a szabadságára. Paulus azt válaszolta, hogy a megvásárolt rabszolgát Seius ura
ugyanolyan feltételekkel szerezte meg, mint amilyen feltételekkel eladták.
23. Hermogenianus, Epitoméi a jogról, I. könyv.
A Lex Junia Petronia előírja, hogy amennyiben a bíróságok határozatai ellentmondanak
egymásnak, a szabadság javára kell dönteni.
23. Császári rendeletek gyakran megállapították, hogy ha a szabadság mellett és ellen szóló
tanúk egyenlő számban jelennek meg, az ítéletet a szabadság javára kell meghozni.
(23) Gaius, A manumizálásról, I. könyv.
A törvény előírja, hogy még a csecsemőket is megilleti a szabadság.
23. Javolenus, Labeo utolsó műveiről, IV. könyv.
Labeo úgy véli, hogy az elmebeteg rabszolga minden, a törvény által ismert eljárással
manumitálható és elnyerheti szabadságát.

2. cím. Az elöljáró előtti embermentesítésről
23. Pomponius, Sabinusról, I. könyv.
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Megállapítást nyert, hogy a gyámja felhatalmazásával a praetor jelenlétében a gyám a
rabszolgáját éppúgy manumitálhatja, mint az említett praetorként eljáró gyám előtt.
23. Ulpianus, Sabinusról, XVIII. könyv.
Ha egy húszéves kiskorú a rabszolga haszonélvezője, beleegyezhet-e abba, hogy a rabszolga
megkapja a szabadságát? Úgy gondolom, hogy a rabszolga megkaphatja, ha beleegyezését
adja.
23. Ugyanő, Disputációk, IV. könyv.
Ha az örökös manumifikálja a hagyatékba adott rabszolgát, és az örökhagyó utólag
visszautasítja a hagyatékot, a szabadság megadása visszamenőleges hatállyal jár. Ugyanez a
szabály vonatkozik arra az esetre is, ha egy rabszolgát feltétlenül két személyre hagynak, és
az egyikük utólag visszautasítja a másik által tett manumifikációt; ugyanis ebben az esetben is
visszaható hatálya van a szabadság megadásának.
(23) Julianus, Digest, XLII. könyv.
Ha egy apa engedélyezi a fiának, hogy a rabszolgáját manumitálja, és időközben
végrendeletében meghal, és a fia, nem tudván, hogy az apja meghalt, megadja a rabszolgának
a szabadságot, a rabszolga a szabadságra engedélyezett kegyelem révén szabaddá válik, mivel
nem látszik, hogy a gazda meggondolta volna magát. Ha azonban az apa hírnök útján
megtiltotta fiának, hogy a rabszolgát felszabadítsa, és a fiú ezt nem tudta, és mielőtt erről
meggyőződött volna, manumitálja a rabszolgát, az utóbbi nem válik szabaddá; mert ahhoz,
hogy a rabszolga a fia manumitációja révén elnyerje szabadságát, az apa szándékának
továbbra is fenn kell állnia; mivel ha ugyanis meggondolta magát, nem lenne igaz, hogy a fiú
apja beleegyezésével manumitálta a rabszolgát.
23. Amikor egy gazda manumitálja a rabszolgáját, még ha úgy is gondolja, hogy az másé,
akkor is igaz, hogy a rabszolga a gazdája beleegyezésével manumitál, és ezért szabaddá válik.
Másrészt, ha Stichus nem hiszi, hogy ahhoz tartozik, aki manumitálja, akkor is elnyeri a
szabadságát, mert magában a tényben több van, mint a véleményben; és mindkét esetben igaz,
hogy Stichus az ura beleegyezésével manumitáltatott. Ugyanez a jogi szabály érvényesül
akkor is, ha mind a gazda, mind a rabszolga téved, és egyikük azt hiszi, hogy nem ő a gazdája,
a másik pedig azt, hogy nem a rabszolgája.
24. A húszéves kiskorú, aki úrbéres, nem manumitálhat jogszerűen anélkül, hogy a megfelelő
hatóság előtt ne jelent volna meg. Paulus azt mondja, hogy ha egy húszéves kiskorú
megengedi, hogy egy rabszolgát, aki felett zálogjoga van, manumittáljon, akkor a
manumittálás törvényes; mert nem úgy kell érteni, hogy ténylegesen felszabadította, hanem
csak úgy, hogy nem avatkozott bele a manumittálásba.
23. Julianus, Ugyanabban a könyvben.
Gyakran feltették a kérdést, hogy a manumíciók vizsgálatára kinevezett bíró maga is
manumitálhat-e egy rabszolgát. Emlékszem, hogy Javolenus, a tanítóm, amikor a
magisztrátusi testület tagja volt, Afrikában és Szíriában manumáltatta rabszolgáit; én pedig
követtem a példáját, és a törvényszékemen felszabadítottam néhány rabszolgát, amíg prétor és
konzul voltam; és tanácsoltam néhány más prétornak és konzulnak, hogy ugyanezt tegyék.
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23. Ugyanő, Az Urseius Feroxról, II. könyv.
Kétségtelen, hogy a húszéves kiskorúak által közösen tartott rabszolga a megfelelő bíróság
előtt manumifikálható, még akkor is, ha az egyik tulajdonos nem járul hozzá az eljáráshoz.
23. Gaius, Napló vagy Aranyügyek, I. könyv.
Nem feltétlenül szükséges, hogy az embermentesítésre a törvényszéken kerüljön sor, ezért a
rabszolgákat gyakran útközben is manumifikálják, amikor a prétor, a prokonzul, a helyettes
vagy a császár a fürdőbe, a törvényszékre vagy a nyilvános játékokra menet adományozza
nekik ezt a kedvezményt.
23. Ulpianus, Az ediktumról, V. könyv.
Amikor egy prétorral voltam vidéken, megengedtem, hogy egy rabszolgát manumifikáljanak
előtte, noha nem volt jelen lictor.
23. Marcianus, Institutes, XIII. könyv.
Jogos ok van a felszabadításra, ha a rabszolga megmentette urát az életveszélytől vagy a
szégyentől.
23. Nem szabad elfelejteni, hogy a szabadságot azután kell megadni, hogy egyszer már
megkaptuk, függetlenül attól, hogy később milyen okot lehet ellene felhozni. Ugyanis az
isteni Pius egy rezcriptumban kijelentette, hogy ha egy ügyet egyszer már bizonyítottak, azt
nem lehet újra feleleveníteni, feltéve, hogy az illetőnek nem engedik meg, hogy egy máséhoz
tartozó rabszolgát manumitáljon; mert bármit, amit állítanak, bizonyítékkal meg lehet cáfolni,
de ha egyszer már bizonyított, azt nem lehet újra megfontolni.
23. Ugyanaz, Szabályok, III. könyv.
A süket vagy néma apa fia az ő parancsára manumitálhat egy rabszolgát. Egy elmebeteg
ember fia azonban nem teheti ezt meg.
(23) Ulpianus, A prokonzul kötelességeiről, VI. könyv.
Ha egy húsz év alatti kiskorú rabszolgát manumifikál, a manumifikációt általában elfogadják,
ha a manumifikáló személy a rabszolga természetes fia vagy lánya, testvére vagy testvére;
23. Ugyanő, A Lex Aelia Sentia, II. könyv.
Vagy ha vérrokonságban állnak vele (mert az ilyen rokonságot figyelembe veszik).
(385875968) Ugyanő, A prokonzul kötelességeiről.
Vagy ha ő a kiskorú nevelőtestvére, oktatója, tanítója vagy dajkája, vagy a fent említett
személy fia vagy lánya, vagy tanítványa, vagy a könyveit hordozó kísérője, vagy ha egy
rabszolgát azért manumitálnak, hogy ügynökké váljon; feltéve, hogy ebben az esetben
legalább tizennyolc éves; és az is szükséges, hogy a kiskorúnak, aki manumitálja, egynél több
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rabszolgája legyen. Hasonlóképpen, ha egy szűz vagy egy nő manumittálódik házasság
céljából, ha először is esküt követelnek a gazdától, hogy hat hónapon belül férjhez megy,
ahogyan ezt a szenátus elrendelte.
37. Marcianus, Szabályok, IV. könyv.
A nők esetében szokásosabb, hogy a nevelt gyermekeiket manumumumálják, de ez férfiak
esetében is megengedett; és elegendő, ha valaki olyan rabszolgát manumumumálhat, akinek a
tartásában az átlagosnál nagyobb érdeke fűződik.
38. Vannak olyan hatóságok, akik szerint a nők is manumitálhatnak egy rabszolgát, hogy
feleségül vehessék, de ezt csak abban az esetben szabadna megtenni, ha a rabszolgát annak a
nőnek hagyják, aki a rabszolgatársa volt.
39. Ha egy impotens férfi egy rabszolganőt feleségül akar venni, akkor megteheti, hogy
megszabaduljon tőle. Ez a szabály azonban nem vonatkozik arra, akit kasztráltak.
39. Paulus, A Lex Aelia Sentia, I. könyv.
Egy húszéves kiskorúnak is engedélyezni kell, hogy egy rabszolgát egy feltétel teljesítése
céljából manumitáljon; például, ha valakit örökösnek neveztek ki egy rabszolga
felszabadításának feltételével.
(1) Sok jogos ok lehet a manumissionra az elmúlt időre való hivatkozással; például, ha a
rabszolga segített gazdájának a csatában, megvédte őt a rablók ellen, meggyógyította, amikor
beteg volt, vagy felfedte az árulást, amellyel fenyegették, és más esetekben, amelyek
felsorolása túl hosszú lenne; mint ahogy számos más ok is van, amelyek miatt tisztességes
lenne a szabadságot rendelettel megadni, és amelyeket a bírónak, aki elé az ügyet terjesztik,
figyelembe kell vennie.
(2) Egyszerre több rabszolga is manumifikálható a bíró jelenlétében, és a rabszolgák jelenléte
elegendő ahhoz, hogy több rabszolga is manumifikálható legyen.
(3) A távollévő gazda az ügyvédje útján adhatja meg a birtokbavétel okát.
(4) Ha két gazda ugyanazt a rabszolganőt házasságkötés céljából manumitálja, az indokot nem
szabad elfogadni.
(5) Azok a személyek, akiknek lakóhelye Olaszországban vagy valamely más tartományban
van, a megfelelő bírósághoz benyújtott kérelem után egy másik tartomány kormányzójánál
manumitálhatják rabszolgáikat.
40. Ulpianus, A Lex Aelia Sentia, II. könyv.
A bíráknak, amikor meghallgatják a manumáció indoklását, nem szabad megfeledkezniük
arról, hogy ezeknek nem a fajtalanságon, hanem a ragaszkodáson kell alapulniuk; mert a Lex
Aelia Sentia úgy értendő, hogy a törvényes szabadságot nem kedvtelésből, hanem őszinte
ragaszkodás miatt biztosítja.
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41. Ha valaki átad egy rabszolgát egy huszonegy éves kiskorúnak, akár fizetett ár ellenében,
akár adományként, azzal a feltétellel, hogy felszabadítja, ezt felhozhatja a felszabadítás jogos
indokaként, megjelölve a feltételt, amelyet szabtak, és ezután megadhatja a rabszolgának a
szabadságát. Meg kell azonban mutatnia, hogy a felek között ez volt a megállapodás, hogy az
ügyet az adományozás feltételének, illetve annak a személynek a szeretetének megfelelően
lehessen eldönteni, aki a rabszolgát manumifikálásra adta.
(1) Paulus, Az ediktumról, L. könyv.
Egy rabszolgát a prokonzul jelenlétében manumitálhatunk, miután elhagyta a várost.
42. A rabszolgát a helyettesének jelenlétében is megszabadíthatjuk a rabszolgától.
18. Ugyanő, Plautiusról, XVI. könyv.
A rabszolgát az apai felügyelet alatt álló, elöljáróként eljáró fiú előtt lehet manumitálni, noha
ő maga, mivel az apai felügyelet alatt áll, magánemberként nincs joga manumitálni egy
rabszolgát.
43. A prétor nem manumitálhat egy rabszolgát a kollégája jelenlétében.
44. A fiú is manumitálhat egy rabszolgát az apja jelenlétében, annak beleegyezésével.
19. Celsus, Digest, XXIX. könyv.
Ha egy húszéves kiskorú egy terhes rabszolganőt a megfelelő bíróság előtt férjhez ad, és
időközben gyermeke születik, akkor az általa kihordott gyermek állapota, azaz, hogy
rabszolga vagy szabad ember-e, meghatározatlan marad.
44. Ulpianus, A konzul kötelességeiről, II. könyv.
Ha egy huszonöt éves kiskorút a tröszt feltételei szerint megbíznak egy rabszolga
manumitálásával, akkor ezt azonnal meg kell engedni neki, kivéve, ha a saját rabszolgája
manumitálásával bízták meg. Ebben az esetben ugyanis össze kell vetni annak a
haszonösszegnek az összegét, amelyet a felkérő személy végrendeletéből kap, annak a
rabszolgának az értékével, akinek a manumitálására felkérték.
45. Ha azonban a rabszolgát azzal a feltétellel adományozták a kiskorúnak, hogy manumitálni
kell, akkor meg kell engedni, hogy manumitálja, hogy az isteni Márk alkotmánya ne legyen
alkalmazható a konzul által adott haladék alatt.
46. Ha valaki egy rabszolganőt azért akar manumitálni, hogy feleségül vegye, és rangjának
megbecstelenítése nélkül képes egy ilyen nőt feleségül venni, akkor meg kell engedni neki,
hogy ezt megtehesse.
47. Marcellus azt is mondja, hogy ha egy nő a természetes fiát, vagy bármely más, korábban
említett személyt emancipálni kíván, akkor ezt meg kell engedni neki.
48. A konzul saját maga előtt manumitálhat egy rabszolgát, ha az történetesen húszéves
kiskorú.
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46. Modestinus, Pandects, I. könyv.
Az isteni Augustus alkotmánya szerint az egyiptomi prefektus jelenlétében szabadon bocsátok
egy rabszolgát.
47. Paulus, Kérdések, XII. könyv.
Egy apa egy tartományból levelet küldött a fiának, akiről tudta, hogy Rómában tartózkodik,
amelyben megengedte neki, hogy egy elöljáró előtt felszabadítson bármelyik rabszolgát, akit
kiválaszt azok közül, akiket személyes szolgálatra magával hozott, és a fiú ezt követően a
prétor jelenlétében felszabadította Stichust. Kérdezem, hogy felszabadította-e őt? A válasz az
volt, hogy miért ne hihetnénk, hogy az apa felhatalmazhatja a fiát, hogy manumitálja azokat a
rabszolgákat, akiket személyes szolgálatára tart. Hiszen csak a fiának adta meg a kiváltságot,
hogy választhasson, ami pedig a többit illeti, ő maga manumetálta a rabszolgát.
23. Hermogenianus, Laiv Epitomei, I. könyv.
Jelenleg az a szokás, hogy az embermentés a liktorok segítségével történik, a mester hallgat,
és bár ünnepélyes szavak nem hangzanak el, mégis úgy tekintik, hogy azok elhangzottak.
23. Paulus, Neratiusról, II. könyv.
Egy kiskorú, aki már nem csecsemő, a megfelelő bíróság előtt jogszerűen manumitálhat egy
rabszolgát. Paulus: Feltéve, hogy a gyámja felhatalmazza erre, és úgy szabadítja fel, hogy a
peculium nem követi a rabszolgát.
(23) Gaius, A manumizálásról, I. könyv.
Ha egy kiskorú manumitál egy rabszolgát azzal a céllal, hogy gyámjává tegye: Fufidius azt
mondja, hogy ezt jóvá kell hagyni. Nerva, a fia, az ellenkező véleményt vallja, ami helyes.
Ugyanis az abszurditás csúcsa lenne, ha egy kiskorú ítélőképességét elég jónak tartanák
ahhoz, hogy gyámot válasszon magának, amikor minden más ügyletben gyámja tekintélye
irányítja, mert ítélőképessége gyenge.

3. cím. A közösséghez tartozó rabszolgák felszabadításáról
(1) Ulpianus, Sabinusról, V. könyv.
Az isteni Márk a gyülekezési joggal rendelkező minden testületi szervnek megadta a
gyülekezési jogot.
51. Ugyanő, A Sabinusról, XIV. könyv.
Emiatt az ilyen testületek igényt tarthatnak a felszabadított embereik birtokaira, amelyekre
törvényesen jogosultak.

1984
52. Papinianus, Vélemények, XIV. könyv.
Egy önkormányzathoz tartozó rabszolga, akit jogszerűen emancipáltak, megtartja peculiumát,
ha azt korábban nem fosztották meg tőle; ezért adósa a kifizetésével mentesül a felelősség
alól.

4. cím. A végrendelkezésre bocsátásról
53. Ulpianus, Sabinusról, IV. könyv.
Ha egy rabszolgának többször is szabadságot biztosítanak egy végrendeletben, akkor az a
rendelkezés lesz az irányadó, amellyel a rabszolga a legjobban elnyerheti a szabadságát.
54. Ugyanő, A Sabinusról, V. könyv.
Ha valaki örökösöket jelölne ki a következőképpen: "Titius legyen az örökösöm, és ha Titius
nem lesz az örökösöm, akkor Stichus legyen az örökösöm; Stichus legyen szabad", Arisztosz
azt mondja, hogy Stichus nem lesz szabad, ha Titius lesz az örökös. Nekem úgy tűnik, hogy
szabadnak tekinthető, mivel nem két különböző fokozatban kapja meg szabadságát, hanem
kétszer kapja meg; ez a mi gyakorlatunk.
55. Pomponius, Sabinusról, I. könyv.
A húszéves kiskorú, aki a hadseregben szolgál, nem szabad akaratából manumitálni a
rabszolgáját.
56. Ugyanő, A Sabinusról, II. könyv.
Ha valaki a következő rendelkezést teszi végrendeletében: "Stichus legyen szabad, és az
örökösöm fizessen neki tíz aurei-t", akkor kétségtelen, hogy a pénz akkor is jár neki, ha a
családfő még életében manumumumálja őt.
57. Ugyanez a szabály érvényes, ha az örökhagyó azt mondja: "Ha pedig szabaddá válik, az
örökösöm fizessen neki tíz aureit."
58. Úgy döntöttek, hogy ha a szabadságról szóló hagyatékot a következőképpen hagyják
hátra: "Örököm fizessen tíz aurei-t az ilyen és ilyen rabszolgának, ha a bíró jelenlétében
megadom neki a szabadságot", bár szigorúan véve ez különbözik a végrendeleti
felszabadítástól, az emberiesség diktálásának megfelelően a hagyaték mégis érvényes lesz, ha
a gazda még életében felszabadítja a rabszolgát.
58. Ugyanő, A Sabinusról, III. könyv.
A legkevésbé megterhelő rendelkezéseket kell figyelembe venni, ha a szabadságot
végrendelettel adják meg, és ha több ilyen jellegű rendelkezés van, akkor a legkevésbé
megterhelőnek azt kell tekinteni, amelyik a legelőnyösebb a manumifikált személy számára.
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Ha azonban a szabadságot bizalmi vagyonkezelői szerződéssel biztosítják, akkor az
utolsóként leírt záradékot kell figyelembe venni.
59. Ulpianus, Sabinusról, XVIII. könyv.
Ha egy rabszolga gazdája az említett rabszolga haszonélvezőjét nevezi ki örökösének, és a
szabadságot feltételesen adják meg az utóbbinak, mivel a rabszolga időközben az örököshöz
tartozik, a haszonélvezet az ebből eredő egyesülés miatt megszűnik, és ha a feltétel teljesül, a
rabszolga abszolút szabadságot kap.
60. Ugyanő, A Sabinusról, XIX. könyv.
Neratius azt mondja, hogy amikor egy rabszolgának szabadságot adnak a következőképpen:
"Ha halálom idején nem lesz gyermekem, legyen Stichus szabad", akkor megakadályozzák,
hogy szabadságát megszerezze, ha posztumusz gyermeke születik. De amíg a születés várat
magára, azt mondjuk-e, hogy a rabszolga továbbra is szolgaságban marad; vagy pedig azt
állítjuk, hogy visszamenőleges hatállyal szabaddá válik, ha nem születik gyermek? Úgy
gondolom, hogy az utóbbi véleményt kell elfogadni.
61. Pomponius, Sabinusról, V. könyv.
Amikor a következő rendelkezést illesztették be egy végrendeletbe: "Stichus legyen szabad,
ha az ügyeimet megfelelően intézte", a Stichus által tanúsított szorgalom mértékét a gazda, és
nem a rabszolga hasznára való tekintettel kell vizsgálni; és jóhiszeműségét azáltal is ki kell
fejeznie, hogy az esetlegesen a kezében maradt egyenleget kifizeti.
62. Ulpianus, Sabinusról, XXIV. könyv.
Ha egy rabszolgát azért hagytak örökül, hogy manumitálják, és ha nem manumitálják, akkor
arra utasították, hogy szabad legyen, és hagyatékot hagytak rá, gyakran döntöttek úgy, hogy
jogosult a szabadságára, és a hagyaték őt illeti meg.
(1) Amikor egy alkotmányban az áll, hogy nem lehet manumitálni azt a rabszolgát, akinek a
felszabadítását végrendelet tiltja, úgy gondolom, hogy ez csak az örökhagyó vagy örökösei
tulajdonában lévő rabszolgákra vonatkozik, mert ez nem vonatkozhat más tulajdonában lévő
rabszolgára.
63. Paulus, A Sabinusról, IV. könyv.
Ha egy rabszolga peculiumát kiemelt hagyatékként hagyják, és a peculium részét képező
alrabszolgát arra utasítják, hogy szabad legyen, akkor megállapítható, hogy szabaddá válik,
mert nagy a különbség a nemzetség és a faj között. Megállapítást nyert ugyanis, hogy a
species leválasztható a genusról, mivel az a hagyatékba adott peculiumból és a manumált
alszolgából áll.
64. Ha egy rabszolga, akit örökbe hagynak, a szolgaságból való felszabadítását rendelik el,
akkor szabaddá válik; de ha először szabadnak tekintik, és utána örökbe hagyják, ha
nyilvánvaló, hogy az örökhagyó szándéka az volt, hogy megfosszák a szabadságától, és mivel
jelenleg úgy tartják, hogy megfosztják a szabadságától, úgy gondolom, hogy a hagyaték részét
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képezi. Ha azonban kétséges a dolog, akkor a kedvezőbb véleménynek kell érvényesülnie, és
szabaddá válik.
65. Pomponius, Sabinusról, VII. könyv.
Ha egy rabszolga öröklése után a szabadságát bizalmi vagyonkezelésben hagyják rá, az
örökös vagy az örökhagyó kénytelen lesz manumitálni őt.
(23) "Ha Stichus és Pamphilus, tíz aurei-t fizetnek, legyenek szabadok"; egyikük öt aurei
befizetésével szabaddá válhat, még akkor is, ha a másik nem fizet semmit.
(24) Ha egy rabszolgát végrendeletben szabaddá nyilvánítanak, azonnal szabaddá válik, amint
a több kijelölt örökös egyike belép a birtokra.
23. Ulpianus, Az ediktumról, L. könyv.
Ha valaki egy rabszolgának meghagyja a szabadságát azzal a feltétellel, hogy esküt tesz, nem
lesz alapja a pretoriánus ediktum alkalmazásának az eskü visszavonása céljából; és ez ésszerű,
mert ha valaki visszavonja azt a feltételt, amelytől a rabszolga szabadsága függ, akkor
megakadályozza, hogy maga a szabadság érvénybe lépjen, mivel a rabszolga csak a feltétel
teljesítésével szerezheti meg azt.
67. Ezért ha valaki egy rabszolgára hagyna örökséget a szabadságával együtt, az nem lesz
jogosult a hagyatékra, hacsak nem teljesíti az eskü letételének feltételét.
68. Ha azonban abszolút szabadságot kapna, és a hagyatékot azzal a feltétellel adták, hogy
esküt kell tennie, Julianus a Digest harmincegyedik könyvében úgy véli, hogy az eskü
letételének feltételét el kell engedni.
69. Továbbá úgy vélem, hogy ugyanez a szabály alkalmazandó abban az esetben is, ha a
feltétel a szabadság megadásához kapcsolódott, és az örökhagyó még életében manumifikálta
a rabszolgát; ebben az esetben ugyanis a feltétel, amelytől a hagyaték függött, elmarad.
68. Ugyanő, Disputációk, V. könyv.
Ha a szabadságot két rabszolgának azzal a feltétellel adták, hogy házat építenek vagy szobrot
állítanak, a feltétel nem osztható meg közöttük. Kétség csak akkor merülhet fel, ha az
egyikük, miután teljesítette a feltételt, úgy tűnik, hogy az örökhagyó akaratát teljesítette, és
ezért jogosult lesz a szabadságára, ami a jobbik vélemény; kivéve, ha az örökhagyó másként
fejezte ki magát. Az egyik rabszolga azzal, hogy megtette, amire utasították, teljesítette a
feltételt, ami őt magát illeti, és bár a másik rabszolga tekintetében nem tette ezt, a feltétel a
továbbiakban nem fogja kötni az utóbbit, mivel az egyszeri teljesítés után már nem tudja azt
teljesíteni.
69. Ugyanez a kérdés merülhet fel akkor is, ha két kézművesre vagy festőre hagyatékot
hagynak azzal a feltétellel, hogy festenek egy képet, vagy építenek egy hajót; ugyanis az
örökhagyó szándékát kell figyelembe venni, és ha az egyik teljesítésének feltételét a másikra
is rákényszerítette, az eredmény az lesz, hogy ha az egyikük nem tesz semmit, a feltétel nem
teljesül, bár a másik kész lenne teljesíteni a részét. Ha azonban bizonyítható, hogy az
örökhagyó megelégedett volna azzal, ha bármit is írt vagy mondott, csak egyikük teljesíti, az
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ügy könnyen elintézhető; mivel egyikük cselekedetével vagy saját maga és társa, vagy csak ő
maga részesül előnyben, aszerint, ahogyan az örökhagyó szándéka látszik.
70. Ez a kérdés abban az esetben is megvitatható, ha az örökhagyó két rabszolgának
szabadságot biztosít, ha azok elszámolnak. Julianus ugyanis azt kérdezi, hogy ha egyikük kész
számot adni, a másik pedig nem, vajon az előbbit megakadályozza-e ebben az utóbbi. És
nagyon helyesen mondja, hogy ha külön-külön számoltak el, akkor elegendő, ha az egyikük
elszámol, aki az övét leadja, hogy megkapja a szabadságát; de ha mindketten együtt
számoltak el, akkor az egyikük nem tekinthető úgy, hogy teljesítette a feltételt, hacsak nem
fizeti ki a másik kezében maradt egyenleget. Ezt úgy kell értenünk, hogy a számlákat
tartalmazó könyveket is fel kell adni.
71. Ha azonban egy rabszolganőt gyermekeivel együtt arra utasítanak, hogy szabadítsák fel,
még ha nincsenek is gyermekei, akkor is szabaddá válik; vagy ha vannak gyermekei, és azok
nem képesek a szabadság megszerzésére, az eredmény ugyanaz lesz. Ez a szabály akkor is
érvényes, ha maga a rabszolga nem válhat szabaddá, mivel a gyermekei akkor is elnyerik
szabadságukat; mivel a "gyermekeivel együtt" záradék nem szab feltételül, hacsak nem azt
sugallja, hogy az örökhagyó szándéka más volt; mivel ilyen körülmények között ezeket a
szavakat úgy kell érteni, hogy feltételül szabják. De hogy nem szabnak feltételt, azt a praetor
ediktuma bizonyítja, amelyben a következőképpen rendelkezik: "Elrendelem, hogy a meg
nem született gyermek anyját és gyermekeit a birtok birtok birtokába helyezzem". Ugyanis
rendezett, hogy ha nincsenek is gyermekek, a meg nem született gyermek anyját akkor is a
birtok birtokba kell helyezni.
70. Ugyanő, Disputációk, VIII. könyv.
Ha egy rabszolga abszolút szabadságot kap, és egy feltételhez kötve örökösnek nevezik ki,
akkor úgy döntöttek, hogy még akkor is jogosult a szabadságára, ha a feltétel nem teljesül.
71. Julianus, Digest, XXXIII. könyv.
"Stichust Semproniusnak adom és hagyom; ha Sempronius egy éven belül nem adományozza
Stichust, az említett Stichus legyen szabad." Felmerült a kérdés, hogy mi a szabály ebben az
esetben? A válasz az volt, hogy ha a szabadságot a következőképpen adják meg, nevezetesen:
"Ha Sempronius nem manumitálja Stichust, legyen Stichus szabad", és Sempronius nem
manumitálja, akkor nincs joga Stichushoz, hanem szabad lesz.
72. Ugyanaz, Digest, XXXVI. könyv.
Ha egy végrendeletben a következő rendelkezés szerepel: "Amikor Titius betölti a
harmincadik életévét, Stichus legyen szabad, és az örökösöm adjon neki ilyen és ilyen
földterületet", és Titius a harmincadik életévének betöltése előtt meghal, Stichus megkapja a
szabadságát, de a hagyatékra nem lesz jogosult. Ugyanis csak a szabadság javára ismerik el,
hogy Titius halála után egy olyan időt tartanak fennállottnak, amely alatt a szabadságot meg
lehet adni; de a feltétel, amelytől a hagyaték függött, úgy tekintik, hogy nem teljesült.
73. Ugyanaz, Digest, XLII. könyv.
Az olyan szabadság, amely az élet utolsó pillanatában lép életbe, mint például: "Legyen
Stichus szabad, amikor meghal", nem érvényes és nem hatályos.
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65536. A következő végrendelkezést: "Stichus legyen szabad, ha nem megy fel a
Capitoliumra", úgy kell érteni, hogy ha nem megy fel a Capitoliumra, amilyen hamar csak
lehet. Stichus tehát akkor nyerné el a szabadságát, ha a Capitoliumra való feljutás hatalmának
birtokában tartózkodna ettől.
65537. Felmerült a kérdés, hogy a szabadságot feltételesen biztosítottnak kell-e tekinteni a
végrendelet alábbi rendelkezése alapján: "Pamphilus legyen szabad, hogy számot adhasson
gyermekeimnek". A válasz az volt, hogy a szabadságot feltétlenül meg kell adni, és hogy a
"hogy számot adhasson" kiegészítés nem támaszt semmilyen feltételt a szabadság
megadásával szemben; mégis, mivel az örökhagyó nyilvánvaló kívánsága kifejezésre jutott, a
rabszolgát kötelezni kell a számadásra.
65538. Ha egy rabszolgát több év után határozatlan időre szabaddá rendelnek, akkor két év
elteltével szabaddá válik. A szabadsághoz való hozzájárulás ezt követeli meg, és maguk a
szavak is alkalmasak erre az értelmezésre; kivéve, ha az a személy, akit a szabadság
megadásával vádolnak, a legegyértelműbb bizonyítékokkal bizonyítani tudja, hogy az
örökhagyó szándéka más volt.
131072. Ugyanő, Az Urseius Feroxról, II. könyv.
Ha az örökhagyó két örököst jelölt ki, és úgy rendelkezett, hogy rabszolgája az egyikük halála
után szabad legyen, és az az örökös, akinek halálától a rabszolga szabadsága függött, az
örökhagyó életében meghalt, Sabinus úgy ítélte meg, hogy a rabszolga szabad lesz.
23. A következő feltétel: "Legyen szabad, ha meghalok", az élet teljes időtartamára
vonatkozik, és ezért érvénytelennek minősül. Jobb azonban, ha a szavakat kedvezőbb módon
értelmezzük, és úgy, hogy az örökhagyó úgy tekinthető, hogy halála után szabadságot
biztosított rabszolgájának.
24. A következő nagyobb kétségekre ad okot: "Egy év múlva legyen szabad", mivel ezt úgy is
lehet érteni, hogy: "Halálom éve után legyen szabad", és úgy is lehet érteni, hogy: "Egy év
múlva legyen szabad, amikor ezt a végrendeletet tettem", és ha az örökhagyó történetesen egy
éven belül meghal, akkor a szabadság megadása nem lesz hatályos és eredményes.
(1) Ugyanő, Az Urseius Feroxról, III. könyv.
Egy bizonyos ember megbízta az örökösét, hogy tegye szabaddá a rabszolgáját, és ha az
örököse ezt nem teszi meg, úgy rendelkezett, hogy a rabszolga szabad legyen, és hagyatékot
hagyott rá. Az örökös felszabadította a rabszolgát. Több hatóság úgy véli, hogy a rabszolga a
végrendelet alapján kapta meg a szabadságát, és mivel ez így volt, jogosult volt a hagyatékra
is.
77. Africanus, Kérdések, I. könyv.
Egy örökhagyó rabszolgáit hagyta örökül, és végrendeletében a következő rendelkezést tette:
"Kérem, hogy rabszolgáimat tekintsék méltónak a szabadságukra, ha érdemlegesen
viselkedtek önökkel szemben." A praetor kötelessége a rabszolgák szabadságának megadására
kötelezni őket, hacsak nem tettek olyasmit, ami méltatlanná teszi őket a szabadság
elnyerésére, anélkül, hogy olyan szolgálatokat követelnének tőlük, amelyeket szükségesnek
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tartanak ahhoz, hogy megérdemeljék azt. Annak, akitől a felszabadításukat kérték, továbbra is
joga lesz meghatározni azt az időpontot, amikor ezt meg fogja tenni; mivel ha nem
manumumálja őket még életében, örököse kötelezhető arra, hogy halála után azonnal megadja
nekik a szabadságot.
78. Ugyanaz, Kérdések, IV. könyv.
"Stichus, vagy inkább Pamphilus, legyen szabad." Úgy döntöttek, hogy Pamphilus legyen
szabad, mert úgy tűnt, hogy az örökhagyó mintegy kijavított egy tévedést. Ugyanez a szabály
érvényesül, ha a végrendeletben az állt: "Stichus legyen szabad, vagy inkább Pamphilus
legyen szabad".
79. Ugyanaz, Kérdések, IX. könyv.
Egy örökhagyó a serdülőkorát még el nem érő fiát jelölte ki örökösének, és elrendelte, hogy
Stichus szabaduljon fel, miután elszámolt a gondjaira bízott ezüsttáblával. Ez a rabszolga
ellopta az ezüsttányér egy részét, amelyet a gondnokkal megosztott, a másik részét pedig a
gondnoknak adta, aki elszámoltatta. Miután tanácsot kértek, hogy Stichus szabad-e, azt a
választ kapták, hogy nem. Másfelől azonban, mivel úgy döntöttek, hogy ha egy rabszolga,
akinek bizonyos feltétel mellett szabadnak kell lennie, utasítást kap egy bizonyos pénzösszeg
megfizetésére, és azt megfizeti a gyámnak, vagy a gyám hibájából nem tartották be a feltételt,
akkor elnyeri a szabadságát; ezt úgy kell érteni, hogy minden jóhiszeműen történik, és a
rabszolga vagy a gyám részéről elkövetett csalás nélkül, ahogyan azt a gyám vagyonának
elidegenítésénél is megfigyelik. Ha tehát a rabszolga felajánlja a pénzt, és a gyám nem
hajlandó elfogadni azt, mert a gyámját becsapják, a rabszolga nem kaphatja meg a
szabadságát, kivéve, ha nem volt bűnös a csalásban. Ugyanez a szabály vonatkozik a
gondnokra is.
80. Felmerült az a kérdés is, hogy amennyiben a rabszolga számadásra kötelezett az
ezüsttáblákról, milyen módon kell értelmezni, hogy eleget tett a feltételnek; vagyis ha
valamelyik edény az ő hibáján kívül veszett el, és a megmaradtakat jóhiszeműen átadta az
örökösnek, jogosult-e a szabadságára. A válasz az volt, hogy jogosult lenne rá, mert elegendő,
ha becsületes és igazságos elszámolást tett. Röviden: úgy tekintik, hogy a feltételnek eleget
tett, ha olyan elszámolást adott az örökösnek, amilyet a gondos családfő elfogadna.
1. Marcianus, Institutes, I. könyv.
A végrendelettel felszabadított rabszolga csak akkor válik szabaddá, ha a végrendelet
érvényes, és a hagyatékot annak alapján veszik birtokba; vagy ha a végrendelet elutasítása
miatt valaki a hagyaték birtokába jut a végrendelet elutasítása miatt.
(23) Amennyiben a szabadságot végrendelet biztosítja, a szabadságot akkor kapják meg,
amikor a hagyatékot az egyik örökös elfogadja. Ha a szabadságot egy bizonyos idő elteltével
vagy feltételhez kötve adják meg, akkor akkor akkor kapják meg, amikor az idő elérkezik,
vagy a feltétel teljesül.
23. Gaius, Napló vagy Aranyügyek, I. könyv.
A szabaddá nyilvánított rabszolgákat ott tekintjük kifejezetten megemlítettnek, ahol
egyértelműen meg vannak jelölve, akár foglalkozásuk vagy tisztségük szerint, akár más
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módon, mint például: "Az intézőm; a komornyikom; a szakácsom; a rabszolgám, Pamphilus
fia".
23. Ulpianus, Szabályok, IV. könyv.
Ha egy rabszolga végrendeletben elrendeli, hogy szabad legyen, szabadságát megkapja, amint
a hagyaték bármely részét elfogadják; feltéve, hogy azt olyan személy fogadja el, aki ahhoz a
fokozathoz tartozik, amelyben a rabszolga szabaddá van rendelve, és hogy a rabszolgát
feltétel nélkül manumitálták.
(23) Marcianus, Szabályok, IV. könyv.
Az Isteni Pius és az Isteni Testvérek egy rezcriptumban jótékonyan kimondták, hogy
amennyiben egy helyettesnek kinevezett rabszolga szabadságával együtt örökséget hagyott
arra az esetre, ha nem lenne örökös, de a szabadságra vonatkozó hagyatékot nem ismételték
meg, az eredmény ugyanaz lesz, mintha ezt tették volna.
131072. Paulus, A Lex Aelia Sentia, I. könyv.
Azok, akik a bírósághoz fordulva szabadságot adhatnak, a rabszolgákat is kinevezhetik
szükséges örököseiknek; és ez a szükségszerűség önmagában is megfelelővé teszi a
manumiszsziót.
6. Ugyanez, A kodifikációs jogról.
"Legyen Stichus szabad, ha nem tiltom meg neki kodicillummal, hogy manumittálásra
kerüljön", ez ugyanaz, mintha az örökhagyó azt mondaná: "Legyen Stichus szabad, ha nem
megyek fel a Capitoliumra", mert így is lehet örököst kijelölni.
7. Scaevola, Digest, XXIII. könyv.
Egy férfi megtagadta a feleségét, aki terhes volt, és feleségül vett egy másikat. Miután az
elsőnek fia született, leleplezte azt, és a gyermeket elvitte és felnevelte egy másik, és az apja
nevét viselte; de mind az apa, mind az anya életük során nem tudott arról, hogy a gyermek él.
Az apa meghalt, és miután felolvasták a végrendeletét, megállapították, hogy a fiút a
végrendelet sem kitagadta, sem örökösnek nem jelölte ki, és ő, miután anyja és apai
nagyanyja felismerte őt, végrendelet alapján törvényes örökösként megkapta apja hagyatékát.
Felmerült a kérdés, hogy a végrendelet alapján szabadságot nyert rabszolgák szabadok voltake vagy sem. A válasz az volt, hogy a fiút nem érheti semmilyen sérelem, ha apja nem tudott
arról, hogy él, és ezért, mivel apja irányítása alatt állt, aki nem tudott erről a tényről, a
végrendelet nem volt érvényes. De ha a manumált rabszolgák öt évig a szabadság állapotában
maradnak, a kegy, amellyel a szabadságot tekintik, nem engedi meg, hogy ha egyszer már
megadták nekik, visszavonják.
(385875968) Ulpianus, Az ediktumról, XIX. könyv.
Ha az ellenség kezén lévő rabszolgák szabadságát rendelik el, akkor azok akkor is megkapják
szabadságukat, ha a végrendelet végrehajtásakor vagy az örökhagyó halálakor még nem
tartoztak hozzá, hanem fogságban voltak.
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8. Paulus, Az ediktumról, XXVI. könyv.
Ha több, azonos nevű rabszolga közül egynek a felszabadítását rendelik el, és nem
nyilvánvaló, hogy melyikükre gondoltak, egyikük sem ?kapja meg a szabadságot?.
9. Ulpianus, Az ediktumról, LXV. könyv.
Nem szabad elfelejteni, hogy a végrendelet által adott szabadságjogok akkor is hatályosak, ha
van szükséges örökös, még akkor is, ha az visszautasítja a hagyatékot; feltéve, hogy nem
ellentétes a Lex Aelia Sentia rendelkezéseivel.
(1) Paulus, Kérdések, XII. könyv.
A szabadság nem adható meg egy bizonyos időre.
10. Ugyanő, Az ediktumról, LXXIV. könyv.
Ezért ahol a végrendeletbe a következőt illesztik be: "Stichus tíz évig legyen szabad", ott a
kifejezés hozzáadása felesleges.
11. Ugyanez, Az ediktumról, L. könyv.
Servius azon a véleményen volt, hogy a szabadságot közvetlenül az örökhagyóhoz tartozó
rabszolgáknak lehet megadni, mind a végrendelet keletkezésekor, mind a halálakor. Ez a
vélemény helyes.
(1) Ugyanő, Plautiusról, VII. könyv.
Egy rabszolgát végrendeletileg a következőképpen bocsátottam szabadon: "Legyen szabad, ha
megesküszik, hogy fiamnak, Corneliusnak tíz aurei-t fizet szolgálataiért cserébe". Felmerül a
kérdés, hogy mi a törvény ebben az esetben? El kell ismerni, hogy a rabszolga az eskü
letételével eleget tesz a feltételnek, de nem kötelezhető arra, hogy a pénzösszeget a
szolgálataiért cserébe megfizesse, mert nem kötelezhető, hacsak nem teszi le az esküt a
manumifikáció után.
12. Ugyanő, Plautiusról, IX. könyv.
Egy rabszolga akkor tekinthető kifejezetten a kodicillummal manumifikáltnak, ha a nevét a
végrendeletben megemlítik.
(1) Ugyanő, Plautiusról, XII. könyv.
A rabszolgának akaratából adható szabadság a következőképpen: "Legyen szabad, ha a
törvény szerint joga van hozzá".
13. Ugyanő, Plautiusról, XVI. könyv.
"Rabszolgám, Stichus, legyen szabad, ha az örökösöm elidegeníti őt." Ez a szabadságadás
érvénytelen, mert arra az időre vonatkozik, amikor a rabszolga másé lesz. Nem lehet felhozni
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azt az ellenvetést sem, hogy a rabszolga, aki egy bizonyos feltétel mellett szabad lesz, a
végrendelet alapján akkor is elnyeri szabadságát, ha eladják; mert ahol a szabadságot
törvényesen adták meg, azt nem lehet az örökös cselekedetével semmissé tenni. De mi van
akkor, ha a hagyatékot ilyen módon hagyják? Ilyen körülmények között nincs okunk más
véleményt képviselni, mert e kérdés tekintetében nincs különbség a szabadság megadása és a
hagyaték között. A szabadságot tehát nem adja meg közvetlenül a következő kikötés: "Legyen
szabad a rabszolgám, ha megszűnik az örökösömhöz tartozni", mert nincs olyan eset, amikor
ilyen engedményre lenne lehetőség.
(1) Pomponius, Plautiusról, V. könyv.
Julianus azt mondja, hogy ha ugyanaz a rabszolga egy összegben részesül a tröszt feltételei
szerint, és a szabadságot is elrendelik, az örökösnek meg kell adnia neki a szabadságát; mert
azt mondja, hogy a tröszt alapján nem köteles kifizetni a rabszolga értékét, mivel megadja
neki a szabadságát, ami megilleti.
14. Ha azonban a rabszolga szabadságát feltételes alapon, bizalmi vagyonkezelői szerződés
alapján adják meg, és a rabszolga maga is átadásra kerül, az örökös nem köteles őt átadni,
kivéve, ha a bizalmi vagyonkezelői szerződés kedvezményezettje biztosítékot nyújt arra, hogy
a feltétel teljesülése esetén felszabadítja a rabszolgát; mert a bizalmi vagyonkezelői szerződés
alapján adott szabadságot szinte minden esetben úgy kell tekinteni, mintha azt közvetlenül
adták volna meg. Ofilius azonban azt mondja, hogy ha az örökhagyó a szabadságot trust útján
adományozta, azzal a szándékkal, hogy a rabszolgát megfossza a hagyatéktól, akkor ez a
vélemény helyes. Ha azonban a hagyatéki jogosult bizonyítani tudja, hogy az örököst az
örökhagyó megbízta, akkor is köteles lesz a rabszolga értékét a hagyatéki jogosultnak
megfizetni.
15. Ugyanő, Plautiusról, VII. könyv.
Ahol a szabadságot a következőképpen adják meg: "Sztichus legyen szabad a halálom utáni
tizenkettedik évben", valószínű, hogy a tizenkettedik év elején válik szabaddá, mivel ez volt
az elhunyt szándéka. A két kifejezés, a "tizenkettedik év" és a "tizenkét év múlva" között
azonban nagy különbség van, és a "tizenkettedik év" kifejezést akkor szoktuk mondani,
amikor a tizenkettedik évből még oly kevés is elérkezett vagy eltelt. Aki a tizenkettedik évben
szabadnak van rendelve, az az év minden napjára szabadnak van rendelve.
16. Ha egy végrendeletben a következő rendelkezés szerepel: "Rabszolgám, Stichus, legyen
szabad, ha halálom után egy, két és három év múlva ezer szesztercét fizet az örökösömnek,
vagy ha biztosítékot ad erre", a rabszolga a harmadik év lejárta előtt nem válhat szabaddá,
kivéve, ha a teljes összeget azonnal megfizeti, vagy biztosítékot ad; mivel az azonnali
fizetésből származó előnyt, amelyet az örökös élvez, ellensúlyoznia kell a szabadság
megadásának gyorsaságával.
17. Labeo azt mondja, hogy ahol a szabadságra vonatkozó végrendelet a következőképpen
szól: "Stichus halálom után egy éven belül legyen szabad", ott azonnal szabaddá válik. Ha
pedig a szabadságát a következőképpen örökítették meg: "Legyen szabad, ha tíz éven belül
ilyen és ilyen összeget fizet az örökösömnek", és ő azt azonnal kifizeti, akkor késedelem
nélkül szabaddá válik.
17. Marcellus, Digest, XVI. könyv.
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Ha valaki a következő záradékot illeszti be a végrendeletébe: "Azt kívánom, hogy a
rabszolgám az ilyen és ilyen személy szabad embere legyen", a rabszolga követelheti a
szabadságát, a másik fél pedig követelheti, hogy a szabad embere legyen.
1. Modestinus, Az embertelenítésről.
A szabadság közvetlen biztosítása jogszerűen történhet végrendelettel, illetve a végrendelet
által megerősített kodicillummal. A bizalmi vagyonkezelői jog alapján történő
szabadságnyújtás ab intestato és végrendelettel meg nem erősített kodicillummal is történhet.
(1) Ugyanaz, Vélemények, X. könyv.
Maevia a halálakor a következő feltételekkel hagyta a szabadságot a Saccus, Eutychia és
Hirena nevű rabszolgáira: "Legyen szabad a férfi rabszolgám, Saccus, és a női rabszolgáim,
Eutychia és Hirena, a következő feltétellel, nevezetesen, hogy minden második hónapban
lámpást gyújtanak a síromon, és ott temetési szertartást tartanak." A rabszolgák a következő
feltételekkel szabadok. Mivel az említett rabszolgák nem látogatták rendszeresen Maevia
sírját, megkérdezem, hogy szabadok lennének-e. Modestinus azt válaszolta, hogy sem az
egész záradék szövegezése, sem az örökhagyó szándéka nem utalt arra, hogy a rabszolgák
szabadságát feltételhez kötötten fel kellene függeszteni, mivel azt kívánta, hogy szabad
személyként látogassák a sírját; mindazonáltal a bíró kötelessége, hogy rájuk kényszerítse
őket, hogy engedelmeskedjenek az örökhagyó parancsának.
2. Ugyanő, Pandekták, II. könyv.
Általában azt mondják, hogy ha a szabadságot több feltételhez kötik, akkor azt kell betartani,
amelyik a legkevésbé terhes; és ez akkor is igaz, ha a feltételeket külön-külön szabják meg.
Ha azonban a feltételeket együtt szabják meg, a rabszolga csak akkor lesz szabad, ha
mindegyiknek eleget tesz.
(1) Pomponius, Különböző szakaszok, VII. könyv.
Aristo a következőképpen válaszolt Neratius Appianusnak: Ha egy rabszolgát akaratából arra
utasítanak, hogy harmincéves kora után szabad legyen, és mielőtt ezt megtenné, bányára
ítélik, és utána szabadon bocsátják, nem kétséges, hogy jogosult a szabadságával együtt
meghagyott örökségre, és jogát nem érinti a bányára ítélése. Ugyanez a szabály érvényes
akkor is, ha a rabszolga feltételes örökösnek van kijelölve, mert ő lesz a szükséges örökös.
25. Papinians, Questions, VI. könyv.
Ha a szabadságot tévedésből, hamis kodicillum alapján adják meg, bár nem jár, mégis az
örökösnek kell megadni, és a császár úgy döntött, hogy minden egyes felszabadított rabszolga
után húsz solidit kell fizetni az örökösnek.
26. Ha egy kijelölt örökös egy feltétel teljesítése céljából megszabadul egy rabszolgától, és a
fiú a végrendelet nem megfelelővé nyilvánítása iránti kereset benyújtásával később érvényt
szerez a követelésének, vagy a végrendeletet hamisnak nyilvánítják, az eredmény az lesz,
hogy ebben az esetben ugyanazt az eljárást kell követni, mint amit a hamisított kodicillummal
kapcsolatos esetben előírtak.
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27. Ugyanaz, Kérdések, X. könyv.
Ha egy társ végrendeletében szabadságot adott egy rabszolgának, a következőképpen:
"Pamphilus legyen szabad, ha társam manumitálja őt", Servius azt a véleményt adta, hogy ha
a társ manumitálja a rabszolgát, akkor az az elhunyt és az őt manumitáló társ örököseinek
közös szabaddá válik; mert nem új és nem ésszerűtlen, hogy a közös tulajdonban tartott
rabszolga különböző jogok gyakorlása révén nyerje el szabadságát.
28. Ugyanő, Vélemények, VI. könyv.
Amikor egy női rabszolgát egy katona akaratából manumifikáltak, a következőképpen:
"elrendelem, hogy Samia megkapja a szabadságát", úgy ítélték meg, hogy a nő közvetlenül a
katonai joggal összhangban kapta meg a szabadságát.
29. Ugyanő, Vélemények, IX. könyv.
Az isteni Márk a szabadság megőrzése érdekében úgy döntött, hogy az erről szóló rendelete
alkalmazandó azokra az esetekre, amikor a végrendeletet érvénytelennek nyilvánították, és a
hagyatékot el kell adni; másrészt pedig különösen úgy rendelkezett, hogy amennyiben a
kincstár a hagyatékot tulajdonos nélkülinek követeli, ez a rendelet nem alkalmazható.
(1) Annak érdekében, hogy a végrendelet alapján manumált rabszolgák hozzájuthassanak az
elhunyt vagyonához, úgy határoztak, hogy a bíróság előtt megfelelő kötelezvényt kell
letenniük, akárcsak az elhunyt más felszabadított embereinek vagy külföldi örököseinek. A
kiskorúak, akiket örökösökké neveztek ki, és a szokásoknak megfelelően az elhunyt
hagyatékára való hivatkozással segítséget kérnek, nem fosztottak meg ettől az előnytől.
30. Ugyanő, Vélemények, XIV. könyv.
Egy százados végrendeletében megtiltotta rabszolgái eladását, és kérte, hogy amennyiben
megérdemlik, adják ki őket. A válasz az volt, hogy a szabadság jogosan megadható, mivel ha
a szolgák közül senki sem adott okot a vétkezésre, akkor mindegyiküknek joga van a
szabadságra; de ha néhányukat azért zárják ki, mert bűncselekményt követtek el, akkor a
többieknek mégis meg kell kapniuk a szabadságot.
31. Amikor egy végrendeletbe a következő rendelkezést illesztették be: "Azok a rabszolgák,
akik nem adtak okot bűncselekményre, legyenek szabadok", úgy ítélték meg, hogy a
szabadság megadása feltételes volt, és úgy kell értelmezni, hogy az örökhagyó, amikor
felszabadította rabszolgáit, nem akarta azokat is felszabadítani, akiket büntetés alá vetett,
vagy akiket kizárt a szolgálatának megtiszteltetéséből vagy az üzleti ügyeinek intézéséből.
1. Paulus, Kérdések, XII. könyv.
A császárok Missenius Frontónak. Miután a szabadságot egy katona végrendeletében a
következő kifejezésekkel adta meg: "István rabszolgámat szabadnak kívánom vagy
parancsolom", a rabszolga bármikor megszerezheti szabadságát, amikor a birtokba lép. Ezért,
amikor a következő szavakkal egészítették ki: "Feltéve azonban, hogy mindaddig az
örökösömnél marad, amíg fiatalember, de ha ezt megtagadja, vagy javaslatomat megvetéssel
kezeli, akkor továbbra is rabszolgaként tartsák", ezek nem eredményezik a rabszolgát
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megillető szabadság visszavonását. Ugyanez a szabály érvényesül a civilek végrendeleteire
vonatkozóan is.
2. Ugyanez, Vélemények, XV. könyv.
Lucius Titius szabadságot adott rabszolgájának azzal a feltétellel, hogy hűséges beszámolót
ad fiának, Gaius Seiusnak a gazdálkodásáról. Amikor Gaius Seius elérte a serdülőkort, a
rabszolga, miután az előbbi kurátorai beperelték, a bíróságon megfizette mindazt, ami jár
neki. Miután a kurátoroktól kötelezvényt kértek, a rabszolgát szabadnak nyilvánították. Most
Gaius Seius, az örökhagyó fia, tagadja, hogy a pénzt jogszerűen fizették volna ki a
kurátoroknak, és én megkérdezem, hogy ez így volt-e? Paulus azt válaszolta, hogy a rabszolga
számlájának egyenlegét, úgy tűnik, nem úgy fizették ki az ifjú kurátorainak, hogy az
megfeleljen a végrendeletben előírt feltételnek a törvény szerint; de ha a pénzt a kiskorú
jelenlétében fizették volna ki, vagy az ő számlájára írták volna be, akkor a feltételt
teljesítettnek kellene tekinteni, mintha magának a kiskorúnak fizették volna ki.
3. Scaevola, Vélemények, IV. könyv.
Egy férfi, akinek volt egy Cratistus nevű rabszolgája, a következő rendelkezést tette
végrendeletében: "Rabszolgám, Cratinus, legyen szabad". Kérdezem, hogy a rabszolga
Cratistus megkaphatja-e a szabadságát, mivel az örökhagyónak nem volt Cratinus nevű
rabszolgája, hanem csak az említett rabszolga, Cratistus. A válasz az volt, hogy nincs
akadálya, mert egy szótagban hiba történt.
(1) Egyes végrendeleti örökösök, mielőtt a hagyatékba léptek volna, megegyeztek a
hitelezőkkel, hogy utóbbiaknak meg kell elégedniük követeléseik felével; és miután a prétor
erre vonatkozóan rendeletet hozott, elfogadták a hagyatékot. Kérdezem, hogy a végrendelet
által adott szabadságjuttatások érvénybe lépnek-e? A válasz az volt, hogy hatályosak lesznek,
ha az örökhagyónak nem állt szándékában csalást elkövetni.
4. Maecianus, Trösztök, II. könyv.
Mivel a szabadságot feltételhez kötötték, a döntés szerint, ha sem a rabszolga, sem az örökös
nem felelős azért, hogy a feltétel nem teljesült, a rabszolga jogosult a szabadságára. Úgy
vélem, hogy ugyanezt a véleményt kell képviselni abban az esetben is, ha a szabadságot a
hagyatékhoz tartozó rabszolgáknak egy vagyonkezelői szerződés feltételei alapján adják meg.
5. Nem képtelenség azt állítani, hogy ez a szabály az örökös rabszolgáira is vonatkozik.
6. Nem kételkedhetünk ésszerűen abban, hogy ez azokra a rabszolgákra is vonatkozik,
akiknek megvásárlására az örökös volt kötelezve; mert ebben az esetben igazságtalan lenne,
ha úgy kényszerülne megvásárolni őket, mintha a feltétel teljesült volna, mert megtörténhetne,
hogy a tulajdonos megtagadná a feltétel teljesítését, hogy a rabszolga árát megkapja, és nem
követelné őt, mint a feltételt.
(1) Paulus, Trösztök, I. könyv.
Ha valaki végrendelettel szabadságot ad egy rabszolgának, akár közvetlenül, akár bizalmi
vagyonkezelés keretében, a rabszolga dönthet arról, hogy közvetlenül vagy a bizalmi
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vagyonkezelés alapján kapja meg a szabadságát. Ezt Marcus császár is kimondta egy
rescriptumában.
6. Gaius, A manumizálásról, III. könyv.
Ha egy gazdag ember lesz egy szegény ember örököse, nézzük meg, hogy ez előnyös-e a
rabszolgák számára, akik végrendeletileg kapják meg szabadságukat, anélkül, hogy a
hagyaték hitelezőit becsapnák. És valóban, vannak bizonyos hatóságok, akik azt állítják, hogy
amikor egy gazdag ember jelenik meg örökösként, az ugyanolyan, mintha az örökhagyó
azután halt volna meg, hogy megnövelte a vagyonát. Engem azonban úgy tájékoztattak (és ez
a mi gyakorlatunk), hogy nincs különbség, hogy az örökös gazdag vagy szegény, hanem
egyedül annak a vagyonnak az összegét kell figyelembe venni, amelynek birtokában az
örökhagyó meghalt. Julianus ezt a véleményt annyiban fogadja el, hogy szerinte a szabadság
megadása nem lép hatályba, ha az örökhagyó fizetésképtelen volt, és a rabszolga szabadlábra
helyezését rendelte el, a következőképpen: "Stichus legyen szabad, ha adósságaimat
kifizették". Ez a vélemény azonban nem esik egybe Sabinus és Cassius véleményével,
amelyet maga Julianus is elfogadni látszik, mivel szerinte a rabszolgát manumetriáló
örökhagyó szándékát kell figyelembe venni. Ugyanis az, aki ilyen feltétellel rendelte el
rabszolgája felszabadítását, ezt a csalás szándéka nélkül teszi, hiszen egyértelműen úgy
tartják, hogy azt kívánja, hogy hitelezőit ne csapják be.
7. Marcianus, Trösztök, III. könyv.
Igaz, hogy ha egy rabszolga a végrendelet értelmében szabadnak van rendelve, és az
örökhagyó ezt követően elidegeníti, és a hagyatékba való belépés előtt ismét a hagyaték
részévé válik, akkor a hagyaték elfogadásával azonnal megkapja a szabadságát.
(1) Scaevola, Digest, XXIII. könyv.
Titia közvetlenül szabadságot hagyott bizonyos férfi és női rabszolgáira, majd a következő
rendelkezést illesztette végrendeletébe: "És azt kívánom, hogy minden, a személyes
szolgálatomhoz tartozó rabszolga, akinek a neve be van jegyezve a nyilvántartásomba, szabad
legyen." Ez a végrendelet a következőképpen szólt: "És minden, a személyes szolgálatomhoz
tartozó rabszolga, akinek a neve be van jegyezve a nyilvántartásomba, szabad legyen".
Felmerült a kérdés, hogy Eutychia, aki a többi személyes rabszolgával együtt a végrendelet
végrehajtásának időpontjában emancipált volt, és aki az örökhagyó halálakor egy rabszolga
intézőhöz ment férjhez, aki rabszolga volt, a szabadságát a "személyes szolgálatomhoz tartozó
rabszolgák" általános címszó alatt kapja meg. A válasz az volt, hogy semmi sem akadályozta
meg, hogy szabadságát megkapja, még akkor is, ha az örökhagyó halálakor már nem tartozott
az egyik szolgálójához.
8. Stichus közvetlenül ura végakaratából kapta meg szabadságát, és azzal vádolták, hogy
csalárd módon eltitkolta a birtok vagyonának nagy részét. Felmerült a kérdés, hogy mielőtt
szabadságát követelhetné, nem kellene-e visszaadnia az örökösöknek azt a vagyont, amelyet
bizonyítottan elvett. A válasz az volt, hogy a megállapított tények alapján a szóban forgó
rabszolgának szabadnak kell lennie. Claudius: A felvetett kérdést, úgy tűnik, véglegesen
elintézték, mivel az örökösök érdekeit kellőképpen figyelembe veszi a lopásokra vonatkozó
ediktum.
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9. Lucius Titius végrendeletében rendelkezett: "Onesiphorus nem szabadulhat, ha nem ad
pontos számadást a közigazgatásáról". Kérdezem, hogy Onesiphorus e szavak alapján
követelheti-e szabadságát? A válasz az volt, hogy a mondottak szerint inkább megfosztják a
szabadságától, mint megadják neki.
9. Ugyanez, Digest, XXIV. könyv.
Egy végrendeletbe a következő rendelkezést illesztették be: "Azt kívánom, hogy ezer solidit
adjanak Eudónak, amiért ő az első gyermek, aki azután született, hogy anyja elnyerte a
szabadságát." Ha Eudo nem tudja bizonyítani, hogy anyja felszabadulása után született, akkor
kérdezem, hogy a végrendelet e szavai alapján elnyerheti-e szabadságát. A válasz az volt,
hogy ez a vizsgálat nem sértheti őt.
(1) Pomponius, Episztolák, XI. könyv.
Tudom, hogy sokan, akik azt szeretnék, hogy rabszolgáik soha ne legyenek szabadok, a
következő záradékot szokták beiktatni végrendeletükbe: "Stichus legyen szabad, amikor
meghal". Julianus azonban azt mondja, hogy ahol a szabadságot az élet utolsó pillanatában
adják meg, annak nincs hatása; mivel az örökhagyó úgy értelmezhető, hogy az ilyen
rendelkezést inkább a szabadság megakadályozása, mint megadása céljából tette. Ha tehát egy
végrendeletbe a következőket illesztik be: "Legyen Stichus szabad, ha nem jut fel a
Capitoliumra", annak sem ereje, sem hatása nem lesz, ha nyilvánvaló, hogy az örökhagyó
élete utolsó pillanatában akarta megadni a rabszolgának a szabadságot, és nem lesz alapja a
Mucianus Bondnak sem.
10. Ha egy végrendeletbe a következő rendelkezést illesztik be: "Stichus legyen szabad, ha
Capuába megy", akkor a rabszolga csak akkor lesz szabad, ha Capuába megy.
11. Octavenus még tovább megy, mert úgy véli, hogy ha az örökhagyó, miután bármilyen
feltétel mellett szabadságot adott rabszolgájának, hozzáteszi, hogy "nem akarom, hogy az
örökösöm a feltétel teljesülése előtt szabadon engedje", akkor ez a kiegészítés érvénytelen.

5. cím. A bizalmi vagyonkezelői szerződés alapján nyújtott szabadságról
11. Ulpianus, Az ediktumról, XIV. könyv.
Ha azok közül, akiket megbízás alapján a szabadság megadásával bíztak meg, néhányan jelen
vannak, mások pedig valamilyen jó okból hiányoznak, és mások még mindig eltitkolták
magukat, a rabszolga, akinek a szabadságot a megbízás alapján meghagyják, ugyanúgy
szabad lesz, mintha a jelenlévők és a jó okból távol lévők lettek volna megbízva a megbízás
teljesítésével; és ezért a pártfogói jognak az a része, amelyre a magukat eltitkolók jogosultak,
a többieket illeti meg.
(1) Ugyanez, Az ediktumról, LX. könyv.
Ha valaki végrendeletében meghal, és egy kodicillummal a szabadságot egy rabszolgára
hagyja, és a hagyatékra nem kerül sor, akkor az isteni Márk alkotmánya által biztosított
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előnyök rendelkezésre állnak. Ilyen esetben elrendeli, hogy a rabszolgát megilleti a
szabadsága, és a hagyatékot neki ítélik oda, ha elegendő biztosítékot nyújt a hitelezőknek,
hogy az egyes hitelezőknek járó teljes összeget kifizessék.
12. Ugyanő, Az ediktumról, LXV. könyv.
A hitelezőknek ilyen körülmények között általában joguk van praetoriánus keresetet indítani a
felszabadítottak ellen.
(1) Ugyanez, Az ediktumról, LX. könyv.
Ezért amíg kétséges, hogy van-e jogutód vagy nincs, az Alkotmány nem lesz alkalmazható, de
amint ez bizonyossá válik, hatályba lép.
13. Ha az, aki teljes visszaszolgáltatást kaphat, visszautasítja a hagyatékot, akkor azt kell-e
mondanunk, hogy az alkotmány nem lép hatályba mindaddig, amíg a teljes
visszaszolgáltatáshoz való joga fennáll, mert bizonytalan, hogy megjelenik-e valaki törvényes
örökösként? A jobb vélemény az, hogy az Alkotmányt alkalmazni kell.
14. De mi van akkor, ha a szabadság elnyerése érdekében hozott ítélet után az örökösnek
teljes kártérítést kell kapnia? Semmiképpen sem lehet azt mondani, hogy az egyszer megítélt
szabadságot vissza lehet vonni.
15. Nézzük meg, hogy azoknak, akik megkapják a szabadságukat, jelen kell-e lenniük vagy
sem. És mivel a szabadság alapján megítélt vagyontárgyakat a beleegyezésük nélkül is meg
lehet adni nekik, ez a távollétükben is megtörténhet.
16. De mi van akkor, ha némelyikük jelen van, mások pedig nincsenek? Nézzük meg, hogy a
távollévők jogosultak lesznek-e a szabadságukra. Azt lehet mondani, mint abban az esetben,
amikor egy birtokba lépnek, hogy azok is szabaddá válnak, akik távol vannak.
17. Ha a szabadság egy bizonyos napon megadatik, meg kell várnunk, amíg eljön az a nap?
Úgy gondolom, hogy ezt kell tennünk; ezért a tulajdonjogot nem adjuk meg az időpont előtt.
De mit kell tenni, ha a szabadságot feltételhez kötve adták meg? Ha egyes
szabadságadományok abszolút, mások pedig feltételesen történtek, akkor a tulajdont azonnal
meg lehet ítélni. Ha azonban az összes szabadságadás feltételes volt, akkor mit kell mondani?
Meg kell-e várni, amíg a feltétel teljesül, vagy azonnal meg kell adni a tulajdont, hogy a
szabadságot csak akkor adjuk meg, ha a feltétel teljesült? Az utóbbi vélemény az előnyösebb.
Ha tehát a tulajdont megítéltük, és a szabadságot közvetlenül adtuk meg, akkor azt azonnal
megszerezzük; ha egy bizonyos időpontban adjuk meg, akkor akkor akkor fogjuk
megszerezni, amikor az az időpont elérkezik; ha feltételes, akkor akkor akkor fogjuk
megszerezni, amikor a feltétel teljesül. Az sem ésszerűtlen, hogy amíg az a feltétel, amelytől a
szabadság megadása függ, függőben van, addig az Alkotmány akkor is alkalmazandó, ha a
szabadság megadása feltételes volt. Mert azt kell mondani, hogy ahol a szabadságra kilátás
van, ott a tulajdont akkor kell megadni, amikor erre a legkisebb alkalom is fennáll, ha ez a
hitelezők vesztesége nélkül megtehető.
18. Ha a rabszolga, aki a szabadságot azzal a feltétellel kapja meg, hogy tíz aurei-t kell
fizetnie akár az örökösnek, akár valakinek, akit nem említenek, akár a hagyatékra jogosultnak,
felmerül a kérdés, hogy a rabszolga megkaphatja-e a szabadságát? A jobb vélemény szerint a
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pénzt annak a személynek kell kifizetni, akinek a hagyatékot ítélték, mivel a feltétel látszólag
rá szállt át. Az azonban bizonyos, hogy ha arra utasították, hogy azt az örököstől eltérő
személynek fizesse ki, akkor azt a kijelölt személynek kell kifizetni.
19. Ha a rabszolgák egy tröszt feltételei szerint kapták meg szabadságukat, nem válnak
azonnal szabaddá, amint a hagyatékot megítélik, hanem a tröszt által rájuk hagyott
szabadságukat megkaphatják; vagyis annak a személynek kell őket manumitálni, akinek a
hagyatékot megítélik.
20. A császár szándéka szerint a hagyatékot csak akkor lehet megítélni, ha a hitelezőknek
elegendő biztosítékot nyújtanak az egyes hitelezőknek járó teljes összeg kifizetésére. Ezért
megfelelő biztosítékot kell nyújtani. Mit jelent a "megfelelő" kifejezés? Azt jelenti, hogy
biztosítékot vagy zálogot kell adni. Ha azonban a hitelező bízik az ígérőben, anélkül, hogy az
kezességet nyújtana, a biztosítékot elegendőnek kell tekinteni.
21. Milyen módon kell biztosítékot nyújtani a hitelezőknek ? Egyenként kell-e azt megadni
nekik, vagy egy, az összes hitelező által, mindenki nevében kijelölt személynek? A bírónak
össze kell hívnia a hitelezőket, és ki kell jelölnie közülük valakit, akinek az összes hitelező
nevében biztosítékot kell nyújtani.
22. Lássuk, hogy a hagyaték megítélése előtt kell-e biztosítékot adni a hitelezőknek, vagy ezt
azzal a feltétellel kell-e megtenni, hogy biztosítékot nyújtanak? Úgy gondolom, hogy
elegendő lesz, ha mindaz, amit az Isteni Márk alkotmánya előír, szerepel a végzésben.
23. A teljes összeg alatt a tőkét és a kamatokat is érteni kell.
24. Az alkotmányból kiderül, hogy kinek a felszabadítottjai lesznek azok, akiket
felszabadítanak, így azok, akik közvetlenül kapják meg a szabadságukat, az elhunyt
felszabadítottjai lesznek; kivéve, ha az, aki azt követeli, hogy a hagyatékot csak neki ítéljék
oda, azt kívánja, hogy ez úgy történjék, hogy a közvetlenül felszabadítottak a saját
felszabadítottjai legyenek.
25. Azokat, akik a felszabadítottjaivá kívánnak válni, neki kell-e manumitálnia, vagy a birtok
odaítélésekor meg kell-e említenünk, hogy azt azzal a feltétellel ítélik oda, hogy a
szabadságukat közvetlenül megkapó rabszolgák az ő felszabadítottjaivá válnak? Úgy
gondolom, hogy ezt a véleményt el kell fogadni és a határozatban ki kell mondani, és az
alkotmány feltételei is lehetővé teszik ezt.
26. Ha egy serdülőkorú rabszolga megszerzi szabadságát, a gyámságra az jogosult, akinek a
birtokot ítélték.
27. Ha az elhunyt megbízta az örökösét, hogy egyes, más tulajdonában lévő rabszolgákat
manumitáljon, akkor mondhatjuk-e, hogy az alkotmány alkalmazandó, vagy valóban nem lép
hatályba? A jobbik vélemény szerint van alapja az alkalmazásának, mert az a személy, akinek
a hagyatékot ítélték, kénytelen lesz megvásárolni a rabszolgákat, és a prétortól szabadságot
kapnak.
28. Ha nem az örököst, hanem az örökösöket terheli a rabszolga manumitálása, akkor az
alkotmány nem alkalmazható, mert mivel a hagyaték nem esedékes, a szabadság megadása
sem lehet esedékes? A jobb vélemény szerint ugyanez az előny érvényesül, mivel az
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alkotmány szándéka általában véve az, hogy a szabadságot mindenkinek megadja, aki
jogosult rá, ha a hagyatékot bejegyezték.
29. Ugyanez az alkotmány rendelkezik arról, hogy ha a kincstár megszerzi a birtokot, akkor is
meg kell adni a szabadságot. Ha tehát a vagyon tulajdonos nélkül marad, mert a kincstár vagy
elutasította, vagy átvette, az alkotmány továbbra is érvényes. Ha azonban a kincstár más
módon jut hozzá, nyilvánvaló, hogy az alkotmány nem lesz alkalmazható. Ezért, ha egy légió
tulajdonosa nélkül maradt vagyon a kincstárhoz kerül, ugyanezt a véleményt kell elfogadni.
30. Hasonlóképpen, ha egy húszéves kiskorú hagyja örökül a szabadságot, azt mondjuk, hogy
a rabszolga nem lesz jogosult rá, kivéve, ha a kiskorú azt bizalmi vagyonkezelésben hagyta. A
rabszolga azonban jogosult lesz rá, ha a kiskorú még életében manumitálja őt, feltéve, hogy
erre jó okot tud adni.
31. Érvényes lesz-e a szabadság megadása és a hitelezők becsapása olyan örökhagyó által, aki
halálakor nem volt fizetőképes, ha a megadás érvényes? Ha a kincstár nem jut hozzá a
hagyatékhoz, a szabadság megadása talán érvényes lesz, mert a hitelezőknek felajánlják
mindazt, ami a hitelezőknek jár. Ha azonban a hagyatékra már rátették a kezüket, akkor nem
lesz érvényes. Nyilvánvaló, hogy ha a kincstár megszerzi a hagyatékot, akkor jobb alapja lesz
annak, hogy a szabadság megadása nem lesz érvényes. Mert bárki, aki szigorúan betartja az
alkotmány feltételeit, azt mondhatja, hogy csak magát hibáztathatja, aki azt kívánta, hogy a
birtokot azzal a feltétellel ítéljék oda neki, hogy a szabadságadás érvényesnek tekintendő. Ha
azonban valaki a hagyaték elfogadásakor alkalmazandó szabályt követné, a közvetlen
szabadságadás semmis, ha az örökhagyó szándéka csalárd volt, és ennek következtében a
hitelezők becsapták; és a bizalmi vagyonkezelői jog alapján történő szabadságadás sem lesz
érvénytelen, ha ezáltal a hagyaték hitelezőit becsapják.
32. Ha egy vagyon nem az államkincstárra szállt, és azt a szabadság megőrzése céljából
ítélték el, megszerezheti-e azt az államkincstár utólag? A jobb vélemény szerint nem teheti
meg. Nyilvánvaló, hogy ha a kincstár tisztviselőit előzetesen nem értesítették, és a hagyatékot
a szabadság megőrzése céljából ítélték oda, meg kell vizsgálni, hogy van-e alapja az
alkotmány alkalmazásának. Ha a hagyaték olyan állapotban van, hogy azt a kincstárnak el kell
fogadnia, akkor az odaítélésnek nem lesz hatása; ha azonban nem, akkor van alapja.
33. Sőt, akinek a tulajdonjogot megítélték, azt a pretoriánus ediktum szerinti birtokoshoz kell
hasonlítani; és ennek megfelelően megilletik az elhunytat megillető temetkezési jogok.
34. Ismét lássuk, hogy azt a személyt, akinek a hagyatékot ítélték oda, a hitelezők perelhetik-e
örökösként, vagy csak az általa nyújtott kötelezvény alapján. A jobb vélemény az, hogy csak
az óvadék alapján perelhető.
35. Ha egy birtokot két vagy több személynek ítélnek oda, akkor a birtokot és a
felszabadítottakat közösen birtokolják, és jogosultak lesznek egymás ellen felosztási keresetet
indítani.
14. Paulus, Az ediktumról, LVII. könyv.
Ami a bizalmi jog alapján adott szabadságot illeti, ha a praetor az örökös távollétében úgy
dönt, hogy a rabszolga jogosult volt a szabadságra, akkor azzá válik, és az elhunyt szabad
embere lesz, ha az ő rabszolgája volt, vagy az örökösé, ha az utóbbihoz tartozik. Sőt, ha az
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örökös utód nélkül hal meg, a szenátus Hadrianus idején úgy rendelkezett, hogy a rabszolga
szabadsága megmarad.
15. Ugyanez, Az ediktumról, LX. könyv.
Az örökhagyó tíz aurei-t hagyott hátra, és az örökhagyónak meg kellett vásárolnia Stichust, és
meg kellett szabadítania őt. A falcidiai törvényt kell alkalmazni, és a rabszolga nem
vásárolható meg tíz aurei alatt. Egyes hatóságok úgy vélik, hogy az örökhagyó jogosult a
hagyaték háromnegyedére, és nem kötelezhető a rabszolga megvásárlására. Úgy vélik
továbbá, hogy még akkor sem kötelezhető a rabszolga manuitására, ha az örököst arra kérték,
hogy saját rabszolgáját manuitálja, és csak a hagyaték háromnegyedét kapja meg. Lássuk,
hogy ebben az esetben nem kellene-e más véleményt elfogadni. Vannak olyan hatóságok,
amelyek szerint az örökhagyónak először is kötelezni kell az örökséget, hogy vállalja a
rabszolgát, és megvásárolja azt, ha csak a hagyaték háromnegyedét kapja meg. Ha azonban
hajlandó visszaadni, amit kapott, akkor lássuk, hogy meg kell-e őt hallgatni. Az örököst
kötelezni kell a teljes tíz aurei kifizetésére, éppúgy, mintha az örökhagyó kifejezetten úgy
rendelkezett volna, hogy a hagyatékot teljes egészében ki kell fizetni.
16. Ulpianus, Az ediktumról, LXIII. könyv.
Ha valakire száz aurei-t hagynak azzal a feltétellel, hogy az örökhagyó megvásárolja és
manumitálja a más tulajdonában lévő rabszolgát, és amikor az örökös vagyonát eladják, az
örökhagyó csak egy részét követeli a hagyatéknak és nem az egészet, nem kaphatja meg,
hacsak nem ad biztosítékot a rabszolga manumitálására; feltéve, hogy az általa megszerzendő
rész értéke eléri a rabszolga árát, és annak gazdája kész eladni őt ezen az áron; ellenkező
esetben a hagyatéki jogosultat a rosszhiszeműségre alapított kivétel kizárja.
17. Pomponius, Plautiusról, VII. könyv.
Ha egy olyan személyt, akire ezer sesterciát hagynak, azzal bíznak meg, hogy egy húszat érő
rabszolgát manumitáljon, nem lehet arra kényszeríteni, hogy teljesítse a szabadságot a bizalmi
jog alapján, ha nem fogadja el a hagyatékot.
18. Marcellus, Digest, XV. könyv.
Ha egy örököst azzal bíztak meg, hogy ne engedje, hogy egy bizonyos rabszolga más
tulajdonába kerüljön, a rabszolga az elidegenítést követően azonnal eljárást indíthat
szabadságának követelése iránt. Ha azonban az elidegenítés nem önkéntes, hanem az
örökhagyó valamely cselekménye miatt van rá szükség, akkor valószínű, hogy a bizalmi
vagyonkezelést nem szabad végrehajtani, mivel az elhunytnak feltehetően nem volt ilyen
jellegű elidegenítésre szándéka.
19. Ugyanaz, Digest, XVI. könyv.
Egy bizonyos ember a következő rendelkezést tette a végrendeletébe: "Nem kívánom, hogy
rabszolgáimat, így és így és így és így, eladják". Ezért, ha nem kívánta, hogy eladják őket, és
azt akarta, hogy ha eladják őket, akkor szabadok legyenek, akkor a szabadságukat meg kell
adni nekik; mert a szabadságot úgy tekintik, hogy a rabszolgára hagyta a következő záradék:
"Nem kívánom, hogy Szo és Szo senki másé legyen, csak ti". Ennek megfelelően tehát, ha az
örökös bármilyen módon megpróbálná eladni a rabszolgát, az azonnal követelheti a
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szabadságát, és ha az örökös megvásárolná őt, hogy megakadályozza a szabadság
megszerzését, az semmit sem ér, mert a feltétel teljesült.
20. A szabadságra jogosult rabszolgát eladták. Ha az örökös hajlandó a manumitációra, akkor
nem lesz szükség arra, hogy a magát eltitkoló vevőt a jelenlegi örökössel együtt bíróság elé
állítsák, mivel a rabszolga a szenátus rendeletére hivatkozva a végrendelet alapján elnyerheti
szabadságát.
21. Egy rabszolga, akinek a szabadságára bizalmi vagyonkezelői jog alapján joga volt,
megengedte, hogy a nem fizetőképes örökös jóhiszemű vevőre ruházza át magát. Ön szerint
lehet-e keresetet indítani e manumált rabszolga ellen, ugyanúgy, mint abban az esetben, ha
egy szabad ember megtévesztette a vevőjét azzal, hogy rabszolgának tettette magát? Én
azonban hajlamos vagyok azt hinni, hogy az eladó ellen jogszerűen lehet keresetet indítani,
mivel az eset hasonlónak tűnik ahhoz, mint amikor egy rabszolga bizonyos feltételek mellett
jogosult szabaddá válni, és ezt egy nappal azelőtt hagyta, hogy végrendelettel elnyerte volna a
szabadságát.
Modestinus, Különbségek, I. könyv.
A gyámhatóság nem adhat szabadságot egy rabszolgának a gyámhatóság felhatalmazása
nélkül.
Ugyanez, a manumíciókról.
Amikor Firmus Titianus három rabszolgát hagyott örökül, akik tragédiák voltak, és
hozzátette: "Megbízlak, hogy ne engedd, hogy más rabszolgái legyenek", Antoninus császár
egy rescriptumban kijelentette, hogy mivel Titianus vagyonát elkobozták, a rabszolgákat
nyilvánosan ki kell bocsátani.
A rabszolga manumitálására az örököst és az örököst is meg lehet bízni, és ha a rabszolga a
manumitálás előtt meghal, akkor az örököseinek kell ezt megtenniük.
Az isteni Antoninus és Pertinax egy rescriptumban kimondta, hogy amennyiben egy birtokot
a kincstár azért követelt, mert titkos rendelkezés volt arról, hogy azt olyan személynek adják
át, aki nem képes azt megkapni, akkor minden közvetlenül vagy bizalmi alapon adott
szabadságadományt végre kell hajtani.
Ugyanaz, Szabályok, IX. könyv.
Ha egy terhes rabszolganő késedelmet szenved, és nem az ezzel a feladattal megbízott
személy szándéka miatt, hanem véletlenül nem szabadul meg, a gyermeke nem lesz szabad;
de az a személy, akinek meg kellett volna szabadítania az említett rabszolgát, köteles lesz a
gyermeket az anyjának átadni, hogy az általa nyerje el a szabadságát.
Ugyanaz, Vélemények, X. könyv.
Lucius Titius, miután végrendelkezett, feleségét, Seiát és közös lányukat, Titiát, egyenlő
arányban örökösökké nevezte ki a vagyonából. Egy másik helyen így szólt: "Azt kívánom,
hogy rabszolgám, Eros, akit Psyllusnak is hívnak, szabad legyen, ha feleségem beleegyezik".
Mivel tehát Seia, Lucius Titius felesége, megtagadta, hogy elfogadja a hagyatékból való
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részesedését, amely a csere értelmében lányára, Titiára szállt, kérdezem, hogy a fent említett
záradék alapján vajon Eros, akit szintén Psyllusnak hívtak, jogosult lesz-e a szabadságára.
Modestinus azt válaszolta, hogy Eros jogai nem sérültek, mivel az örökhagyó felesége nem
fogadta el a hagyatékot. Azt is kérdezem, hogy a felesége, Seia, aki nem lépett be a
hagyatékba, jogosan ellenkezhetett-e Erosszal, amikor az a szabadságát követelte ?
Modestinus azt válaszolta, hogy Seia beleegyezésének megtagadása nem járna semmiféle
erővel vagy hatással.
Ugyanez, Pandekták, V. könyv.
Az a személy, akit megbízás alapján megbíznak egy rabszolga felszabadításával,
semmiképpen sem ronthatja az említett rabszolga állapotát; ezért nem adhatja el időközben
másnak, hogy az, akinek eladta, felszabadíthassa; ha pedig átadja a rabszolgát, kénytelen lesz
megvásárolni és felszabadítani; mert néha a rabszolgának érdeke, hogy inkább egy öreg
ember szabadítsa fel, mint egy fiatal.
Licinius Rufinus, Szabályok, V. könyv.
A szabadságot bizalmi vagyonkezelés keretében is lehet adni, sőt, még nagyobb mértékben,
mint amikor közvetlenül adományozzák, mivel bizalmi vagyonkezeléssel nemcsak a saját
rabszolgáknak, hanem más rabszolgáinak is adható, feltéve, hogy a köznyelvben használatos
szavakat használnak, amelyekkel az örökhagyó szándéka egyértelműen kifejezhető.
Claudius, Scaevola Digestájáról, XXI. könyv.
A szabadságot jogilag a következő módon adják meg a tröszt által: "Amikor úgy gondolod,
hogy megfelelőnek találod, hogy manumitáld őt".
Scaevola, Digest, XXIII. könyv.
Egy végrendeletbe a következő rendelkezést illesztették be: "Pamphilus legyen szabad, ha
ügyeimet rendesen intézi". Mivel az örökhagyó néhány évvel e végrendelet megtétele után
meghalt, és Pamphilus magatartására nem volt ok a panaszra, ami a pártfogóját illeti,
felmerült a kérdés, hogy a végrendelet alapján jogosult-e a szabadságára. A válasz az volt,
hogy az említett esetben semmi sem akadályozta meg abban, hogy azt megkapja.
Ugyanez, Digest, XXIV. könyv.
Egy asszony, miután férjét örökösévé nevezte ki, bizalmi szerződéssel felszabadította
rabszolgáit, akik között ott volt Stichus, férje intézője. Miután a rabszolgák megjelentek a
tartomány kormányzójánál, hogy szabadságukat elnyerjék, amíg gazdájuk távol volt, akinek
jó oka volt rá, és a tartomány kormányzója úgy döntött, hogy a rabszolgák jogosultak a
szabadságra, felmerült a kérdés, hogy lehet-e eljárást indítani Stichus ellen, hogy kötelezzék
őt, hogy számot adjon a gondnoki tevékenységéről. A válasz az volt, hogy ez nem lehetséges.
Egy férfi hozományt és jelentős egyéb vagyont hagyott a feleségére, és megbízta, hogy a
bíróság előtt tegye szabaddá Aquilinust, a saját rabszolgáját. Az asszony ezt megtagadta, mert
a rabszolga az ő egyéni tulajdona volt. Kérdezem, hogy jogosult volt-e a szabadságára. A
válasz az volt, hogy ha a feleség nemcsak a hozományát fogadta el, hanem a végrendeletben
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ráhagyott egyéb vagyont is, akkor a bizalmi jog alapján kötelezhető Aquilinus
manumitálására, és ha a rabszolga szabaddá válik, követelhet mindent, amit rá hagyott.
Pomponius, Episztolák, VII. könyv.
Julianus azt állítja, hogy ha egy örökös, akit a szenátus trebelliánus rendelete alapján a
rabszolga manumitálására köteleztek, átruházza a birtokot, kötelezhető a rabszolga
manumitálására; ha pedig eltitkolja magát, vagy valamilyen nyomós okból távol marad, a
prétornak megfelelő indoklás után a szenátusnak az ilyen esetekre vonatkozó rendeleteivel
összhangban kell döntenie. Ha azonban az a kedvezményezett, akire a birtokot átruházták, az
említett rabszolgát őrizetbe vette, ő maga is manumitálhatja; és vele kapcsolatban
ugyanazokat az alakiságokat kell betartani, mint általában a vevőkkel kapcsolatban. Úgy
gondolja, hogy ez igaz? Én magam, akit a tudás megszerzésének vágya hajt, hetvennyolc éve
a következő mondást tartom a legjobb életszabályként, amelyet mindig szem előtt tartok: "Ha
fél lábbal a sírban leszek, még mindig örülni fogok, ha tanulhatok valamit". Aristo és
Octavenus nagyon helyesen állapítják meg, hogy a szóban forgó rabszolga nem képezi a
vagyonkezelői szerződés tárgyát képező vagyon részét, mivel az örökhagyó, amikor az
örököst arra kérte, hogy manumitálja őt, úgy tűnik, nem azt tartotta szem előtt, hogy átadja őt
a kedvezményezettnek. Ha azonban az örökös tévedése miatt kerülne átadásra, Julianus
véleményét kell elfogadni.
Papinianus, Kérdések, XIX. könyv.
"Azt kérem, hogy Stichus ne legyen más rabszolgája." A császár úgy döntött, hogy a
szabadságot e záradék alapján bizalomból adják meg: mert mi áll jobban szemben a
rabszolgasággal, mint a szabadság ? A szabadságot azonban az örökös halála után nem
tekintik megadottnak. Ebből az következik, hogy ha az örökös még életében elidegeníti a
rabszolgát, azonnal követelheti szabadságát, és ha az örökös megvásárolja, ez nem akadálya
annak, hogy szabaddá váljon, hiszen a feltétel már teljesült. Ezt a szabályt akkor is el kell
fogadni, ha az örökös általi elidegenítés nem volt önkéntes, és az sem állítható ezzel szemben,
hogy az elidegenítést nem maga az örökös végezte; mert az eset hasonlít a feltételesen
szabaddá váló rabszolga esetéhez, ahol a feltétel bizonyos mértékig már teljesült.
Ugyanaz, Kérdések, XXII. könyv.
Ha egy földterületet és tíz aurei összeget hagynak egy örökösre az egyik rabszolgája ára
helyett, azzal a feltétellel, hogy az említett rabszolgát manumitálja, és ő elfogadja a föld
örökbeadását, de a pénz hagyatékát elutasítja, hogy elkerülje a falkai törvény hatását,
kötelezhető arra, hogy azt a falkai törvényből eredő csökkentéssel együtt elfogadja, és a
rabszolgának a bizalom feltételei szerint szabadságot adjon, ha egyszer elfogadta a föld
örökbeadását.
Egy örökhagyó, akinek három rabszolgája volt, megbízta két örökösét, hogy az említett
rabszolgák közül kettőt, akiket kiválasztanak, szabadon engedjenek. Mivel az egyik örökös
nem jelent meg, a másik megemlítette a két rabszolgát, akiket ki akart szabadítani.
Elmondható, hogy azok felszabadultak és elnyerték szabadságukat, mintha csak a jelenlévő
örökösnek lett volna joga felszabadítani őket. Ha azonban az egyik rabszolga meghalna, és az
örökös valamilyen oknál fogva távol maradna, vagy az, akitől a kérés elhangzott, nem
rendelkezne beszédképességgel, akkor megállapítható, hogy a két túlélő rabszolga a praetor
rendelete alapján szabaddá válik.
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Ha a szabadság megadásával megbízott vagyonkezelő jó és elégséges okból hiányzik, vagy
eltitkolja magát; vagy ha több örökös van, akik közül egyesek jelen vannak, mások pedig jó
okból hiányoznak; és még mások azért nem jelennek meg, hogy elkerüljék a bizalom
végrehajtását; vagy a szabadság megadásával megbízott örökös nem él; vagy a megfelelő
örökös visszautasítja a hagyatékot; a prétornak el kell döntenie, hogy a rabszolga Lucius
Titius végrendeletében meghatározott bizalom alapján jogosult a szabadságra. A szenátus
egyik rendelete kifejezetten kimondta, hogy bár nem lehet kétséges vagy homályos, hogy a
rabszolga kinek a szabadsága lesz, a praetornak kell eldöntenie, hogy az örökösök közül
melyik hiányzott alapos okból, és melyik nem jelent meg a bizomány teljesítésének
megakadályozása céljából.
Ugyanő, Vélemények, IX. könyv.
A bizalmi vagyonkezelői jog alapján biztosított szabadság nem halasztható el azzal az
ürüggyel, hogy a rabszolga ellopott valamit, ami a birtokhoz tartozik, vagy helytelenül kezelte
annak ügyeit.
A trebelli szenátusi rendelet értelmében a birtokot átruházó örökös örökös kötelezhető arra,
hogy szabadságot adjon egy rabszolgának, ha a bizalmat a korábbi örökös nem teljesítette, ha
a manumitálandó rabszolga őt választja pártfogójául.
Véleményem szerint egy fiú, aki katona, vagy aki a hadseregben szolgált, és aki elfogadta az
apja által létrehozott megbízást, amely arra kötelezi, hogy felszabadítsa a peculium castrense
részét képező rabszolgát (a vád szerint ezt a törvényes fiainak kell megtenniük) ; ha ő lesz
apja örököse, akkor kényszeríthető a rabszolga felszabadítására, mert az elhunyt azt hitte,
hogy saját rabszolgáját engedi szabadon, miután a fiának adta. Utóbbit nem kényszerítheti
testvére, aki a rabszolga tulajdonosának társörököse, hogy a rabszolga árának egy részét
fizesse ki neki, mivel ez ellentétes lenne az apa akaratával; és e tévedés miatt nem lehet a
többi vagyontárgyat, amelyet az apa a fiának adott, amikor az a hadseregbe indult, az apai
felügyelet alatt maradt testvér javára járulékba vonni; mivel az említett fiú, aki a többi
törvényes örökös között szerepel, megtarthatja a peculium castrense-t mint elsőbbségi
örökséget.
Ha a szabadságot egy bizalmi vagyonkezelői szerződés alapján adják meg, és egy fiút bíznak
meg annak végrehajtásával, miután elér egy bizonyos életkort, és ő meghal, mielőtt elérné ezt
a kort, a szabadságot a rabszolgának az előírt időben az örökösnek kell megadni; de
megállapították, hogy ez a határozat, amely csak egy adott esetre vonatkozik, nem terjed ki
másfajta bizalmi vagyonkezelői szerződésekre.
Az örökhagyó azt kívánta, hogy a fia öt év elteltével adjon ki egy rabszolgát, ha a rabszolga
ez idő alatt minden nap fizet neki egy bizonyos összeget. A rabszolga két év elteltével
megszökött, és nem fizette meg a pénzt. A bíróság úgy ítélte meg, hogy a feltétel nem
teljesült. Ha azonban a fiú, aki az örökös volt, vagy annak gyámja úgy döntött, hogy a két év
alatt a rabszolga szolgálatait elfogadja a fizetés helyett, úgy ítélték meg, hogy ez nem
akadályozza a rabszolga szabadságát, mivel az örökös hibája, hogy a feltétel fennmaradó
részét nem teljesítette.
Ulpianus, Trösztök, V. könyv.
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Általánosságban azt mondjuk, hogy azok a személyek, akik pénzt hagyhatnak hátra bizalmi
vagyonkezelésben, ugyanígy hagyhatnak hátra szabadságot is.
A császár, az önkormányzat vagy bárki más rabszolgája számára hagyatékba adott
szabadságjog érvényes.
Ha a szabadságot a tröszt feltételei alapján az ellenség rabszolgájára hagyják, lehet-e azt
állítani, hogy az nem érvénytelen és nem hatálytalan? Talán valaki azt mondhatja, hogy az
ellenség rabszolgája méltatlan arra, hogy római polgár legyen. Ha azonban arra az esetre
hagyják rá, ha szövetségeseink közé kerül, mi akadályozhat meg bárkit is abban, hogy a
szabadság megadása érvényesnek tartsa?
Ha a szabadságot a bizalmi vagyonkezelői szerződés értelmében egy már szabad emberre
hagyják, és őt később rabszolgasorba taszítják, akkor követelheti a szabadságát, feltéve, hogy
az örökhagyó halálakor vagy valamely feltétel teljesítésekor rabszolga volt.
A szabadság jogszerűen hagyható egy még meg nem született rabszolgára.
Egy rabszolga nem számíthat a szabadságára, ha bányára ítélték. De mi van akkor, ha a
szabadságot egy bizalmi szerződés alapján hagyták meg neki, és a császár engedelmével
mentesült a bányák büntetése alól? Császárunk egy rescriptumában kijelentette, hogy nem
kerül vissza korábbi gazdája tulajdonába; de ebben az esetben nincs kimondva, hogy kihez
fog tartozni. Bizonyos, hogy ha a kincstár tulajdonába kerül, akkor számíthat arra, hogy a
bizalom alapján elnyeri szabadságát.
A bányákra ítélt nőtől fogant és született rabszolga a bizalmi jog alapján szabadságot kaphat.
Mi ebben a meglepő, hiszen az isteni Pius egy rezcriptumban kijelentette, hogy eladható
rabszolgának?
Amennyiben az örökhagyó azt kéri, hogy Stichus ne szolgáljon később rabszolgaként, úgy
ítélték meg, hogy a szabadságot úgy kell tekinteni, mintha azt bizalmi alapon adták volna meg
neki; mert aki azt kéri, hogy ne szolgáljon később rabszolgaként, azt úgy tekintik, hogy azt
kéri, hogy a szabadságát adják meg neki.
Ha azonban az örökhagyó kijelenti, hogy "nem idegenítheted el és nem adhatod el", ugyanez
a szabály alkalmazandó, feltéve, hogy ezt az örökhagyó azzal a szándékkal tette, hogy a
szabadságát megszerezze. Ha azonban a záradékot más szándékkal illesztette be (például
azért, mert azt tanácsolta az örökösnek, hogy tartsa meg a rabszolgát; vagy azért, mert meg
akarta büntetni és kínozni az utóbbit, hogy megakadályozza, hogy jobb gazdát találjon, vagy
más indítékkal tette ezt, mint hogy felszabadítsa), akkor azt kell mondani, hogy nem szabad
megadni neki a szabadságát. Ezt Celsus említi a Digestus huszonharmadik könyvében. Nem
annyira a bizalom feltételei, mint inkább az örökhagyó szándéka az, ami ilyen esetekben
általában szabadságot ad. Mivel azonban a szabadságot mindig megadottnak tekintik, az
örökösre hárul az örökhagyó ellentétes szándékának bizonyítása.
Ha valaki egy rabszolgának gyámot rendel, mert azt hiszi, hogy szabad, teljesen bizonyos,
hogy nem követelheti a szabadságát, és a gyámsághoz való jogát sem tarthatja fenn a
szabadság megadása miatt. Ezt tartja Marcellus a Digestus Tizenötödik Könyvében, és
Császárunk atyjával együtt egy rescriptumban is kimondta.
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Ha valaki közvetlenül egy elzálogosított rabszolgának ad szabadságot, bár a törvény szigorú
értelmezése szerint az adományozás semmisnek minősül; mégis, ha a szabadságot egy bizalmi
szerződés feltételei alapján hagyták meg neki, a rabszolga követelheti a felszabadulását ennek
alapján. Ugyanis a szabadságra átengedett kegyelem megköveteli, hogy a hagyatékot így
értelmezzük, és hogy a végrendelet szavai azt jelentik, hogy a szabadságot kell követelni,
éppúgy, mintha a rabszolga szabadságát egy trust feltételei alapján rendelték volna el. Hiszen
köztudott, hogy a törvény szigorú értelmezésével ellentétes dolgok közül sok mindent a
szabadság javára döntöttek el.
Megállapítást nyert, hogy a közvetlen vagy a bizalmi vagyonkezelői szerződés feltételeitől
függő szabad rendelkezés nem hajtható végre olyan végrendelet alapján, amelyet egy
posztumusz gyermek születése miatt megtörtek, amennyiben az örökhagyó nem bízta meg
törvényes örököseit a végrehajtással.
Ha valakit arra kérnek, hogy saját rabszolgáját vagy másnak a rabszolgáját manumitálja, és
az örökhagyó végrendelete alapján kevesebbet kap, mint a rabszolga értéke, akkor
megfontolandó kérdés, hogy kényszeríthető-e arra, hogy megvásárolja a máséhoz tartozó
rabszolgát, vagy manumitálja a sajátját. Marcellus azt mondja, hogy amint elfogadja a
hagyatékot, mindenképpen arra kényszerül, hogy manumumumálja a rabszolgáját. És
valóban, ez a mi gyakorlatunk, hiszen nem mindegy, hogy valakitől a saját rabszolgája vagy
egy máséhoz tartozó rabszolga manumitálását kérik. Ha a saját rabszolgájáról van szó, akkor
kénytelen lesz manumitálni, még akkor is, ha a kapott összeg nagyon csekély; de ha más
rabszolgájáról van szó, akkor nem szabad kényszeríteni, hogy manumitálja, hacsak nem tudja
megvásárolni az említett rabszolgát egy olyan összegért, amely megegyezik azzal, amit az
örökhagyó végrendelete alapján kap.
Ezért mondja Marcellus, hogy az is, akit örökösnek neveztek ki, kényszeríthető saját
rabszolgája manumitálására, ha a hagyatékból az adósság kifizetése után bármit is kap, de ha
semmit sem kap, akkor nem kényszeríthető erre.
Nyilvánvaló, hogy ha valakire kevesebbet hagytak, mint amennyit a rabszolga ér, de a
hagyatékot valamilyen okból megnövelték, akkor teljesen jogos, ha arra kényszerítik, hogy
megvásárolja a rabszolgát azzal az összeggel, amelyet a hagyatékból szerez; de nem lehet azt
mondani, hogy kevesebbet hagyott, mint amennyit a rabszolga ér, mivel a hagyatékát a
végrendelet miatt megnövelték. Ha ugyanis a késedelem miatt a termés vagy a kamatok
hozzáadódnak a bizalmi vagyonkezelői szerződés alapján hagyott összeghez, akkor úgy kell
tekinteni, hogy a szabadságot meg kell adni.
Ugyanezen elv alapján, ha a rabszolga árát csökkentették, úgy kell tekinteni, hogy a
rabszolga megvásárlására kell kényszeríteni.
Ha azonban a hagyaték csökkent, meg kell vizsgálni, hogy az, aki nagyobb hagyatékra
számított, kényszeríthető-e a rabszolga manumumumálására. Úgy gondolom, hogy ha kész
visszafizetni a hagyatékot, akkor nem lehet erre kényszeríteni, azon oknál fogva, hogy a
hagyatékot más kilátásokkal fogadta el, és az váratlanul csökkent. Ezért, ha kész visszaadni a
hagyatékot, meg kell engedni neki, hogy ezt megtegye, kivéve, ha az abból megmaradt összeg
elegendő a rabszolga árának kifizetésére.
De mi van akkor, ha valakit arra köteleznek, hogy több rabszolgát manumitáljon, és a
hagyatékba adott összeg megegyezik néhányuk értékével, de nem az összesével; kötelezhető-e

2008
arra, hogy néhányat manumitáljon? Úgy gondolom, hogy kötelezhető annyi rabszolga
manumummentálására, amennyit a hagyaték lehetővé tesz számára. De ki dönti el, hogy
melyiket manumitálja; a hagyatékosnak kell-e kiválasztania őket, vagy az örökösnek kell ezt
megtennie? Talán valaki nagyon helyesen mondhatja, hogy a végrendeletben megadott
sorrendet kell követni. Ha a sorrend nincs benne feltüntetve, akkor a rabszolgákat sorsolással
kell kiválasztani, hogy a praetor ne kerülhessen a gyanúba, hogy érdekből vagy jóindulatból
valamelyiknek kedvez; mert a döntését az egyes rabszolgák állítólagos érdemei
figyelembevételével kell meghoznia.
Hasonlóképpen azt is meg kell állapítani, hogy ha az örökhagyót arra kötelezik, hogy
vásároljon meg bizonyos rabszolgákat, és adja meg nekik a szabadságukat, és az e célra
hagyott pénz nem elegendő az összes rabszolga megvásárlására, akkor ebben az esetben
ugyanaz a szabály érvényesül, mint amit az előző esetben elfogadtunk.
Ha valakire hagyatékot hagynak, és arra kérik, hogy saját rabszolgáját manumitálja, és a
hagyatékot ruházza át rá, akkor a szabadságot meg kell-e adni a hagyaték feltételei szerint?
Egyes hatóságok kételyek merülnek fel e kérdésben, mert ha a hagyatéki jogosultat arra
kényszerítik, hogy a rabszolgának szabadságot adjon, akkor szükségszerűen köteles lesz a
bizalmi vagyonkezelést végrehajtani és a hagyatékot átruházni; és vannak olyan hatóságok,
amelyek szerint nem szabad erre kényszeríteni. Ha ugyanis rám hagynának egy hagyatékot, és
engem köteleznének arra, hogy azt azonnal átruházzam Titiusra, és egyben a bizomány
alapján adjam meg a szabadságot a rabszolgámnak, kétségtelenül azt kellene mondanunk,
hogy nem kényszerülhetek arra, hogy megadja neki a szabadságát, mert nem tekinthető úgy,
hogy kaptam volna valamit, ami az ő értékét helyettesíti. Nyilvánvaló, hogy ha egy bizonyos
idő elteltével a hagyaték kifizetésére köteleznének, akkor azt lehet mondani, hogy
kötelezhetnek arra, hogy a rabszolgát szabadon bocsátjam, ha időközben a hagyatékból
bármilyen hasznot szereztem.
Ha valakitől azt kérik, hogy halálakor adjon egy személynek egy földdarabot, egy másiknak
pedig száz aurei-t, akkor kénytelen lesz kifizetni azt, amit a föld hasznából gyűjtött, ha az
összeg megegyezik a bizalom által előírt összeggel; így ebben az esetben nem biztos, hogy a
bizalom alatt hagyott pénz, vagy a szabadság adománya jár.
Amikor a szabadságot törvényesen hagyják rá egy bizalmi vagyonkezelői szerződés feltételei
alapján, a feltétel olyan*, hogy a jog nem szűnhet meg sem adományozással, sem
haszonbérletbe adással; mert bárkinek a kezébe kerüljön is az a rabszolga, akinek a
szabadságát a bizalmi vagyonkezelői szerződés alapján meghagyta, a tulajdonosa kénytelen
lesz manumitálni őt. Ezt a császári alkotmányok gyakran kifejtették. Ezért az, akinek a kezébe
a rabszolga kerülhet, kénytelen lesz a bizalom alapján megadni neki a szabadságát, ha az, akit
erre felkértek, ezt előnyben részesíti; mert tágabb értelmezéssel megállapították, hogy még ha
a rabszolgának feltételesen hagyják is meg a szabadságot, és a feltétel fennállása alatt
elidegenítik, akkor is azzal az egyetértéssel idegenítik el, hogy a feltétel teljesülése esetén
szabad lesz. Ha azonban a rabszolga nem hajlandó a felszabadításra, hanem inkább attól a
személytől szeretné megszerezni a szabadságát, akit a felszabadításával bíztak meg, az isteni
Hadrianus és az isteni Pius egy rezcriptumban kimondta, hogy meg kell hallgatni. Az Isteni
Pius szintén egy rezcriptumban kimondta, hogy még akkor is meg kell hallgatni, ha már
manumitálták, és inkább annak a személynek a szabaddá válását választja, aki őt
felszabadította. Ha azonban a felszabadított bizonyítani tudja, hogy jogai a manumetálás
miatt, annak a személynek valamely cselekedete miatt, aki manumetálta, vagy más okból
sérülhetnek, vagy sérültek, akkor valamelyik konstitúcióval enyhítést kell neki adni, hogy
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állapota ne váljék kevésbé elviselhetővé, ami ellentétes lenne az elhunyt kívánságával.
Egyértelmű, hogy ha az elhunyt szándéka az volt, hogy a rabszolgát bárki, bárki manumitálja,
akkor azt kell mondani, hogy a fent említett alkotmányok nem alkalmazhatók.
Paulus, Trösztök, III. könyv.
Ha a rabszolgát eladó örökös meghal, anélkül, hogy örököst hagyna hátra, a vevő pedig még
élne, és a rabszolga az elhunyt, nem pedig a vevő szabad embere kívánna lenni, Valens úgy
döntött, hogy nem szabad őt meghallgatni, mert attól félt, hogy a vevő elveszíti mind az általa
fizetett árat, mind a szabad ember feletti jogait.
Ulpianus, Trösztök, V. könyv.
Ha valaki, akit arra kértek, hogy más rabszolgáját manumitálja, a rabszolgát halála vagy
vagyonának elkobzása miatt harmadik személynek adja át, úgy vélem, hogy meg kell
állapítani, hogy az alkotmányok alkalmazásának van alapja, hogy a bizalom által hagyott
szabadság állapota ne romoljon. Ha ugyanis valakit megbíznak azzal, hogy halálakor
manumitálja a rabszolgát, és ő meghal, mielőtt a rabszolga szabadságát átadná, úgy döntöttek,
hogy ez ugyanolyan, mintha a rabszolga szabadságát ő maga hagyta volna rá; hiszen a
szabadságot közvetlenül végrendeletében adhatta volna neki. Ebből az következik, hogy
valahányszor bárki, aki a szabadságát bizalmi vagyonkezelői jog alapján nyeri el, valaki más,
nem pedig az a személy, akit az elnyerésével megbízott, jogosult lesz az alkotmányok
előnyeire, és ugyanúgy kell tekinteni, mintha az adta volna el, akit erre felkértek; azon oknál
fogva, hogy a szabadság bizalmi vagyonkezelői jog alapján történő adományozását mindig
előnyben részesítik, és ha azt örökbe adják, nem szabad beleavatkozni, mivel az, akinek
adományozzák, időközben úgy tekintik, hogy szabadságát élvezi.
Ezért nyilvánvaló, hogy a mentességet meg kell adni ott, ahol a szabadságot bizalmi alapon
hagyják meg, és hogy minden késedelmet, amely ebből adódik, úgy kell tekinteni, mintha
magából az ügyből eredne, és annak a napnak a számításakor, amelytől kezdve a szabadságot
lehet követelni, a gyermekeket az anyjuknak kell adni, hogy manumitálják őket, ha ő
felszabadított rabszolga, és a gyermekek a szabadság követelésének napjától szabadon
születnek. Mert általában a bizalom alatt hagyott szabadságot túl későn követelik, vagy
egyáltalán nem követelik, az arra jogosultak hanyagsága vagy félénksége miatt; vagy azért,
mert nem ismerik jogaikat; vagy azoknak a tekintélye és rangja miatt, akik a bizalom
végrehajtásával vannak megbízva; ezek a dolgok nem állhatnak a szabadság megszerzésének
útjába. Ezért azt állítjuk, és így kell dönteni, hogy a gyermekek attól az időponttól kezdve
szabadnak születnek, amikor anyjukat késedelmesen felszabadítják a szolgaság alól; továbbá a
rabszolganő gyermekét attól az időponttól kezdve szabadnak kell tekinteni, amikor az
anyának joga volt szabadságát követelni, még ha ezt nem is tette meg. Nyilvánvaló, hogy a
huszonöt éves kiskorúaknak ilyen esetben meg kell adni a mentességet, és hogy minden
késedelmet úgy kell tekinteni, mintha az magából az ügyből eredne; mivel ugyanis az isteni
Severus alkotmányában elrendelték és megállapították, hogy ahol a kiskorúakra hagyott pénz
kifizetése késedelmet szenved, azt úgy kell tekinteni, mintha az magából az ügyből eredne,
még inkább indokolt, hogy ezt a szabályt alkalmazzák, amikor a szabadság megadásáról van
szó.
Egy bizonyos Caecilius, aki egy rabszolganőt adott zálogba, végrendeletében úgy
rendelkezett, hogy hitelezője követelésének kielégítése után a rabszolgát bizalmi jogon
szabadon bocsátja. Mivel az örökösök nem fizették ki a hitelezőt, az említett rabszolga később
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született gyermekeit eladta. Császárunk és atyja egy rescriptumban kijelentette, hogy az isteni
Pius által elhatározottaknak megfelelően a gyermekeket nem szabad megfosztani az őket
megillető szabadságtól, és miután az árat a vevőnek visszafizették, szabadokká kell válniuk;
éppúgy, mintha anyjukat már születésükkor manumitálták volna.
Császárunk és atyja egy rezcriptumban azt is kimondta, hogy ha a végrendeletet vagy a
kodicilt az örökhagyó halála után öt éven belül nem nyitották meg, és a rabszolganőnek
időközben gyermeke született, akkor azt az anyjának kell átadni, hogy szabadságot kapjon, és
nem maradhat rabszolgaságban a véletlen késedelem miatt.
Ebből a rendeletből, valamint az általunk említett, az isteni Pius által kihirdetett rendeletből
kitűnik tehát, hogy ezek a császárok nem akarták, hogy a szabadság megadásának véletlen
késedelme sértse egy olyan rabszolgától született gyermek jogait, akinek a szabadságot
bizalmi alapon adták meg.
Nem ez a helyzet azonban akkor, ha a szabadságot bizalmi vagyonkezelői jog alapján egy
serdülőkorú fiú helyébe lépő rabszolganőnek kell megadni, ha a gyermeket még a kiskorú
életében szülte, vagy ha szabadságát bizonyos idő elteltével vagy feltételesen kellett volna
megkapnia, és a gyermeket az idő lejárta vagy a feltétel teljesítése előtt szülte meg; mert az
említett gyermek nem lesz jogosult a szabadságra, mert a feltétel ebben az esetben más, mivel
a késedelem nem véletlen, hanem az örökhagyó akaratából következett be.
Ha egy rabszolgát bárkinek oly módon hagynak örökül, hogy a hagyatékot semmisnek
nyilvánítják, és ugyanennek a rabszolgának a szabadságot hagyják örökül egy bizalmi
vagyonkezelői szerződés alapján, felmerül a kérdés, hogy a szabadság megadása is
semmisnek tekintendő-e? És ha a rabszolga a szabadságát annak a személynek a bizalmi
vagyonkezelői feltételei alapján követeli, akinek a felügyelete alatt marad, ahol a hagyatékot,
amelyet annak a személynek hagytak, akit a manumitálással bíztak meg, semmisnek
nyilvánították, vagy ha magát a rabszolgát a fent említett módon hagyatékolták, vajon a
szabadságra vonatkozó hagyatékot nem kell-e érvénytelennek vagy hatálytalannak tekinteni.
Azt hiszem, azt kell mondani, hogy a szabadságnak a bizalmi vagyonkezelői jog alapján
történő megadása sértetlen marad, még akkor is, ha semmi sem jut annak a kezébe, akit a
rabszolga manumitálására kértek fel. Ennélfogva annak, aki a hagyatékot megszerzi, fel kell
szabadítania a rabszolgát, azon oknál fogva, hogy a bizalmi vagyonkezelői jog alapján
biztosított szabadság nem engedi meg, hogy akadályokba ütközzön.
A szabadságról szóló hagyaték esetében a szenátus egy rendelete, amelyet az isteni Traianus
idején, Rubrius Gallus és Caelius Hispo konzulátusa idején fogadtak el, a következő
könnyítést biztosít: "Ha a szabadság megadásával megbízottak a praetor idézése után
megtagadják a megjelenést, és a praetor a vizsgálat után úgy találja, hogy a rabszolgák
jogosultak a szabadságra, a törvény szerint ugyanolyan helyzetbe kerülnek, mintha
közvetlenül manumitálták volna őket." A praetor a szabadság megadásával megbízott
rabszolgáknak a törvény szerint ugyanolyan helyzetbe kell kerülniük, mintha közvetlenül
manumitálták volna őket.
A szenátus e rendelete azokra vonatkozik, akiket a szabadságjogok bizalmi jog alapján
illetnek meg. Ha tehát nem jogosultak rá, és a prétor határozata alapján csalárd módon
szerezték meg, a szabadságot a Szenátus e rendelete alapján nem adják meg. Ezt császárunk
és atyánk egy rescriptumban állapította meg.
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A prétor elé kell idézni azokat, akiknek kötelességük a szabadságot bizalmi jogon megadni,
de a szenátus rubriai rendelete csak akkor lesz érvényes, ha idézik őket. Ezért hirdetményben,
ediktumban vagy levélben kell őket idézni.
A Szenátus e rendelete mindazokra vonatkozik, akik rejtőzködnek, és akiknek a bizalom
alapján szabadságot kell adniuk. Ennélfogva, függetlenül attól, hogy ki a terhelt, akár az
örökös, akár bárki más, lesz alapja a Szenátus rendeletének alkalmazására; mert mindazok,
akik bizalmi jog alapján kötelesek szabadságot adni, olyan helyzetben vannak, hogy a
Szenátus rendelete rájuk is alkalmazható lesz.
Ezért, ha az örökös elrejtőzne, és az örökhagyó vagy a vagyonkezelő, akit arra kértek, hogy a
rabszolgának szabadságot adjon, jelen van, a szenátusi rendelet nem lép hatályba, és a
szabadság megadása megakadályozható; mert ebben az esetben feltételezzük, hogy az
örökhagyó még nem szerezte meg a rabszolga tulajdonjogát.
Paulus, Trösztök, III. könyv.
Ezért ebben az esetben a császárhoz kell fordulni, hogy a szabadság érdekeit figyelembe
lehessen venni.
Ulpianus, Trösztök, V. könyv.
Lesz-e alapja a szenátus rubriai rendeletének alkalmazására, ha egy rabszolgát, akinek a
szabadságát bizalmi vagyonkezelői jogon adományozták, a felszabadításával megbízott
személy elad, és a vevő eltitkolja magát, de a bizalmi vagyonkezelő megjelenik? Marcellus
azt mondja, hogy a rendelet alkalmazandó, mert az a személy, akit a rabszolga
felszabadításával bíztak meg, nincs jelen.
A következő szavak: "Megtagadja a megjelenést", nem feltétlenül követelik meg, hogy az,
akinek a szabadság megadása a feladata, elrejtőzködjön, mert ha nem így tesz, hanem csak
nem jelenik meg, a szenátus rendelete alkalmazandó.
Ugyanezt a szabályt kell betartani akkor is, ha több örököst bíznak meg a bizalmi
vagyonkezelői jog szerinti szabadság megadásával, és olyan határozatot hoznak, hogy
távollétükre nincs alapos ok.
A rabszolga szabaddá válik azoktól, akik jó okkal hiányoznak, valamint azoktól, akik
jelenlétükkel nem okoznak késedelmet a bizalom teljesítésében, mintha csak ők egyedül adták
volna meg neki a szabadságát.
Ha valaki, akit azzal bíztak meg, hogy egy nem a birtokához tartozó rabszolgát
manumitáljon, elrejtőzik, Aemilius Junius és Julius Severus konzulátusa idején a szenátus az
ilyen vészhelyzet esetére a következő rendeletet hozta: "Úgy határoztak, hogy ha azok közül,
akiket megbízás alapján megbíznak egy rabszolga szabadságának megadásával, bármi okból,
és a rabszolga a halála idején nem a kérvényező személyhez tartozott, és a megbízott nem
hajlandó megjelenni, a praetornak kell az ügyet megismernie, és ha megállapítást nyer, hogy a
rabszolgának joga van a manumitációra, és a manumitációval megbízott személy jelen van,
ennek megfelelően kell döntenie. És miután meghozta a döntését, a rabszolga helyzete jogilag
ugyanolyan lesz, mintha az a személy manumitálta volna, akit a bizalmi jog alapján ezzel
megbíztak".
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Úgy kell tekinteni, hogy a személyek nem alapos okból vannak jelen, ha távollétüknek nincs
illetéktelen oka; mivel elegendő, ha nem a rabszolga szabadságának megcsalása céljából távol
maradtak, hogy úgy tűnjön, hogy alapos okból hiányoznak. Nem szükséges azonban, hogy
valaki közügyek miatt legyen távol. Ezért, ha egy helyen van a lakóhelye, és egy másik
helyen kéri a szabadságot a bizalmi jog alapján, azt kell mondanunk, hogy nem szükséges,
hogy az, akiről azt állítják, hogy ő az, akitől a szabadság megadása jár, beidézésre kerüljön,
mert ha távolléte alatt megállapítást nyer, hogy a szabadságot meg kellene adni, akkor ítéletet
lehet hozni arról, hogy jó okból van távol, és nem veszíti el a jogait a felszabadítottja felett;
mert senki sem kételkedhet abban, hogy jogos okból van távol, aki a saját lakóhelyén
tartózkodik.
Paulus, Trösztök, III. könyv.
Ha egy rabszolgát elidegenítenek, miután olyan helyzetbe került, hogy a bizalmi jog alapján
fel kellene szabadítani, akkor az a személy, akinek időközben a tulajdonába került, köteles
lesz manumitálni őt. Ebben az esetben azonban nem tesznek különbséget aszerint, hogy a
távollétének jó oka van-e vagy sem, mert mindenesetre jogosult lesz a szabadságára.
Ulpianus, Trösztök, V. könyv.
Ha a prétor olyan határozatot hoz, hogy aki távol van, annak jó oka van rá, és már meghalt,
császárunk egy rescriptumban kijelentette, hogy a határozatot át kell ruházni az örökösére, és
hogy a törvény ugyanúgy vonatkozik rá, mintha a prétor úgy döntött volna, hogy ő maga jó
okból hiányzik.
Amennyiben a felszabadításra jogosult rabszolgák között volt egy csecsemő is, a szenátus
úgy döntött, hogy az egyikük életkora megakadályozza a többieket, akik a bizalom
értelmében jogosultak a szabadságra, hogy elnyerjék szabadságukat.
Ez a szabály akkor is alkalmazandó, ha csak egy örökös van kijelölve, és ő nem képes a saját
nevében beszélni.
Ha azonban a kiskorúnak gyámja van, és az nem hajlandó engedélyezni a szabadság
megadását, az Isteni Testvérek egy rescriptumban kimondták, hogy a rabszolga a bizalom
feltételei szerint ugyanúgy szabaddá válik, mintha a kiskorú maga adta volna ki a szabadságot
a gyámja felhatalmazása alapján; és hogy a kiskorú számára semmilyen hátrányt nem
okozhat, és a szabadság megadását semmiképpen nem sértheti, ha a rabszolga nem a szabaddá
vált embere.
Ezért minden olyan esetben, amikor egy gyermek nem képes saját magáért beszélni, és mégis
megbízás alapján szabadságot adnak neki, figyelembe kell vennünk a szenátusi rendelet
szellemét, amely még a megbízás végrehajtásával megbízott személy kiskorú örökösére is
kiterjed.
Ilyen körülmények között is a praetorhoz kell fordulni, annál is inkább, mert az isteni Pius
egyik rescriptuma úgy rendelkezik, hogy ha a bizalom teljesítésével megbízottak közül
egyesek jelen vannak, mások eltitkolták magukat, megint mások pedig valamilyen jó okból
távol vannak, és van egy csecsemő is, akkor a rabszolga nem lesz mindnyájuk szabaddá,
hanem csak a csecsemőé és azoké, akik jó okból távol vannak, vagy azoké, akik jelen vannak.
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Ha több örökös van kijelölve, és közöttük van egy, aki nem tud magáért beszélni, de akit nem
bíztak meg a rabszolga manumitálásával, a szabadság megadása nem veszíti el a hatályát
azért, mert a kiskorú nem tudja eladni a rabszolgából való részesedését a társörökösöknek.
Ebben az esetben a szenátus vitrusi rendelete alkalmazandó. Az isteni Pius azonban egy
Cassius Dexterhez intézett rescriptumában kijelentette, hogy az ügyet a következőképpen
lehet elintézni, nevezetesen úgy, hogy fel kell becsülni azon rabszolgák részeit, akiknek a
bizományi szerződés értelmében szabadságot adtak, azok valós értékén, majd utasítani kell a
rabszolgákat, hogy az ezzel a feladattal megbízott személyek manumitálják őket. Azok
azonban, akik manumetálták őket, ugyanúgy felelni fognak testvéreiknek és örököseiknek,
mintha a bíróságon ítéletet hoztak volna ellenük ezen a jogcímen.
Az isteni Pius egy rescriptumban egy elmebeteg személyre hivatkozva kijelentette, hogy a
bizalmi vagyonkezelői jog alapján biztosított szabadságot nem akadályozza a kijelölt örökös
állapota, ha azt állítják, hogy nem volt beszámítható; és ezért, ha megállapítást nyer, hogy a
szabadságot a bizalmi vagyonkezelői jog alapján törvényesen biztosították, olyan határozatot
kell hozni, amelyben ezt kimondják.
A süketnéma személynek ugyanúgy meg kell adni a mentességet, mint egy csecsemő
esetében.
Ha valaki úgy hal meg, hogy nem hagy hátra örököst vagy más olyan utódot, aki a
szabadságot biztosító bizalmat teljesíteni tudná, a szenátus úgy rendelkezett, hogy a prétorhoz
benyújtott kérelem alapján mentességet kell biztosítani.
Ha azonban egy megfelelő örökös visszautasítja a hagyatékot, a szenátus rendeletével
könnyítést kell nyújtani a bizalmi vagyonkezelői jog alapján szabadságra jogosult
személynek; bár nem mondható, hogy örökös nélkül halt meg, aki megfelelő örököst hagy
hátra, még akkor sem, ha visszautasítja a hagyatékot.
Ugyanez a szabály érvényesül akkor is, ha egy huszonöt éves kiskorú belép a szabadság
megadásával vádolt személy birtokába, és a birtok visszautasítása miatt teljes restitúciót kap.
Azt is meg lehet kérdezni, hogy a rabszolga kinek a szabad embere lesz; mert az alkotmány
értelmében ugyanúgy megszerzi a szabadságát, mintha akaratából szerezte volna. Így tehát az
elhunyt szabad emberévé válik, és nem annak, akit a bizalmi vagyonkezeléssel megbíztak.
Fennmaradt egy Marcus és Verus isteni rescriptum, amely kimondja, hogy ha a bizalom
végrehajtásával megbízottak egyike meghal anélkül, hogy utódot hagyna hátra, a másik pedig
valamilyen nyomós okból távol van, a rabszolga ugyanúgy jogosult a szabadságára, mintha
azt szabályszerűen az utód nélkül meghalt személy, vagy az, aki nyomós okból távol volt,
adta volna neki.
Egy nagyon szép kérdés merülhet fel; mégpedig az, hogy ha egy örökös utód nélkül hal meg,
a rabszolga megkaphatja-e a szabadságát, mielőtt biztos lenne, hogy nem jelenik meg egy
örökös vagy a praetoriánus ediktum szerinti birtokos, vagy amíg még kétséges (például amíg
a kijelölt örökös tanácskozik), hogy elfogadja-e a birtokot. A jobb vélemény szerint addig kell
várni, amíg nem bizonyos, hogy nem jelenik meg örökös.
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Antoninus császárunk egy rescriptumban kimondta, hogy a bizalmi jog alapján szabadságra
jogosult rabszolga nem kaphat semmit az örökös végrendelete alapján anélkül, hogy
szabadságát ne említenék.
Az Isteni Márk egy rescriptumban azt is kimondta, hogy a bizalmi alapon adott szabadságot
nem lehet érvényteleníteni vagy kedvezőtlenül befolyásolni azoknak az életkora, állapota,
mulasztása vagy késedelme miatt, akiknek gondoskodniuk kellett a végrehajtásról.
Bár a semmis kodicillummal tett szabadsághagyomány nem jár, mégis, ha az örökös a
kodicillumot érvényesnek tekintette, és annak alapján bármit is kifizetett, és azt kívánta, hogy
a rabszolgák a bizomány rendelkezései végrehajtása érdekében szabadok maradjanak,
Császárunk és Isteni Atyánk egy rezcriptummal kimondta, hogy jogosan jogosultak lesznek a
szabadságukra.
Paulus, Trösztök, III. könyv.
A szabadságot bizalmi vagyonkezelői jog alapján egy másik tulajdonában lévő rabszolga is
meg lehet adni, feltéve, hogy a rabszolga a gazdájával szemben végrendelkezési képességgel
rendelkezik.
Amikor egy végrendelettel meghalni készülő személy megbízta a fiát, hogy manumitáljon
egy bizonyos rabszolgát, és később egy posztumusz gyermek született tőle, az isteni atyák egy
rescriptumban kimondták, hogy mivel a rabszolgát nem lehet megosztani, mind a törvényes
örökösnek, mind a posztumusz gyermeknek manumitálnia kell.
Az a személy, akit megbízás alapján szabadsággal ruháznak fel, manumitálhatja a rabszolgát,
még akkor is, amikor tilos elidegeníteni.
Ha egy patrónus a végrendelet rendelkezéseivel ellentétesen szerez praetoriánus birtokot,
mert a felszabadítottja átadta őt, nem kényszeríthető arra, hogy eladja saját rabszolgáját, akit a
felszabadítottjai a manumitációra kértek tőle.
Ha az a személy, akihez a rabszolga tartozik, nem hajlandó eladni a rabszolgát annak
érdekében, hogy szabadon bocsátják, a prétornak nincs oka beavatkozni. Ugyanez a szabály
vonatkozik arra az esetre is, ha a rabszolgát az igazságos árnál magasabb áron kívánja eladni.
Ha azonban a gazda kész eladni rabszolgáját egy bizonyos összegért, amely első pillantásra
nem tűnik igazságtalannak, és az, akitől a manumumálásért kérték, azt állítja, hogy az ár
méltánytalan, a praetornak közbe kell avatkoznia, hogy a gazda beleegyezésével fizetett
igazságos ár után a vevő a rabszolgának szabadságot adhasson. Ha azonban a gazda hajlandó
eladni a rabszolgát, és ez utóbbi a manumitációt kívánja, az örököst kell kötelezni a
megvételére és a manumitációra; kivéve, ha a gazda azért kívánta a rabszolgát manumitálni,
hogy az ár behajtása érdekében pert indíthasson az örökös ellen. Ugyanígy kell eljárni, ha az
örökös eltitkolja magát. Ezt Antoninus császár is kimondta egy rescriptumában.
Marcianus, Trösztök, XV. könyv.
Ha a gazda kész elidegeníteni a rabszolgát, de nem hajlandó ezt megtenni, mielőtt
megelégszik az árral, nem szabad kényszeríteni, hogy felszabadítsa, nehogy ha ezt megteszi,
keveset vagy semmit se kapjon, ha az, akitől a felszabadítást kérik, fizetésképtelennek
bizonyul.
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Ha a rabszolga nem járul hozzá, sem a gazdának, sem másnak nem szabad megengedni, hogy
az ügyben eljárjon, mert az ilyen jellegű bizalom nem olyan, amellyel a gazda bármit is
megszerez; ellenkező esetben úgy tűnne, hogy a bizalom haszna csak őt magát illeti meg. Ez
akkor történhetne meg, ha az örökhagyó azt kívánná, hogy a rabszolgát többért vegyék meg,
mint amennyit ér, és manumitálják, mert akkor a gazda folytathatná a trust végrehajtását; mert
az ő érdeke lenne, hogy a rabszolga valódi értékén felül megkapja a többletet, amelyet az
örökhagyó elrendel neki; a rabszolgának pedig az az érdeke, hogy szabadságát biztosítsa.
Ez akkor fordul elő, ha az örököst vagy a hagyatékátvevőt arra utasítják, hogy egy
meghatározott pénzösszegért vásároljon meg egy bizonyos ingatlant, és azt másnak adja át;
ekkor ugyanis mind az ingatlan tulajdonosa, mind az a személy, akinek azt át kell adni,
eljárhat a megbízás teljesítésének kikényszerítése érdekében, mivel mindketten érdekeltek
ebben; a tulajdonos azért, hogy az örökhagyó által elrendelt áron felüli többletet megkapja, és
az a személy, akire az ingatlant hagyta, azért, hogy azt megszerezze.
Paulus, Trösztök, III. könyv.
Ha az elhunyt fiát arra kérik, hogy az apjához tartozó rabszolgát manumitálja, akkor azt kell
mondani, hogy a pretoriánus ediktum értelmében szabad emberként birtokolhatja, és
szolgálatokat róhat rá; mert ezt a patrónus fiaként megteheti, még akkor is, ha a rabszolga
közvetlenül kapja meg a szabadságát.
A szenátus rubriai rendeletének alkalmazása akkor is indokolt, ha a szabadságot feltételhez
kötik, feltéve, hogy a feltétel teljesítése nem magára a rabszolgára hárul. Az sem számít, hogy
a feltétel valaminek az adásából vagy megtételéből áll-e, vagy más esemény bekövetkezésétől
függ-e, mert az örökös mint az elhunyt fia elveszíti szabadságát, ha bármilyen akadályt gördít
a feltétel teljesítése elé, még akkor is, ha más módon szerezhet jogot a felszabadított ember
felett. Néha büntetést is elszenved, mert ha azt követeli, hogy a rabszolga szolgaságban
maradjon, vagy ha főbenjáró bűnnel vádolja, a végrendelet rendelkezéseivel ellentétben
elveszíti a praetoriánus birtokot.
Ha egy rabszolgát bárkire hagynak, akit azzal bíznak meg, hogy manumitálja, de nem
hajlandó elfogadni, akkor az illető kényszeríthető, hogy ezt megtegye, vagy pedig arra, hogy a
rabszolga által választott személyre ruházza át a jogait, hogy a szabadság megadása ne
semmisülhessen meg.
Pomponius, Trusts, III. könyv.
Ha az a személy, akire egy rabszolga felszabadítását bizalmi alapon bízták, nem akarja, a
rabszolgát nem szabad átadni neki a felszabadítás érdekében; hanem másnak is lehet a
felszabadítottja, mint annak, akitől a felszabadítást kérték.
Campanus azt mondja, hogy ha egy húszéves kiskorú kéri az örökösét, hogy a hozzá tartozó
rabszolgát manumitálja, a szabadságát meg kell adni; mert ebben az esetben a Lex Aelia
Sentia nem alkalmazható.
Egy rabszolgát Calpurnius Flaccusra hagytak, akit megbíztak, hogy manumitálja, és ha ő ezt
megtagadta, ugyanezt a rabszolgát Titiusra hagyták, akit szintén megbíztak, hogy
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manumitálja; ha pedig ő ezt nem tette meg, a rabszolgát szabadnak rendelték el. Sabinus
szerint a hagyaték semmis, és a rabszolga a végrendelet értelmében azonnal szabaddá válik.
Marcianus, Trösztök, XV. könyv.
Gaius Cassius véleményét nem fogadják el, mert ő úgy vélte, hogy a saját rabszolga
manumitálásának kötelezettsége nem róható az örökösre vagy a hagyatékátvevőre, ha a
rabszolga szolgálatai annyira szükségesek, hogy nem tudott tőlük eltekinteni; például ha a
rabszolga az intézője vagy a gyermekek tanítója volt, vagy ha megbocsáthatatlan bűnt
követett el. Ugyanis úgy tekintik, hogy az örökhagyó rendelkezett ezekkel a rabszolgákkal, és
a tulajdonosoknak joguk van visszautasítani a végrendeletet, de ha ez nem történik meg, akkor
az elhunyt akaratát kell teljesíteni.
Ugyanez, Trösztök, XVI. könyv.
Sem a csecsemők, sem az elmebetegek, sem az ellenség által ejtett foglyok, sem azok, akiket
a vallás vagy valamilyen tiszteletreméltó ügy, vagy valamilyen szerencsétlenség, vagy fontos
ügy, vagy az élet vagy a jó hírnév elvesztésének veszélye, vagy bármi ilyesmi tart vissza, nem
tartoznak a szenátus rubriai rendeletének hatálya alá; sőt, a kiskorúak, akiknek nincs gyámjuk,
és ha van is, sem ők, sem gyámjuk nem tartoznak a rendelet rendelkezései alá, ha a fent
említettek bármelyikéről van szó. Mert még ha az utóbbiak szándékosan tartózkodnak is a
hatalmuk gyakorlásától, nem hiszem, hogy gyámjukat meg kellene fosztani a szabadok feletti
jogaiktól, mert igazságtalan, hogy a gyámja - aki talán nem is fizetőképes - cselekedete miatt
a gyámot rossz érje, és csak azok tartoznak a szenátusi rendelet hatálya alá, akik a bizalom
rendelkezései szerint kötelesek szabadságot adni. Milyen utat kell tehát követni ? Az ilyen
személyeknek a Szenátus dasumi rendelete nyújt enyhítést, amely szerint a valamilyen alapos
okból hiányzókra való hivatkozással rendelkeznek, hogy a szabadságnak ne legyen akadálya,
és hogy a szabaduló feletti jogokat ne lehessen elvenni azoktól, akik nem vétkesek csalásban.
Ha a távollévő felet ügyvéd védi, akkor mindig úgy tekintik, hogy valamilyen alapos okból
hiányzik, és nem fosztják meg a szabadlábon lévő felet a jogaitól.
Nem lehet kifogást emelni egy olyan bíró hatásköre ellen, aki a szabadságnak egy bizalmi jog
alapján történő megadása ellen rendelkezik, személyes kiváltságra, vagy egy
önkormányzathoz vagy egy társasághoz, vagy bárki által viselt hivatalra, vagy az érdekelt
felek bármelyikének polgári állapotára hivatkozva.
Ulpianus, Trusts, VI. könyv.
Amikor egy abszolút szabadságot adományoznak egy olyan rabszolgának, aki állítólag a
gazdája ügyeit intézte, az isteni Márk egy receptben kijelentette, hogy ezt nem szabad
halogatni, hanem azonnal ki kell jelölni egy döntőbírót, aki a rabszolgát számadásra
kényszeríti. A rescriptum szavai a következők: "A méltányosabb eljárásnak tűnik, ha
Trophinusnak a bizalom alapján azonnal megadjuk a szabadságot, mivel megállapítást nyert,
hogy azt a számadás feltétele nélkül adományozták. Az sem lenne humánus, ha
szabadságának élvezetét bármilyen felmerülő anyagi kérdés miatt késleltetnék. Amint
azonban elnyeri szabadságát, a prétornak ki kell jelölnie egy döntőbírót, aki előtt annak, aki az
ügyletet lebonyolította, meg kell jelennie, és számot kell adnia." Tehát csak elszámolni
köteles, de arról nem esik szó, hogy az esetlegesen a kezében maradt egyenleget ki kell
fizetnie. Nem hiszem, hogy erre kényszeríthető lenne, mert nem perelhető be, miután elnyerte
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szabadságát olyan ügyletek miatt, amelyeket a szolgasága alatt bonyolított le. Nyilvánvaló,
hogy a prétor kényszerítheti őt arra, hogy átadja a számláin szereplő minden vagyontárgyat,
valamint minden olyan tárgyat vagy pénzt, amelynek birtokában van, továbbá arra is, hogy
különleges ügyekre vonatkozóan tájékoztatást adjon.
524. Paulus, Dekrétumok, III. könyv.
Egy végrendelkező, akinek végrendelete nem volt tökéletes, szabadságot és vagyonkezelői
jogot hagyott egy rabszolganőre, akit ő nevelt fel. Mivel mindezek a hagyatékok
végintézkedés keretében léptek hatályba, felmerült a kérdés, hogy a rabszolga a bizalmi
vagyonkezelői jog alapján manumifikálásra került-e? A bíróság közbenső ítéletet hozott,
amely szerint, még ha az apa követelte is, hogy ab intestato ne történjen semmi, gyermekeinek
- emlékének tisztelete miatt - manumetálniuk kellett volna a rabszolgát, akihez apjuk kötődött.
Ezért úgy döntöttek, hogy a rabszolga jogszerűen manumifikálódott, és ezért jogosult volt a
tröszt javára.
525. Ugyanő, Vélemények, XIII. könyv.
Paulus azt a véleményt képviselte, hogy még ha más rabszolgájáról van is szó, akit az
örökhagyó valamelyik örököse a saját tulajdonának benyomása alapján akart manumitálni,
annak, akit a manumitációra felkértek, kötelezni kell a rabszolga megvásárlására és
felszabadítására; mivel szerinte a szabadsággal kapcsolatos és a pénzzel való bizalmi
rendelkezéssel kapcsolatos eset nem hasonlít egymáshoz.
526. Paulus a következőképpen nyilatkozott: "Hidd el nekem, Zoilus, hogy fiam, Martial
hálás neked, és nem csak neked, hanem gyermekeidnek is" (vagyis az elhunyt szándéka
Zoilus gyermekeinek juttatására való hivatkozással ebben a mondatban benne foglaltatott,
hiszen ők rabszolgák), "nem lehet nagyobb szolgálatot tenni nekik, mint hogy megadjuk nekik
a szabadságot". Ezért a kormányzónak végre kell hajtania az elhunyt végrendeletét.
527. Ugyanez, Vélemények, XV. könyv.
Lucius Titius a rabszolganőjét, Concordiát, természetes lányának, Septiciának adta. Ezt
követően végrendeletében a fent említett rabszolgát más rabszolgákkal együtt a lányára
hagyta, azzal a céllal, hogy manumitálja őt. Kérdezem, hogy lánya, Septicia kötelezhető-e a
rabszolga manumumumálására? Paulus azt válaszolta, hogy ha a rabszolga adományozása a
természetes apa életében történt, és a lány nem fogadta el az apja végrendeletében hagyott
egyéb hagyatékokat, akkor a bizalmi vagyonkezelői szerződés feltételei alapján nem lehet őt
arra kényszeríteni, hogy manumitálja az említett rabszolganőt, aki a saját tulajdonát képezi.
528. Lucius Titius a rabszolgáját, Stichust Maeviusra hagyta, és kérte, hogy sem ő, sem az
örököse ne engedje el. Paulus úgy vélekedett, hogy az örökhagyónak hatalma volt utólag
felszabadítani ezt a rabszolgát, mivel nem magára, hanem az örökhagyójára szabott
semmilyen feltételt.
529. Scaevola, Vélemények, IV. könyv.
"Azt kívánom, hogy Thais, a rabszolganőm, legyen a felszabadított asszonyom, miután tíz
évig rabszolgaként szolgálta az örökösömet." Felmerül a kérdés, hogy mivel az örökhagyó azt
kívánta, hogy a rabszolga a szabad asszonya legyen, az örökös pedig nem tehette azzá, és a

2018
szabadságot nem adták meg neki feltétlenül és közvetlenül, vajon a rabszolgaságban marad-e
a tíz év letelte után is. A válasz az volt, hogy az említett esetben semmi sem mutatja, hogy
miért ne lenne jogosult a thai a szabadságra.
530. Lucius Titius végrendeletében a következőképpen rendelkezett: "Kedves fiam, Maevius,
ha Stichus, Damas és Pamphilus megérdemelték volna a kezedben, kérlek, ne engedd, hogy
adósságaim kifizetése után másnak rabszolgaként szolgáljanak". Ha az örökös hibája volt,
hogy a hagyaték adósságait nem fizették ki, akkor kérdezem, hogy a rabszolgák a bizományi
szerződés értelmében elnyerhetik-e szabadságukat. A válasz az volt, hogy az örökös nem
hibáztatható, ha a tartozások kifizetését a vagyon kezeléséből eredő kényelem miatt
késleltette; de ha egyértelműen bebizonyosodik, hogy szándékosan nem fizette ki az
adósságokat, hogy ezzel a szabadságra való jogosultságot sértse, akkor ez utóbbi érvénybe
lép.
531. Egy örökhagyó megbízta gyermekei végrendeleti gyámját, hogy manumitálja
rabszolgáit, de a kijelölt személyt felmentették. Kérdezem, hogy a felmentett gyám helyett
kijelölt többi gyám köteles-e felszabadítani a rabszolgákat? A válasz az volt, hogy a közölt
tények szerint a kijelölt örökös úgy tűnik, hogy a szabadság megadásával megbízott volt.
532. "Három font aranyat adok Seiusnak és a közjegyzőmnek, Stichusnak, akit megbízok
azzal, hogy adjon ki embereket." Seiust ugyanezen végrendelet alapján gyámnak nevezték ki,
de felmentette magát a gyámság elfogadása alól. Felmerül a kérdés, hogy a bizalmi jog
alapján történő szabadságnyújtást ennek ellenére végre kell-e hajtani. A válasz az volt, hogy
az említett esetben semmi sem akadályozza ennek végrehajtását.
533. Egy örökhagyó, aki nővérét jelölte ki örökösének, a következő rendelkezést tette
rabszolgáival kapcsolatban: "Szeretném, és megbízlak téged, kedves húgom, hogy a
legnagyobb tisztelettel viseltess intézőim, Stichus és Damas iránt, akiket nem bocsátottam
szabadon, mivel nem számoltak el. Ha te is elégedett vagy ezekkel a rabszolgákkal, akkor
tudod, milyen érzéseket táplálok irántuk." Ha az intézők készek voltak elszámolni, és az
örökös nem adta meg nekik a szabadságot, kérdezem, hogy meghallgatják-e, ha azt állítja,
hogy nem elégedett velük. A válasz az volt, hogy nem az örökös nemtetszését kell figyelembe
venni, hanem csak azt, ami egy megbízható állampolgárt kielégít, hogy szabadságukat
megkaphassák.
534. Lucia Titia megbízta örököseit, hogy vásárolják meg Pamphilát, Seia rabszolganőjét és
annak gyermekeit, és tegyék őket szabaddá. Egy bíró becslést készített arról az összegről,
amelyet értük kellene adni, és időközben, mielőtt a pénzt kifizették volna, Pamphila
gyermeket szült. Kérdezem, hogy Pamphila gyermeke Seia örököseihez vagy Titia
örököséhez tartozna? A válasz az volt, hogy a gyermek annak a személynek a tulajdona lesz,
akihez az anya a születése idején tartozott; de ha az örökös a bizomány teljesítésével
késedelembe esne, kénytelen lenne a gyermeknek is szabadságot adni.
535. Lucius Titius a következő rendelkezést tette végrendeletében: "Így és így és így és így,
rabszolgákat ajánlok neked, akik orvosok, és rajtad múlik, hogy jó felszabadítottjaid és orvosi
kísérőid lesznek-e. Én magam is megadnám nekik a szabadságot, de félek ezt megtenni, mert
nővérem orvosai, akik rabszolgák voltak, miután a nővérem szabadlábra helyezte őket, és
letöltötték az idejüket, elhagyták őt". Kérdezem, hogy a fent említett rabszolgák jogosultak-e
szabadságukra a tröszt alapján. A válasz az volt, hogy a közölt tények szerint nem az
örökösökre hárul a felszabadításuk szükségessége, hanem ez az ő megítélésüktől függ.
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536. Titius szabadságot adott rabszolgájának "arra az esetre, ha elszámolna". Kérdezem, hogy
az általa készített elszámolásoknak tartalmazniuk kell-e a kezében maradt összeg részeként a
véletlenül felmerült veszteségeket. Azt a véleményemet adtam, hogy minden olyan üzletben,
amelyet a gazda beleegyezésével bonyolítottak le, a véletlenből eredő veszteségeket nem lehet
a rabszolgára terhelni, és nem is szabad a kezében maradó egyenlegbe beleszámítani.
537. Azt is kérdezem, hogy ha egy rabszolgát arra utasítanak, hogy adja le az egész
peculiumát, vajon a peculiumot úgy kell-e kiszámítani, hogy csak az kerüljön bele, ami
bármilyen okból a gazdát illeti. A válasz az volt, hogy a szóban forgó esetben a peculiumból
nem szabad levonni azt, ami a gazdát megilleti.
538. Azt is kérdezem, hogy ha a rabszolga a kezében maradt egyenlegből valamennyit a
peculiumába helyezte, akkor ezt le kell-e vonni a peculiumból, amelyet le kell adnia. A válasz
az volt, hogy ha az említett dolgot a peculiumában helyezte el, akkor azt az egyenleg
részeként kell kifizetni, mivel a feltételnek kellőképpen eleget tesznek, ha a peculium
fennmaradó részét átadják.
539. Az örökhagyó végrendeletében a következőképpen biztosította a szabadságot: "Azt
kívánom, hogy rabszolgám, Cupitus, a számadás teljesítése után szabad legyen, amikor fiam,
Marcianus, eléri a tizenhatodik életévét." Az örökhagyó halála után a fia gyámjai
felszólították Cupitust, hogy fizessen meg egy, a hagyatéknak járó tartozást, és az utóbbi
kifizette az említett gyámoknak az általa beszedett összeget. A fiú ezután serdülőkor alatt
meghalt, anyja lett az örököse, és a gyámok ellen a gyámság kezelése miatt ítéletet kért.
Cupitus szabadságát követelte abban az időpontban, amikor Marcianus tizenhat éves lett
volna, ha életben marad; és felajánlotta, hogy az örökhagyó halála után egy évvel elszámol,
ahogy a többi elszámolást is jóváhagyták. Felmerült a kérdés, hogy Cupitus is kötelezhető-e a
számadásra, amelyért a gyámok feleltek. A válasz az volt, hogy a szóban forgó rabszolga, úgy
tűnik, eleget tett a számadásra vonatkozó feltételnek, ha minden olyan üzletről, amelyet
folytatott, és amelyet jogosan követelhettek tőle, teljesített egyet. A másik kikötés
tekintetében az elnézőbb értelmezést kell elfogadni, vagyis, hogy mivel a gyermek meghalt, a
rabszolga elég sokáig várt, mivel nem követelte a szabadságát addig az időpontig, amikor a
kiskorú elérte volna a tizenhatodik életévét, ha életben marad.
540. "Stichus és Damas, rabszolgáim, ti lesztek a szabad embereim, ha elszámoltok."
Felmerült a kérdés, hogy a szabadságuk elnyerése érdekében nemcsak számot kell-e adniuk,
hanem le kell-e mondaniuk minden olyan vagyonról is, amelyet szándékosan és csalárd
módon tulajdonítottak el. A válasz az volt, hogy a számadás feltétele magában foglalja
mindazt, ami a rabszolga igazgatásával és hűségével kapcsolatos.
541. Egyes rabszolgák nem tettek eleget annak a feltételnek, hogy meghatározott időn belül
elszámoljanak, és utólag bejelentették, hogy készek erre. Felmerült a kérdés, hogy
megkaphatják-e a szabadságukat. A válasz az volt, hogy ha hibáztathatóak azért, mert nem
teljesítették a feltételt az előírt határidőn belül, akkor nem válnak szabaddá, még akkor sem,
ha később hajlandóak lesznek elszámolni.
542. "Kérem az örököseimet, és megbízom őket, hogy Stichust, miután elszámolt, amikor a
fiam eléri a tizenhatodik életévét, manumitálják." Kérdezem, hogy az örökhagyó szándéka
szerint a rabszolga addig a pillanatig legyen intéző, amíg a fia el nem éri a serdülőkort. A
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válasz szerint egyértelmű, hogy az örökhagyó szándéka az volt, hogy Stichus a kezelésének
ezen részéről is számot adjon.
543. "Elrendelem, hogy rabszolgám, Stichus, adjon és fizessen lányomnak és feleségemnek,
örököseimnek, annyi aurei-t, minden vita nélkül, és meghagyom nekik, hogy adják meg neki a
manumumumot". Mivel a feleség visszautasította a hagyatékot, felmerült a kérdés, hogy a
rabszolga mindkettőjüknek köteles-e fizetni, vagy csak a lánynak. A válasz az volt, hogy a
teljes összeget a lánynak kell kifizetni, mivel ő az egyedüli örököse a hagyatéknak.
544. Az örökhagyó, miután fiát a teljes vagyonának örökösévé nevezte ki, a következő
szavakkal biztosította számára a szabadságot: "December, a könyvelőm, Severus, az intézőm
és Victorina, Severus felesége nyolc év múlva legyenek szabadok, és azt kívánom, hogy addig
a fiam szolgálatában maradjanak. Továbbá megbízlak téged, kedves fiam, Severus, hogy
decembert és Severust, akiknek nem adtam azonnal szabadságot, kellő figyelemmel kezeld,
hogy megfelelő szolgálatokat tegyenek neked, és remélem, hogy jó szabad emberként fogod
őket fogadni." Mivel Titius fia kilencéves volt akkor, amikor az végrendelkezett, és Titius két
évvel és hat hónappal később meghalt, kérdezem, hogy a nyolc évet, amely alatt a szabadság
megadása elmaradt, a végrendelet keltétől vagy az örökhagyó halálának időpontjától kell-e
számítani. A válasz az volt, hogy úgy tűnik, az örökhagyó a végrendelet keletkezésének
napjától számította azt a nyolc évet, amely alatt a szabadság megadása halasztva volt, hacsak
nem bizonyítható, hogy más volt a szándéka.
545. "Szendophorus legyen szabad, ha a lányom az én családomban házasodik, ha kielégítően
számot ad neki az adminisztrációjáról." Mivel a leány a serdülőkor elérése előtt és még apja
életében meghalt, Seius lett az örökös helyettesítés útján. Ha Spendophorus nem intézte a
kiskorú ügyeit, és megszűnt apja ügyeit intézni, kérdezem, hogy a végrendelet értelmében
szabaddá válik-e abban az időpontban, amikor - ha Tícia még élne - tizenkét éves lenne. A
válasz az volt, hogy a megállapított tények szerint, ha a rabszolga nem végzett olyan
ügyleteket, amelyekről az örökösnek számot kellett volna adnia, akkor szabaddá válik.
546. "Azt kívánom, hogy Stichus a számadás után kapja meg az emberiséget." Stichus, aki
bankár volt, a gazdája jóváhagyásával bizonyos váltókat készített, és az utóbbi által aláírt
számlákat mutatott be, de ezt követően nem vállalt más kötelezettséget. Felmerült a kérdés,
hogy a feltétel teljesítettnek tekinthető-e, ha voltak olyan fizetésképtelen adósok, akiknek
követeléseit mások megpróbálták behajtani. A válasz az volt, hogy annak a ténynek, hogy az
adósok egy része nem volt fizetőképes, semmi köze az elszámolási kötelezettséghez.
547. Marcianus, Trösztök, VII. könyv.
Antoninus Pius császárunk, hogy katonáinak végrendeletei minden tekintetben érvényesnek
tekinthetők legyenek, ha egy kijelölt örökös és annak helyettese hirtelen meghalt, mielőtt a
hagyatékba lépett volna, elrendelte, hogy azok, akikre a katonák a szabadságot és a
hagyatékot bizományba adták, ugyanúgy váljanak szabaddá és legyenek örökösök, mintha
mindkét hagyatékot közvetlenül kapták volna. Továbbá, ha a rabszolgák bizalmi
vagyonkezelés útján szerezték meg szabadságukat és a hagyatékot egy civiltől, és a kijelölt
örökös és a helyettese is hirtelen meghalt, úgy ítélte meg, hogy ez elegendő a szabadságuk
megerősítéséhez.
548. Paulus, A Sabinusról, IV. könyv.
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A bizalmi jog alapján biztosított szabadság nem illeti meg azt a rabszolgát, akit gazdája
később láncra vert.
549. Pomponius, Sabinusról, VII. könyv.
A rabszolga jogszerűen indíthat pert gazdája ellen, ha a szabadságot bizalmi vagyonkezelői
szerződéssel ruházták rá.
550. Ulpianus, Disputációk, III. könyv.
Ha az adóst a hitelezője arra kéri, hogy a neki zálogba adott női rabszolgát szabadítsa meg,
akkor azt lehet állítani, hogy a szabadságot az adós a bizalmi vagyonkezelői szerződés
feltételei szerint jogszerűen adta át. Hiszen mit számít, hogy egy bizonyos összeget hagyott
hátra, vagy a szabadságot a bizalmi vagyonkezelői jog alapján adták meg? Akár több, akár
kevesebb a rabszolga értéke, az adós kényszeríthető arra, hogy szabadságot adjon neki;
feltéve, hogy egyszer elismerte hitelezője végrendeletének érvényességét. Úgy kell értenünk,
hogy ezt akkor tette meg, ha például, ha az örökös beperli, kivételre hivatkozik; vagy más
módon bizonyítja a hitelező akaratát. Ha ugyanis az adóst a hitelező örököse perelné be, akkor
rosszhiszeműségre hivatkozva kivételre hivatkozhat, mivel az adósnak érdeke fűződik ahhoz,
hogy megszerezze a rabszolgáját.
551. Ha a szabadságot a tröszt feltételei alapján adják meg, még ha az örökhagyó csak kis
összegű hagyatékot is kapott, akkor is szükséges, hogy a rabszolgát manumumumálja. Ha
ugyanis a pénzbeli bizományt felosztják, nagy kár éri mind a szabadság ügyét, mind a
kedvezményezettet; ezért jobb, ha az, aki a hagyatékot elfogadja, megterheltetik, mintha a
szabadságra vonatkozó hagyatékot megsemmisítik.
552. Amikor egy férfi vagy női rabszolga szabadságát a bizalmi vagyonkezelői szerződés
feltételei szerint öröklik, a rabszolga olyan helyzetben van, hogy mindaddig szolgasorban
marad, amíg nem kapja meg a szabadságot. Ha az ezzel a feladattal megbízott személy nem
késlekedik a rabszolga felszabadításával, akkor a rabszolga állapotában nem következik be
változás, és ezért megállapítható, hogy a rabszolga időközben hagyatékba adható, azzal a
feltétellel, hogy később manumifikálják.
553. Ugyanő, Disputációk, VI. könyv.
A szabadságot egy bizalmi vagyonkezelői szerződés alapján a következőképpen lehet
megadni: "Megbízom az örökösömet, hogy Stichus manumitot adjon, ha úgy dönt, hogy ezt
teszi", még akkor is, ha a végrendeletben semmi más, az örökös beleegyezésétől függő dolog
nem érvényes.
554. Nyilvánvaló, hogy ha a szabadságot a következőképpen hagyják hátra: "Ha Stichus
akarja", akkor megadható neki.
555. Ha egy végrendeletben a következő záradék szerepel: "Azt kívánom, hogy Stichus
szabad legyen, ha akarja", úgy tűnik számomra, hogy a szabadság megadása érvényesnek
tekinthető, mert a szavak inkább feltételre utalnak, mintha egy végrendeletben azt írnák: "Ha
Titius a Capitoliumra emelkedik".
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556. Ha a végrendeletben az szerepel, hogy "Ha az örökös beleegyezik", a bizalmi
vagyonkezelés nem lesz érvényes, de ez csak akkor áll fenn, ha az örökhagyó mindent az
örököse mérlegelésére bízott, "Ha ő úgy dönt". Ahol azonban jó állampolgárként a saját
belátására bízta a dolgot, ott nincs kétségünk afelől, hogy a szabadságot meg kell adni; mert
úgy döntöttek, hogy egy rabszolga jogosult volt a szabadságra, ha az örökhagyó a következő
rendelkezést tette: "Ha jónak látod, arra kérlek, hogy manumitáld őt", mert ezt úgy kell érteni,
hogy ha te, mint jó állampolgár, ezt jóváhagyod. Mert ahol a szabadságot a következőképpen
hagyják hátra: "Ha jóváhagyod az akaratomat", azt hiszem, hogy meg kell adni, éppúgy, mint
a következő esetben: "Ha jó polgárként megérdemli tőled", vagy "Ha jó polgárként nem sért
meg téged", vagy "Ha jóváhagyod", vagy "Ha nem helyteleníted", vagy "Ha úgy gondolod,
hogy méltó rá". Ugyanis ahol az örökhagyó a szabadságról szóló hagyatékot hagyott hátra
bizalmi vagyonkezelés keretében, a következő görög szavakkal: "Kívánom, hogy adj
szabadságot Így és így, ha jónak látod", ott az isteni Severus egy rescriptumban kimondta,
hogy a bizalom teljesítését lehet követelni.
557. De bár az örökhagyó nem bízhatja az örökös döntésére, hogy a rabszolga szabadságát
megadja-e vagy sem, azt, hogy mikor adja meg a szabadságot, meghagyhatja neki.
558. Egy bizonyos ember, aki három rabszolgát hagyott örökül, megbízta az örökösét, hogy
bármelyik kettőt válassza ki közülük. Az ilyen jellegű megbízás érvényes, és az örökös a
három rabszolga közül bármelyiket is választja, az örököst szabadon engedheti. És ezért ha
egy örökhagyó igényt tartana azokra, akiket az örökös manumitálni kíván, akkor a
rosszhiszeműségre hivatkozva kivételt képezhet.
559. Julianus, Digest, XLII. könyv.
Ha egy apa két fiát örökösévé nevezi ki, és végrendeletét egy utód születése miatt
érvénytelenítik, bár a hagyaték egyenlően illeti meg őket, mégsem kellene végrehajtani a
tröszt szerinti szabadságot, mivel nem kötelesek más hagyatékot fizetni, vagy más trösztöt
végrehajtani.
560. Ha az az örökös, akit egy harmadik személy tulajdonában lévő rabszolga, vagy egy olyan
rabszolga, aki közös tulajdonban van, vagy akinek a haszonélvezete másé, elrejti magát, a
szenátusi rendelet alapján nem adható jogtalan mentesség.
561. Ha a szabadságot Stichusra hagyják bizalmi vagyonkezeléssel azzal a feltétellel, hogy a
rabszolga számlát ad, és ő kész az örökös távollétében a kezében lévő egyenleget átutalni, a
praetor kötelessége kiválasztani valami megbízható személyt, akinek felügyelete alatt a
számlát meg lehet adni, hogy a rabszolga a számla szerint járó pénzt letétbe helyezhesse; és
akkor a praetor elrendeli, hogy a rabszolga a bizalmi vagyonkezelés feltételei szerint jogosult
a szabadságára. Ezt akkor illik megtenni, ha az örökös valamilyen nyomós okból távol van; ha
ugyanis eltitkolja magát, elegendő lesz a prétornak meggyőződnie arról, hogy nem a
rabszolga hibája, hogy a feltétel nem teljesül, és ezért el kell rendelnie, hogy jogosult a
szabadságára.
562. Ha a szabadságot feltételesen hagyják a hagyaték részét képező rabszolgára, a rabszolgát
nem szabad átadni a kedvezményezettnek, kivéve, ha ez utóbbi biztosítékot nyújt arra, hogy a
feltétel teljesülése esetén átadja őt.
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563. Egy bizonyos asszony halálakor több tekintélyes férfi és az anyja jelenlétében, aki
törvényes örökösként jogosult volt a hagyatékra, a következő nyilatkozatot tette: "Azt
kívánom, hogy rabszolganőim, Maevia és Seia, szabadok legyenek", majd végrendelettel
meghalt. Kérdezem, hogy ha az anyja a szenátusi rendelet értelmében nem tart igényt
törvényes örökösként a birtokra, és az a legközelebbi hozzátartozóra száll, vajon a rabszolgák
jogosultak lesznek-e a szabadságra a tröszt feltételei szerint. Azt válaszoltam, hogy igen, mert
amikor az asszony a halála küszöbén azt mondta: "Azt kívánom, hogy a rabszolganőim, így és
így és így, szabadok legyenek", akkor úgy tekintik, hogy ezt mindazoktól kérte, akik a
törvényes örökösei vagy a prétori rendelet értelmében a vagyonának birtokosai lennének.
564. Ugyanez, Digest, LXII. könyv.
Ahol a végrendeletbe a következőket illesztették be: "Stichust Titiusra hagyom", vagy
"Örököm adja őt Titiusnak, hogy az manumitálja őt", úgy ítéltem meg, hogy ha az örökhagyó
Stichust követeli, ellene rosszhiszeműségre hivatkozva kivétellel lehet fellépni; hacsak nem
ad biztosítékot arra, hogy az elhunyt akaratának megfelelően megadja neki a szabadságát.
565. Africanus, Kérdések, IX. könyv.
Ha az a személy, akire egy rabszolgát hagynak, és akit megbíznak a rabszolga
felszabadításával, eltitkolja magát, a rabszolga az elhunyt felszabadított emberévé válik.
Ugyanez a szabály érvényesül akkor is, ha nem az örökhagyó, hanem az örökös van megbízva
a bizalmi vagyonkezelés végrehajtásával. Ha nem mindegyikük, hanem csak néhányuk van
megbízva a végrehajtással, akkor is azt kell mondani, hogy a rabszolga az elhunyt
felszabadított emberévé válik. Továbbá méltányossági pert kell indítani azok ellen, akik
eltitkolták magukat, és a társörökösök javára, akiknek ki kell fizetniük a részük értékét, vagy
pedig szabályosan indíthatnak ellenük osztozkodási pert.
566. Marcianus, Institutes, VII. könyv.
Ha egy rabszolgát hagyatékba adtak, és egy bizalmi vagyonkezelői jog alapján manumitáltak,
Cervidius Scaevola, miután megkérdezték, úgy ítélte meg, hogy az utolsó rendelkezés
érvényes, akár szabadságra, akár hagyatékra vonatkozott; azon oknál fogva, hogy
megállapítást nyert, hogy ha a szabadságot hagyják, azt később el lehet venni, és egyértelmű,
hogy ez a rabszolga kérésére megtehető. Ha azonban kétséges, hogy az örökhagyó milyen
szándékkal hagyta rá ugyanazt a rabszolgát, miután meghagyta neki a szabadságát, akkor a
szabadságra vonatkozó hagyatéknak kell elsőbbséget élveznie. Nekem is ez a vélemény tűnik
a helyesebbnek.
567. Ugyanő, Institutió, IX. könyv.
Nemcsak az adhatja meg a rabszolgának a szabadságát, akitől azt kérték, hogy adományozzon
neki, hanem az utódai is, akár vásárlással, akár más jogcímen. Ha azonban nincs jogutódja, a
rabszolga a kincstárhoz kerül a szabadsága megszerzése érdekében.
568. Sőt, akit arra kérnek, hogy manumitáljon egy rabszolgát, megteheti ezt akkor, amikor
tilos elidegeníteni őt.
569. Ha valakit arra kérnek, hogy egy másik rabszolgáját manumitálja, és egy bizonyos
pénzösszeget hagyott rá a rabszolga megvásárlására és manumitálására, és a rabszolga
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gazdája nem hajlandó eladni, az örökhagyó az elhunyt végakaratának megfelelően megtartja a
hagyatékot.
570. Ahol a szabadságot egy tröszt a rabszolgára hagyja, ez utóbbi bizonyos mértékig a
szabad ember helyzetébe kerül, és a rabszolga helyét foglalja el, hogy feltételesen szabad
legyen, annál is inkább, mert nem szabad úgy átruházni másra, hogy szabadságát
megakadályozzák, vagy pedig szigorúbb pártfogói jogoknak van kitéve.
571. A szenátus dasumi rendelete úgy rendelkezik, hogy ha a szabadság megadásával
megbízott személy valamilyen nyomós okból távol marad, és erről a prétor dönt, a rabszolga
jogosult lesz a szabadságára; éppúgy, mintha a bizalom feltételeinek megfelelően szabályosan
manumifikálták volna.
572. Távollétnek minősül az, aki nem jelenik meg a bíróságon.
573. És mivel a rendelkezés csak az örökösök távollétére vonatkozott, a szenátus ugyanezen
rendeletében hozzátették, hogy ha valakit a szabadság megadásával terhelnek, és bármilyen jó
okból kimondták, hogy nincs jelen, az eredmény ugyanaz lesz, mintha a rabszolgát
szabályosan, a bizalom feltételeinek megfelelően manumitálták volna.
574. A szenátus artikulai rendelete azonban úgy rendelkezik, hogy a tartományok
kormányzóinak joghatósága az ilyen ügyekben akkor is fennáll, ha az örökös nem a
tartományban lakik.
575. Ha valakitől azt kérik, hogy manumitáljon egy rabszolgát, aki nem a birtok részét képezi,
hanem a saját tulajdonát képezi, a rabszolga a szenátus júniusi rendelete alapján, a döntés
meghozatala után kapja meg szabadságát.
576. Az isteni Pius egy rezcriptumban kimondta, hogy ha valaki valamilyen nyomós okból
hiányzik, vagy elrejti magát, vagy ha jelen van, nem hajlandó a rabszolgát manumumálni,
akkor úgy kell tekinteni, mintha nem lenne jelen.
577. Ugyanez a szenátusi rendelet kimondja, hogy a vevőnek a rabszolgát is meg kell
szabadítania.
578. A jelenlévő társörökös ugyanúgy manumitálhatja a rabszolgát, mintha társörököstársától
szerezte volna meg a rabszolgában való részesedését. Azt mondják, hogy ugyanez a császár
egy rezcriptumban kijelentette, hogy ez a szabály vonatkozik arra a serdülőkorú, kiskorú
társörökösre is, akit nem kértek fel a rabszolga manumitálására.
579. Ha valakit arra kérnek, hogy adjon felszabadítást egy rabszolgának, hogy feleségül
vehesse, nem szabad kényszeríteni, hogy házasságot kössön vele, hanem elegendő, ha
megadja neki a szabadságát.
580. Ulpianus, Vélemények, I. könyv.
Ha a rabszolgákat, akiknek a szabadságot a bizalmi vagyonkezelői jog alapján adományozták,
később a hitelező eladja, az örökös ellen csak alapos okból lehet felmentést adni.
581. Marcianus, Szabályok, IV. könyv.
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Ha valakit arra kérnek, hogy egy rabszolganőt manumitáljon, és ezt késlekedik megtenni, és
időközben gyermeke születik; egy birodalmi alkotmányban megállapították, hogy ilyen
körülmények között a gyermek szabadnak születik, sőt szabadszülöttnek tekintik. Vannak
azonban bizonyos alkotmányok, amelyekben úgy rendelkeznek, hogy a gyermek attól az
időponttól kezdve szabadnak születik, amikor a szabadság megadása hatályba lép, és ezt a
szabályt kétségtelenül be kell tartani; mert a szabadság nem magán-, hanem közügy, így
annak, akinek kötelessége megadni, önként kell megadni azt.
582. Ha azonban a rabszolganőnek gyermeke született, mielőtt a bizalmi vagyon alapján
jogosult lett volna a szabadságra, és ezt az örökös szándékosan idézte elő annak érdekében,
hogy a rabszolganő még ne legyen jogosult a szabadságra, mint például amikor azért
késlekedett a birtokba lépéssel, hogy az említett rabszolganőtől született gyermekek az ő
tulajdonát képezzék, úgy van rendezve, hogy azokat manumitálni kell, de át kell adni az
anyjuknak, hogy ő szabadítsa fel őket, és inkább az ő szabad emberei legyenek, mint az
örököséi, mert ahol az utóbbi nem méltó arra, hogy rabszolgákat tartson, ott arra sem méltó,
hogy szabad embereket tartson.
583. Marcianus, Trösztök, XVI. könyv.
Ha az anya, miután megkapta a gyermekét, vagy az, aki a helyébe lépett, megtagadja a
gyermek szabadságának megadását, akkor arra kell kényszeríteni. Ha pedig az anya nem
akarja, hogy a gyermeket átadják neki, vagy ha meghal, mielőtt ez megtörténne, nem lehet
helytelenül azt mondani, hogy a szabadságot az örökösnek kell megadni a gyermeknek.
584. Marcianus, Szabályok, IV. könyv.
Ugyanez a szabály érvényesül akkor is, ha az örökös nem szándékosan késlekedett a birtokba
lépéssel, hanem mérlegelte, hogy elfogadja-e a birtokot vagy sem; és ha a rabszolga
gyermekének megszületése után tudta meg, hogy őt nevezték ki örökösnek, akkor az a döntés
született, hogy ebben az esetben mentességet kell adni; mert ilyen körülmények között az
örökösnek magának kellene manumitálnia a gyermeket, és nem átadni az anyjának, hogy
emancipálja.
585. Ha azonban a szabadságot közvetlenül a rabszolgára hagyományozták, és a fenti
események bármelyike bekövetkezik, milyen módon lehet a gyermeknek könnyítést nyújtani?
Ugyanis ezekben az esetekben a bizalmi vagyonkezelésben hagyott szabadságot követelik, és
a praetor a gyermekek megsegítésére lép, de ahol a szabadságot közvetlenül hagyják, ott nincs
ilyen követelés. Úgy vélem azonban, hogy ilyen esetben a gyermek jogosult a mentesítésre, és
a praetor, miután kérelmezték, az anyának dologi keresetet adhat, éppúgy, mint abban az
esetben, amikor a szabadságot bizalmi vagyonkezelői jog alapján hagyják meg. Ezért
Marcellus a Digest tizenhatodik könyvében azt állítja, hogy amennyiben a végrendelettel a
hagyaték bejegyzése előtt manumált gyermekek usukaption útján kerülnek birtokba,
mentességet kell biztosítani számukra, hogy szabadságukat a praetor megőrizhesse; és bár
lehet, hogy hibásak voltak abban, hogy engedték, hogy usukaption útján kerüljenek birtokba,
a gyermekeket mégsem terhelheti felelősség emiatt.
586. Marcellus, vélemények.
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Lucius Titius végrendeletében a következőképpen rendelkezett: "Kívánom, hogy minden
kodicillum, amelyet a későbbiekben véghezviszek, érvényes legyen. Ha halálom után tíz
hónapon belül feleségemtől, Paulától gyermekem születik, legyen örököse vagyonom felének.
Gaius Seius legyen örököse vagyonom felének. Kérem örököseimet, és megbízom őket, hogy
ha gyermekeim elérik a serdülőkorukat, adományozzák ki Stichus, Pamphilus, Eros és
Diphilus nevű rabszolgáimat". Ezután végrendeletének utolsó részébe a következő
rendelkezést illesztette: "Ha nem születnének gyermekeim, vagy ha meghalnának, mielőtt
elérnék a serdülőkort, akkor Mucius és Maevius legyenek örököseim, akik egyenlő arányban
részesülnek a vagyonomból. Kívánom, hogy a korábbi végrendeletemben, amelynek
értelmében fiaimat és Seiust neveztem ki örököseimnek, hagyatékokat azok az örökösök
fizessék ki, akik esetleg utódaik lesznek." Ezt követően a következő kodicilt hajtotta végre:
"Lucius Titius első fokú örököseinek és azok helyetteseinek; Üdvözlet. Kérlek benneteket,
hogy fizessétek ki azokat a hagyatékokat, amelyeket végrendeletemben hagytam, valamint
azokat, amelyeket kodicillumomban hagyok." Mivel Lucius Titiusnak nem született
gyermeke, kérdezem, hogy a bizomány által biztosított szabadságot azonnal meg kell-e adni a
rabszolgáknak, Stichusnak, Pamphilusnak, Erosnak és Diphilusnak. Marcellus azt válaszolta,
hogy a szóban forgó rabszolgák szabadságának adományozásához feltétel kapcsolódott,
mégpedig az, hogy az örökhagyó gyermekei az örökösökké váljanak; de úgy tűnik, hogy a
feltétel nem ismétlődött meg, ezért a szabadságot a rabszolgáknak az első fokú örökösök és a
helyettesek által azonnal meg kell adni. Ugyanis, mint fentebb már említettük, az örökhagyó
azt kérte, hogy mindaz, amit a végrendeletében említett, teljesüljön. Ezenkívül rendelkezett az
említett rabszolgák szabadságáról, de ezt feltételhez kötötten tette, és ha a feltétel más jellegű
lett volna, meg kellett volna várni annak teljesülését. Nem valószínű azonban, hogy ezt a
feltételt tartotta szem előtt, amikor a helyetteseket megbízta, mivel ha ez a feltétel teljesülne, a
helyettesek nem vehetnének részt az öröklésben.

6. cím. A szabadságtól való megfosztásról
587. Terentius Clemens, A Lex Julia et Papia, XVIII. könyv.
Ha a szabadságot törvény által veszik el, akkor vagy úgy kell tekinteni, hogy nem adták meg,
vagy úgy, hogy azt utólag maga az örökhagyó vette el.

7. cím. A rabszolgákról, akik bizonyos feltételek mellett szabadok lesznek
588. Paulus, Sabinusról, V. könyv.
A feltételesen szabad rabszolga olyan rabszolga, aki egy meghatározott idő elteltével vagy
egy bizonyos feltétel teljesülése esetén jogosult lesz a szabadságra.
589. A rabszolgák vagy kifejezett feltétel, vagy maga a törvény működése által válnak
szabaddá. Világos, hogy ez milyen módon, kifejezett feltétel alapján történik. A törvény
erejénél fogva válnak szabaddá, ha hitelezők becsapása céljából szabadulnak fel. Amíg
ugyanis bizonytalan, hogy a hitelező élni fog-e a jogával, addig a rabszolgák feltételesen
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szabadok, mert a Lex Aelia Sentia értelmében a csalás elkövetésének ilyen körülmények
között kell hatályosulnia.
590. Ulpianus, Sabinusról, IV. könyv.
A feltételesen szabaddá váló rabszolga helyzetét úgy értelmezzük, hogy akár eladás után
adják át, miközben még mindig megmarad a szabadság reménye, akár haszonbérlet útján
szerezték meg saját javára, akár a manumitáláskor nem mond le arról a várakozásról, hogy az
elhunyt szabaddá váljon. A rabszolga csak akkor kerül ilyen helyzetbe, ha a hagyatékba
valamelyik örökös lépett be. Ha azonban elidegenítik, vagy haszonbérlet útján megszerzik,
vagy manumitálják, mielőtt a hagyatékba lépnének, akkor a reménye a rá hagyott szabadságra
elveszik.
591. Ha azonban a szabadságot egy rabszolgára bábáskodási pótlék keretében hagyták, akkor
a kiskorú életében, az apja hagyatékának elfogadása után feltételesen szabaddá válik-e?
Cassius tagadja, hogy így lesz; Julianus azonban az ellenkező véleményt vallja, amelyet a
helyesebbnek tartanak.
592. Julianus továbbá azt mondja, hogy ha egy rabszolgát az apa örökösére hagynak, és a
pupilláris helyettesítésben elrendelik, hogy szabad legyen, akkor a szabadság megadása
elsőbbséget élvez.
593. Ha egy rabszolgát az első végrendelet a hagyaték felének örökösévé jelöl ki,
szabadságának feltételes megadásával, akkor vajon a feltételesen szabaddá váló rabszolga
helyzetét foglalja-e el, hogy ha társörököse belép a hagyatékba, a körülmények között nem
szerezhető meg haszonélvezettel? Nem foglalhatja el a rabszolga helyzetét, hogy feltételesen
szabad legyen, mivel a szabadságot önmagától kapta. Nyilvánvaló, hogy úgy kell tekinteni,
hogy a rabszolga helyzetét foglalja el, hogy feltételesen szabad, ha a feltétel, amely alapján
örökösnek nevezték ki, nem teljesül; ebben az esetben Julianus szerint a szabadságát
megszerzi, mert úgy tekintik, hogy azt nem önmagától, hanem a társörököstől kapta.
594. Bármilyen mértékben is helyettesítettek egy rabszolgát egy kiskorúval, a szabadságának
meghagyásával a szükséges örökös pozícióját tölti be. Ezt a véleményt az egyszerűség miatt
fogadták el, és mi helyeseljük. Celsus is úgy véli a Tizenötödik könyvben, hogy a szabadsága
hagyatékával helyettesített rabszolga a feltételesen szabaddá váló rabszolga helyzetét foglalja
el.
595. Ugyanő, A Sabinusról, XXVII. könyv.
Az ilyen típusú rabszolgáknak meg kell felelniük az előírt feltételnek, ha senki sem
akadályozza meg őket ebben, és a feltétel teljesíthető.
596. Ahol azonban a rabszolga az örökössel szemben a feltétel teljesítésére van utasítva, mit
kell mondani?" Ha eleget tesz, azonnal szabaddá válik, bár az örökös nem biztos, hogy
beleegyezik. Ha az örökös megakadályozza a feltétel teljesítését, mint például, ha megtagadja
a tíz aurei-t, amelyet a rabszolgának kellett volna fizetnie, akkor kétségtelen, hogy a rabszolga
szabad lesz, mert az örökös hibája, hogy a feltétel nem teljesült. És az sem mindegy, hogy az
összeget a peculiumából ajánlja-e fel, vagy más forrásból szerezte, mert megállapították, hogy
az a rabszolga, aki a peculiumából fizet pénzt, jogosult a szabadságára, akár az örökösnek,
akár másnak kell azt megfizetnie.
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597. Felmerül tehát a kérdés, hogy ha az említett rabszolgának egy pénzösszeg járna, akár az
örököstől, mert a rabszolga megelőlegezte azt gazdája ügyeinek intézése során, akár egy
idegentől, és az örökös nem akarja perelni az adóst, vagy nem akarja kifizetni a pénzt a
rabszolgának, jogosult-e az utóbbi a szabadságára az örökös hibájából elszenvedett késedelem
miatt? A peculiumot vagy a rabszolgára hagyták, vagy nem; ha a rabszolgára hagyták, Servius
azt mondja, hogy az örökös felelős azért, hogy a rabszolga késedelmesen jutott
szabadságához, mert az ura vagyonából jár neki valami, amit az örökös nem fizetett ki. Labeo
is elfogadja ezt a véleményt. Servius is helyesli, és azt mondja, hogy ha az örökös azért okoz
késedelmet, mert nem hajlandó pénzt behajtani a rabszolga adósaitól, akkor a rabszolga
jogosult lesz a szabadságára. Servius véleménye helyesnek tűnik számomra. Mivel tehát ezt a
véleményt igaznak tartjuk, nézzük meg, hogy ugyanez a szabály nem érvényesül-e akkor is,
ha a peculiumot nem a rabszolgára hagyományozták elsőbbségi hagyatékként. Ugyanis az el
van döntve, hogy a rabszolga, hogy feltételesen szabad legyen, a peculiumából fizethet, akár
az örökösnek, akár saját magának, akár másnak rendelik el; és ha az örökös megakadályozza
ebben, a rabszolga jogosult lesz a szabadságára. Végül a rabszolga gazdájának ez
jogorvoslatul adatik, vagyis megtiltják neki, hogy idegeneknek fizesse ki azt, aminek
kifizetésére kötelezték, nehogy azt kockáztassa, hogy mind a pénzt, mind a rabszolgát
elveszíti; ezért állítható, hogy ha az örökös nem akarja a rabszolga adósaitól behajtani a
követelést, vagy maga fizetni neki, hogy rendelkezzék a feltétel teljesítéséhez szükséges
eszközökkel, a rabszolga jogosult lesz a szabadságára. Cassius is ezt a véleményt fogadta el.
598. A rabszolga nemcsak akkor nyeri el szabadságát, ha megakadályozzák abban, hogy
megfizesse azt, aminek megfizetésére az örökhagyó kötelezte, hanem akkor is, ha megtiltják
neki, hogy felmenjen a Capitoliumra, vagy ha megakadályozzák, hogy Capuába menjen; mert
aki megakadályozza a rabszolgát abban, hogy útra keljen, azt inkább úgy kell érteni, hogy azt
kívánja, hogy elveszítse szabadságát, mint hogy igénybe kívánja venni a szolgálatait.
599. Ha a rabszolga egy társörökösnek fizetésre van kötelezve, és az örökösök közül egy
másik megakadályozza ebben, akkor ő is szabaddá válik; de az, akinek a fizetésre és a
szabaddá válásra kötelezték, jogosult lesz osztozkodási pert indítani az ellen, aki
megakadályozta, hogy megkapja azt az összeget, amely az ő érdeke volt, hogy a rabszolga ne
akadályozza meg a fizetésben.
600. Ha egy rabszolga, akit tíz sestercse megfizetésére köteleztek, és szabaddá válik, ötöt
fizet, csak akkor lesz jogosult a szabadságára, ha a teljes összeget megfizeti. Ezért addig az öt
sestercse tulajdonosa követelheti azokat, de ha a fennmaradó összeg kifizetése megtörténik,
akkor az első öt, amelynek tulajdonjoga korábban nem szállt át arra, akinek adták; tehát az
első kifizetett összeg átadása függőben marad, így a sestercse visszamenőleges hatállyal nem
válik annak tulajdonává, aki kapta, hanem csak ott, ahol a fennmaradó összeget megfizették.
601. Ha a rabszolga többet fizet, mint amennyit parancsoltak neki (például, ha tíz sesterciát
kellett volna fizetnie, és ő húszat fizet), akár megszámolta az érméket, akár zsákba adta őket,
megkapja a szabadságát, és a többletet visszakaphatja.
602. Ha valaki peculium nélkül adna el egy rabszolgát, akit tíz sesterciás fizetésére köteleztek,
és szabaddá válna, vajon a rabszolga azonnal elnyeri-e szabadságát, mert nem tudott fizetni
peculiumából, mert anélkül adták el, vagy attól az időponttól fogva szabaddá válik, amióta
megtiltották neki, hogy peculiumához nyúljon? Azt hiszem, hogy csak attól az időponttól
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kezdve lesz szabad, amikor fizetni akart, és ebben megakadályozták, és nem attól a naptól
kezdve, amikor eladták.
603. Ha valaki megakadályozza, hogy egy rabszolga, akit tíz aurei fizetésére köteleztek, és
szabaddá válik a munkától, vagy ha az örökös megfosztja őt attól, amit munkájával szerzett,
vagy ha az örökösnek adná azt, amit így szerzett, akkor jogosult lesz-e a szabadságára? Úgy
gondolom, hogy ha az örökösnek megadja azt, amit a munkájával keresett, vagy bármit, amit
bármilyen forrásból szerzett, akkor jogosult lesz a szabadságára. Ha azonban
megakadályozták abban, hogy dolgozzon, akkor nem lesz szabad, mert köteles az urának
dolgozni. Azt hiszem, világos, hogy szabaddá válik, ha az ura megfosztja a munkájával
szerzett pénzétől, mert megfosztották attól a hatalmától, hogy azt a peculiumából fizesse ki;
ha azonban az örökhagyó elrendelte, hogy az említett, munkájával szerzett összeget fizesse ki,
és őt megakadályozták a munkában, nincs kétségem afelől, hogy jogosult lesz a szabadságára.
604. Ha azonban a rabszolga ezüsttáblát vett el, vagy más vagyontárgyat adott el, és a
bevételből fizetett, akkor megkapja a szabadságát, bár ha olyan pénzt fizetett ki, amelyet
ellopott, akkor nem; mert nem úgy tekintik, hogy az említett pénzt adta, hanem úgy, hogy
visszaadta. Ha azonban más személyek tulajdonát képező pénzt lopott el, és azt az örökösnek
fizette ki, nem fogja elnyerni a szabadságát, azon oknál fogva, hogy az ellopott pénz
visszaszerezhető attól, aki azt kapta; mégis, ha azt úgy használták fel, hogy az semmilyen
körülmények között nem szerezhető vissza, a rabszolga jogosult lesz a szabadságára.
605. Sőt, nemcsak akkor, ha az örökös késlekedik a szabadság megadásával, hanem akkor is,
ha a gyám, gondnok, ügynök vagy bárki más, akinek a feltételnek eleget kellene tennie, azt
mondjuk, hogy a rabszolga jogosult lesz a szabadságára. És valóban, ez a gyakorlatunk a
rabszolga esetében, akit feltételesen szabaddá kell tenni, és elegendő, ha nem az ő hibájából
nem teljesíti a feltételt.
606. Ha valakit az örökhagyó halála után harminc napon belül köteleznek az örökösnek
fizetésre, és az örökös ezen idő letelte után lép a hagyatékba, Trebatius és Labeo szerint, ha
ezt csalás nélkül tette, a rabszolga a hagyaték átvételét követő harminc napon belül elnyeri
szabadságát. Ez a vélemény helyes. De milyen eljárást kell követni, ha az örökös szándékosan
késlekedett; a rabszolga emiatt a hagyaték elfogadásának időpontjától kezdve jogosult lesz-e a
szabadságára? Mi van akkor, ha akkor rendelkezett a pénzzel, de a hagyaték elfogadása után
nem rendelkezett vele? Ebben az esetben azonban a feltétel teljesítettnek minősül, mivel a
rabszolga nem volt felelős azért, hogy a feltétel eleve nem teljesült.
607. Ahol a rabszolga a következő kikötés alapján kapja meg szabadságát: "Akkor legyen
szabad, ha tíz aurei-t ki tud fizetni", Trebatius azt mondja, hogy bár lehet, hogy rendelkezik a
tíz aurei-val, vagy olyan helyzetben van, hogy megszerezze és megtartsa a peculiumát,
mégsem lesz jogosult a szabadságára, ha nem fizeti ki a pénzt, vagy nem hibáztatható azért,
hogy nem fizeti ki. Ez a vélemény helyes.
608. Stichus szabadlábra helyezték, ha három éven át évente tíz aurei-t fizet az örökösnek. Ha
az örökös volt felelős az első részlet meg nem fizetéséért, akkor megállapítást nyert, hogy a
rabszolgának a harmadik fizetés időpontjáig kell várnia, mert az idő előírt, és még két fizetés
hátravan. Ha azonban a rabszolgának csak az a tíz aurei van meg, amelyet az első részlet
esedékességekor ajánlott fel, előnyére válna-e, ha a második részlet időpontjában, vagy akár a
harmadik részlet időpontjában ajánlaná fel, feltéve, hogy a másodikat nem fogadták el ? Úgy
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gondolom, hogy elegendő lenne, ha így tenne, és az örökösnek nincs joga meggondolni
magát. Pomponius is ezt a véleményt vallja.
609. Mi a teendő, ha a rabszolga, akit a három éves fizetésre köteleztek, a teljes összeget az
örökösnek ajánlja fel anélkül, hogy megvárná annak esedékességét? Vagy ha, miután az első
év végén tíz aurei-t fizetett, a második év végén húszat ajánl fel? Az elnézőbb értelmezés
szerint jogosult lesz a szabadságára, mivel mindkét félnek előnye származik belőle; a
rabszolga ugyanis hamarabb elnyeri a szabadságát, az örökös pedig késedelem nélkül
megkapja azt, amit egy bizonyos idő elteltével kapott volna.
610. Ha egy rabszolga szabadságot kap, és öt évig szolgálja az örököst, és az örökös
felszabadítja, azonnal szabaddá válik, mivel az örökös hibája, hogy nem szolgálta őt; bár ha
az örökös nem akarja, hogy így tegyen, csak az öt év letelte után válik szabaddá. Ennek oka
nyilvánvaló, mivel a felszabadított rabszolga nem maradhat többé szolgaságban. De az a
gazda, aki nem kívánja, hogy a rabszolga őt szolgálja, még mindig engedélyezheti, hogy ez öt
éven belül megtörténjen. A rabszolga azonban nem szolgálhatja őt a teljes ötéves időtartam
alatt, de rövidebb ideig igen.
611. Julianus is azt mondja a Digestus tizenhatodik könyvében, hogy ha Arethusa azzal a
feltétellel kapta meg a szabadságot, hogy három rabszolgát szül, és az örökös felelős azért,
hogy nem így tesz (például mert valamilyen szert adott neki, hogy megakadályozza a
fogamzásban), akkor azonnal szabad lesz. Mert miért kellene várni? Ez ugyanolyan, mintha
az örökös miatt kellene abortuszt végeznie, mert egy szüléssel három gyermeket szülhetne.
612. Hasonlóképpen, ha az örökös eladna és átadna egy rabszolgát, akit feltételesen fel kell
szabadítani, és akit arra utasítottak, hogy szolgálja őt, úgy gondolom, hogy a rabszolga
azonnal jogosult lesz a szabadságára.
613. Paulus, Sabinusról, V. könyv.
Ha az örökös az állam számára üzleti ügyben távol van, és a rabszolga készpénzzel
rendelkezik, meg kell várnia, amíg az, akinek ki kell fizetnie, visszatér, vagy lepecsételve egy
templomban kell letétbe helyeznie a pénzt; és ha ez megtörtént, azonnal jogosult lesz a
szabadságára.
614. Nem tekinthető feltételesen szabadnak az a rabszolga, akinek a szabadságát olyan hosszú
időre halasztották el, hogy a felszabadítandó nem élhet addig, amíg ez az idő el nem telik;
vagy ha tulajdonosa olyan nehéz, sőt lehetetlen feltételt szabott, hogy annak teljesítésével nem
lehet szabadságát megszerezni; mint például, ha az volt, hogy ezerszer bizonyos összeget kell
fizetnie az örökösnek, vagy ha elrendelte, hogy halálától kezdve szabad legyen. Az ily módon
tett szabadságadás érvénytelen, ahogy Julianus mondja, mert valójában nem áll szándékában a
rabszolga szabadságát megadni.
615. Ha egy rabszolga szabadságát azzal a feltétellel rendelik el, hogy egy évig Titiust
szolgálja, és Titius meghal, akkor a rabszolga nem azonnal lesz szabad, hanem egy év
elteltével, mert a szabadságot nemcsak feltételhez kötöttnek, hanem egy bizonyos időponttól
kezdve adottnak tekintik. Ugyanis abszurd lenne, ha hamarabb válna szabaddá, ha nem
teljesítette a feltételt, mint ha teljesítette volna.
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616. Ha egy rabszolgát két személynek tíz aurei megfizetése ellenében szabaddá
nyilvánítanak, és az egyikük nem hajlandó elfogadni öt aureit, akkor jobb, ha úgy tartják,
hogy a rabszolga az említett öt aurei másik félnek történő átadásával nyerheti el szabadságát.
617. "Stichus legyen szabad, ha három évig szolgálja Titiust, vagy száz solidi értékű
szolgálatot tesz neki." Megállapodott, hogy a szabadságot ilyen módon jogszerűen lehet
megadni; mert más rabszolgája szabad emberként szolgálhat, és nagyobb joggal nyújthat
nekünk szolgálatokat; hacsak az örökhagyó a szolgálat kifejezéssel nem a tulajdonjogot,
hanem a munkát értette. Ha tehát az örökös megakadályozza, hogy a rabszolga Titiusnak
szolgáljon, akkor jogosult lesz a szabadságára.
618. "Legyen Stichus szabad, ha egy évig az örökösömet szolgálja." Felmerülhet a kérdés,
hogy az "év" szót hogyan kell érteni ebben az esetben; olyan kifejezésnek kell-e lennie, amely
háromszázhatvanöt egymást követő napot tartalmaz, vagy csupán ennyi napot? Pomponius
szerint a szót az előbbi értelemben kell érteni. Ha azonban betegség vagy más méltányos ok
miatt a rabszolga bizonyos napokon nem tud szolgálni, akkor ezeket is bele kell számítani az
évbe. Hiszen azok, akiket betegségükben ápolunk, úgy értendő, hogy szolgáljanak, ha
hajlandóak erre, de rossz egészségi állapotuk megakadályozza őket.
619. Ha egy rabszolgát arra köteleznek, hogy tíz aurei-t fizessen az örökösnek, az utóbbi a
szabadságnak biztosított engedékenység révén kénytelen lesz a pénzt külön-külön átvenni.
620. Ha egy rabszolga szabadságát elrendelték, "ha Titius felmegy a Capitoliumra", és Titius
ezt megtagadja, a szabadság megadása érvénytelenül megtörténik. Ez a szabály hasonló
esetekben is érvényes, ugyanolyan feltételek mellett.
621. Cassius hasonlóképpen azt mondja, hogy ha egy rabszolgát egy évre köteleznek, akkor a
szabadsága javára nem számítják be azt az időt, amikor menekülésben vagy pereskedésben
volt.
622. Pomponius, Sabinusról, VIII. könyv.
Ha egy rabszolgát, akinek feltételesen szabaddá kellett volna válnia, felszólítottak, hogy
számoljon el, és kifizette a kezében maradtnak tűnő összeget, és felajánlotta, hogy biztosítékot
nyújt a még kétséges összegre vonatkozóan, Neratius és Aristo nagyon helyesen úgy vélik,
hogy szabaddá válik; mivel ellenkező esetben sok rabszolga nem kaphatná meg szabadságát a
számla bizonytalansága és az ilyen jellegű ügyletek természete miatt.
623. A feltételesen szabaddá váló rabszolgának, akit egy pénzösszeg megfizetésére
köteleznek, de nem számol el vele, ki kell fizetnie azt, és nem kell kezességet vállalnia, hogy
ezt megteszi.
624. Ulpianus, Sabinusról, XXVII. könyv.
Ha egy rabszolganőt, akinek feltételesen szabaddá kell válnia, bűncselekmény miatt
büntetésül szolgaságra ítélnek, és az elítélése után teljesül az a feltétel, amelytől a szabadsága
függ, bár ez nem lesz előnyös számára, mégis előnyös lesz az esetleges gyermeke számára,
mert az szabadon születik, mintha az anyját nem ítélték volna el.
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625. Mi lenne azonban a következménye annak, ha egy ilyen rabszolganő teherbe esne,
miközben szolgaságban van, és miután az ellenség fogságába esett, gyermeke születne,
miután teljesült a feltétel, amelytől szabadsága függött; szabad lenne-e a gyermeke
születésekor? Kétségtelen, hogy időközben az ellenség rabszolgája lenne; de az is igaz, hogy a
postliminium joga alapján szabaddá válna, mert ha az anya a saját hazájában lett volna, a
gyermek szabadon született volna.
626. Nyilvánvaló, hogy a méltányosabb vélemény az, hogy ha a nő az ellenség kezénél fogan,
és a feltétel teljesülése után hozza világra a gyermeket, akkor az élhet a postliminium jogával,
és szabaddá válhat.
627. A feltételesen szabaddá váló rabszolga akkor kapja meg a szabadságát a vevőjétől, ha a
feltétel teljesül. Nem szabad elfelejteni, hogy ez a szabály mindkét nemű rabszolgára
vonatkozik. Ha a feltétel teljesül, az nemcsak a rabszolgát megvásárló személyt köti, hanem
mindazokat is, akik bármilyen jogcímen tulajdonjogot szereztek rajta. Ezért, akár az örökös
hagyta rád a rabszolgát, akár bírósági úton ítélték neked, akár haszonbérlet útján szerezted
meg, akár átruházták rád, akár bármilyen más jogcímen került a tulajdonodba, azt mondjuk,
hogy minden kétséget kizáróan teljesíthető a feltétel, amennyiben személyesen téged érint.
Ugyanez mondható el a vevő örökösére való hivatkozással is.
628. Ha az apai felügyelet alatt álló fiút örökösnek nevezik ki, és egy feltételesen szabaddá
váló rabszolgát arra utasítanak, hogy fizessen a fiúnak egy bizonyos összeget, és szabad
legyen, akkor a fiú a szabadságát úgy szerzi meg, hogy az említett összeget vagy a fiúnak,
vagy az apjának fizeti meg; mert az apát illeti meg a hagyaték haszna. Ha azonban a fiú halála
után fizetne az apának, akkor szabaddá válik, mint aki az örökös örökösének fizetett. Ha
ugyanis egy rabszolgát arra köteleznek, hogy fizessen meg egy összeget egy idegennek, és így
szabaddá válik, és ez utóbbi az örökös örökösévé válik, akkor nem az idegenre, hanem
mintegy az örökösre való hivatkozással teljesíti a feltételt.
629. Ha egy rabszolgát tíz aurei megfizetésére utasítanak, hogy szabaddá váljon, és öt aurei
kifizetése után adják el, a fennmaradó öt aureit a vevőnek kell fizetnie.
630. Ha a rabszolgád megvásárol egy másik rabszolgát, aki feltételesen szabad, akkor meg
kell fizetnie neked azt, amit az örökösöknek kellett fizetnie. Ha azonban a te rabszolgádnak
fizetett, úgy gondolom, hogy szabad lesz, feltéve, hogy a te rabszolgád a peculiumához
tartozó pénzzel vásárolta meg, és te nem fosztottad meg tőle; így tehát úgy kell tekinteni,
hogy ő fizetett neked, mintha a te beleegyezéseddel fizetett volna bármelyik rabszolgádnak.
631. Ha egy rabszolgát nem egy pénzösszeg megfizetése ellenében, hanem akkor rendelik el,
hogy szabad legyen, ha számlát ad, nézzük meg, hogy ez a feltétel átmegy-e a vevőre. És nem
szabad elfelejteni, hogy általában csak azok a feltételek szállnak át a vevőre, amelyek a pénz
megfizetésére vonatkoznak, és azok, amelyek a teljesítendő cselekedetekre vonatkoznak, nem
szállnak át rá; például ha a fiát taníttatja, mert ezek a feltételek annak személyéhez kötődnek,
akire kiszabják őket. A számadás feltétele azonban, amely az egyenleg meglétét feltételezi, a
pénzfizetésre vonatkozik; az összegeket tartalmazó könyvek bemutatása, maguknak a
számláknak a kiszámítása és vizsgálata, valamint felülvizsgálata és vizsgálata azonban a
teljesítendő cselekményekre vonatkozik. Ezért a rabszolga elnyerheti-e a szabadságát azáltal,
hogy a kezében maradt egyenleget kifizeti a vevőnek, és teljesíti az örökösre vonatkozó
feltétel többi részét? Úgy gondolom, hogy a fennmaradó összeg megfizetése az örökösre száll.
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Ezért előfordul, hogy a feltétel megosztható. Pomponius is ezt a véleményt fejtette ki a
Sabinusról szóló nyolcadik könyvében.
632. Paulus, Sabinusról, V. könyv.
A haszonélvezeti jog elidegenítése nem jár együtt azzal a feltétellel, hogy a rabszolga
szabaddá válik.
633. Pomponius, Sabinusról, VIII. könyv.
Ha a rabszolga szabadságát akkor rendelik el, ha tíz aurei-t fizet, akkor azt az örökösnek kell
fizetnie; mert ha nincs kijelölve senki, akinek a fizetést teljesíteni kell, akkor a rabszolga az
örökösnek való fizetéssel lesz jogosult a szabadságára.
634. Ha az örökösök mindegyike különböző vevőknek adja el a rabszolgában való
részesedését, a rabszolgának minden vevőnek az egyes örökösöknek járó összeg azonos
hányadát kell megfizetnie. Labeo azonban azt mondja, hogy ha az örökösök nevét csak a
végrendelet említi, akkor egyenlő részeket kell nekik fizetni; ha azonban az örökhagyó azt
mondta: "Ha az örököseimnek fizet", akkor az összegek megfelelnek a hagyatékból az
örökösöket illetőleg megillető részeknek.
635. Ulpianus, Sabinusról, XXVIII. könyv.
Senki sem hagyhatja figyelmen kívül azt a tényt, hogy a rabszolga mindeközben az örökös
tulajdonában marad. Ezért az általa okozott kár megtérítése címén átadható, de még ha ez meg
is történik, akkor is remélheti, hogy elnyeri szabadságát, mert az átadás nem fosztja meg tőle.
636. Ha az örökös más feltételekkel adja el a rabszolgát, mint amelytől a szabadsága függ, a
státusza nem változik; és ugyanúgy felszabadulhat a vevő ellenőrzése alól, mint ahogyan az
örökös ellenőrzése alól is. Ha azonban az örökös elhallgatja azt a feltételt, amelytől a
rabszolga felszabadul, akkor a vételi perben felelősségre vonható; és a jó hatóságok szerint
aki tudatosan elhallgatja azt a feltételt, amelytől a rabszolga szabaddá válik, és abszolút
értékesít, az csalásban vétkes.
637. Megvitatták azt a kérdést, hogy felszabadul-e az, aki egy rabszolgát, akinek feltételesen
szabadnak kellett volna lennie, az elkövetett sérelem jóvátételére átadta. Octavenus úgy
gondolja, hogy felszabadul, és azt mondja, hogy ugyanez a szabály érvényesül, ha valaki egy
kikötés miatt tartozott Stichusnak, és feltételesen szabadnak adta át. Ha ugyanis a fizetés előtt
elnyerné szabadságát, az egész kötelezettség megszűnne; mert csak az szerepel benne, ami
pénzfizetéssel rendezhető; a szabadságot azonban nem lehet pénzzel feloldani vagy
helyettesíteni. Ez a vélemény számomra helyesnek tűnik.
638. A feltételesen szabaddá váló rabszolga helyzete csak akkor változtathatatlan, ha a
birtokba lépés megtörténik; mert mielőtt ez megtörténne, rabszolgaként megszerezhető az
uzsorakölcsönzés útján, és a szabadságra való várakozás megszűnik. Ha azonban a birtokot
utólagosan bejegyzik, a szabadság reménye helyreáll a kegyelem révén, amellyel azt tekintik.
639. Paulus, Sabinusról, V. könyv.
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Ha egy örökös elad egy rabszolgát, akit tíz aurei megfizetésére köteleztek, és átadja a
vevőnek, és azt mondja, hogy jogosult a szabadságára, ha az húsz aurei-t fizet, akkor az eladó
ellen vételi per indítható. Ha az összeg kétszeresét ígérték, akkor kétszeres kártérítési
keresetnek van helye a kilakoltatás miatt, és vételi keresetnek a hamis állítás miatt.
640. Pomponius, Sabinusról, XIV. könyv.
Ha az örökös egy pénzösszeget adományozna egy rabszolgának, aki feltételesen szabaddá
válna, hogy azt kifizesse neki és felszabaduljon, Arisztosz azt mondja, hogy nem lesz szabad,
de ha az örökös feltétlenül odaadja neki a pénzt, akkor elnyeri a szabadságát.
641. Julianus, Digest, VII. könyv.
Ha egy rabszolga végrendelet alapján kapja meg szabadságát, azzal a feltétellel, hogy számlát
ad, a kezében maradó összeget az örökösöknek kell kifizetnie, a hagyatékból való
részesedésük arányában; még akkor is, ha néhányuk neve szerepel a feltételben.
642. Ugyanez, Digest, XLIII. könyv.
Ha az örökhagyó a következőképpen rendelkezik a szabadságról: "Legyen Stichus szabad, ha
az örökösöm végrendeletében nem teszi őt szabaddá", akkor az örökhagyó szándéka szerint a
rabszolga szabad lesz, ha az örökös végrendeletében nem teszi őt szabaddá. Ezért ha az
örökös végrendeletében felszabadítja a rabszolgát, a feltétel nem teljesültnek tekintendő; ha
nem szabadítja fel, a feltétel az örökös halálakor teljesül, és a rabszolga elnyeri szabadságát.
643. Ha egy közös tulajdonban lévő rabszolgát azzal a feltétellel rendelnek el szabaddá, hogy
tíz aurei-t fizet, akkor az említett összeget a peculiumából fizetheti ki, függetlenül attól, hogy
milyen módon jutott hozzá; és az sem számít, hogy a peculium az örökös vagy egy
társtulajdonos kezében volt-e; vagy hogy a rabszolgát az örökösnek vagy egy idegennek
rendelték-e a pénz kifizetésére. Általános érvényű szabály ugyanis, hogy a feltételesen
szabaddá váló rabszolgák elidegeníthetik a peculiumukhoz tartozó vagyont olyan feltétel
teljesítése céljából, amelytől a szabadságuk függ.
644. Ha két rabszolga szabadlábra helyezését azzal a feltétellel rendelik el, hogy számlát
adnak, és külön-külön üzleteltek, nem kétséges, hogy a feltételnek külön-külön is eleget
tehetnek. Ha azonban az ügyintézésüket közösen végezték, és az olyan zavaros, hogy nem
lehet szétválasztani, szükségszerűen előfordul, hogy ha egyikük elmulasztja az elszámolást,
megakadályozza a másikat abban, hogy megkapja a szabadságát; és a feltétel egyikükkel
szemben sem tekinthető teljesítettnek, hacsak mindketten vagy egyikük nem fizeti meg
mindazt, amit a számla vizsgálata után egyenlegként esedékesnek találnak.
645. Ha egy rabszolga szabadságát azzal a feltétellel rendelik el, hogy megesküszik, hogy
felmegy a Capitoliumra, és azonnal leteszi ezt az esküt, akkor akkor is szabad lesz, ha nem
megy fel a Capitoliumra.
646. Az örökös rabszolgája, akit arra utasítanak, hogy adja át az örökös saját tulajdonát
képező vagyontárgyakat, és legyen szabad, jogosult lesz a szabadságára, mert az örökhagyó
anélkül is elrendelheti az örökös rabszolgájának manumitálását, hogy bármi átadásának
feltételét szabná.
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647. A következő záradék: "Stichus legyen szabad, ha harmincéves lesz; Stichus csak akkor
legyen szabad, ha tíz aurei-t fizet", ugyanolyan hatású, mintha azt mondták volna, hogy
Stichust akkor engedjék szabadon, ha tíz aurei-t fizet és eléri a harmincéves kort. Ugyanis a
szabadság megvonása vagy a hagyatéktól való megfosztás, amelyet bizonyos feltétel mellett
hagynak hátra, úgy tekintendő, mintha a hagyatéknak vagy a korábban adott szabadságnak az
ellenkező feltételét szabnák meg.
648. Alfenus Varus, Digest, IV. könyv.
Egy rabszolga, akit gazdája végrendelete szerint azzal a feltétellel engedtek szabadon, hogy
tíz aurei-t fizet az örökösnek, az utóbbinak fizette a munkája bérét, és mivel az örökös tíz
aurei-nál nagyobb összeget kapott tőle, a rabszolga azt állította, hogy szabad. Ebben a
kérdésben tanácsot kértek. A válasz az volt, hogy a rabszolga nem tűnik szabadnak, mivel a
pénz, amelyet fizetett, nem a szabadságáért, hanem az általa végzett munka ellenértékeként
történt; és hogy emiatt nem volt szabadabb, mintha egy földterületet bérelt volna az urától, és
a pénzt neki fizette volna ahelyett, hogy a termést neki adta volna.
649. A rabszolgát azután rendelték szabaddá, hogy hét éven át az örökösnek szolgált.
Megszökött, és egy évig távol maradt. Amikor a hét év letelt, azt a véleményt adták ki, hogy
nem szabad, mert amíg szökésben volt, nem teljesített szolgálatot urának, és nem lesz szabad,
amíg nem szolgálta urát annyi napig, ahány napig távol volt. Ha azonban a végrendeletben
úgy rendelkeztek, hogy hét év szolgálat után szabad lesz, akkor szabaddá válhat, ha a
visszatérése után a szökés idejére szolgálta urát.
650. Africanus, Kérdések, IX. könyv.
Ha egy rabszolga, akit az örökös halálakor egy bizonyos pénzösszeg megfizetésére köteleztek,
a hagyatékot a fizetésre kötelezett összeggel azonos összeggel gazdagította, például ha
kifizette a hitelezőket, vagy élelemmel látta el a rabszolgákat, úgy tartották, hogy azonnal
jogosult a szabadságára.
651. Egy örökös, aki eladott egy rabszolgát, aki tíz aurei megfizetése ellenében szabaddá vált
volna, az eladáskor kijelentette, hogy a feltétel az volt, hogy az említett tíz aureit neki kell
fizetni, nem pedig a vevőnek. Felmerült a kérdés, hogy a rabszolgának melyiküknek kell
kifizetnie a pénzt, hogy megkapja a szabadságát? A válasz az volt, hogy az örökösnek kell
fizetnie. Ha azonban azt a feltételt szabta volna, hogy a rabszolga egy idegennek fizessen,
akkor az a vélemény alakult ki, hogy a megállapodás érvényes, mert a rabszolga akkor is úgy
tekintendő, hogy az örökösnek fizet, ha az előbbi beleegyezésével másnak fizet.
652. Ulpianus, Szabályok, IV. könyv.
Ha egy feltételesen szabaddá váló rabszolganőnek gyermeke születik, akkor az örökös
rabszolgája lesz.
653. Neratius, Pergamenek, III. könyv.
A rabszolga szabaddá válik, ha tíz aurei-t fizet az örökösnek. Az összeg megvan, de
ugyanekkora összeggel tartozik a gazdájának. E tíz aurei kifizetésével nem lesz szabad, mert
ahol a rabszolgának megengedik, hogy a peculiumából pénzt fizessen egy feltétel teljesítése
céljából, ezt úgy kell értenünk, hogy nem fizethet olyasmit, ami nem tartozik a peculiumához.
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Tökéletesen tisztában vagyok azzal, hogy ez a pénz a peculiumának részét képezi; bár ha a
rabszolgának semmi más nem lenne, akkor nem lenne peculiuma. De nem lehet kétséges,
hogy a szabály megalkotóinak szándéka az volt, hogy a rabszolgának joga legyen a
peculiumából fizetni, éppúgy, mint a vagyonából, mert ezt el lehetett ismerni anélkül, hogy a
gazdája bármiféle kárt szenvedett volna. Ha azonban valaki ennél tovább menne, az eset nem
sokban különbözne attól, ha valaki azt állítaná, hogy a rabszolga a feltételnek a gazdájától
ellopott pénz kifizetésével tett eleget.
654. Paulus, A szabadság megadásáról.
Ha egy rabszolgát három éven keresztül évi tíz aurei fizetésére köteleznek, és az első évben
tizet ajánl fel, és az örökös nem fogadja el, akkor nem lesz azonnal szabad, azon oknál fogva,
hogy ha az örökös el is fogadná, akkor sem lenne szabad.
655. Ulpianus, Az ediktumról, XIV. könyv.
Ha egy rabszolga szabadságát rendelik el, és hagyatékot hagynak rá, amely akkor illeti meg,
amikor az örökhagyó fia betölti a tizennegyedik életévét, és a fiú ezen időpont előtt meghal,
akkor a rabszolga a határidő lejártával szabaddá válik, a szabadságnak tekintett
engedékenység miatt; de a feltétel, amelytől a hagyaték függ, meghiúsultnak minősül.
656. Paulus, Plautiusról, XVI. könyv.
Ha a peculiumát egy rabszolgára hagyják, akit arra köteleztek, hogy tíz aurei-t fizessen egy
idegennek, és szabaddá válik, de az örökös megakadályozza, hogy azt kifizesse, és a
rabszolga, miután később manumitálták, a hagyaték alapján követeli a peculiumát, az örökös
rosszhiszeműségre hivatkozva kivétellel levonhatja-e a peculiumából azt az összeget, amelyet
a rabszolgának kellett volna fizetnie, hogy ő, és ne a manumitált rabszolga részesüljön
előnyben, mert a pénzt nem fizették ki; vagy az örökös méltatlannak tekinthető-e arra, hogy a
pénzből hasznot húzzon, mivel az elhunyt akaratával ellentétesen cselekedett ? Mivel a
rabszolga semmit sem veszített, és elnyerte a szabadságát, az örökös számára hátrányos lenne,
ha csalárd módon megfosztanák a pénztől.
657. Ebben az esetben felmerül a kérdés, hogy ha a rabszolga az örökös tudta vagy
beleegyezése nélkül fizetné ki a pénzt, akkor az vajon azé lenne-e, aki azt megkapta. Julianus
nagyon helyesen gondolja, hogy ebben az esetben a rabszolga joga a pénz kifizetésére az
örökös beleegyezése ellenére is elismerésre kerül; és ezért az annak a tulajdonába kerül, aki
azt kapja.
658. Ha egy rabszolgát arra köteleznek, hogy tíz aurei-t fizessen az örökösnek, és ez utóbbi
tartozik a rabszolgának ezzel az összeggel, ha a rabszolga el akarja számolni az összeget,
szabaddá válik.
659. Meghalt egy ember, akinek egy rabszolga egy bizonyos összeget kellett fizetnie, hogy
szabaddá válhasson. Sabinus úgy véli, hogy ha a tíz aurei kifizetésre készen áll, akkor
szabaddá válik, mert nem az ő hibája volt, hogy nem fizették ki. Julianus azonban azt mondja,
hogy a szabadságra való tekintettel és a törvény által megállapított kegyelem miatt a rabszolga
akkor is elnyeri szabadságát, ha a pénzt halála után fizették ki, tehát inkább a törvény, mint a
végrendelet alapján nyeri el szabadságát; tehát ha annak a személynek a halálakor, akinek a
pénz kifizetésére utasították, hagyatékot hagynak rá, akkor elnyeri szabadságát, de a
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hagyatékra nem lesz jogosult. Julianus ugyanezen a véleményen van, így ebben az esetben
hasonlít a többi legátushoz. Más azonban annak a rabszolgának az esete, akit az örökös
megakadályoz a feltétel teljesítésében; ebben az esetben ugyanis a végrendelet értelmében
elnyeri szabadságát.
660. Az isteni Hadrianus egy rescriptumában kimondta, hogy az a rabszolga, akit arra
köteleztek, hogy egy pénzösszeget fizessen az örökösnek, azt az utóbbi örökösének is
kifizetheti; és ha ez volt az örökhagyó szándéka, akkor ugyanezt a szabályt kell alkalmazni az
örökhagyóra is.
661. Vannak bizonyos feltételek, amelyek természetüknél fogva nem teljesíthetők egyszerre,
hanem időbeosztást igényelnek; mint például, amikor egy rabszolgát arra köteleznek, hogy tíz
aurei értékű munkát adjon, mert a munkát napokban számolják. Ezért ha egy rabszolga,
akinek feltételesen szabadnak kell lennie, egyenként fizeti meg az aurei-t, akkor azt
mondhatjuk, hogy teljesítette a feltételt. A munka esete azonban más, mert azt szükségszerűen
csak az idő egy részében lehet elvégezni. Ha azonban az örökös megtagadja az elfogadást, a
rabszolga nem azonnal válik szabaddá, hanem a munka elvégzéséhez szükséges idő letelte
után. Ugyanez a szabály érvényesül akkor is, ha a rabszolgának megparancsolják, hogy
menjen Capuába, és szabad legyen, az örökös pedig megtiltja neki, hogy elmenjen; mert
akkor akkor lesz szabad, amikor a Capuába való elutazáshoz szükséges idő letelt, mert az idő
a munka elvégzéséhez, valamint az utazás megtételéhez is lényegesnek tekintendő.
662. Ha egy rabszolga a következőképpen kapja meg szabadságát: "Legyen Stichus szabad,
ha az örökösöm nem manumitálja őt", akkor az örökös manumitálhatja őt, és nem fosztják
meg szabadságától az örökhagyó akaratával ellentétesen. De olyan rövid idő nem szükséges,
hogy az örökös kénytelen legyen sietni vagy azonnal visszatérni az útjáról, hogy a rabszolgát
manumitálja, vagy hogy az e célból szükséges ügyek intézésétől elálljon. Másfelől 1,he sem
húzódhat el az embermentesítés az örökös élete végéig, hanem az örökösnek a rabszolgát fel
kell szabadítania, mihelyt azt saját maga számára nagy kellemetlenségek nélkül megteheti. Ha
a manumifikációra meghatározott időpontot írtak elő, azt figyelembe kell venni.
663. Pomponius, Plautiusról, VII. könyv.
Labeo az Utolsó művek könyvében a következő esetet említi: "Galenus, az intézőm, legyen
szabad, ha úgy tűnik, hogy gondosan vezette az ügyeimet, és tartsa meg minden vagyonát, és
kapjon még száz aureit." Ebben az esetben olyan szorgalmat kell megkövetelnünk, amely a
gazdának és nem a rabszolgának kedvez. Sőt, a szorgalomhoz a jóhiszeműségnek is hozzá
kell járulnia, nemcsak az elszámolás vezetésében, hanem az esetlegesen fennmaradó egyenleg
kifizetésében is. A "látszik" szó alatt azt értjük, hogy "úgy tekinthető, hogy van". A régiek a
Tizenkét Tábla Törvényének következő szavait: "Ha az esővíz kárt okoz", úgy értelmezték,
hogy ha kárt okozhat. És ha azt a kérdést teszik fel, hogy ki előtt kell megállapítani a fent
említett szorgalmatosságot, azt kell válaszolnunk, hogy ezt az örökösöknek kell eldönteniük
egy megbízható polgár ítélete szerint; például ha egy rabszolga szabadságát azzal a feltétellel
rendelik el, hogy egy bizonyos összeget fizet, és nincs megszabva, hogy kinek fizesse meg,
akkor ugyanúgy szabaddá válik, mintha az örökhagyó azt írta volna: "Ha az összeget az
örökösömnek fizeti meg".
664. Pactumeius Clemens azt mondta, hogy ha egy vagyontárgyat a következők szerint
hagynak örökül: "Megbízlak, hogy add át, akinek akarod", és az örökös nem választja ki,
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hogy kinek adja át a vagyont, akkor mindenkinek át kell adnia, és ezt Antoninus császár
rendelte el.
665. Paulus, Vitelliusról, III. könyv.
Ha egy rabszolgát egy bizonyos pénzösszeg megfizetésére köteleztek, és nem volt
megemlítve, hogy kinek kell azt kifizetnie, akkor azt az örökösöknek kell kifizetnie az
államrészük arányában, mert mindegyiküknek a rabszolga tulajdonjogának arányában kell
részesülnie.
666. Ha az örökhagyó bizonyos örökösöket említ, mint akiknek a rabszolga köteles fizetni,
akkor ezt a hagyatékból való részesedésük arányában kell megtennie.
667. Ha a megnevezett örökösökhöz idegen személy is csatlakozik, akkor a teljes részt ki kell
fizetni neki, a többieknek pedig a hagyatékból való részesedésük arányában kell kifizetni az
összegeket. Ha az örökhagyó nemcsak Titiust, hanem másokat is hozzátett, mindegyiküknek
teljes rész jár, a társörökösöknek pedig a hagyatékból való részesedésük arányában járó
összegek; amint azt Julianus is megállapítja.
668. Celsus, Digest, XXII. könyv.
"Szabad legyen Stichus, ha öt év alatt száz aurei-t fizet." A rabszolga az öt év letelte után az
említett összeget a vevő örökösének fizetheti ki.
669. Ha a rabszolga szabadságát akkor rendelték el, ha elszámol, és az örökös, miután a
peculiumhoz tartozó vagyontárgyakat eladták, nem engedi meg, hogy a rabszolga a kezében
lévő egyenleget kifizesse, ugyanúgy szabad lesz, mintha teljesítette volna a feltételt.
670. Marcellus, Digest, XVI. könyv.
"Szabad legyen Stichus, ha tíz aurei-t ígér az örökösömnek, vagy megesküszik, hogy
szolgálatot tesz neki." A feltétel akkor teljesül, ha a rabszolga megteszi az ígéretet, mert
mondhatjuk, hogy bizonyos mértékig elkötelezte magát, még ha a kötelezettség nem is
kötelező.
671. Modestinus, Különbségek, IX. könyv.
A Tizenkét Tábla törvényei szerint a feltételesen szabad rabszolgák eladását engedélyezik. Az
eladáskor azonban szigorú feltételeket kell támasztani; például azt, hogy a rabszolga nem
szolgálhat egy bizonyos országban, vagy hogy soha nem lehet manumetálni.
672. Ugyanaz, Szabályok, IX. könyv.
Ha egy rabszolga végrendelettel szabadságot kapott, azzal a feltétellel, hogy elszámol, az
örökös nemcsak írásbeli elszámolást követelhet, hanem minden olyan ügyletről is, amelyet
anélkül bonyolítottak le, hogy azt írásban rögzítették volna.
673. Ha egy rabszolga a számadás után kapta meg a szabadságát, akkor is szabad lesz, ha nem
végzett semmilyen üzletet.
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674. Ugyanaz, Pandekták, I. könyv.
Ha az a személy, akinek a rabszolgát fizetésre kötelezték, megvásárolja, majd eladja másnak,
akkor az utolsó vevőnek kell fizetnie, mert Julianus úgy döntött, hogy ha az, akinek a
rabszolgát fizetésre kötelezték, tulajdonjogot szerez rajta, és elidegeníti, akkor a feltétel is
átmegy a vevőre.
675. Javolenus, Cassiusról, VI. könyv.
Ha egy olyan személy hagyatékát, aki elrendelte, hogy rabszolgája a halálát követő harminc
napon belül szabaddá váljon, ha elszámol, csak a harminc nap letelte után vették birtokba, a
manumált rabszolga a törvény szigorú értelmezése szerint nem válhat szabaddá, mivel a
feltétel nem teljesült; de az engedékenység, amellyel a szabadságot tekintik, azt eredményezi,
hogy a feltétel teljesítettnek tekintendő, ha nem annak a személynek a hibája, akire azt
kiszabták, hogy ez nem történt meg.
676. Gaius Cassius könyveiben az áll, hogy ha egy feltételesen szabaddá váló rabszolga
bármilyen vagyont szerez, mielőtt a szabadságát megillető feltétel teljesülne, az nem tartozik
bele a peculium hagyatékába, kivéve, ha a hagyatékot úgy állapították meg, hogy az magában
foglalja azt az időt, amikor szabad volt. Mivel a peculium egyszerre növelhető és
csökkenthető, nézzük meg, hogy az örökös általi növelése a hagyaték részét képezi-e, feltéve,
hogy a rabszolgát nem fosztják meg tőle. Ez a jelenlegi gyakorlatunk.
677. Pomponius, Quintus Muciusról, XVIII. könyv.
A feltételesen szabad rabszolgák alig különböznek más rabszolgáinktól. Ezért a jogi keresetek
tekintetében ugyanolyan helyzetben vannak, mint a többiek, függetlenül attól, hogy ezek
bűncselekményekből, üzletkötésekből vagy szerződésekből erednek. Ennek az az eredménye,
hogy a közvádas eljárásokban ugyanazokkal a büntetésekkel sújthatók, mint a többi rabszolga.
678. Quintus Mucius szerint egy családfő végrendeletében kijelentette: "Andronicus
rabszolgám legyen szabad, feltéve, hogy tíz aurei-t fizet az örököseimnek". Ezután vita
alakult ki a hagyatékkal kapcsolatban. Az egyik személy kijelentette, hogy ő az örökös, és azt
állította, hogy a birtok őt illeti, egy másik személy pedig, aki a birtok birtok birtokosa volt, azt
állította, hogy a végrendelet értelmében ő az örökös. Az ítéletet annak javára hozták, aki azt
állította, hogy ő a végrendelet szerinti örökös. Andronikosz ekkor megkérdezte, hogy ha húsz
aurei-t fizetne az utóbbinak, akkor szabaddá válna-e, mivel az ítélet az ő javára született; vagy
az ítélet, amelyet a pernyertes fél kapott, nem vonatkozik a szóban forgó ügyre; tehát ha a tíz
aurei-t a kijelölt örökösnek fizetné, és az ügyet a birtokos ellen döntenék el, akkor
rabszolgasorban maradna. Labeo úgy véli, hogy Quintus Mucius véleménye csak akkor lehet
igaz, ha a pernyertes örökösről születik döntés, hogy ő a törvényes örökös; ha ugyanis a
kijelölt örökösről derül ki, hogy egy igazságos döntés folytán elvesztette az ügyet, és a
végrendelet alapján jogosultnak nyilvánítják a birtokra, a rabszolga a kifizetéssel mégis eleget
tesz a feltételnek, és szabaddá válik. Arisztosz Celsusnak adott véleménye azonban
tökéletesen helyes, nevezetesen, hogy a pénzt annak a törvényes örökösnek lehet kifizetni,
akinek javára ítéletet hoztak; mivel a Tizenkét Tábla rendelkezései szerint a "vétel" fogalma
alatt mindenféle elidegenítést értettek, és nincs különbség abban, hogy a felek bármelyike
milyen módon lett a rabszolga ura; ezért az, akinek javára ítéletet hoztak, a törvény hatálya alá
tartozik, és a pénzt kifizető rabszolga szabad lesz. Sőt, ha a birtokos, akinek a pénzt kifizették,
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a birtokért folyó perben vereséget szenved, köteles lesz a pénzt a vagyonnal együtt átadni
annak, aki győzött.
679. Ugyanez, Különböző leckékről, VII. könyv.
Ahol egy rabszolga felszabadítását a következőképpen rendelik el: "Legyen Stichus szabad,
ha az örökösöm nem idegeníti el őt".
még ha feltételesen szabad is, mégis elidegeníthető.
680. Gaius, On tine Lex Julia et Papia, XIII. könyv.
Ha egy rabszolgára azzal a feltétellel hagynak örökséget, hogy a rabszolga elszámol, akkor
kétségtelen, hogy a feltétel szerint, amely szerint a rabszolga a hagyatékot megkapja, a
rabszolgának ki kell fizetnie a kezében maradt egyenleget.
681. Ezért, amikor a következő záradékkal kapcsolatban kérdezősködtek: "Szabad legyen
Sztichusz a társnőjével együtt, miután elszámolt", és Sztichusz meghal, mielőtt a feltétel
teljesülne, szabad lesz-e a társnője? Julianus azt mondja, hogy ebben az esetben van egy olyan
pont, amely a hagyatékokkal kapcsolatban is felmerül, mint amikor az örökhagyó azt mondja:
"Így és így adom Így és így, Így és így együtt", és az egyik fél hiányzik, a másiknak
megengedik, hogy a hagyatékot elvegye; mert a jobb vélemény szerint az eset éppen olyan,
mintha az örökhagyó azt mondta volna: "Így és így és így és így adom". Azt is mondják, hogy
van egy másik kérdés is, nevezetesen, hogy a feltétel a nőtársra is vonatkozik-e. Azt tartják,
hogy ez a helyzet; ezért, ha Stichusnak nincs egyenlege a kezében, a nő azonnal szabaddá
válik; ha azonban egyenleg maradt a kezében, akkor a nőnek kell kifizetnie a pénzt, és nem is
szabad a peculiumból kivennie, mert ez csak azoknak megengedett, akiket arra utasítottak,
hogy a saját nevükben fizessenek, tekintettel a nekik adott szabadságra.
682. Licinius Rufinus, Szabályok, I. könyv.
Ha két örökös van kijelölve, és a rabszolga szabadnak van rendelve, ha tíz aurei-t fizet az
örökösöknek, és az utóbbiak egyike eladja és átadja, akkor az összeg felének a másik
örökösnek való megfizetésével válik szabaddá, akitől nem adták el.
683. Papinianus, Kérdések, II. könyv.
A feltételesen szabaddá váló rabszolgák jogait az örökös nem érintheti hátrányosan.
684. Ugyanaz, Kérdések, XXI. könyv.
A rabszolga akkor lett szabad, ha tíz aurei-t fizetett az örökösnek. Az örökös felszabadította a
rabszolgát, majd meghalt. Ebben az esetben a pénzt nem az örökös örökösének kellett volna
kifizetni; mert amikor úgy döntöttek, hogy az örökös örökösének kell fizetnie, emlékeztek,
hogy ez akkor vonatkozott, amikor az első örökös, akinek a pénzt meg kellett kapnia, a
rabszolga ura volt; ami a feltételt (úgymond) ambulánssá tette. Valójában két okból kell
teljesíteni a feltételt, ami az első örököst illeti; az első a tulajdonjog, a második pedig a
személy megnevezése. Az első ok minden olyan örökösre vonatkozik, akire a rabszolga az
átruházott tulajdonjog folytatása révén átkerülhet; a második ok azonban csak a különösen
megjelölt személyre vonatkozik.
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685. Antoninus császár egy rescriptumban kijelentette, hogy ha egy rabszolga számadásra és
szabaddá válásra kötelezett, és az örökös késlekedik a számadás átvételével, a rabszolga
ennek ellenére szabaddá válik. Ezt a rescriptumot úgy kell érteni, hogy abban az esetben lesz
szabad a rabszolga, ha nem halasztja el a kezében lévő egyenleg kifizetését, de ha késlekedik,
csak akkor lép hatályba, ha jóhiszeműen beadja a visszafizetendő összeget; mert nem
elegendő az örökös késedelme ahhoz, hogy a rabszolga manumifikálható legyen, ha semmi
olyat nem tett, ami hozzájárult volna a szabadságához, ha az örökös nem késlekedik. De mi
van akkor, ha egy rabszolgát a következőképpen manumifikáltak: "Legyen szabad Dáma, ha
jövőre Spanyolországba megy aratni", az örökös pedig Rómában tartja, és nem engedi, hogy
elmenjen? Mondhatjuk-e, hogy azonnal szabad lesz, mielőtt a termést begyűjtenék ? Mert ha
Rómában a következő kikötés születik: "Megígéred-e, hogy száz aurei-t fizetsz nekem
Spanyolországban?". A kikötésben benne van az az idő, amely alatt Spanyolországba juthatsz,
és úgy határoztak, hogy addig nem lehet bírósági eljárást indítani, amíg ez az idő el nem telik.
Ha azonban az örökös, miután az elszámolást engedélyezte, és kiszámította a rabszolga által
fizetendő összeget, nyilvánosan kijelenti, hogy az összeget az utóbbinak adományozza, mert
nincs miből kifizetnie, vagy ha ezt nyíltan kijelenti egy neki küldött levélben; a feltétel,
amelytől a szabadsága függ, teljesítettnek tekintendő. De mi a követendő út, ha a rabszolga
tagadja, hogy késedelmesen fizette ki a különbözetet, és ezért, mivel az örökös hibáztatható
azért, hogy nem kapta meg a számláit, szabaddá kell válnia, az örökös pedig azt állítja, hogy
nem ő volt felelős a késedelemért, és a rabszolgának kell átutalnia a kezében lévő
különbözetet ? Azt, hogy a feltételnek eleget tettek-e vagy sem, az ügyben illetékes bírónak
kell eldöntenie, és az ő kötelességéhez tartozik az állítólagos mulasztás kivizsgálása, valamint
az elszámolások összevetése, és ha azt állapítja meg, hogy az egyenleg kifizetése
késedelmesen történt, akkor úgy kell döntenie, hogy a rabszolga nem szabad. Ha azonban a
rabszolga sohasem tagadta, hogy egyenleggel tartozik, és beperelte az örököst annak
érdekében, hogy elszámolhasson, és megállapítást nyert, hogy kész volt kifizetni az
esetlegesen fennmaradó egyenleget, és jó kezességet ajánlott fel a pénz megfizetéséért, és az
örökösről megállapították, hogy mulasztást követett el, akkor a szabadság javára kell ítéletet
hozni.
686. Ugyanő, Vélemények, IX. könyv.
A rabszolga felelősnek tekintendő a szabadságát megalapozó feltétel teljesítésének
elmulasztásáért, ha nem tudja kifizetni a pénzt abból a peculiumból, amellyel akkor
rendelkezett, amikor az eladó ellenőrzése alatt állt; mert az elhunyt végrendelete nem terjed ki
a más tulajdonos alatt álló peculiumára. Ugyanez a szabály érvényesül akkor is, ha a
rabszolgát a peculiumával együtt adták el, és az eladó a szerződés megszegésével megtartja
azt; mert bár a vételi kereset megalapozott, a rabszolga mégsem rendelkezett a peculiummal,
amikor a vevő irányítása alatt állt.
687. Ugyanaz, Definíciók, II. könyv.
A jogban jártas személyek a feltételesen szabad rabszolgák közé sorolták azt, akit egy
második végrendelet által szabadságának megadásával egy fiú helyébe állítottak. Ez a szabály
hasznos, mivel megakadályozza, hogy a kiskorú fiú megsemmisítse apja végrendeletét azzal,
hogy a rabszolga elidegenítését a szabadsága terhére engedélyezi. A törvénynek ez az
értelmezése minden különbségtétel nélkül kiterjed minden olyan esetre, amikor a rabszolga
akár másod-, akár harmadrendű helyettesítésére kerül sor.

2042

688. Gaius, A különleges esetekről.
Ha a végrendeletben ez áll: "Stichust Titiusnak adom, hogy az embermentesítse, és ha nem
teszi meg, legyen szabad", akkor Stichus azonnal szabad lesz.
689. Paulus, Neratiusról, I. könyv.
Nem minden olyan akadály, amelyért az örökös felelős, ugyanolyan hatású, mint a feltételnek
a rabszolga általi teljesítése, hanem csak akkor, ha ez azzal a céllal történik, hogy
megakadályozza a rabszolga szabadságának megszerzését.
690. Javolenus, Labeo utolsó műveiről, IV. könyv.
"Stichust Attiusnak adom és hagyom, és ha száz szesztercét fizet neki, legyen szabad." Ha a
rabszolga a végrendelet értelmében kifizeti a szesztercákat Attiusnak, Labeo szerint az örökös
nem követelheti vissza azokat, mivel Attius a saját rabszolgájától kapta, és nem az örökös
rabszolgájától. Quintus Mucius, Gallus és maga Labeo úgy gondolja, hogy a rabszolgát
feltételesen szabadnak kell tekinteni, Servius és Ofilius szerint viszont nem. Én az előbbi
véleményt fogadom el, vagyis azt, hogy a rabszolga az örökösé és nem az örökhagyóé, mintha
a szabadság megadásával a hagyatékot elvették volna.
691. "Legyen Stichus szabad, ha adósságaimat kifizettem, vagy hitelezőimet kielégítettem."
Még ha az örökös gazdag is, Stichus mindazonáltal nem lesz szabad, amíg a hitelezők meg
nem kapták a pénzüket, vagy követeléseiket ki nem elégítették, vagy más módon nem
nyújtottak nekik biztosítékot; ez Labeo és Ofilius véleménye.
692. Labeo és Trebatius úgy vélte, hogy ha az örökös pénzt ad egy rabszolgának üzletkötés
céljából, akkor az nem válhat szabaddá a végrendelet értelmében azáltal, hogy ezt a pénzt
kifizeti, mert inkább úgy tekintik, hogy visszaadta, mint hogy kifizette. Úgy gondolom
azonban, hogy ha a pénz a peculium részét képezte, akkor a végrendelet rendelkezése alapján
szabaddá válik.
693. "Engedjétek szabadon rabszolgámat, Damast, miután hét éven át szolgálta örökösömet."
A rabszolga a hét év alatt főbenjáró bűnbe keveredett, és miután az utolsó év letelt, Servius
kijelentette, hogy nem szabad őt szabadon engedni. Labeo azonban úgy vélte, hogy szabad
lesz, miután hét évig szolgálta urát. Ez a vélemény helyes.
694. "Legyen Stichus szabad, ha ezer sesterciust fizet Attia számára." Attia még az örökhagyó
életében meghalt. Labeo és Ofilius azon a véleményen volt, hogy Stichus nem válhat
szabaddá. Trebatius egyetértett velük, ha Attia a végrendelet megszületése előtt halt meg; ha
azonban utána halt meg, úgy vélte, hogy a rabszolga szabad lesz. Labeo és Ofilius véleménye
ésszerű, de a mi gyakorlatunk szerint a rabszolgát a végrendelet értelmében szabadnak
tekintjük.
695. Ha egy rabszolgát arra utasítanak, hogy egy idegent szolgáljon, senki sem szabadíthatja
fel azzal, hogy a rabszolga nevében a saját munkáját adja. A szabály azonban más, ha
pénzfizetésről van szó; például amikor egy idegen úgy szabadít fel egy rabszolgát, hogy pénzt
fizet a nevében.
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696. Scaevola, Digest, XXIV. könyv.
Stichusnak a szabadságot a következőképpen adták meg: "Kérem örököseimet, és megbízom
őket, hogy Stichusnak adják meg a szabadságot, miután elszámol." Mivel a rabszolga az
örökhagyó halála után nagy mennyiségű pénzt gyűjtött össze, ami a kezében maradt, és nem
számolt be a saját számláiba bizonyos, a bérlők által fizetett összegeket; és a birtokot úgy
fosztotta ki, hogy titokban raktárakat nyitott fel, bútorokat és ruhákat lopott el, és a pincék
tartalmát kimerítette, felmerült a kérdés, hogy a bizalmi vagyonkezelői jog alapján meg kell-e
neki adni a szabadságot, mielőtt elszámolt volna azzal, ami csalárd módon a kezében maradt,
és visszaadta volna, amit ellopott. A válasz az volt, hogy a bizalmi vagyonkezelői szerződés
feltételei alapján nem adható meg neki a szabadság, amíg nem szolgáltatta vissza a kezében
maradt összeget és mindent, amit az ő közvetítésével veszített el.
697. "Pamphilus legyen szabad, ha minden peculiumát az örököseimnek adja." Mivel a
rabszolga többel tartozott urának, mint amennyi a peculiumban volt, és minden, a
peculiumához tartozó dolgot jóhiszeműen átruházott az örökösökre, felmerült a kérdés, hogy a
végrendelet értelmében jogosult-e a szabadságra. A válasz az volt, hogy a megállapított
ügyben semmi sem igazolta, hogy nem volt jogosult rá.
698. Egy végrendelkező rabszolgáját, Stichust, elsőbbségi hagyatékként a felszabadított
emberére, Pamphilusra hagyta, akit hagyatéka egy részének örökösévé nevezett ki; Stichusra
pedig szabadságot hagyott a következők szerint: "Felszabadítod őt, ha halálom napjától
számított öt éven át folyamatosan, minden hónapban hatvan szesztercét fizet neked".
Pamphilus, miután az öt év letelte előtt meghalt, és fiát és feleségét rendelte örököséül,
Stichusra vonatkozóan a következő végrendelkezést tette: "Elrendelem, hogy rabszolgám,
Stichus, akit pártfogóm végrendelete bizonyos feltételekkel rám hagyott, adja és fizesse meg
fiamnak és feleségemnek minden vita nélkül azt az összeget, amelyért felelős, és ha ez
megtörténik, az előírt idő letelte után manumitálják." A végrendeletben a következő
rendelkezést tették: "A rabszolgám, Stichus, akit a pártfogóm végrendelete bizonyos
feltételekkel rám hagyott, minden vita nélkül adja és fizesse meg fiamnak és feleségemnek azt
az összeget, amelyért felelős, és ha ez megtörténik, akkor az előírt idő letelte után
manumitálják őt." Ha Stichus nem fizeti meg a havi hatvan szesztercét, felmerült a kérdés,
hogy az öt év letelte után jogosult lesz-e a tröszt alapján a szabadságára. A válasz az volt,
hogy amennyiben nem teljesíti a fizetéseket, nem lesz jogosult a trust feltételei szerint neki
biztosított szabadságra.
699. Egy rabszolgát végrendelettel a következőképpen bocsátottak szabadon: "Stichus, a
rabszolgám, aki egyben az intézőm is, legyen szabad, ha számot ad az örökösömnek a teljes
gazdálkodásáról, és kielégíti őt ebben a tekintetben; és amikor szabaddá válik, azt kívánom,
hogy húsz aurei és a peculiumát adják neki". Felmerült a kérdés, hogy ha a rabszolga hajlandó
volt elszámolni a sokéves igazgatásáról, anélkül, hogy az örökhagyó aláírásával jóváhagyta
volna azt, vajon szabad lesz-e a végrendelet alapján, mivel az örökhagyó súlyos betegsége
miatt nem tudta aláírni az elszámolást, de a végrendeletét mégis alá tudta írni. A válasz az
volt, hogy a rabszolga szabaddá válik, ha az elszámolását jóhiszeműen teljesíti, és a kezében
maradt egyenleget kifizeti.
700. Azt is kérdezem, hogy a rabszolga segédei által beszedett összegek, amelyeket vagy
egyáltalán nem vettek fel a nyilvántartásába, vagy csalárd módon vettek fel, felelősségre
vonják-e őt, mivel a segédei felett állt. A válasz az volt, hogy ha az ügy olyan, amiért
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felelősségre vonható, akkor figyelembe kell venni, hogy szükség van-e arra, hogy erről
nyilatkozatot tegyen.
701. Azt is kérem, hogy számoljanak el azokról a bérleti díjakról, amelyeket nem szedett be a
földek bérlőitől vagy bérlőitől, és amelyek meghaladják azokat az összegeket, amelyeket
esetleg megelőlegezett nekik. A válasz az volt, hogy erről már döntöttek.
702. Azt is megkérdezem, hogy felelősségre vonható-e azon az alapon, hogy az elszámolás
benyújtása előtt minden vagyonát, azaz a peculiumát elszállította. A válasz az volt, hogy ez
nem akadálya a feltétel teljesítésének, feltéve, hogy az elszámolás megtörtént.
703. Titius végrendeletében különböző személyekre hagyta az intézője által alkalmazott
rabszolgákat, azzal a feltétellel, hogy azok számot adnak az örökösének. Aztán
végrendeletének egy másik záradékában így szólt: "Kívánom, hogy minden intéző, akit rájuk
hagytam, vagy akit esetleg manumitálni fogok, halálom után négy hónapon belül számoljon el
a tulajdonosuknak, akinek rájuk hagytam őket." A rabszolgáknak a haláluk után négy hónap
múlva számot kell adniuk. Majd lejjebb elrendelte, hogy más intézői is szabadok legyenek,
hozzátéve: "Ha elszámolnak az örökösömnek". Mivel az örökös hibája volt, hogy nem adtak
számlát, azt is megkérdezem, hogy a rabszolgák megszűntek-e szabadok lenni a feltétel
alapján; vagy a végrendelet alapján mégis elnyerhetik szabadságukat, ha számlát adnak, és
kifizetik a kezükben maradt egyenleget. A válasz az volt, hogy a hagyatékok és a szabadságra
való felajánlások nem lépnek hatályba, hacsak az elszámolás nem történik meg, vagy ha az
örökös hibájából ez nem történik meg; de a bíróságnak kell eldöntenie, hogy az idő látszólag
benne volt-e a feltételben, amely alapján a hagyatékok és a szabadságra való felajánlások
hatályba lépnek; vagy a négy hónapot az örökhagyó azért adta hozzá, hogy megakadályozza a
további késedelmet, és hogy bőséges időt biztosítson az örökösöknek az elszámolás
benyújtására. Jobb azonban úgy tekinteni, hogy a vélelem a rabszolgák javára szól.
704. Egy bankár behajtója, akinek csaknem az egész vagyona követelésekből állt, a
következőképpen adta meg a szabadságot ügynökeinek, akik a rabszolgái voltak: "Bárki
legyen is az örökösöm, ha Damas, a rabszolgám, számot ad neki arról az ügyintézésről,
amelyet a saját és rabszolgatársa, Pamphilus nevében végzett, azt kívánom, hogy
mindkettőjüket egyenlő jogállásba helyezzék, és hat hónapon belül szabadok legyenek".
Felmerült a kérdés, hogy az "egyenrangúvá tenni" szavak a követelésekre vonatkoztak-e,
kivéve a rossz tartozásokra, tehát az volt-e az értelme, hogy ha az összes adósoktól behajtják
mindazt, ami jár, és kifizetik az örököst, vagy más módon kielégítik őt, és ha hat hónapon
belül nem hajtják be a követeléseket, akkor nem jogosultak-e a szabadságra. A válasz az volt,
hogy egyértelmű, hogy a feltétel a végrendelet fent említett záradékában szerepel, és ezért a
rabszolgák akkor lesznek szabadok, ha ennek eleget tesznek, vagy az örökös felelős azért, ha
ezt nem teszik meg.
705. Labeo, Paulus valószínűségszámításai, I. könyv.
Ha azt kívánod engedélyezni, hogy egy rabszolgádat egy bizonyos időn belül felszabadítsd a
szolgaság alól, akkor nincs különbség, hogy ezt a rendelkezést azzal a feltétellel teszed-e,
hogy "szolgálnia kell", vagy "három éven át teljesít szolgálatot, hogy szabaddá válhasson".
706. Paulus: Ha valakit szabadlábra helyeznek, ha megígéri, hogy tíz aurei-t fizet az
örökösnek, bár az ilyen ígéretnek nem lesz semmi hatása, mégis felszabadul, ha megteszi.
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707. Ugyanez, Valószínűségek, III. könyv.
Ha valaki rabszolgát hagy a feleségére, és elrendeli, hogy a rabszolga szabad legyen, ha a nő
újra férjhez megy, akkor a rabszolga ezen feltétel alapján szabad lesz, ha másodszor is férjhez
megy.

8. cím. Azokról a rabszolgákról, akik szabadulás nélkül nyerik el
szabadságukat
708. Paulus, Plautiusról, V. könyv.
Ha egy rabszolgát azzal a feltétellel adnak el, hogy meghatározott időn belül manumetriálnak,
akkor is jogosult lesz a szabadságára, még akkor is, ha az eladó és a vevő egyaránt meghal
anélkül, hogy örökösöket hagyna hátra. Ezt az Isteni Márk egy Receptben mondta ki. Még ha
az eladó meg is gondolja magát, a rabszolga akkor is szabad lesz.
709. Modestinus, Szabályok, VI. könyv.
Az isteni Claudius rendelete értelmében az a rabszolga, akit gazdája valamilyen súlyos
betegség miatt elhagyott, jogosult lesz a szabadságára.
710. Callistratus, A bírósági vizsgálatokról, III. könyv.
Ha egy rabszolgát azzal a feltétellel adtak el, hogy egy bizonyos időn belül manumifikálják,
és az Eis szabadságára kijelölt nap még az eladó életében elérkezik, és az eladó nem gondolta
meg magát, az eredmény az, hogy a rabszolgát manumifikálják, mintha ezt az a személy tette
volna, akinek fel kellett volna szabadítania; de ha az eladó meghalt, az Isteni Márk és fia egy
rezcriptumban kijelentette, hogy nem szükséges az örökösök beleegyezését beszerezni.
711. Ulpianus, Sabinusról, III. könyv.
Ha egy rabszolgát azzal a feltétellel adnak el, hogy még a vevő életében megszabadul a
szabadságától, akkor a vevő halálakor azonnal jogosult lesz a szabadságára.
712. Marcianus, Szabályok, V. könyv.
Ha egy rabszolga jutalmul kapta meg a szabadságát azért, mert felderítette gazdája gyilkosát,
akkor az elhunyt szabad embere lesz.
713. Ugyanaz, a hipotézisformuláról.
Ha valaki megvásárol egy rabszolgát, akit zálogba adtak, azzal a feltétellel, hogy manumitálja
őt, a rabszolga az isteni Márkus alkotmánya alapján jogosult lesz a szabadságára, még akkor
is, ha az eladó az összes vagyontárgyat, amellyel akkor rendelkezett, vagy amelyet a jövőben
szerezhet, zálogba adta.
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714. Ugyanezt kell mondani akkor is, ha egy rabszolganőt vásárol azzal a feltétellel, hogy
nem teszi ki prostitúcióra, és ő prostituálja.
715. Paulus, A szabadság adományairól.
Császárunk és Atyja úgy döntött, hogy egy rabszolganő akkor válik szabaddá, ha a birtokában
lévő személy meg tudta volna tartani a prostitúciótól, de pénzért eladta a felette való jogát;
mivel nincs különbség, hogy az ember tévútra vezeti és prostituálja, vagy pedig hagyja, hogy
ez megtörténjen, és pénzt kap érte, ha meg tudja akadályozni.
716. Papinianus, Vélemények, IX. könyv.
Egy anya bizonyos rabszolgákat adott a lányának azzal a feltétellel, hogy halála után
gondoskodik arról, hogy azok szabadok legyenek. Mivel az ajándékozás feltételét nem
tartották be, véleményem szerint az isteni Márk alkotmányának szelleme szerint a rabszolgák
az anya beleegyezésével nyerték el szabadságukat, és ha az anya a lánya előtt meghalna,
akkor feltétel nélkül jogosultak lennének a szabadságra.
717. Paulus, Kérdések, V. könyv.
Latinus Largus eladott egy rabszolganőt azzal a feltétellel, hogy manumitációt kell
végrehajtani, de nem említette, hogy mikor kell ezt megtenni. Kérdezem, hogy a nőnek az
alkotmány értelmében mikor lenne joga a szabadságra, ha a vevő elmulasztaná a
manumumumot? Azt válaszoltam, hogy a felek megegyezését kell figyelembe venni, hogy a
vevőnek kell-e manumitálnia a lányt, amint erre lehetősége van, vagy az ő hatáskörében áll-e,
hogy akkor szabadítsa fel, amikor csak akarja. Az első esetben az időpont könnyen
meghatározható; az utóbbi esetben a nő a vevő halálakor jogosult lesz a szabadságára. Ha nem
derül ki, hogy miben állapodtak meg, a szabadságra átengedett kegyelem miatt az első
véleményt kell elfogadni; vagyis a rabszolga két hónapon belül jogosult lesz a szabadságára,
ha mind a rabszolga, mind a vevője jelen van; de ha a rabszolga távol van, ha a vevő négy
hónapon belül nem adja meg neki a szabadságát, akkor a birodalmi alkotmányok alapján
kapja meg azt.

9. cím. Mely rabszolgák, miután manumitálták őket, nem válnak szabaddá,
kinek által történik ez; és az Aelia Sentia törvényéről
718. Ulpianus, Sabinusról, I. könyv.
Celsus a Digestus tizenkettedik könyvében, a közjót szem előtt tartva, azt mondja, hogy egy
süketnek született személy is manumitálhat egy rabszolgát.
719. Ugyanő, A Sabinusról, III. könyv.
A rabszolga nem kaphatja meg a szabadságát, ha a száműzetés után a városban marad.
720. Gaius, A hagyatékról; A városi ediktumról.
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Ha a rabszolga kiválasztását az örökhagyó adja meg, vagy a rabszolgát anélkül hagyja örökül,
hogy egy adott rabszolgát megemlítene, az örökös nem semmisítheti meg vagy csökkentheti
az örökhagyót megillető kiválasztási jogot azzal, hogy a rabszolgák közül néhányat vagy
mindegyiket manumittálja. Ha ugyanis a rabszolga választási jogát vagy választási jogát
megadják, akkor úgy kell tekinteni, hogy minden egyes rabszolgát feltételhez kötötten
hagyatékba adtak.
721. Ulpianus, Disputációk, III. könyv.
Nem adhatunk szabadon egy zálogba adott rabszolgát.
722. Julianus, Digest, LXIV. könyv.
Ha a hagyaték nem fizetőképes, még ha az örökös gazdag is, a végrendelet alapján nem szerez
szabadságot.
723. Ha azonban egy fizetésképtelen örökhagyó a következőképpen hagyja hátra a
szabadságot: "Stichus legyen szabad, ha hitelezőim teljes mértékben kifizetésre kerülnek",
nem tekinthető úgy, hogy a hitelezői becsapása érdekében rendelte el rabszolgái szabaddá
válását.
724. Ha Titiusnak nincs más tulajdona, mint rabszolgái, Stichus és Pamphilus, és a következő
kikötéssel Maeviusnak ígéri őket: "Ígéred-e, hogy odaadod akár Stichust, akár Pamphilust?",
és ha ezután, mivel nincs más hitelezője, megszabadítja Stichust, akkor a Lex Aelia Sentia
értelmében az utóbbi szabadságát érvénytelenítik. Mert bár Titiusnak hatalmában állt
Pamphilust adni, mégis, amíg ezt nem tette meg, addig nem adhatta - a stipuláns becsapása
nélkül - Stichust, mert Pamphilus időközben meghalhatott. Ha azonban csak azt ígérte, hogy
Pamphilust adja, nincs kétségem afelől, hogy Stichus elnyeri szabadságát; bár ugyanígy
Pamphilus is meghalhat, mivel nem mindegy, hogy a kikötésben benne volt-e a manumulált
rabszolga vagy sem. Mert aki Stichust és Pamphilust öt aurei biztosítékául zálogba adja,
amikor mindegyikük öt aurei értékű, az egyiket sem manumitálhatja; de ha csak Stichust adná
zálogba, akkor nem tekinthető úgy, hogy Pamphilust hitelezőjének becsapása céljából
manumitálta volna.
725. Scaevola, Kérdések, XVI. könyv.
Julianus olyan személyre utal, akinek két rabszolgán kívül semmi más tulajdona nem volt;
mert ha volt más tulajdona is, miért ne lehetne azt állítani, hogy az egyik rabszolga
manumitálására is van hatalma? Hiszen ha az egyikük meghalna, akkor is fizetőképes marad,
és ha az egyiket manumitálja, akkor is fizetőképes marad, és az esetlegesen bekövetkező
balesetek nem vehetők figyelembe; különben az a személy, aki az egyik rabszolgát ígérte, és
megjelölte, hogy melyiket, nem manumitálhatná egyik rabszolgát sem.
726. Julianus, Az Urseius Feroxról, II. könyv.
Ha valaki, aki minden vagyonának birtokában van, megerősít egy kodicillumot, majd a
kodicillummal szabadságot biztosít rabszolgáinak, azzal a szándékkal, hogy hitelezőit
becsapja, a hagyatékának nem lesz ereje vagy hatása; mivel ilyen körülmények között a
szabadságra vonatkozó hagyatékokat a törvény megakadályozza. Az örökhagyó csalásra
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irányuló szándéka ugyanis nem arra az időpontra vonatkozik, amikor a kodicilt
megerősítették, hanem arra az időpontra, amikor a szabadságot a kodicillel biztosították.
727. Egy húszéves kiskorú, aki egy rabszolgát akart manumumumálni, anélkül, hogy a
tanácsnak bármilyen jó okot tudott volna felajánlani erre, átadta neked, hogy manumumumáld
őt. Proculus tagadta, hogy a rabszolga szabad lenne, mert a törvény ellen elkövetett csalás
miatt.
728. Africanus, Kérdések, III. könyv.
A Lex Aelia Sentia nem alkalmazható abban az esetben, ha valaki, aki pénzzel tartozik egy
feltétel alapján, egy rabszolgát bizalmi jogon manumitál.
729. Ha egy katona a katonai jog alapján végrendelkezik, és a hitelezői becsapása céljából
rabszolgákra hagyja a szabadságot, majd fizetésképtelenül meghal, a szabadságról szóló
hagyaték semmis.
730. Marcianus, Institutes, I. könyv.
Nem válik szabaddá az a rabszolga, aki kényszerítette urát, hogy manumitálja őt, és ez utóbbi,
miután megfélemlítették, írásban kijelenti, hogy szabad.
731. Sőt, az a rabszolga sem lesz szabad, akit nem védett meg a gazdája egy főbenjáró bűntett
miatt, és később felmentették.
732. Ha a rabszolgákat azzal a feltétellel adják el, hogy nem szabadulnak meg, vagy ha
akaratukkal megtiltják nekik a megszabadulást, vagy ha ez egy tartomány kormányzójának
parancsára történik, és ennek ellenére emancipálni kell őket, nem kapják meg a
szabadságukat.
733. Gaius, Diurnal vagy Aranyügyek.
Ha valaki olyan rabszolgát bocsát ki, aki a rabszolga kiváltásának időpontjában
fizetésképtelen volt, vagy a rabszolga szabadságának megadása után megszűnt fizetőképesnek
lenni, az úgy tekintendő, hogy hitelezőit becsapja. Az emberek ugyanis nagyon gyakran azt
hiszik, hogy vagyonuk értékesebb, mint amilyen valójában, ami gyakran megtörténik azokkal,
akik rabszolgák és felszabadítottak közvetítésével kereskedelmi vállalkozásokat folytatnak a
tengeren túl és olyan országokban, ahol nem laknak, mert gyakran hosszú időn keresztül
elszegényednek az ilyen jellegű ügyletek által, anélkül, hogy ennek tudatában lennének; és
szívességből, a csalás szándéka nélkül adják rabszolgáiknak a szabadságot azzal, hogy
manumitálják őket.
734. Marcianus, Institutes, XIII. könyv.
Ha egy önkormányzatot becsapnak a rabszolgák felszabadításával, akkor az utóbbiak nem
kapják meg a szabadságukat, amint azt a szenátus egy rendeletében kihirdették.
735. A birodalmi alkotmányok előírják, hogy ha a kincstárat szabadságjogokkal csalják meg,
az utóbbiak semmisek. Az Isteni Testvérek azonban egy rescriptumban kimondták, hogy a
szabadságadományok nem semmisülnek meg pusztán azáltal, hogy az a személy, aki a
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rabszolgákat felszabadította, adós volt a kincstárnak, hanem csalást követett el, ha
fizetésképtelen volt, amikor ezt tette.
736. Ulpianus, A házasságtörésről, V. könyv.
A törvényhozó azt tartotta szem előtt, hogy a rabszolgák nem szabadulhatnak fel a kínzás
kötelezettsége alól, ezért megtiltotta a rabszolgák manumetálását, és előírt egy bizonyos
határidőt, amelyen belül nem szabad őket szabadon engedni.
737. Ezért a férjétől elvált nőnek minden körülmények között tilos manumitálni vagy
elidegeníteni bármelyik rabszolgáját, mert a törvény szavaival élve: "Nem manumitálhat vagy
elidegeníthet olyan rabszolgát, aki nem az ő személyes szolgálatában, vagy az ő földjén, vagy
a tartományban dolgozott", ami bizonyos mértékig keménység, de ez a törvény.
738. És még ha a nő a válás után megvásárol egy rabszolgát, vagy bármilyen módon hozzájut
egyhez, a törvény rendelkezései szerint nem adhatja ki a rabszolgát. Sextus Caecilius is említi
ezt.
739. Az apának azonban, akinek a lánya az irányítása alatt áll, csak az olyan rabszolgákat tilos
manumitálni vagy elidegeníteni, amelyeket a lánya személyes szolgálatra kapott.
740. A törvény azt is megtiltja, hogy az anya elidegenítse vagy elidegenítse a lánya
szolgálatára adott rabszolgákat.
741. Azt is megtiltja, hogy a nagypapa és a nagymama manumitálja rabszolgáit, mivel a
törvény szándéka szerint őket is kínzásnak vethetik alá.
742. Sextus Caecilius nagyon helyesen úgy véli, hogy a törvény által a rabszolgák
elidegenítésére vagy kisajátítására előírt idő túl rövid. Azt mondja ugyanis: tegyük fel, hogy
egy nőt házasságtöréssel vádolnak a hatvan napon belül; hogyan lehetne a házasságtörés
miatti per könnyen lefolytatni, hogy az említett hatvan napon belül befejeződjön? Mégis, a
törvény feltételei szerint a nőnek, még ha házasságtöréssel vádolták is meg, megengedett,
hogy ezen idő elteltével manumumumálja azt a rabszolgát, akit azzal gyanúsítanak, hogy
házasságtörést követett el vele, vagy egy másik rabszolgát, akit meg kellene kínozni. És
valóban, ebben az esetben enyhítést kell adni, hogy a rabszolgákat, akiket bűnösnek jeleznek,
vagy akiknek tudomásuk van a bűncselekményről, ne lehessen manumitálni a tárgyalás
befejezése előtt.
743. Ha a nő apja vagy anyja a hatvan napon belül meghal, akkor a rabszolgák közül, akiket a
lánynak adtak személyes szolgálatra, nem adhatják ki és nem idegeníthetik el azokat.
744. Paulus, A házasságtörésről, V. könyv.
Ha egy rabszolga a hatvan nap letelte előtt manumifikálódik, feltételesen szabad lesz.
745. Ulpianus, A házasságtörésről, IV. könyv.
Ha a férj a hatvan napon belül meghal, nézzük meg, hogy a nő manumitálhatja-e vagy
elidegenítheti-e a fent említett rabszolgákat. Nem hiszem, hogy megteheti, bár lehet, hogy a
férjén kívül nincs más vádlója, mivel az utóbbi apja vádolhatja.
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746. A törvény egyszerűen megtiltja, hogy a nő a válást követő hatvan napon belül
manumifikálja rabszolgáit.
747. Az emancipáció szintén tilos, akár elvált, akár megtagadott.
748. Ha a házasság a férj halála miatt, vagy olyan büntetés miatt szűnik meg, amelyre a férj
kötelezetté tette magát, az embermentés nem akadályozható meg.
749. Még akkor is, ha a házasság megállapodással szűnik meg, a házasság felbontása vagy
elidegenítése nem akadályozza a házasságot.
750. Ha a nő a házasság fennállása alatt, de a válást fontolgatva manumifikál vagy elidegenít
egy rabszolgát, és ezt meggyőző bizonyítékokkal bizonyítják, az elidegenítés vagy
manumifikálás nem lesz érvényes, mivel a törvény megkerülése érdekében történt.
751. Az elidegenedés minden fajtáját úgy kell értenünk, hogy az elidegenedést értjük alatta.
752. Paulus, A Lex Julia, I. könyv.
Felmerült a kérdés, hogy az, akit felségsértés bűntettével vádolnak, manumitálhat-e egy
rabszolgát, amennyiben az elítélése előtt rabszolgák tulajdonosa volt. Antoninus császár egy
Calpurnius Kritóhoz intézett rescriptumában kijelentette, hogy attól kezdve, hogy a vádlott
biztos volt abban, hogy a büntetést kiszabják rá, inkább a bűnösség tudata miatt veszíti el a
szabadság megadásának jogát, mintsem a bűncselekményért való elítélése miatt.
753. Julianus azt mondja, hogy miután egy apa engedélyt adott a fiának, hogy
manumumitáljon egy rabszolgát, és a fiú, nem tudván, hogy az apja meghalt, manumitálja a
rabszolgát, az nem lesz szabad. Ha azonban az apa még él, és meggondolta magát, akkor úgy
kell tekinteni, hogy a fia az apja beleegyezése ellenére manumitálta a rabszolgát.
754. Ugyanő, A Lex Aelia Sentia, III. könyv.
Ha egy rabszolga szabadságát egy tröszt adományozza, és egy húszéves kiskorú eladja a
rabszolgát azzal a feltétellel, hogy a rabszolgát manumifikálják, vagy ugyanilyen feltétellel
megvásárolja, az elidegenítés nem akadályozható meg.
755. Ha egy húszéves kiskorú lemond a közös tulajdonban lévő rabszolgában való
részesedésről, hogy azt manumitálhassa, a cselekménye semmis. Ha azonban bizonyítani
tudja, hogy erre jó oka volt, nem kell csalást elkövetettnek tekinteni.
756. Ez a törvény előírja, hogy senki nem adhat ki rabszolgát a hitelezői becsapása céljából.
Meg vannak jelölve azok a hitelezők, akik bármilyen alapon jogosultak perelni azt a személyt,
aki meg akarta őt csalni.
757. Aristo azt a véleményt képviselte, hogy amennyiben egy rabszolgát a kincstár
fizetésképtelen adósa felszabadított, akkor vissza lehet téríteni a szolgaságba, ha nem volt
szabad hosszú ideig, azaz legalább tíz évig. Egyértelmű, hogy minden, amit temetési
költségekre fizettek ki a kincstár becsapása céljából, visszaszerezhető.
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758. Ha egy fizetésképtelen személytől feltételhez kötve bárkinek pénz jár, és az adós egy
rabszolgát manumetál, akkor szabadsága mindaddig függőben marad, amíg a feltételnek nem
tesz eleget.
759. Ha egy fiú az apja beleegyezésével manumitál egy rabszolgát, és akár az apa, akár a fiú
tisztában van azzal, hogy az előbbi nem fizetőképes, a szabadság megadása semmis.
760. Ugyanez, A szabadság megadásáról.
Ha egy magánszemély, a nép kényszerítésével, szabadon bocsát egy rabszolgát, az még akkor
sem lesz szabad, ha a tulajdonosa beleegyezését adta; mert az isteni Márkus megtiltotta a
rabszolgáknak a nép kiabálása miatt történő szabadon bocsátását.
761. Hasonlóképpen, egy rabszolga nem szabadul fel, ha gazdája hamisan állítja, hogy szabad
volt, hogy elkerülje a bírói büntetést, ha nem áll szándékában manumifikálni őt.
762. Azokkal kapcsolatban, akiket nem szabad egy bizonyos időn belül manumitálni, ha
végrendelet alapján kapják meg szabadságukat, nem a végrendelet végrehajtásának időpontját
kell figyelembe venni, hanem azt az időpontot, amikor a rabszolgák jogosultak voltak a
szabadságra.
763. Ugyanő, Plautiusról, XVI. könyv.
Ha az örökhagyó hagyatéka a halála időpontjában fizetőképes volt, de a hagyaték
elfogadásakor már nem volt az, akkor az örökhagyó által adott bármely, a hitelezőket
megtévesztő szabad rendelkezés semmis. Mivel a vagyon gyarapodása a szabadság javát
szolgálja, ezért annak csökkenése is károsítja azt.
764. Ha egy rabszolgát, akire szabadságot hagynak, arra köteleznek, hogy fizessen az
örökösnek egy, az értékével megegyező összeget, és így szabaddá válik, lássuk, vajon
elkövetnek-e csalást a hitelezővel szemben, mert az örökös mortis causa kapja meg az
összeget; vagy pedig, ha egy idegen fizeti ki az összeget a rabszolga helyett; vagy maga a
rabszolga fizeti ki azt más vagyonából, mint a peculiumából; elkövetnek-e csalást? De
ahogyan az a tény, hogy az örökös vagyonos, nem jelent előnyt a szabadság meghagyása
szempontjából, úgy az a személy, aki a pénzt kifizeti, sem húzhat hasznot belőle.
765. Modestinus, Szabályok, I. könyv.
Az olyan személy által adott szabadság, aki utólag maga is jogilag úgy döntött, hogy
rabszolga lesz, nem érvényes.
766. Ugyanaz, az esetek magyarázatával.
Ha egy más tulajdonában lévő rabszolgára a tulajdonos beleegyezése nélkül szabadságot
hagynak, a törvény szerint a hagyaték nem érvényes, még akkor sem, ha az, aki a rabszolgát
manumitálja, később a tulajdonos örököse lesz. Mert még ha rokoni jogon lesz is az örököse,
a szabadság megadása a hagyaték elfogadásával megerősítést nyer.
767. Ugyanaz, Pandekták, I. könyv.
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Egy rabszolganőt nem lehet házasság miatt manumitálni, csak az a férfi, aki feleségül akarja
venni; mert ha egy férfi emiatt manumitálja, és egy másik elveszi feleségül, akkor nem válik
szabaddá. Ezért Julianus azt a véleményét adta elő, hogy a nő akkor sem szabadul fel a
szolgaság alól, ha az, aki manumitálta és visszautasította, hat hónapon belül feleségül veszi;
azzal az indokkal, hogy a szenátus olyan házasságra hivatkozott, amelynek a manumitálás
után kellett volna megtörténnie, anélkül, hogy azt más megelőzte volna.
768. Pomponius, Quintus Muciusról, XXV. könyv.
Egy elmebeteg gondnoka nem manumumálhatja a hozzá tartozó rabszolgát.
769. Ugyanaz, Különböző szakaszok, IV. könyv.
A szabadságot mindig úgy tekintik, hogy a hitelezőkkel szemben csalárd módon adták meg,
ha ezt olyan személy teszi, aki tudja, hogy nem fizetőképes, még akkor is, ha egy olyan
rabszolgának adták meg, aki megérdemelte.
770. Terentius Clemens, A Lex Julia et Papia, IX. könyv.
Ha valakinek, akinek hitelezői vannak, több rabszolgát is felszabadít, akkor a
mindannyiuknak adott szabadság nem lesz érvénytelen, de csak az elsőként felszabadítottak
lesznek szabadok; feltéve, hogy elegendő marad a hitelezők követeléseinek kielégítésére. Ezt
a szabályt Julianus gyakran hangoztatta. Például, ha két rabszolgát manumitálnak, és a
hitelezőket becsapná, ha mindkettőnek megadnák a szabadságot, de egyiknek sem, akkor
egyikük nem kapja meg a szabadságát; és ez általában az, akit másodikként manumitálnak,
hacsak az elsőként megjelölt nem nagyobb értékű; és nem lesz szükséges a másodikat
rabszolgaságra csökkenteni, ha az első értéke kielégíti az adósságot, mert ebben az esetben
egyedül a másodikként említett jogosult lesz a szabadságára.
771. Papinianus, Vélemények, V. könyv.
Ha a szabadságot a hitelezők megtévesztésével végrendelettel adják meg, bár az első hitelezők
kielégíthetők, a szabadság megadása a többiek tekintetében semmis.
772. Scaevola, Vélemények, IV. könyv.
Egy adós örököse felszabadította a zálogba adott rabszolgát. Felmerült a kérdés, hogy szabad
lett-e. A válasz az volt, hogy a megállapított tények szerint, ha a tartozás még mindig nem
volt kifizetve, akkor az embermentesítéssel szabaddá válik. Paulus: Ha tehát a pénzt
kifizették, akkor szabaddá válik.
773. Hermogenianus, Epitoméi a jogról, I. könyv.
A rabszolgát a hitelezők megtévesztésére manumifikálják, és tilos szabaddá tenni, függetlenül
attól, hogy a tartozás megfizetésének napja már elérkezett-e, vagy a tartozás bizonyos időn
belül, vagy valamilyen feltétel mellett fizetendő. A feltételhez kötött hagyaték esetében más a
helyzet, mivel az örökhagyó nem kerül a hitelezők közé, amíg a feltétel nem teljesül. A Lex
Aelia Sentia e tekintetben mindenféle hitelezőre vonatkozik; és úgy határoztak, hogy a
bizalmi vagyonkezelői szerződés kedvezményezettje is közéjük tartozik.

2053
774. A zálogba adott rabszolgát nem lehet a hitelezők beleegyezése nélkül manumifikálni,
mielőtt követeléseiket kielégítették volna. A gyámja felhatalmazása nélkül gyámolt hitelező
beleegyezése nem előnyös a szabadság megadásához, mint ahogyan az sem eredményez
előnyt, ha hasonló körülmények között a gyám, aki a haszonélvező, beleegyezik a
felszabadításba.
775. Paulus, Vélemények, III. könyv.
Egy olyan örökös cselekedete, aki saját rabszolgáját, akit az örökhagyó rá hagyott,
elajándékozza, semmis, mivel úgy döntöttek, hogy sem a hagyatékról való tudását, sem a
tudatlanságát nem kell figyelembe venni.
776. Gaius, A manumizálásról, I. könyv.
Ha egy rabszolgát zálogba adnak, általában véve nem kétséges, hogy az az adósé, és
jogszerűen elnyerheti tőle a szabadságát, ha ezt a Lex Aelia Sentia nem akadályozza, vagyis
ha a tulajdonos fizetőképes, és hitelezői nem tűnnek úgy, hogy a cselekménye miatt becsapták
volna.
777. Ha egy rabszolgát feltételhez kötve hagynak örökül, a feltétel fennállása alatt abszolút az
örökösé; de nem szerezheti meg tőle a szabadságát, nehogy kárt okozzon az örökhagyónak.
778. Ulpianus, A Lex Aelia Sentia, IV. könyv.
Ha valaki megvásárol egy rabszolgát azzal a feltétellel, hogy megszabadítja a rabszolgától, és
mivel ezt nem tette meg, a rabszolga az isteni Márkus alkotmánya alapján elnyeri
szabadságát, lássuk, vádolható-e hálátlansággal. Lehet azt mondani, hogy mivel a vevő nem
manumitálta őt, nem illeti meg ez a keresetjog.
779. Ha a fiam az én beleegyezésemmel manumitálná a rabszolgámat, kétségbe vonható, hogy
jogom van-e hálátlansággal vádolni őt azért, mert nem manumitáltam. Úgy kellene azonban
tekinteni, mintha én adtam volna meg neki az emberiséget.
780. De ha a fiam manumitál egy rabszolgát, aki az ő castrense peculiumának részét képezi,
akkor kétségtelen, hogy nekem nem lesz ehhez jogom, mert én magam nem manumitáltam őt.
Nyilvánvaló, hogy a fiam maga is vádolhatja őt.
781. Bárki vádolhat hálátlansággal egy felszabadítottat, amíg az a pártfogója marad.
782. Ha azonban több patrónus is hálátlansággal akarja vádolni felszabadított emberét, nézzük
meg, hogy szükséges-e mindannyiuk beleegyezése, vagy csak egy is megteheti. A jobbik
vélemény az, hogy ha a szabados csak egy patrónusa ellen tanúsított hálátlanságot, akkor
megvádolhatja őt; de mindannyiuk beleegyezése szükséges, ha mindannyian azonos fokúak.
783. Ha egy apa valamelyik gyermekének egy felszabadított embert rendelne, Julianus szerint
egyedül ő vádolhatja őt hálátlansággal, mert egyedül ő a pártfogója.
784. Terentius Clemens, A Lex Julia et Papia, V. könyv.
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Felmerült a kérdés, hogy mi lenne a szabály, ha egy patrónus arra kényszerítené a
felszabadított nőjét, hogy esküt tegyen, hogy nem megy férjhez, amíg a gyermekei
serdülőkorúak? Julianus azt mondja, hogy nem lenne megállapítható, hogy a Lex Aelia Sentia
ellen cselekedett volna, mivel nem kötelezte a nőt arra, hogy örökös özvegységben maradjon.
785. Ugyanez, A Julia et Papia törvényéről, I. könyv.
Ha a pártfogó felügyelete alatt álló férfi arra kényszeríti a nőt, hogy esküt tegyen, vagy olyan
megállapodást kössön, hogy a pártfogó beleegyezése ellenére nem házasodik, hacsak a
pártfogó fel nem menti a nőt az esküje vagy az ígérete alól, akkor a törvény rendelkezései alá
esik, mert ő maga is rosszhiszeműnek minősül.
786. A Lex Aelia Sentia nem tiltja meg a patrónusoknak, hogy megkapják a felszabadított
embereik bérét, de tilos kényszeríteniük őket annak átadására. Ezért ha egy felszabadított
ember önként fizeti ki a bérét a patrónusának, akkor e törvény alapján nem lehet vele szemben
jogorvoslattal élni.
787. Ez a törvény nem vonatkozik arra a felszabadított emberre, aki bizonyos napi munkát
vagy pénzösszeget ígért, mivel a munka elvégzésével szabaddá válhat. Octavenus helyesli ezt
a véleményt, és hozzáteszi, hogy a patrónust úgy kell érteni, hogy a felszabadított emberét
arra kötelezte, hogy fizesse ki neki a munkáért járó bért, ha a cselekedeteiből kiderül, hogy
szándéka csak az említett bér megszerzésére irányult, még akkor is, ha a munka napjait
kötötte ki.

10. cím. Az aranygyűrű viselésének jogáról
788. Papinianus, Vélemények, I. könyv.
Ha egy felszabadított embernek több más emberrel együtt meghagyják a tartásdíjat, nem
szűnik meg a jogosultsága, mert a császártól jogot szerzett arra, hogy aranygyűrűt viseljen.
789. Más vélemény uralkodik abban az esetben, ha a bíróság által szabadszülöttnek
nyilvánított felszabadított ember, akit egy másik pártfogó összejátszása folytán, amely
lelepleződött, visszahelyeztek korábbi állapotába, és aki meg akarja szerezni magának azt a
támogatást, amelyről a harmadik pártfogó lemondott; ebben az esetben ugyanis
megállapították, hogy a felszabadított ember elveszíti az aranygyűrű viselésének jogát.
790. Ugyanez, Vélemények, XV. könyv.
Egy szabad ember öt éven belüli szabad születésére vonatkozó határozatot hatályon kívül
helyeztek. Véleményem szerint elvesztette jogát egy aranygyűrű viselésére, amelyet a
határozat meghozatala előtt kapott és lemondott róla.
791. Marcianus, Institutes, I. könyv.
Az isteni Commodus azokat is megfosztotta az aranygyűrű viselésének jogától, akik azt
pártfogójuk tudta vagy beleegyezése nélkül szerezték.
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792. Ulpianus, A Lex Julia et Papia, III. könyv.
Még a nők is megszerezhetik az aranygyűrű viselésének jogát, valamint azt, hogy
szabadszülöttnek tekintsék őket, és visszakapják azokat a kiváltságokat, amelyek
születésüknél fogva megilletik őket.
793. Paulus, A Lex Julia et Papia, IX. könyv.
Aki jogot szerzett arra, hogy aranygyűrűt viselhessen, azt szabadszülöttnek tekintik; még
akkor is, ha a pártfogóját nem zárták ki az öröklésből.
794. Ulpianus, A Lex Julia et Papia, I. könyv.
Az a felszabadított ember, aki jogot szerzett arra, hogy aranygyűrűt viseljen (bár a
szabadszülöttség feltételéhez kapcsolódó jogot megszerezheti, fenntartva pártfogója jogait),
még mindig szabadszülöttnek számít. Ezt az isteni Hadrianus egy rezcriptumban állapította
meg.

11. cím. A születési jogok visszaszolgáltatásáról
795. Ulpianus, Vélemények, II. könyv.
Ha valakiről, aki a császárnak azt állította, hogy szabadnak született, és általa visszakapta a
születése által őt megillető jogokat, bebizonyosodik, hogy rabszolganőtől született, úgy
tekintik, hogy semmit sem kapott.
796. Marcianus, Institutes, I. könyv.
A rabszolgának született személyek néha a törvény utólagos hatására a szabadnak született
személyek jogait kapják meg; mint például amikor egy felszabadított embernek a császár
visszaadja azokat a jogokat, amelyek születése alapján megilletik; mert visszaadja neki azokat
a jogokat, amelyek eredetileg minden embert megilletnek, de amelyekre ő maga születése
alapján nem tarthatott igényt, mivel rabszolgának született. Az említett jogokat teljes
egészében megszerzi, és ugyanolyan helyzetben van, mintha szabadnak született volna, ezért
pártfogója nem örökölheti a birtokát. Emiatt a császárok általában senkit sem szoktak
visszaadni születési jogaiba, hacsak nem a pártfogója beleegyezésével.
797. Scaevola, Vélemények, VI. könyv, a következő véleményt adta.
Azt kérdezed, hogy ha Legszentebb és Legnemesebb Császárunk visszaadja valakinek az
eredeti születési jogát, akkor élvezheti-e a szabadnak született ember minden jogát. Ez nem
tűr, és soha nem is tűrt el kétséget, mert megállapítást nyert, hogy aki ezt a kiváltságot a
Császártól megszerzi, az visszakapja annak minden jogát, aki szabadon született.
798. Paulus, Vélemények, IV. könyv.
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A felszabadított ember nem kaphatja vissza születési jogát a pártfogója fiának beleegyezése
nélkül; mert mit számít, hogy a rosszat a pártfogó vagy a gyermekei követték-e el?
799. Modestinus, Szabályok, VII. könyv.
A felszabadított embernek, aki vissza akarja kapni természetes születési jogát, meg kell
szereznie pártfogója beleegyezését, mert a pártfogója felette gyakorolt hatalma elvész, ha
megszerzi azt.
800. A felszabadított embert, akit visszaadnak születési jogaihoz, minden tekintetben úgy
tekintik, mintha szabadnak született volna, és időközben nem szenvedte volna el a szolgaság
gyalázatát.

12. cím. A szabadsággal kapcsolatos intézkedésekről
801. Ulpianus, Az ediktumról, LIV. könyv.
Ha valaki, aki szabad, de rabszolgaként tartják birtokában, nem hajlandó bíróság elé járulni,
hogy megállapítsa valódi állapotát, mert ilyenkor valamilyen rosszat kíván tenni magának
vagy családjának, akkor csak az a helyes, ha engedélyt adnak bizonyos személyeknek, hogy
az ő nevében megjelenjenek, mint például egy apa, aki azt állítja, hogy fia az ő uralma alatt
áll; mert ha fia nem hajlandó eljárást indítani, akkor ő megteheti ezt helyette. Ez a jog akkor is
megilleti az apát, ha a fiú nem áll az apja irányítása alatt, mert a szülőnek mindig érdeke,
hogy a fia ne kerüljön szolgaságba.
802. Másfelől azt mondjuk, hogy ugyanez a hatalom a gyermekeket is megilleti a szüleik
nevében, akár az utóbbiak beleegyezése ellenére is, mivel nem kis szégyen egy fiú számára,
ha az apja rabszolga.
803. Ugyanebből az okból kifolyólag úgy döntöttek, hogy ez a hatalom más vérrokonokra is
kiterjed,
804. Gaius, A városi prétor ediktumáról, cím,: A szabadsággal kapcsolatos intézkedésekről.
Mert a rabszolgaság, amelynek rokonaink alá vannak vetve, bánatot és sérelmet okoz nekünk.
805. Ulpianus, Az ediktumról, LIV. könyv.
Én még tovább megyek, és úgy vélem, hogy ezt a jogot a természetes rokonoknak is meg kell
adni, hogy ha egy apának van egy szolgasorban lévő fia, akit később felszabadítanak,
követelhesse a szabadságát, ha újra rabszolgasorba taszítják.
806. A katona olyan ügyben is megjelenhet a bíróságon, amelyben közeli hozzátartozóinak
szabadsága érintett.
807. Ha senki sem jelenik meg a bíróságon, aki az érdekelt fél nevében eljárhatna, akkor
szükséges az anyját, lányait vagy nővéreit, valamint más, vele vérrokonságban álló nőket,
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vagy akár a feleségét is felhatalmazni, hogy megjelenjenek a prétor előtt, és előadják az
ügyet; így megfelelő ok bizonyítása után akár a beleegyezése ellenére is meg lehet neki
engedni a jogorvoslatot.
808. Ugyanez a szabály vonatkozik arra az esetre is, ha azt állítom, hogy a kérdéses fél az én
szabad emberem vagy szabad asszonyom. 4. Gaius, Az urbánus praetor ediktumáról, cím: A
szabadsággal kapcsolatos cselekmények.
A bíróság előtti megjelenés jogát azonban csak akkor kell megadni a pártfogónak, ha a
felszabadított embere szabadsága érintett, és ez utóbbi megengedte, hogy a pártfogó tudta
nélkül eladják.
809. Ulpianus, Az ediktumról, LIV. könyv.
Mert a mi érdekünk, hogy megőrizzük jogainkat a felszabadított embereink és felszabadított
asszonyaink felett.
810. Ha a fent említett személyek közül többen is megjelennek a bíróság előtt egy rabszolga
érdekében, a prétornak kell közbelépnie, hogy kiválassza azt, akit ő jobbnak tart. Ezt a
szabályt akkor is be kell tartani, ha több pártfogó jelenik meg e célból.
811. Gaius, A városi prétor ediktumáról, II. könyv.
Még méltányosabb lenne ilyen eljárást alkalmazni, ha a rabszolgasorba taszított személy
elmebeteg vagy csecsemő; mert akkor ezt a kiváltságot nemcsak a közeli rokonoknak, hanem
az idegeneknek is meg kellene adni.
812. Ulpianus, Az ediktumról, LIV. könyv.
Ahol a szabad emberek, különösen a húsz évnél idősebbek, megengedték, hogy eladják őket,
vagy más okból rabszolgasorba taszították őket, semmi akadálya annak, hogy szabadságukat
követeljék, kivéve, ha azért engedték magukat eladni, hogy a vételáron osztozzanak.
813. Ha egy húszéves kiskorú megengedi, hogy eladják a vételár megosztása céljából, ez nem
sérti őt a húszéves kora után. Ha azonban a huszadik életévének betöltése után engedélyezte,
hogy eladják, és a vételár egy részét megszerezte, a szabadság megtagadható tőle.
814. Ha valaki tudatosan megvesz egy szabad embert, a szabadságának követeléséhez való
jog nem tagadható meg attól, akit eladtak, a vevővel szemben, függetlenül attól, hogy milyen
korban vették meg; mert az, aki megvásárolta, nem menthető meg, még akkor sem, ha az, aki
az eladás tárgya volt, jól tudta, hogy szabad. Ha azonban egy másik, anélkül, hogy ennek
tudatában lett volna, utólag megvásárolja őt attól, aki tudta, a szabadságot meg kell tagadni
tőle.
815. Ha két személy együtt vesz egy rabszolgát, és az egyikük tudja, hogy az szabad, a másik
pedig nem tud róla, nézzük meg, hogy az, aki tisztában volt az állítólagos rabszolga
állapotával, előítéletes lesz-e annak, aki nem. Valóban ez a jobb vélemény. Mert különben az
lenne a kérdés, hogy az, aki nem tudott az ember állapotáról, csak a rá eső részre lesz-e
jogosult, vagy az egész állítólagos rabszolgára. Vajon az, amit a másik részesedésére
vonatkozóan megállapítottunk, vonatkozik-e arra a vevőre, aki tudott róla? Az azonban, aki az
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embert megvásárolta, miközben tudta, hogy az szabad, nem jogosult semmire. Ismétlem,
annak, aki nem tudott a valódi állapotáról, nem lehet nagyobb része a tulajdonjogból, mint
amekkorát megvásárolt. Az eredmény tehát az lesz, hogy az egyik tudatlansága a másik javára
válik, aki annak tudatában vette meg az embert, hogy az szabad.
816. Vannak más okok is, amelyek miatt megtagadják a szabadság követelésének jogát; mint
például, amikor egy rabszolga a végrendelet értelmében szabadnak mondatik, és a prétor
megtiltja a végrendelet felbontását, mert az örökhagyóról azt állítják, hogy rabszolgái
megölték; mert aki a bíróság előtt kíván megjelenni, és aki esetleg büntethető, nem lehet
jogosult arra, hogy a szabadságát megadó ítéletet kapjon. Ha azonban a jogot azért kell
megadni, mert bizonytalan, hogy bűnös-e vagy ártatlan, a döntést el kell halasztani, amíg
megállapítást nyer, hogy ki a felelős az örökhagyó haláláért, mivel akkor derül ki, hogy
büntethető-e vagy sem.
817. Aki rabszolgasorban van és szabadságát követeli, az a felperes helyét foglalja el. Ha
azonban, mivel szabadlábon van, rabszolgaként követelik, az a személy, aki azt állítja, hogy a
rabszolgája, a felperes szerepét veszi át. Ezért, ha az ügy kétséges, annak érdekében, hogy az
eljárás a megfelelő rendben folyjon, a kérdést a szabadsággal kapcsolatos ügyekben illetékes
bíró előtt kell megvitatni, hogy eldönthető legyen, hogy az állítólagos rabszolgát a
szabadságból szolgaságra kell-e csökkenteni; vagy másrészt, hogy rabszolgaságban lévén, fel
kell-e szabadítani. Ha azonban kiderül, hogy az, aki azt állítja, hogy szabad, ebben az
állapotban volt, anélkül, hogy csalást követett volna el, akkor az, aki azt állítja, hogy a
tulajdonosa, a felperes szerepét fogja betölteni, és köteles lesz bizonyítani, hogy a rabszolgája.
Ha azonban úgy határoznak, hogy az állítólagos rabszolga az eljárás megindításának
időpontjában nem volt szabad, vagy csalárd módon szerezte meg szabadságát, akkor annak
kell bizonyítania, aki azt állítja, hogy szabad, hogy ez a helyzet.
818. Ugyanez, Az ediktumról, LV. könyv.
A szabadsággal kapcsolatos perben a haszonélvezőnek akkor is joga van megjelenni, ha a
tulajdonos (vagyis az, aki azt állítja, hogy ő a tulajdonos) szintén eljárást kíván indítani a
rabszolga jogállására vonatkozóan.
819. Ha a rabszolga tulajdonjogára több személy is igényt tart, azt állítva, hogy a rabszolga
közös tulajdonuk, ugyanazon bíró elé kell őket küldeni. Ezt a szenátus rendelte el. Ha azonban
mindegyikük azt állítja, hogy a rabszolga egésze és nem csupán egy része egyedül az övé, a
szenátus rendelete nem érvényesül. Akkor ugyanis nem lesz okunk attól tartani, hogy
különböző döntések születnek, mivel az állítólagos tulajdonosok mindegyike azt állítja, hogy
a rabszolga az ő egyéni tulajdona.
820. Ha azonban az egyik személy a rabszolga haszonélvezeti jogát, a másik pedig a
tulajdonjogát követeli, vagy ha az egyik a tulajdonjogot követeli, a másik pedig azt állítja,
hogy a rabszolgát elzálogosították neki, akkor ugyanannak a bírónak kell döntenie az ügyben;
és nincs jelentősége annak, hogy a rabszolgát ugyanaz a személy adta-e el neki, aki őt
tulajdonosként követeli, vagy valaki más.
821. Gaius, A városi prétor ediktumáról, cím: A szabadsággal kapcsolatos intézkedések.
Ha két fél, azaz az állítólagos haszonélvező és az állítólagos tulajdonos egyidejűleg alperesek
azzal szemben, aki a szabadsága megszerzésére irányuló keresetet indított, előfordulhat, hogy
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egyikük nincs jelen. Kétséges lehet, hogy ilyen körülmények között a praetor megengedheti-e,
hogy a jelenlévő egyedül jelenjen meg az állítólagos szolga ellen, mert a harmadik fél jogait
nem sértheti a másik fél összejátszása vagy gondatlansága. Helyesebbnek tartható, ha az
egyikük úgy járhat el, hogy a másik jogai sértetlenek maradnak. Ha a távollévő fél az ügy
befejezése előtt megjelenik, ugyanahhoz a bíróhoz kell küldeni, kivéve, ha alapos okot ad
arra, hogy ez miért nem történhet meg; például ha azt állítja, hogy a bíró az ellensége.
822. Azt mondjuk, hogy ugyanez a szabály alkalmazandó, ha két vagy több személy közül,
akik azt állítják, hogy ők az állítólagos rabszolga tulajdonosai, egyesek jelen vannak, mások
pedig nincsenek jelen.
823. Ezért mindkét esetben meg kell fontolnunk, hogy ha az, aki először indított eljárást,
vereséget szenved, vajon ez előnyös-e a másiknak, aki megnyerte az ügyét, vagy fordítva;
vagyis ha bármelyikük sikerrel jár, vajon ez előnyös-e a másiknak; ahogyan egy felszabadított
ember örököse is előnyhöz jut abból, hogy pártfogóját a rabszolgák manumifikálásával
becsapták. Ha úgy ítélik meg, hogy az egyik javára hozott ítélet a másik javára válik; az
eredmény az lesz, hogy ha az utóbbi ismét pert indít, akkor replikával lehet ellene fellépni
azon az alapon, hogy az ügy már eldőlt. Ha pedig azt tartják, hogy a döntésből nem származik
előnye, akkor kétségessé válik, hogy az, amit a pert vesztett fél követelt, vajon bármelyikükée, vagy az, aki ellen a pert indították, vagy az, aki nyert, jogosult-e rá; és nyilvánvaló, hogy a
praetori perben annak a félnek kellene helyt adni, aki a pert megnyerte, mivel a praetor
semmiképpen sem engedheti meg, hogy az ember részben rabszolga, részben szabad legyen.
824. Ulpianus, Az ediktumról, LV. könyv.
Amit az állítólagos rabszolgáról mondtunk, aki bizonyítja, hogy szabad volt, azt úgy kell
érteni, hogy nem azt kell bizonyítania annak, aki a szabadságát követeli, hogy teljesen szabad
volt, hanem azt, hogy a szabadsága birtokában volt, anélkül, hogy csalás történt volna a
részéről. De lássuk, mi tekinthető csalásnak a részéről. Julianus azt mondja, hogy mindazok,
akik azt hiszik, hogy szabadok, nem követnek el csalást, feltéve, hogy szabad emberként
viselkednek, még ha valójában rabszolgák is. Varus viszont azt mondja, hogy aki tudja
magáról, hogy szabad, és menekül, az nem tekinthető szabadnak anélkül, hogy csalás lenne a
részéről; de abban a pillanatban, amikor megszűnik szökevény rabszolgának titkolni magát, és
úgy cselekszik, mintha szabad lenne, akkor kezd szabadnak lenni, anélkül, hogy csalás lenne a
részéről. Ugyanis úgy véli, hogy aki tudja, hogy szabad, és azután úgy viselkedik, mint egy
szökevény rabszolga, azt úgy kell tekinteni, hogy már attól a ténytől fogva, hogy menekülni
kezdett, rabszolgaként cselekszik.
825. Gaius, A városi prétor ediktumáról, cím: A szabadságra való hivatkozással.
Annak ellenére, hogy menekülése során szabad emberként járt el, úgy véljük, hogy ugyanez a
szabály alkalmazandó.
826. Ulpianus, Az ediktumról, LV. könyv.
Ezért meg kell jegyezni, hogy egy szabad személy is lehet csalárd módon szabad, és egy
rabszolga is lehet szabad anélkül, hogy csalást követne el.
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827. A gyermek, akit csecsemőkorában elloptak, jóhiszeműen szolgált rabszolgaként, bár
szabad volt; majd később, miközben nem tudott állapotáról, elhagyta gazdáját, és titokban
elkezdett szabadon élni. Nem marad szabadon anélkül, hogy ne lenne bűnös csalásban.
828. A rabszolga csalás elkövetése nélkül is lehet szabad, például ha végrendelet alapján
kapja meg szabadságát, és nem tudja, hogy a végrendelet semmis; vagy ha egy bíró előtt kapja
meg azt valakitől, akit a tulajdonosának hitt, holott nem volt az; vagy ha szabadként nevelték,
holott valójában rabszolga volt.
829. Általánosságban elmondható, hogy valahányszor valaki azt hiszi, hogy szabad, anélkül,
hogy csalás vétke lenne, akár jó, akár rossz indítékok késztetik erre, és továbbra is szabad,
akkor azt kell mondani, hogy ugyanolyan állapotban van, mintha csalás vétke nélkül szabad
lenne, és ezért élvezheti a szabadság birtokosának minden előnyét.
830. A jóhiszeműség bizonyítása azonban arra az időre vonatkozik, amikor a csalás
vétkessége nélkül szabadlábon volt, vagyis amikor először indult vele szemben bírósági
eljárás.
831. Ha a rabszolga szolgáltatásai bárkinek járnak, a szabadsággal kapcsolatos keresetre is
hivatkozhat.
832. Ha a szabadságára hivatkozó személy kárt okozott nekem az alatt az idő alatt, amíg
jóhiszeműen rabszolgaként szolgált nekem (mint például, ha engem valóban, magamat a
tulajdonosának vélve, perbe fogtak egy nóvumperben, és ítéletet hoztak ellenem, és én
kifizettem a becsült kártérítést, ahelyett, hogy jóvátételként átadtam volna az állítólagos
rabszolgát), az ítéletet az én javamra fogják meghozni ellene.
833. Gaius, A városi prétor ediktumáról, cím: A szabadsággal kapcsolatos intézkedések.
Az biztos, hogy a tárgyalt tényállás szerinti perben csak a csalás által okozott kár összegére
kell ítéletet hozni, és nem a gondatlanságból eredő kárra. Ezért, még ha az állítólagos
rabszolga mentesülne is a felelősség alól egy ilyen esetben, akkor is lehet ellene utólag az
aquiliai törvény alapján pert indítani, mivel e törvény szerint gondatlanságért is felelős lesz.
834. Ismét biztos, hogy ebben a perben nemcsak a saját tulajdonunk, hanem másnak a
tulajdonát is, amelyért felelősek vagyunk, kölcsönadott vagy bérbe adott vagyontárgyként
követelhetjük. Az azonban világos, hogy ez az eljárás nem vonatkozik a pusztán megőrzésre
nálunk letétbe helyezett vagyontárgyakra, mivel azok nem a mi kockázatunkra vannak.
835. Ulpianus, Az ediktumról, LV. könyv.
A prétor nagyon helyesen lép fel azok csalárd magatartása ellen, akik tudván, hogy szabadok,
csalárd módon engedik, hogy rabszolgának adják el magukat; mert pert indít ellenük.
836. Ez a kereset akkor áll fenn, ha az, aki megengedte, hogy rabszolgának adják el, olyan
helyzetbe kerül, hogy nem lehet megtagadni tőle, hogy szabadságát követelje.
837. Nem gondoljuk, hogy rosszhiszeműen járt el az, aki nem önként tájékoztatta a vevőt a
csalásról, hanem csak akkor, ha ő maga tévesztette meg őt.
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838. Paulus, Az ediktumról, LV. könyv.
Ez azt jelenti, hogy nem számít, hogy az a személy, aki eladta magát, férfi vagy női nemű-e;
feltéve, hogy olyan korú, hogy a csalás jogszerűen elkövethető.
839. Ulpianus, Az ediktumról, LV. könyv.
Ugyanez a szabály vonatkozik arra is, aki rabszolgának adja ki magát, és akit azzal a
szándékkal adnak el, hogy megtévessze a vevőt.
840. Ha azonban az, akit eladtak, erőszak vagy félelem hatása alatt állt, azt mondjuk, hogy
nem volt bűnös csalásban.
841. A vevő jogosult erre a keresetre, ha nem tudta, hogy az állítólagos rabszolga szabad,
mert ha tudta, hogy szabad, és aztán megvásárolta, becsapta magát.
842. Ezért ha egy apai felügyelet alatt álló fiú ilyen jellegű vásárlást hajt végre, és ő maga
tisztában volt a tényekkel, de az apja nem tudott róluk, akkor nem lesz jogosult az apja javára
történő pereskedésre, ha a vásárlást a peculiumára való hivatkozással hajtotta végre. Ebben az
esetben azonban felmerül a kérdés, hogy ha az apa utasította őt a vásárlásra, akkor a fia tudása
miatt hátrányos helyzetbe kerül-e. Úgy gondolom, hogy ez ugyanúgy károsítja őt, mint
ahogyan egy ügynököt is károsítana.
843. Ha a fiú nem tudta, hogy az eladott ember szabad, és az apja tudta ezt, úgy gondolom,
hogy egyértelmű, hogy az apa el van zárva a keresetindítástól, még akkor is, ha a fiú a
peculiumára hivatkozva vásárolt; feltéve, hogy az apa jelen volt, és megakadályozhatta volna
a fiát ebben.
844. Paulus, Az ediktumról, LI. könyv.
Ugyanez a szabály vonatkozik a rabszolga esetére is, és arra az esetre is, ha a vásárlás a mi
utasításunk alapján történt egy ügynök által; és ugyanez olyan, mintha egy bizonyos ember
megvásárlását én rendeltem volna el, tudván, hogy szabad, bár az, akinek a megvásárlására
utasítottak, nem tudott erről a tényről, mivel a kereset nem fog a javára szólni. Ha viszont én
nem tudtam, hogy az ember szabad, de a megbízott tudott róla, akkor a kereset nem lesz
elutasítva részemről.
845. Ulpianus, Az ediktumról, LV. könyv.
Ezért ő felel annyiért, amennyit fizetett, vagy azért az összegért, amennyire kötelezte magát,
azaz az ár kétszereséért.
846. Lássuk azonban, hogy csupán a vételárat, vagy azt is meg kell-e duplázni, amit esetleg
hozzáadtak. Úgy vélem, hogy vagy mindazt, amit az adásvételért fizettek, mindenképpen meg
kell duplázni,
847. Paulus, Az ediktumról, LI. könyv.
Vagy amit elcseréltek vagy beszámítottak a vételár helyett (mert az is úgy értendő, hogy ilyen
körülmények között adták) ;
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848. Ulpianus, Az ediktumról, LV. könyv.
Amit pedig fizetésre kötelezte magát, azt meg kell duplázni.
849. Ezért, ha a vevő jogszerűen fizetett valamit bárkinek, hogy ezt az akciót megszerezze,
akkor azt kell mondani, hogy az ezen Ediktum feltételei alá tartozik, és megduplázásra kerül.
850. Ahol azt mondják, hogy valaki kötötte magát, azt úgy kell értenünk, hogy ez vagy az
eladónak, vagy valaki másnak történt; mert mindaz, amit ő maga vagy más által az eladónak
adott, vagy az ő megbízásából más személynek, ugyanúgy ide tartozik.
851. A vevőt kötelezettnek kell tekintenünk, ha nem tudja magát kivétellel megvédeni, de ha
megteheti, akkor nem tekintjük kötelezettnek.
852. Néha előfordul, hogy aki a vásárlást végrehajtja, az jogosult lesz az ingatlan értékének
négyszeresére irányuló keresetre. Ugyanis kétszeres kártérítési per indulhat az ő javára maga
az állítólagos rabszolga ellen, aki szabad lévén tudatosan hagyta, hogy eladják; és ezen
túlmenően jogosult lesz kétszeres kártérítési perre az eladóval szemben, vagy azzal szemben,
aki kétszeres kártérítést ígért neki.
853. Modestinus, A büntetésekről, I. könyv.
Ezért annak az összegnek a kétszerese jár, amit a vevő vagy fizetett, vagy amire az
adásvételre való hivatkozással kötelezte magát. Eszerint bármit is fizet bármelyik fél, az nem
fogja felmenteni a másik felet; mivel úgy határoztak, hogy ez a kereset büntetőjogi jellegű.
Ennélfogva egy év elteltével nem adható meg, és a kötelezett jogutódjai ellen sem indítható,
mivel büntető keresetről van szó. Ezért az e rendeletből eredő keresetről nagyon helyesen
mondható, hogy nem szűnt meg a manumission által, mert igaz, hogy az eladó nem perelhető
azután, hogy jogi intézkedéseket tettek azzal szemben, aki a szabadságát követelte.
854. Ulpianus, Az ediktumról, LV. könyv.
Nemcsak maga a vevő, hanem az örökösei is indíthatnak eljárást e tényállási kereset útján.
855. Mi úgy értelmezzük, hogy bárki vásárolhat, még akkor is, ha ezt más által teszi, például
egy ügynökön keresztül.
856. Ha azonban több személy vásárolt, bár mindannyian jogosultak lesznek erre a keresetre,
mégis, ha különböző részesedéseket vásároltak, akkor az általuk fizetett ár arányában
indíthatnak keresetet; vagy ha mindegyikük a rabszolga teljes részesedését vásárolta meg,
mindegyikük jogosult lesz a teljes összeg behajtására; és egyikük tudása vagy tudatlansága
sem lesz előnyös vagy hátrányos a többiek számára.
857. Ha a vevő nem tudta, hogy az eladott ember szabad, és ezt utólag megtudja, jogai nem
sérülnek, mert akkor nem tudott erről a tényről. Ha azonban az eladáskor tudott róla, és utólag
kételkedett annak igazságában, ez nem jelent számára előnyt.
858. Az ismeret nem sérti, és a tudatlanság semmilyen módon nem kedvez a vevő örökösének
és egyéb jogutódainak.
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859. Ha azonban valaki olyan megbízott által végzi a vásárlást, aki tudja, hogy az illető
szabad, akkor az sérti őt; Labeo pedig úgy véli, hogy a gyám tudta ilyen körülmények között
sérti a gyámját.
860. Ezt a keresetet egy év után nem adják meg, mivel ez egy méltányossági és egy
büntetőjogi kereset.
861. Pauliis, Az ediktumról, L. könyv.
Ha eladnám és átruháznám rád egy szabad ember haszonélvezeti jogát, Quintus Mucius azt
mondja, hogy rabszolgává válik, de a tulajdonjog nem lesz az enyém, hacsak nem adom el
jóhiszeműen a haszonélvezeti jogot, mert különben nem lesz tulajdonos.
862. Egyszóval, meg kell jegyezni, hogy amit a rabszolgának eladott emberekről mondtunk,
és akiknek a szabadságra való igényét megtagadják, az vonatkozik azokra is, akiket ajándékba
adnak, és hozományként adnak; éppúgy, mint azokra, akik megengedték, hogy zálogba adják
magukat.
863. Ha egy anya és a fia egyaránt a szabadságát követeli, akkor a kettő ügyét egyesíteni kell,
vagy a fiú ügyét el kell halasztani, amíg az anya ügye el nem dől; ahogyan azt az isteni
Hadrianus elrendelte. Ha ugyanis az anya az egyik bíró előtt indított eljárást, a fia pedig egy
másik bíró előtt, Augustus kimondta, hogy először az anya állapotát kell megállapítani, és
csak azután kell a fiú ügyét tárgyalni.
864. Ugyanez, Az ediktumról, LI. könyv.
Miután a szabadság követelésével kapcsolatos per előzményeit jogszerűen teljesítették, az, aki
a jogállásának megállapítása érdekében indított pert, szabadnak tekintendő, és nem tagadják
meg tőle a keresetet azzal szemben, aki azt állítja, hogy ő a tulajdonosa, függetlenül attól,
hogy milyen keresetet kíván indítani. De mi van akkor, ha olyan perekről van szó,
amelyekhez való jog az idő múlásával vagy halálával megszűnik? Miért ne kaphatna
felhatalmazást arra, hogy ezeket a pereket biztosítékként indítsa meg, miután a kiadás már
megtörtént?
865. Servius továbbá azt mondja, hogy azokban az esetekben, amikor a keresetindítás joga
egy év elteltével elévül, az évet attól a naptól kell számítani, amikor a szabadsággal
kapcsolatos ügyet elintézték.
866. Ha azonban kívánatosnak tartják, hogy mások ellen is eljárjanak, nem szükséges
megvárni, amíg az első ügyet eldöntik, nehogy időközben olyan személy bemutatásával, aki
vitatja az állítólagos rabszolga szabadsághoz való jogát, olyan eszközöket találjanak, amelyek
megakadályozzák e kereseteket. Hasonlóképpen, egy kereset jogszerűen indítható vagy nem
indítható, aszerint, hogy a kérdéses fél szabadságát érintő ügyben milyen döntés született.
867. Ha az állítólagos tulajdonos keresetet nyújt be, felmerül a kérdés, hogy az alperes köteles
lesz-e csatlakozni a kérdéshez. Több hatóság is úgy véli, hogy ha in personam indít keresetet,
akkor köteles vállalni a védekezést, de az ítéletet fel kell függeszteni, amíg a szabadsága
kérdésének eldöntése meg nem történik; nem lehet azt sem állítani, hogy a szabadsága
megszerzésére irányuló kísérlete sérülne, vagy hogy a gazdája beleegyezésével szabadlábon
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maradna. Mert miután a szabadsága megállapítása érdekében indított perben döntés született,
időközben szabadnak tekintendő; és mivel ő maga is indíthat pereket, így ellene is indíthatnak
pereket; de az eredménytől függ, hogy az ítélet vagy érvényes lesz, ha az az ő javára szól,
vagy semmis, ha az szabadságára nézve hátrányos.
868. Ha azt, aki szabadságát követeli, lopással vagy bárki által elkövetett jogtalan
károkozással vádolják, Mela szerint időközben biztosítékot kell nyújtania, hogy jelen lesz a
döntés meghozatalakor, nehogy annak az állapota, akinek szabadsága kétséges, előnyösebb
legyen, mint annak, akinek szabadsága biztos; de az ítéletet el kell halasztani, nehogy a
szabadság ellen elkövetett jogtalanságot kövessék el. Hasonlóképpen, ha egy rabszolgának
vélt ember birtokosa ellen lopás miatt indítanak pert, és ezt követően annak nevében perelik,
aki a szabadságát követelte, az ügy eldöntését fel kell függeszteni ; így ha ez utóbbiról
megállapítást nyer, hogy szabad, az ellene indított pert át lehet adni, és ha az ítélet
kedvezőtlen lenne, a végrehajtásra irányuló keresetnek helyt lehet adni ellene.
869. Gaius, A városi prétor ediktumáról: Cím: A szabadsággal kapcsolatos intézkedések.
Ha a bíróság előtt szabadságát követelő személyre opciós jogot hagynak, akkor mindaz, amit
a hagyatékra való hivatkozással megállapítottak, az opciós jogra is vonatkozik.
870. A szabadság elnyerése érdekében néha jogában áll másodszor is keresetet indítani,
például ha a fél azt állítja, hogy az első pert azért vesztette el, mert szabadsága olyan
feltételtől függött, amelyet korábban nem teljesítettek.
871. Bár általában azt szokták mondani, hogy egy szabadsággal kapcsolatos ügy eldöntése
után az a személy, akinek az állapota vitatott volt, szabadnak tekintendő; mégis, ha valóban
rabszolga, akkor bizonyos, hogy mindazonáltal megszerzi gazdája számára mindazt, amit
átadtak neki vagy megígértek neki, mintha nem merült volna fel a szabadságával kapcsolatos
kérdés. Látni fogjuk, hogy a birtoklásával kapcsolatban nincs vita, mivel az ügy eldöntése
után gazdája megszűnik őt birtokolni. A jobbik vélemény az, hogy birtokot szerez, bár nem
birtokolja. És mivel az már eldőlt, hogy rabszolgáink révén birtokot szerzünk, még akkor is,
ha azok szökevények, miért csodálkoznánk azon, hogy olyasvalaki révén is birtokot szerzünk,
akinek a szabadsághoz való jogát megtagadjuk?
872. Ugyanő, A tartományi ediktumról, XX. könyv.
Ha valaki egy szabadlábon lévő személyt rabszolgájának tekint, és csak azért indít keresetet,
hogy kilakoltatás esetén jogorvoslatot vehessen igénybe, nem perelhető kártérítési perben.
873. Ulpianus, A konzul kötelességeiről, II. könyv.
Az Isteni Testvérek egy Proculushoz és Munatiushoz intézett rezcriptumban a következőket
állapították meg: "Mivel Romulus, akinek állapota vitatott, közel van a serdülőkorhoz, és
anyja, Varia Hado kérésére, valamint gyámja, Hermes Varius beleegyezésével az ügyben való
ítélkezést elhalasztották, amíg a gyermek eléri a serdülőkort, a ti belátásotokra van bízva,
hogy az érdekelt felek helyzetének figyelembevételével eldöntsétek, mi lesz előnyös a kiskorú
számára."
874. Ha az a személy, aki a más állapotára vonatkozó kérdést felvetette, nem jelenik meg a
tárgyaláson, akkor az, aki a szabadságát követeli, ugyanolyan helyzetben van, mint a vele
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kapcsolatos vita felmerülése előtt volt. Ő azonban annyiban részesül előnyben, hogy az, aki a
helyzetét vitatta, elveszíti a pert. Ez a tény azonban nem teszi szabadelvűvé azt, aki korábban
nem volt az, mert az ellenfél meg nem jelenése nem adja meg a szabadsághoz való jogot. Úgy
vélem, hogy a bírák akkor járnak el törvényesen és szabályosan, ha a szabályos rendet
követik; tehát ha az a fél, aki az embert rabszolgának vallja, nem jelenik meg, ellenfelei
választhatnak, hogy vagy folytatják az ügyet, vagy pedig meghallgatják és eldöntik azt. Ha a
bíráknak meg kell tárgyalniuk az ügyet, úgy kell dönteniük, hogy a kérdéses fél nem jelenik
meg, mintha az Így és így rabszolgája lenne. Ez a döntés senkit sem hoz indokolatlanul
előnyös helyzetbe, mivel nem állapítják meg, hogy az a személy, akinek a birtoka vitatott,
szabadszülött, hanem csupán azt állapítják meg, hogy nem rabszolga. Ha azonban valaki, aki
rabszolgasorban van, a szabadságát követeli, a bírák számára az lesz a jobb út, ha folytatják az
ügyet, hogy elkerüljék annak eldöntését, hogy az említett személy szabadnak látszik születni,
amikor nem jelenik meg ellenfél, kivéve, ha jó okuk van arra, hogy úgy ítéljék meg, hogy
egyértelmű, hogy az ítéletet a szabadság javára kell meghozni; amint azt Hadrianus egyik
rescriptuma is kimondja.
875. Ha azonban az, aki a szabadságát követeli, nem jelenik meg, és az ellenfele is jelen van,
akkor jobb, ha az ügyet folytatják, és ítéletet hoznak. Ha az ellenfél elegendő bizonyítékot
nyújt be, a bíró a szabadság ellen dönt. Előfordulhat azonban, hogy a távollévő fél sikerrel jár,
mert a döntés a szabadság javára is megszülethet.
876. Pomponius, Quintus Muciusról, XII. könyv.
A rabszolga nem tekinthető szabadnak a gazdája beleegyezésével, ha az nem tudja, hogy
hozzá tartozik. Ez tökéletesen igaz; a rabszolga ugyanis csak akkor van szabadságban ilyen
körülmények között, ha a szabadság birtokába a gazdája beleegyezésével jut.
877. Arrius Menander, A katonai ügyekről, V. könyv.
Ha valaki eljárást indít a szabadsága megszerzése érdekében, és még a határozat meghozatala
előtt bevonul a hadseregbe, akkor ugyanolyan helyzetben kell tartani, mint a többi rabszolgát,
és nem mentesülhet azért, mert bizonyos tekintetben szabadnak tekintik. És bár szabadnak
tűnhetett, mégis becstelenül leszerelhetik, azaz elbocsáthatják a hadseregből, és elűzhetik a
táborból, mint olyasvalakit, aki rabszolgasorban követelte a szabadságot, vagy aki csalással
jutott szabadságra. Aki azonban hamisan és rosszindulatúan rabszolgának vallotta magát, azt a
szolgálatban kell tartani.
878. Ha valaki, akit bírósági úton szabadszülöttnek nyilvánítottak, bevonul a hadseregbe, és a
döntést öt éven belül visszavonják, visszakerül új gazdájához.
879. Julianus, Miniciusról, V. könyv.
Ha két személy külön-külön követel egy embert rabszolgának, és mindegyikük azt állítja,
hogy fele-fele arányban tulajdonosa, és az egyik ítélet szerint "szabadnak, a másik szerint
pedig rabszolgának nyilvánítják, akkor a legcélszerűbb az lesz, ha a bírák kénytelenek
megegyezni. Ha ezt nem lehet megtenni, Sabinus azt állítja, hogy az volt az ítélet, hogy az
embert annak a félnek kell rabszolgának vennie, aki megnyerte az ügyet. Cassius (akárcsak én
magam), elfogadja ezt a véleményt, és valóban nevetséges, hogy az embert félig rabszolgának
tekintik, és félig szabadsága élvezetében is védelmet élvez. Kényelmes azonban úgy dönteni,
hogy a szabadságnak juttatott kegy miatt szabad volt, és arra kötelezni, hogy az ügyet
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megnyerő félnek fizesse meg az értékének felét, ahogyan azt egy megbízható polgár
felbecsülte.
880. Ulpianus, Vélemények, I. könyv.
Az apja örököseként megjelenő fiúnak tilos rabszolgaként követelni azt, akit az apja
felszabadított.
881. Paulus, Szabályok, VI. könyv.
A szenátus rendeletet alkotott azok tulajdonjogáról, akik rabszolgaként vagy
felszabadítottként a szabadszülöttek jogállását szerezték meg. Azokra vonatkozóan, akik
korábban rabszolgasorban voltak, csak azt engedi meg, hogy magukkal vigyék, amit
állítólagos uraik házába szállítottak, valamint azokra vonatkozóan, akik a felszabadításuk után
vissza akarták szerezni eredeti jogaikat. Ezt is elismerték, nevezetesen, hogy amit a
felszabadításuk után szereztek (de nem bármit, amit annak a személynek a közvetítésével
szereztek, aki felszabadította őket), azt magukkal vihetik; minden más vagyontárgyat pedig
annál kell hagyniuk, akinek a házából távoztak.
882. Ugyanaz, a szabadsággal kapcsolatos cselekmények.
Aki tudatosan megvásárol egy szabad embert, még ha ez utóbbi meg is engedi magát eladni,
akkor sem állhat ellene, ha szabadságát követeli. Ha azonban eladja az embert egy másik
személynek, aki nem volt tisztában a tényekkel, a feltételezett rabszolga nem követelheti a
szabadságát.
883. Ulpianus, Pandects.
Antoninus császár úgy döntött, hogy senki sem követelheti a szabadságát, hacsak előzőleg
nem számolt be a rabszolgasorban végzett adminisztrációjáról.
884. Papinianus, Vélemények, IX. könyv.
Megállapítást nyert, hogy a Titiána által építeni kívánt templom gondozására szánt
rabszolgák, akiket nem engedtek szabadon, az örökösét illetik.
885. Ugyanő, Vélemények, XII. könyv.
A pernyertes gazdát, aki el akarja venni a rabszolgáját, nem lehet arra kényszeríteni, hogy a
rabszolga helyett a becsült értéket fogadja el.
886. Callistratus, Kérdések, II. könyv.
Egy magánmegállapodás nem tehet senkit sem rabszolgává, sem szabaddá egy másik
személyt.
887. Paulus, Vélemények, XV. könyv.
Paulus azt a véleményét adta elő, hogy ha (amint azt állítják) egy feltétel nélküli adásvétel
után a vevő önként küldött egy levelet, amelyben kijelentette, hogy egy bizonyos idő
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elteltével manumitálni fogja a rabszolgát, akit megvásárolt, akkor ez a levél semmiképpen
sem vonatkozott az isteni Márk alkotmányára.
888. Véleménye szerint az isteni Márk alkotmánya azokra a rabszolgákra is vonatkozik,
akiket azzal a feltétellel adtak el, hogy bizonyos idő elteltével manumitálják őket; és hogy egy
rabszolganő, akinek a gazdája pénzt kapott a manumitálásáért, ugyanolyan szabadságjogra
jogosult, mivel felszabadított asszonyként hatalma is van felette.
889. Felmerült a kérdés, hogy a vevő jogszerűen adhat-e szabadságot a rabszolgájának, ha az
árát még nem fizette ki. Paulus azt válaszolta, hogy ha az eladó átadta a rabszolgát a vevőnek,
és biztosítékot kapott az áráért, akkor a rabszolga a vevőé, még akkor is, ha a pénzt még nem
fizették ki.
890. Gaius Seius eladta Stichust, a rabszolgáját, azzal a feltétellel, hogy Titius három év
múlva szabadon bocsátja Stichust, ha ez idő alatt folyamatosan szolgálja őt. Stichus még a
három év letelte előtt elmenekült, és Titius halála után rövid időn belül visszatért. Azt
kérdezem, hogy Stichus az adásvétel feltételei szerint nem kaphatta-e meg szabadságát, ha a
három év lejárta előtt elmenekült? Paulus azt a véleményt képviselte, hogy a megállapított
tények alapján Stichust ki kell bocsátani, és az előírt határidő után jogosult a szabadságára.
891. Ugyanaz, Vélemények, V. könyv.
Azt, akinek nem kell bizonyítékokat bemutatnia szabad születéséről, meg kell hallgatni, ha ő
maga önként kívánja azokat felajánlani.
892. A születési szabadsággal kapcsolatos ügyekben eljáró bírák büntetést szabhatnak ki a
száműzetésig terjedő mértékben azzal szemben, aki meggondolatlanul és rosszhiszeműen
eljárást indít.
893. A gyámok vagy gondnokok nem tehetnek fel kérdéseket azon gyámoltak állapotával
kapcsolatban, akiknek a gyámságát és vagyonát ők kezelik.
894. A férjnek nem tilos kérdést feltennie a felesége vagy a felszabadított nő állapotára
vonatkozóan.
895. Hermogenianus, Epitoméi a jogról, V. könyv.
Ha egy húszéves kiskorú engedi magát eladni egy olyan megállapodás alapján, amely szerint
osztozkodik az árán, a felszabadítás után nem követelheti, hogy szabadszülöttnek
nyilvánítsák.
896. Paulus, A szabadságért való cselekvésre utaló cikkek.
Ha bármilyen kétség merül fel a szabadságát követelő személy állapotát illetően, először meg
kell hallgatni, ha bizonyítani kívánja, hogy ő maga is a szabadság birtokában van.
897. A szabadságot érintő ügyekben hatáskörrel rendelkező bírónak a lopott vagyontárgyakat
vagy a felperes által elkövetett súlyos károkat is tudomásul kell vennie. Előfordulhat ugyanis,
hogy abban bízva, hogy elnyeri a szabadságát, megkockáztatta, hogy ellopja, megrongálja
vagy elpazarolja azoknak a tulajdonát, akiket rabszolgaként szolgált.
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898. Labeo, Utolsó művek, IV. könyv.
Ha egy rabszolga, akit Ön megvásárolt, szabadságát követeli, és a bíró igazságtalan döntést
hoz a javára, és az említett rabszolga gazdája Önt teszi meg örökösévé, miután az ügyben Ön
ellen döntöttek, vagy a rabszolga bármilyen más módon a sajátjává válik, Ön ismét a
sajátjaként követelheti őt; és a jogerős ítéletre vonatkozó szabályra nem lehet Önnel szemben
hivatkozni. Javolenus szerint ez a vélemény helyes.
899. Pomponius, A szenátus rendeletei, III. könyv.
Hadrianus császár közzétett egy Rescriptumot azokkal kapcsolatban, akik ellopták azoknak a
személyeknek a tulajdonát, akiket rabszolgaként szolgáltak, és utána szabadságukat
követelték; a Rescriptum szövege a következő: "Minthogy nem igazságos, hogy egy rabszolga
szabadságát várva elvegye a gazdája birtokához tartozó vagyontárgyakat, ahol a szabadságot
bizalmi jogon kell neki megadni, ezért nem szükséges semmilyen okot keresni arra, hogy
késleltessük a szabadság megadásának megadását." A rabszolga szabadsága megadásának
megadásának megadásának megadásának megkésleltetésére. Ezért először is ki kell jelölni
egy döntőbírót, akinek jelenlétében meg kell határozni, hogy mi maradhat meg az örökösnek,
mielőtt a rabszolga manumumumálására kényszerülne.
900. Venuleius, Cselekedetek, VII. könyv.
Bár korábban kétséges volt, hogy csak egy rabszolgát vagy egy szabad embert kötelezhet-e a
pártfogója arra, hogy esküt tegyen, hogy betartja azokat a feltételeket, amelyeket a szabadsága
fejében szabtak meg neki, mégis jobb, ha azt tartjuk, hogy nem kötelezhető nagyobb
mértékben, mint egy szabad ember. Ezért szokás ezt az esküt a rabszolgáktól megkövetelni,
hogy a vallás által visszatartva, miután saját urukká válnak, ismét eskütételre kötelezzék őket;
feltéve, hogy az esküt leteszik, vagy az ígéretet éppen akkor teszik, amikor manumulálják
őket.
901. Ezenfelül a feleség nevét is törvényesen be lehet írni a manumált rabszolga által adandó
vagy elvégzendő adományok, ajándékok vagy napi munka kapcsán.
902. Az elvégzendő munka miatt indítandó praetoriánus perben annak kell helyt adni, aki a
serdülőkor elérése előtt letette az esküt, vagyis ha erre jogilag képes volt; mivel a serdülőkor
alatti fiú is nyújthat szolgálatot, ha vagy nómenklator, vagy színész.

13. cím. Azokról, akik nem követelhetik szabadságukat
903. Ulpianus, A prokonzul kötelességeiről, I. könyv.
A húsz évnél idősebbek nem követelhetik szabadságukat, ha az árból, amelyért eladták őket,
bármi is a kezükbe kerül. Ha valaki más okból hagyta magát eladni, még ha húsz évnél
idősebb is, követelheti szabadságát.
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904. A húsz év alatti kiskorútól a szabadság követelésének jogát a fent említett okból nem
lehet megtagadni, kivéve, ha húszéves kora után is rabszolgasorban maradt; mert akkor, ha az
árból részesedett, azt kell mondani, hogy a szabadság követelésének jogát megtagadják tőle.
905. Marcellus, Digest, XXIV. könyv.
Egy bizonyos ember erőszakkal kizsarolt egy rabszolgát Titiustól, és utasította, hogy
akaratából szabaduljon fel. A rabszolga nem lesz szabad, még akkor sem, ha az örökhagyó
fizetőképesen halt meg; mert ellenkező esetben Titius becsapott lesz, mivel az elhunyt
örököse ellen pert indíthat azon az alapon, hogy a szabadságra vonatkozó végrendelet
semmis; ha azonban a rabszolga elnyeri szabadságát, Titius nem lesz jogosult a pereskedésre,
mert az örökösről nem állapítható meg, hogy az elhunyt csalásával bármit is nyert volna.
906. Pomponius, Levelek és különféle szakaszok, XI. könyv.
A szabadságuk követelésének engedélyezését megtagadják azoktól, akik eladták magukat.
Kérdezem, hogy a szenátus ezen rendelkezései vonatkoznak-e azokra a gyermekekre is, akik
olyan nők gyermekei, akik eladják magukat. Nem lehet kétséges, hogy egy húsz évnél
idősebb nőtől, aki eladta magát, megtagadják az engedélyt, hogy szabadságát követelje. Nem
adható meg az engedély azoknak a gyermekeknek sem, akik a szolgasága idején születtek
tőle.
907. Paulus, Kérdések, XII. könyv.
"Licinnius Rufinus, Julius Paulusnak: Egy rabszolga, akit egy bizományi szerződés alapján
megilletett a szabadság, megengedte, hogy eladják, miután betöltötte a huszadik életévét.
Kérdezem, tilos-e neki szabadságát követelni." A szabad ember példája némi nehézséget okoz
számomra; mert ha a rabszolga megengedte volna, hogy eladják, miután elnyerte szabadságát,
akkor megtagadják tőle az engedélyt, hogy követelje azt; és nem is lehet úgy értelmezni, hogy
jobb helyzetben van, amikor rabszolgaságban lévén, megengedte, hogy eladják, mintha ezt
szabadságának elnyerése után tette volna. Másrészt azonban nehézséget okoz, hogy a szóban
forgó esetben az adásvétel érvényes, és az ember eladható, de egy szabad ember esetében az
adásvétel érvénytelen, és nincs mit eladni. Ezért kérem, hogy a lehető legteljesebb
tájékoztatást adják meg nekem ebben a kérdésben. A válasz az volt, hogy egy rabszolga
eladása éppúgy megköthető, mint egy szabad emberé, és a kilakoltatás ellen szóló kikötés is
köthető. Ugyanis ebben az esetben nem arról van szó, aki tudatosan megvásárol egy szabad
embert, mivel a szabadság követelésének jogát nem tagadják meg tőle a vásárlóval szemben.
Aki azonban még rabszolga, az saját beleegyezése ellenére is eladható, bár csalárdul
cselekszik, amikor eltitkolja állapotát, mivel a szabadságának azonnali megszerzése a
hatalmában áll, de nem vádolható, ha még nem jogosult a szabadságra. Tegyük fel, hogy egy
rabszolga, akinek feltételesen szabadnak kell lennie, tűri, hogy eladják; senki sem fogja azt
mondani, hogy nincs joga szabadságát követelni, ha a feltétel, amely nem áll hatalmában,
teljesülne ; sőt, azt hiszem, hogy ugyanez a szabály érvényesülne, ha hatalmában állna
teljesíteni azt. A javasolt esetben jobb lesz azt a véleményt elfogadni, hogy nem szabad
megengedni neki, hogy szabadságát követelje, ha megtehette volna, és inkább hagyta volna
magát eladni; mert méltatlan a bizalmiak fölötti joghatósággal rendelkező prétor segítségére.
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14. cím. Ahol bárki úgy dönt, hogy szabadszülött
908. Marcellus, Digest, VII. könyv.
Ha egy másik személy által indított per eredményeként egy másik személy felszabadított
emberét szabadszülöttnek nyilvánítják, a pártfogója ugyanezt a követelést érvényesítheti vele
szemben anélkül, hogy az elévülésen alapuló kivétel kizárná.
909. Saturninus, A prokonzul kötelességeiről, I. könyv.
Az isteni Hadrianus úgy döntött, hogy aki nagykorú, és hagyja magát eladni, hogy az ár egy
részét megkapja, annak tilos a szabadsága megszerzése érdekében pert indítania; de bizonyos
körülmények között megteheti, ha a kifizetett ár egy részét visszaadja.
910. Azokat, akik felszabadítottak, és a születésükből eredő szabadságigényüket érvényesítik,
a felszabadításuk időpontjától számított öt év elteltével nem hallgatják meg.
911. Azok, akik öt év elteltével azt állítják, hogy olyan dokumentumokra bukkantak, amelyek
igazolják, hogy joguk van arra, hogy szabadszülöttnek tekintsék őket, a császárhoz kell
fordulniuk, aki megvizsgálja állításaikat.
912. Pomponius, A szenátus rendeletei, V. könyv.
A következő szavakkal: "születésüket elismerték", a szenátusi rendelet csak azokra
vonatkozik, akiket szabadszülöttnek tekintettek volna.
913. Az "elhagyta volna" záradék alatt azt kell érteni, hogy bármit is szereztek az ilyen
személyek annak a tulajdonából, akitől megszabadultak, vissza kell adniuk. Nézzük meg,
hogyan kell ezt értelmezni, hogy vissza kell-e adniuk mindazt, amit az uraik vagyonából
szereztek, vagy amit azok tudta nélkül elvettek tőlük, vagy pedig ide tartozik az a vagyon is,
amelyet azok a személyek adományoztak és adományoztak, akik manumetizálták őket. Az
utóbbi a jobb vélemény.
914. Papinianus, Kérdések, XXII. könyv.
Az a rendelet, amely megtiltja, hogy az emberiség felszabadításától számított öt év elteltével a
konzulok vagy a tartományok kormányzói előtt a születés szabadságát kérjék, nem zárja ki az
eseteket és a személyeket.
915. Ugyanaz, Vélemények, X. könyv.
Véleményem szerint a pártfogó nem évülhet el a szabadság javára hozott ítélet meghozatalától
számított öt év elteltével, ha a pártfogó nem tud arról, hogy ilyen ítéletet hoztak.
916. Ulpianus, Az ediktumról, XXXVIII. könyv.
Ha vita merül fel arról, hogy valaki szabados-e, vagy szolgálatokat követelnek tőle, vagy
engedelmességet követelnek tőle, vagy ha gyalázatra utaló pert akarnak indítani, vagy ha
bíróság elé idézik azt, aki azt állítja, hogy ő a pártfogó, vagy ha alapos ok nélkül indítanak
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eljárást, akkor a perelőt érintő keresetnek van helye. Ugyanez az elfogultsági kereset megilleti
azt is, ha valaki bevallja, hogy szabad ember, de tagadja, hogy Gaius Seius szabadította volna
fel. Akkor is megítélik, ha az egyik vagy a másik fél kéri, de az, aki magát patrónusnak adja
ki, mindig a felperes szerepét veszi át, mert neki kell bizonyítania, hogy a kérdéses személy
az ő felszabadítottja, és ha ezt nem teszi meg, elveszíti a pert.

15. cím. Az elhunyt személyek állapotára vonatkozó kérdés nem vethető fel
a halálukat követő öt év elteltével
917. Marcianus, A besúgókról.
Sem magánszemélyek, sem a kincstár nem jogosult az elhunyt személyek polgári jogi
állapotára vonatkozó kérdéseket felvetni a haláluk időpontjától számított öt év elteltével.
918. Nem vizsgálható felül az öt éven belül elhunyt személy állapota sem, ha ezáltal az öt
évnél régebben elhunyt személy helyzete sérül.
919. Egy élő ember állapotára való hivatkozással sem lehet kérdést feltenni, ha ezáltal egy
több mint öt évvel korábban elhunyt ember állapota sérül. Ezt a kérdést az isteni Hadrianus
döntötte el.
920. Előfordul azonban, hogy az elhunyt halálától számított öt éven belül nem lehet kérdést
feltenni az elhunyt jogállására vonatkozóan. Ugyanis az Isteni Márk egyik reszkriptuma úgy
rendelkezik, hogy ha valakit bírósági úton szabadszülöttnek nyilvánítottak, akkor a
szabadszülöttnek nyilvánított személy életében hozott határozat felülvizsgálata megengedett,
de halála után már nem. Ez olyannyira igaz, hogy még ha az ügy felülvizsgálata meg is
kezdődött, az a halál által megszűnik; amint az ugyanebben a Receptumban szerepel.
921. Ha valaki felülvizsgál egy ilyen jellegű döntést annak érdekében, hogy a személyt
alacsonyabb rendűvé tegye, azt ellenezni kell, a már elmondottak szerint. De mi van akkor, ha
a szándék az állapotának javítása, például az, hogy rabszolga helyett szabad embernek
nyilvánítsák; miért ne lenne ez megengedhető ? Milyen eljárást kell követni, ha azt mondják,
hogy rabszolga, egy rabszolganő utóda, aki már több mint öt éve halott ? Miért nem lehet azt
állítani, hogy bizonyítani kell, hogy a nő szabad volt; hiszen ez önmagában az elhunyt javára
szól ? Marcellus a Prokonzuli kötelességek ötödik könyvében kijelentette, hogy ezt kell tenni.
Én is ugyanezt a véleményt fogadtam el az audienciateremben.
922. Papinianus, Vélemények, XIV. könyv.
Megállapodott, hogy az ügy újbóli elbírálása során a gyermekek szabadságára való
hivatkozással nem vethető fel olyan kérdés, amely anyjuk vagy apjuk jó hírnevét érintheti,
miután utóbbiak több mint öt éve meghaltak.
923. Az ilyen jellegű, közfelügyeletet érdemlő kérdésben mentességet kell biztosítani a
visszaszolgáltatás iránti keresetet indító kiskorúaknak, ha az eltelt öt év alatt nem volt
gyámjuk, aki helyettük eljárhatott volna.
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924. Ezt az ötéves elévülési időt, amely az elhunyt személyek jogállását védi, nem érinti a
halála előtt benyújtott kereset; ha bizonyítható, hogy az említett kereset benyújtásának joga
megszűnt annak hosszú hallgatása miatt, aki eredetileg benyújtotta, majd elállt tőle.
925. Hermogenianus, Epitomák a jogról, VI. könyv.
Az öt évnél régebben elhunyt személy állapota tiszteletreméltóbbnak minősül, mint halála
idején, és senki sem akadályozható meg abban, hogy ezt igényt formáljon rá. Ezért, még ha
rabszolgasorban halt is meg, bizonyítható, hogy halálakor szabad volt, még öt év elteltével is.
926. Callistratus, A kincstár jogairól.
Az isteni Nerva volt az első mind közül, aki egy ediktummal megtiltotta, hogy halála után öt
évvel bárkinek az állapotát illetően bármilyen kérdés felmerüljön.
927. Az isteni Claudius egy Claudiushoz intézett rescriptumban azt is kijelentette, hogy ha a
felvetett vagyoni kérdés miatt úgy tűnik, hogy az elhunyt státusának bármilyen kárt okozna, a
vizsgálatot be kell fejezni.

16. cím. Az összejátszás felderítéséről
928. Gaius, A városi prétor ediktumáról, cím: A szabadsággal kapcsolatos intézkedések.
Annak megakadályozására, hogy egyes urak túlzott engedékenysége rabszolgáikkal szemben
megfertőzze az állam legmagasabb rendjét azáltal, hogy rabszolgáik a szabad születés jogára
hivatkoznak, és bírósági úton szabadnak nyilvánítják őket, Domitianus idején szenátusi
rendeletet hoztak, amely előírta, hogy: "Ha valaki bizonyítani tudja, hogy egy cselekmény
összejátszásból eredt, és a szabadnak nyilvánított ember valójában rabszolga volt, akkor ez
utóbbi azé lesz, aki az összejátszást leleplezte".
929. Ulpianus, A konzul kötelességeiről, II. könyv.
Marcus császár úgy döntött, hogy az összejátszás a szabad születés kiváltságára jogosultnak
nyilvánító határozat meghozatalát követő öt éven belül kimutatható.
930. Úgy tudjuk, hogy az öt évnek folyamatosnak kell lennie.
931. Ha egyértelmű, hogy ha az összejátszással vádolt személy életkora miatt a vizsgálatot a
serdülőkor eléréséig vagy más időpontig el kell halasztani, akkor úgy kell tekinteni, hogy az
ötéves határidő nem jár le.
932. Ezenkívül úgy vélem, hogy az ötéves időtartamot nem a vizsgálat befejezésére, hanem
annak megkezdésére írták elő. Más a helyzet azonban azzal szemben, aki felszabadított
rabszolgaként azt követeli, hogy a szabadon született személyek jogait kapja meg.
933. Az Isteni Márk egyik rendelete előírja, hogy még az idegeneknek is, akiknek joguk van
mások helyett követeléseket érvényesíteni, engedélyezni kell az összejátszás leleplezését.
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934. Callistratus, A bírósági vizsgálatokról, IV. könyv.
Ha valakiről, akinek nincs jogi ellenfele, bírósági úton megállapítják, hogy jogosult a
szabadszülöttek jogaira, a határozat joghatás nélkül marad, és olyan, mintha nem is született
volna. Erről a birodalmi alkotmányok rendelkeznek.
935. Ulpianus, A Lex Julia et Papia, I. könyv.
Ha egy szabad emberről összejátszás révén megállapították, hogy jogosult a szabadszülöttek
jogaira, és az összejátszást megállapították, akkor bizonyos tekintetben szabad embernek
tekintik. Időközben azonban, mielőtt az összejátszást feltárták volna, és miután a
szabadszülöttként való jogaira vonatkozó határozatot meghozták, szabadszülöttnek tekintik.
936. Hermogenianus, Epitoméi a jogról, V. könyv.
A szabad születés jogára hivatkozva hozott ítéletet csak egyszer szabad felülvizsgálni, az
összejátszás ürügyén.
937. Ha az összejátszás bizonyítása céljából egyszerre több személy jelenik meg, megfelelő
okok fennállása esetén az összes érintett fél erkölcsének és életkorának figyelembevétele után
kell határozatot hozni, és különösen meg kell állapítani, hogy melyiküknek van a legnagyobb
érdeke az összejátszás leleplezésében.
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XLI. könyv
1. Az ingatlan tulajdonjogának megszerzésével kapcsolatban.
2. A birtoklás megszerzésére vagy elvesztésére vonatkozóan.
3. A vényköteles gyógyszerek szüneteltetése és a felhasználás megszakítása.
4. A vevő által megszerzett birtoklás tekintetében.
5. Az örökösként vagy birtokosként való birtoklással kapcsolatban.
6. Az ajándékozás alapján történő birtoklással kapcsolatban.
7. Az elhagyás miatti birtoklásról.
8. A hagyaték alapján történő birtoklásról.
9. A hozomány alapján történő birtoklással kapcsolatban.
10. A tulajdonjog alapján történő birtoklással kapcsolatban.

***********************************

1. cím. A tulajdonjog megszerzéséről
1. Gaius, Napló vagy Aranyügyek, II. könyv.
Bizonyos javak tulajdonjogát a nemzetek törvénye alapján szerezzük meg, amelyet az
emberek között mindenütt betartanak, a természetes ész diktálásának megfelelően; más
dolgok tulajdonjogát pedig a polgári jog, azaz saját országunk törvénye alapján szerezzük
meg. És mivel a Nemzetek Törvénye a legrégebbi, mivel azt az emberi faj keletkezésének
idején hirdették ki, helyénvaló, hogy először azt vizsgáljuk meg.
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(2) Ezért minden állat, amelyet a szárazföldön, a tengeren vagy a levegőben fogtak el, vagyis
a vadállatok és a madarak, valamint a halak, azok tulajdonába kerülnek, akik befogják őket.
23. Florentinus, Institutes, VI. könyv.
Ugyanez a szabály vonatkozik az utódaikra is, amelyek akkor születnek, amikor a kezünkben
vannak.
23. Gaius, Napló vagy Aranyügyek, II. könyv.
Mert ami a természetjog szerint nem tartozik senkihez, az annak a személynek a tulajdonává
válik, aki először megszerzi.
(1) A vadon élő állatok és madarak tekintetében az sem jelent különbséget, hogy valaki a saját
vagy más földjén ejti el őket; de az világos, hogy ha valaki vadászat vagy vad elejtése céljából
más birtokára lép be, a tulajdonos jogszerűen megtilthatja ezt neki, ha ez utóbbi tud a
szándékáról.
(2) Ha egyszer megszereztük valamelyik állatot, úgy értjük, hogy mindaddig a miénk, amíg a
mi birtokunkban marad; mert ha megszökik a felügyeletünk alól, és visszanyeri természetes
szabadságát, akkor megszűnik a miénk lenni, és ismét annak a tulajdonává válik, aki először
veszi el,
4. Florentinus, Institutes, VI. könyv.
Kivéve, ha megszelídítve megszokták, hogy távoznak és visszatérnek.
5. Gaius, Napló vagy Aranyügyek, II. könyv.
A vadon élő állatok természetes szabadságukat akkor nyerik vissza, amikor a szemünk már
nem látja őket; vagy ha látjuk is őket, ha üldözésük nehézkes.
(65536) Felmerült a kérdés, hogy egy vadállat, amelyet úgy megsebesítettek, hogy be lehet
fogni, azonnal a mi tulajdonunkká válik-e. Trebatius úgy vélte, hogy azonnal a mi
tulajdonunk, és az is marad, amíg mi üldözzük, de ha abbahagyjuk az üldözést, akkor már
nem lesz a miénk, és ismét annak a tulajdonává válik, aki először elkapja. Ha tehát, amíg mi
üldözzük, más veszi el, azzal a szándékkal, hogy maga is hasznot húzzon az elfogásából, úgy
kell tekinteni, hogy lopást követett el ellenünk. Sok hatóság nem gondolja, hogy a miénk lesz,
hacsak nem mi fogjuk elkapni, mert sok minden történhet, ami megakadályozhat bennünket
ebben. Ez a jobb vélemény.
(65537) A méhek természete is vad. Ezért, ha megtelepednek valamelyik fánkon, nem
tekintjük őket hozzánk tartozónak, amíg nem zártuk őket kaptárba, mint ahogyan a madarak
sem, amelyek a fáinkon fészkelnek. Ha tehát valaki más zárja be a méheket, akkor ő lesz a
tulajdonosuk.
(65538) Hasonlóképpen, ha a méhek mézet készítenek, bárki birtokba veheti azt anélkül, hogy
lopás vétkével vétkezne. De, mint már említettük, ha valaki ilyen céllal más földjére lép, azt a
tulajdonos jogszerűen megtilthatja neki, ha ez utóbbi tisztában van a szándékával.
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(65539) Egy méhraj, amely elhagyta a kaptárunkat, mindaddig a miénknek tekintendő, amíg
látótávolságban van, és üldözése nem nehéz; ellenkező esetben annak a tulajdonává válik, aki
először veszi birtokba.
(65540) A pávák és a galambok természete is vad. Az sem számít, hogy van-e szokásuk
elrepülni és visszatérni, vagy nincs; ugyanezt teszik a méhek is, amelyeknek a természete
vadnak van nyilvánítva. Bizonyos embereknek vannak szarvasai, amelyek annyira szelídek,
hogy elmennek az erdőbe és visszatérnek, és senki sem tagadja, hogy természetük vad.
Továbbá, az olyan állatokkal kapcsolatban, amelyeknek szokásuk, hogy elmennek és
visszatérnek, a következő szabályt fogadták el, nevezetesen : "Azt kell érteni, hogy hozzánk
tartoznak, amíg megvan bennük a visszatérés szándéka, de ha megszűnik bennük ez a
szándék, akkor többé nem a miénk, és az első birtokos tulajdonába kerülnek." Ez a szabály a
következő. Úgy értelmezzük, hogy megszűnt a visszatérési szándékuk, ha elvesztették a
visszatérés szokását.
(65541) A csirkék és a libák természete nem vad, hiszen köztudott, hogy vannak vadcsirkék
és vadlibák. Ezért ha a libáim vagy a csirkéim, miután valamilyen okból megijedtek, olyan
messzire repülnek, hogy nem tudom, hol vannak, akkor is megmarad a tulajdonjogom
felettük, és bárki, aki haszonszerzési szándékkal elviszi őket, lopást követ el.
(65542) Hasonlóképpen, bármi, amit az ellenségtől elvesznek, a nemzetek törvénye szerint
azonnal annak tulajdonává válik, aki elveszi.
65536. Florentinus, Institutes, VI. könyv.
Hasonlóképpen, az állatok szaporodása, amelyeknek mi vagyunk a tulajdonosai, ugyanezen
törvény szerint hozzánk tartozik.
(65536) Gaius, Napló, vagy Aranyügyek, II. könyv.
Ez olyannyira igaz, hogy még a szabad emberek is az ellenség rabszolgáivá válnak; de mégis,
ha kiszabadulnak az ellenség hatalmából, visszanyerik korábbi szabadságukat.
65536. Ezen túlmenően minden, amit egy folyó allúzióként a földünkhöz ad, a nemzetek joga
szerint a mi tulajdonunkba kerül. Azt azonban úgy tekintjük, hogy azt az allúviummal adjuk
hozzá, amely apránként adódik hozzá, így nem tudjuk érzékelni az egyes időpontokban
hozzáadott mennyiséget.
65537. De ha egy patak ereje elveszi tőled a földed egy részét, és az enyémre hozza,
nyilvánvaló, hogy az továbbra is a tiéd marad. Ha azonban hosszú ideig az én földemen
marad, úgy, hogy a fák, amelyeket magával hozott, gyökeret eresztenek a földemben, akkor
attól az időtől kezdve az én földem részének tekintendő.
65538. Ha egy sziget a tengerben keletkezik (ami ritkán fordul elő), akkor az első lakos
tulajdonába kerül, mivel úgy tekintik, hogy senkihez sem tartozik. Ha egy folyóban sziget
keletkezik (ami nagyon gyakran előfordul), és a folyó közepét foglalja el, akkor azok közös
tulajdonává válik, akiknek a partok közelében, a folyó mindkét oldalán földjük van, a partok
mentén lévő egyes személyek földterületének arányában. Ha a sziget közelebb van az egyik
oldalhoz, mint a másikhoz, akkor egyedül azé lesz, akinek a pataknak azon az oldalán a part
mentén földje van.
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65539. Ha egy folyó az egyik oldalon túlcsordul, és új csatornában kezd el folyni, majd az új
csatorna visszafordul a régihez, akkor a két csatorna közé eső, szigetet alkotó mező annak a
tulajdonában marad, akihez korábban tartozott.
65540. Ha azonban a patak, miután elhagyta természetes medrét, máshol kezd el folyni, a
korábbi meder a part mentén földdel rendelkezőké lesz, az ott található földterület
nagyságának arányában, és az új meder ugyanannak a jognak a hatálya alá kerül, mint maga a
folyó, vagyis a Nemzetek Törvénye szerint közvagyonná válik. Ha azonban egy bizonyos idő
elteltével a folyó visszatér a korábbi medrébe, az új meder ismét azoké lesz, akiknek a part
mentén földterületük van. Ahol az új meder az egész földet elfoglalja, még ha a folyó vissza is
tért korábbi medrébe, az, akinek a földje volt, szigorúan véve nem érvényesíthet semmilyen
jogot a patak medrére; mert a föld, amely korábban az övé volt, megszűnt az övé lenni, mivel
elvesztette eredeti formáját; és mivel nincs szomszédos földje, a szomszédság miatt nem lehet
jogosult az elhagyott meder egy részére sem. E szabály szigorú betartása azonban
nehézségekbe ütközne.
65541. Más a szabály, ha valakinek a földjét teljesen elborítja a víz, mert a víz elöntése nem
változtatja meg a föld formáját; és egyértelmű, hogy amikor a víz levonul, a föld azé lesz, aki
korábban birtokolta.
65542. Ha valaki a saját nevében készít egy tárgyat máséból származó anyagokból, Nerva és
Proculus úgy gondolja, hogy annak tulajdonjoga azt illeti meg, aki azt készítette, azon oknál
fogva, hogy az, amit készített, korábban senkié sem volt. Sabinus és Cassius úgy gondolja,
hogy a természetes észjárás szerint az, akié az anyagok, egyben tulajdonosa is lesz annak,
amit belőlük készítettek, mert anyag nélkül nem lehet tárgyat gyártani; mint például, ha a ti
aranyatokból, ezüstötökből vagy rézből vázát készítenék; vagy hajót, szekrényt vagy padot
vágnék a ti deszkáitokból; vagy ruhát a ti ruháitokból; vagy mézsört a ti borotokból és
mézetekből; vagy vakolatot vagy szemfestéket a ti drogjaitokból; vagy bort a ti szőlőitekből
vagy gabonából; vagy olajat az olajbogyóitokból. Van azonban egy mérsékelt vélemény,
amelyet józan ítélőképességű emberek képviselnek, akik úgy vélik, hogy ha a tárgyat vissza
lehet vezetni eredeti formájára és anyagára, akkor igaz, amit Sabinus és Cassius állít, de ha ez
nem lehetséges, akkor Nerva és Proculus véleményét kell elfogadni; például, ha egy aranyból,
ezüstből vagy rézből készült vázát meg lehet olvasztani és vissza lehet állítani eredeti nyers
fémmasszájába, de a bor, az olaj vagy a gabona nem állítható vissza a szőlőbe, az olajbogyóba
és a fülbe, amelyből származik; a mézsört sem lehet visszaállítani a mézbe és a borba,
amelyből áll, sem a gipszet vagy a szemfestéket nem lehet visszaalakítani a drogokra,
amelyekből összeállították. Mégis úgy tűnik számomra, hogy egyes hatóságok nagyon
helyesen úgy vélték, hogy e tekintetben nem lehet kétséges, ha a búzát olyanok füléből
nyerték, akiknek a magja másé volt, "azon oknál fogva, hogy a gabona tökéletes formában
őrzi meg a magot, és aki kicsépeli, nem állít elő új terméket, hanem csak kivonja azt, ami már
megvan".
65543. Ha két tulajdonos megegyezik abban, hogy a tulajdonukban lévő anyagokat
összekeverik, az egész vegyület közös tulajdonukká válik, függetlenül attól, hogy az anyagok
azonos fajtájúak-e vagy sem; mint amikor bort kevernek vagy ezüstöt olvasztanak, vagy
különböző fajtájú anyagokat egyesítenek; vagy amikor az egyik borral, a másik mézzel, vagy
az egyik arannyal, a másik ezüsttel járul hozzá, bár a mézsör és az elektrum vegyületei
különböző jellegű termékek.
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65544. Ugyanez a jogi szabály alkalmazandó, ha két személy tulajdonát képező anyagokat a
hozzájárulásuk nélkül összekeverik, függetlenül attól, hogy azok azonos vagy különböző
természetűek.
65545. Ha valaki a saját földjén egy épületet emel egy másik tulajdonában lévő anyagokból,
akkor az épület tulajdonosának tekintendő, mert minden a földhöz tartozik, amire ráépítettek.
Mindazonáltal az, aki az anyagok tulajdonosa volt, emiatt nem szűnik meg az lenni, hanem
eközben nem indíthat keresetet azok visszaszerzésére vagy előállításuk kikényszerítésére a
Tizenkét Tábla Törvénye alapján, amely szerint senki sem kényszeríthető arra, hogy a saját
háza építéséhez használt, más tulajdonát képező faanyagokat eltávolítsa, hanem azok
értékének kétszeresét kell megfizetnie. A "faanyag" kifejezés alatt, amelyből épületeket
építenek, minden anyagot értenek. Ezért ha egy házat bármilyen okból lebontanak, a
tulajdonos ezután keresetet indíthat az anyagok visszaszerzésére, és előállíttathatja azokat.
65546. Nagyon helyesen tették fel a kérdést, hogy ha az a személy, aki a házat ilyen
körülmények között építette, eladja azt, és miután az hosszú időn át a vevő tulajdonában volt,
lebontják, akkor a tulajdonosnak továbbra is joga van-e az anyagokat a sajátjaként követelni.
A kétely oka az, hogy bár az egész épület hosszú idő elteltével elévülés útján megszerezhető,
ebből nem következik, hogy a különálló anyagok, amelyekből az épület állt, szintén
megszerezhetők. Az utóbbi véleményt nem fogadták el.
65547. Másrészt, ha valaki egy másik ember földjén a saját anyagából épít épületet, az épület
annak a személynek a tulajdonába kerül, akinek a földje van. Ha tudta, hogy a föld más
tulajdonában van, akkor úgy kell érteni, hogy önként elvesztette az anyagok tulajdonjogát; és
ezért ha a házat lebontják, nem lesz joga követelni azokat. Ha azonban a föld tulajdonosa
követeli az épületet, és nem téríti meg a másiknak az anyagok értékét és a munkások bérét,
akkor csalásra hivatkozva kivételesen el lehet zárni; és ha az, aki az épületet építette, nem
tudta, hogy a föld másé, és ezért jóhiszeműen emelte azt, akkor mindenképpen ezt az utat kell
követni. Ha ugyanis tisztában volt azzal, hogy a földterület másé, akkor azt lehet állítani, hogy
vétkes volt abban, hogy meggondolatlanul olyan földterületre épített házat, amelyről tudta,
hogy nem az övé.
65548. Ha egy máséhoz tartozó bokrot ültetek a földemre, az az enyém lesz. Ha viszont én
ültetek egyet az enyémből egy másiknak a földjére, akkor az az övé lesz; feltéve, hogy
mindkét esetben gyökeret eresztett; mert különben annak a tulajdonában marad, aki korábban
birtokolta. Ennek megfelelően, ha egy máséhoz tartozó fát az én földembe nyomok, és így
gyökeret ereszt, akkor az az én fám lesz; mert az ész nem engedi meg, hogy egy fa más
tulajdonának minősüljön, hacsak nem gyökerezik meg az ő földjében. Ezért, ha egy
határvonal közelébe ültetett fa a szomszédos földbe ereszti a gyökereit, akkor az mindkét
tulajdonos közös tulajdonává válik,
65536. Marcianus, Institutes, III. könyv.
Az egyes földterületeken elfoglalt helyének arányában.
131072. Ha azonban egy kő két közös tulajdonban lévő, de osztatlan földterület határvonalán
van, akkor a szintén osztatlan kő a közös tulajdonosok tulajdonát képezi, ha azt a földből
eltávolítják.
10. Gaius, Napló vagy Aranyügyek, II. könyv.
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Ezért a földben gyökeret eresztett növények a talajhoz tartoznak, és a vetett gabonát is a talaj
részének tekintik. Továbbá, ahogyan az, aki egy másik tulajdonában lévő földre építkezik, ha
ez utóbbi az épület visszaszerzése iránt keresetet indít, csalásra hivatkozva kivételt tehet, úgy
az is kivétellel védekezhet, aki saját költségén vetett magot egy másik földjére, kivétellel
védekezhet.
11. A levelek is, még ha aranyból vannak is, a papirusz és a pergamen részét képezik, amelyre
írták őket; ahogyan a házak építéséhez használt anyagok is a földhöz tartoznak, és ugyanezen
elv alapján az elvetett magok is a föld részét képezik. Ezért, ha egy verset, egy történelmet
vagy egy beszédet írok a magam részéről a tiédhez tartozó papiruszra vagy pergamenre, akkor
nem én, hanem te leszel a mű tulajdonosa. Ha azonban ön pert indít ellenem a könyvei vagy
pergamenje visszaszerzése érdekében, és megtagadja az írással kapcsolatban felmerült
költségek kifizetését, akkor csalásra hivatkozva kivétellel védekezhetek, feltéve, hogy a
tárgyak birtokába jóhiszeműen jutottam.
12. A képek azonban általában nem képezik részét annak a táblának, amelyre festették őket,
mint a betűk a papirusznak vagy pergamennek, amelyre írták őket; másrészt azonban úgy
döntöttek, hogy a tábla a festmény tartozéka. Mégis, mindig tökéletesen helyénvaló, hogy a
tábla tulajdonosa praetoriánus keresetet nyújtson be a kép festője ellen, feltéve, hogy a tábla a
birtokában van; e keresetre hatékonyan hivatkozhat, ha a kép festésének költségeit felajánlja:
ellenkező esetben csalásra alapított kivétellel kizárt, mivel a költséget minden bizonnyal meg
kellett volna fizetnie, ha ő a tábla jóhiszemű birtokosa. Mi azonban azt mondjuk, hogy a tábla
visszaszerzésére irányuló kereset szabályosan megilleti azt, aki a táblát festette, a tulajdonos
ellen, de neki kell felajánlania a tábla értékét; ellenkező esetben csalásra hivatkozva kivételes
okból el lesz zárva.
13. Az átadással a mi tulajdonunkká váló tulajdont a Nemzetek Törvénye alapján szerezzük
meg; mert semmi sem felel meg annyira a természetes méltányosságnak, mint az, hogy a
tulajdonos kívánságát, aki át akarja ruházni a tulajdonát egy másikra, teljesíteni kell.
14. Az azonban nem számít, hogy a tulajdonos maga adja-e át a terméket személyesen
másnak, vagy valaki más teszi ezt meg az ő hozzájárulásával. Ha tehát egy távoli országba
való utazásra készülő személy ügyeinek szabad intézését valakire bízza, és az előbbi a rendes
üzletmenet során elad és átad valamit egy vevőnek, akkor annak tulajdonjogát átruházza arra,
aki azt átveszi.
15. Néha a tulajdonos puszta kívánsága is elegendő a tulajdon átadás nélküli átruházásához,
mint például, ha kölcsönadtam vagy bérbe adtam önnek egy tárgyat, majd miután letétbe
helyeztem önnél, eladom önnek. Ugyanis, bár emiatt nem adtam át Önnek, mégis az Ön
tulajdonává teszem azt pusztán azáltal, hogy megengedem, hogy az Ön kezében maradjon,
mivel megvásároltam.
16. Hasonlóképpen, ha valaki eladja a raktárban tárolt árut, és ezzel egyidejűleg átadja a
raktár kulcsait a vevőnek, akkor az áru tulajdonjogát átruházza rá.
17. Sőt, időnként a tulajdonos akarata átruházza a tulajdonjogot egy olyan személyre, akit
nem jelölt meg; például amikor valaki valamit a tömegbe dob, mert nem tudja, hogy ki
mennyit szedhet fel belőle; és mégis, mivel akarja, hogy bárki bármit is szedjen fel, az az övé
legyen, azonnal a tulajdonosává teszi.
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18. Más a szabály, ha az árut viharban a tengerbe dobják a hajó könnyítése céljából, mert az a
tulajdonos tulajdona marad, mivel nem azzal a szándékkal dobták a fedélzetre, hogy
lemondjanak róla, hanem azért, hogy a tulajdonos a hajóval együtt könnyebben
megmeneküljön a tenger veszélyeitől. Ezért, ha valaki a tulajdonát megszerezi, miközben
maga a tengeren van, vagy miután a hullámok ereje a szárazföldre vetette, és azzal a
szándékkal viszi el, hogy hasznot húzzon belőle, lopást követ el.
12. Ugyanez, Institutió, II. könyv.
A tulajdont nemcsak mi magunk szerezzük meg, hanem azok is, akik a hatalmunkban állnak;
például a rabszolgák, akiknek a haszonélvezete a miénk, valamint a mások szabadjai és
rabszolgái, akiket jóhiszeműen birtokolunk. Vizsgáljuk meg részletesen az egyes eseteket.
13. Ezért mindaz, amit a rabszolgáink átadással szereznek, vagy amit kikötnek, vagy amit
bármilyen más módon szereznek meg, azt mi szerezzük meg; mert aki másnak a hatalmában
van, az nem birtokolhat semmit a sajátjából. Ezért, ha rabszolgánkat örökösnek nevezik ki,
nem léphet be a birtokba, hacsak nem a mi utasításunkra, és ha mi utasítjuk erre, akkor a
birtokot mi szerezzük meg, mintha mi magunk lennénk az örökösök. Ennek az elvnek
megfelelően a hagyatékot is mi szerezzük meg a rabszolgánkon keresztül.
14. Sőt, nemcsak a tulajdonjogot szerzik meg számunkra azok, akiket az irányításunk alatt
tartunk, hanem a birtoklást is; mert amikor ők birtokba veszik valakinek a tulajdonát, akkor
mi magunk is úgy tekintjük, hogy birtokoljuk azt; tehát a tulajdonjogot is a hosszú ideig tartó
birtoklással szerzik meg számunkra.
15. Azokkal a rabszolgákkal kapcsolatban, akiknek csak a haszonélvezeti joga van a mi
kezünkben, úgy döntöttek, hogy ha valamit a mi tulajdonunk felhasználásával vagy saját
munkájukkal szereznek meg, akkor azt mi szerezzük meg. Ha azonban valamit más módon
szereznek meg, az annak a tulajdonát képezi, akinek a tulajdonjogát megilleti. Ezért, ha egy
ilyen rabszolgát örökösnek neveznek ki, vagy ha valamit ráhagynak vagy neki adnak, az nem
nekem, hanem a tulajdon tulajdonosnak lesz megszerzett tulajdona.
16. Ugyanaz a szabály, amelyet a haszonélvezeti joggal rendelkező személyre vonatkozóan
fogadtunk el, a jóhiszeműen birtokolt személyre is alkalmazható, függetlenül attól, hogy
szabad vagy máshoz tartozó rabszolga; és a jóhiszemű birtokos esetében is rendelkezésre áll.
Ennélfogva mindaz, amit a fent említett kettőtől eltérő módon szereznek meg, vagy magát az
illetőt illeti meg, ha szabad, vagy az urát, ha rabszolga.
17. Mégis, ha egy jóhiszemű birtokos haszonbérlet útján jut rabszolgához, mivel ilyen
körülmények között a rabszolga tulajdonosává válik, mindenféleképpen tulajdont szerezhet
rajta keresztül. A haszonélvező azonban nem szerezhet meg egy rabszolgát haszonbérlet
útján; először is, mert nem birtokolja ténylegesen, hanem csupán joga van használni és
élvezni őt; másodszor, mert tudja, hogy a rabszolga másé.
14. Marcianus, Institutes, III. könyv.
A gyámnak nincs szüksége a gyámja felhatalmazására a tulajdonszerzéshez, de nem
idegeníthet el semmit, hacsak a gyámja nincs jelen és nem járul hozzá; és (ahogyan a
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szabinok tartották) még a birtokot sem ruházhatja át, bár az természetes lehet. Ez a vélemény
helyes.
15. Callistratus, Institutes, II. könyv.
Bár a tavak és a tavak néha megnőnek, néha kiszáradnak, mégis megtartják eredeti határaikat,
és ezért az allúvium jogát nem ismerik el, ami ezeket illeti.
(1) Ha valamilyen edényt úgy készítenek, hogy az én rézemet és a te ezüstödet
összeolvasztják, az nem lesz a közös tulajdonunk; mert mivel a réz és az ezüst különböző
anyagok, a mesteremberek szétválaszthatják őket, és visszaállíthatják korábbi állapotukba.
16. Neratius, Szabályok, VI. könyv.
Ha az ügynököm az én utasításomra vásárol nekem valamit, és azt az én nevemben adják át
neki, akkor a dolog tulajdonjogát, azaz a tulajdonjogot én szerzem meg, még akkor is, ha én
nem tudok erről a tényről.
(1) A gyám a gyámolt férfi vagy nő számára - akárcsak egy ügynök - úgy szerez meg
ingatlant, hogy azt a gyámolt nevében vásárolja meg, akár a gyám tudta nélkül is.
18. Ugyanaz, Pergamenek, V. könyv.
Bárki bármit is épít a tenger partján, az az övé lesz; mert a tengerpart nem közvagyon, mint az
emberek örökségének részét képező tulajdon, hanem hasonlít ahhoz, amit a természet alakított
ki, és még senki tulajdonába nem került. Állapotuk ugyanis nem különbözik a halakéhoz és a
vadállatokéhoz, amelyek, amint kifogják őket, kétségtelenül annak tulajdonává válnak, akinek
a felügyelete alá kerültek.
(1) Ha egy tengerparton emelt épületet eltávolítanak, meg kell vizsgálni, hogy milyen
állapotban van a föld, amelyen állt, azaz annak a tulajdonában marad-e, akihez az épület
tartozott, vagy pedig visszaáll a korábbi állapotába, és ismét közterület lesz, mintha soha nem
is építették volna. Az utóbbi véleményt kell a jobbnak tekinteni, feltéve, hogy a part részeként
a korábbi állapotában marad.
23. Ugyanaz, lovagol, V. könyv.
Aki azonban egy patak partján házat épít, az nem teszi azt a sajátjává.
23. Florentinus, Institutes, VI. könyv.
Megállapítást nyert, hogy az allúziós jog nem létezik a határral rendelkező földterületekre
vonatkozóan. Ezt az isteni Pius is eldöntötte. Trebatius azt mondja, hogy ahol a meghódított
ellenségtől elvett földet azzal a feltétellel adják, hogy az valamelyik városé lesz, ott az
alluvium joga illeti meg, és nincsenek meghatározott határai; de a magánszemélyek által
elvett földnek előírt határai vannak, így megállapítható, hogy mit és kinek adtak, valamint
hogy mit adtak el, és mi maradt közterület.
20. Ulpianus, Sabinusról, I. könyv.
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Ha két gazda közös tulajdonukban lévő rabszolga számára vagyontárgyat ad át, akkor az
egyik gazda számára a másik gazda részesedését szerzi meg.
21. Ugyanő, A Sabinusról, IV. könyv.
A hagyaték részét képező vagyontárgyakat az örökös nem szerezheti meg egy ugyanahhoz a
hagyatékhoz tartozó rabszolga révén, és még kevésbé szerezheti meg magát a hagyatékot
ilyen módon.
22. Pomponius, Sabinusról, III. könyv.
Arisztosz azt mondja, hogy az a szabad ember, aki jóhiszeműen szolgál engem rabszolgaként,
kétségtelenül megszerzi nekem mindazt, amit a munkájával a vagyonom felhasználásával
keres. De amit bárki ad neki, vagy amit üzletkötés közben szerez, az az övé lesz. Azt mondja
azonban, hogy bármilyen örökséget vagy hagyatékot, amelyet rám hagyott, nem fogok általa
megszerezni, mert az nem az én tulajdonomból vagy az ő munkájából származik; mert ő nem
végzett munkát, hogy megszerezze a hagyatékot, és bizonyos mértékig az is egy vagyon, mert
azt ő fogadta el. Ezt egy időben Varius Lucullus is kétségbe vonta. A jobb vélemény azonban
az, hogy a hagyaték nem szerzett, még akkor sem, ha az örökhagyó esetleg úgy akarta, hogy
az enyém legyen. De még ha a feltételezett rabszolga nem is szerzi meg nekem, akkor is, ha
az örökhagyó nyilvánvaló szándéka ez volt, a birtokot nekem kell átadni. Trebatius úgy
gondolja, hogy ha egy szabad ember jóhiszeműen szolgaként szolgál valakit, és annak a
személynek a parancsára, akit szolgál, belép egy birtokra, akkor ő maga lesz az örökös; mert
nem az számít, hogy az embernek mi volt a szándéka, hanem az, hogy mit tett. Labeo az
ellenkező véleményt vallja, feltéve, hogy erre kényszerítették; de ha ezt akarta tenni, akkor ő
lesz az örökös.
23. Ulpianus, Sabinusról, XXIX. könyv.
A vagyontárgy átadása nem ruházhat és nem is ruházhat át több jogot arra, aki azt átveszi,
mint amennyivel az rendelkezik, aki azt átadja. Ezért bárki, aki földet birtokol, átruházhatja
azt átadással; de ha nem volt tulajdonjoga, nem ruház át semmit arra, aki átveszi.
(1) Amikor a tulajdonjog átkerül arra, aki azt megkapja, akkor ugyanolyan állapotban kerül
átruházásra, mint amilyenben a birtokos birtokában volt. Ha szolgalom alá van vetve, akkor a
szolgalommal együtt száll át; ha szabad, akkor ebben az állapotban száll át; és ha az
átruházott földterületet szolgalmi jogok illetik meg, akkor a javára kiszabott szolgalmi
jogokkal együtt száll át. Ezért ha valaki azt állítja, hogy bizonyos földterület szabad, és átad
egy olyan földterületet, amely szolgalommal van terhelve, akkor semmit sem veszít az
említett földterülethez kapcsolódó szolgalmi jogból, de mindazonáltal kötelezi magát, és azt
kell teljesítenie, amiben megállapodott.
(2) Ha Titius és én magam tulajdont vásárolunk, és annak átadása Titiusnak egyénileg,
valamint az én megbízottamként történik, úgy gondolom, hogy a tulajdont én is megszerzem,
mert megállapítást nyert, hogy mindenfajta tulajdon birtoklása, és következésképpen
tulajdonjoga egy szabad személy közvetítésével szerezhető meg.
24. Pomponius, Sabinusról, XI. könyv.
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Ha a rabszolgám jóhiszeműen szolgál téged, és megvásárol valamit, amit átadnak neki,
Prokulosz azt mondja, hogy az nem lesz az enyém, mert a rabszolga nincs a birtokomban; és
nem lesz a tiéd sem, mert nem a te tulajdonodból szereztem. Ha azonban egy szabad ember
vásárol valamit, miközben rabszolgaként szolgál neked, az egyénileg az övé lesz.
25. Ha a birtokodban van egy hozzám tartozó vagyontárgy, és én azt kívánom, hogy a tiéd
legyen, akkor az a tiéd lesz, még akkor is, ha nem az én kezembe került.
26. Ulpianus, Sabinusról, XL. könyv.
Senki, aki akár erőszakkal, akár titokban, akár bizonytalan jogcímen birtokolja a rabszolgát,
nem szerezhet jogot rá semmilyen kikötéssel vagy a tulajdon átadásával.
27. Ugyanő, A Sabinusról, XLIII. könyv.
Aki bárkit jóhiszeműen szolgál rabszolgaként, akár másnak a rabszolgája, akár szabad, az
megszerzi a birtokosának mindazt, amit az utóbbi vagyonából szerez, miközben jóhiszeműen
szolgálja rabszolgaként. Hasonlóképpen megszerzi számára mindazt, amit a saját munkájával
keres, mert az bizonyos mértékig az előbbi tulajdonának minősül, mivel annak köszönheti a
munkáját, akit jóhiszeműen szolgál.
(23) A birtokosának azonban csak addig szerez tulajdont, amíg jóhiszeműen szolgálja őt
rabszolgaként; amint azonban megállapítja, hogy máshoz tartozik, vagy szabad, vizsgáljuk
meg, hogy továbbra is szerez-e neki tulajdont. E kérdés vizsgálatakor meg kell határoznunk,
hogy a birtoklás kezdetét, vagy a birtoklásba foglalt összes mozzanatot tekintjük-e. A jobbik
vélemény az, hogy az összes időt kell figyelembe venni.
(24) Általánosságban azt kell mondani, hogy amit az, aki jóhiszeműen szolgál, nem tud
megszerezni a birtokosának tulajdonával, azt megszerzi magának; de amit nem tud
megszerezni magának a birtokosától eltérő tulajdonával, azt megszerzi annak, akit
jóhiszeműen szolgaként szolgál.
(25) Ha valaki két személyt szolgál jóhiszeműen rabszolgaként, akkor mindkettőjüknek
tulajdont szerez, de mindkettőjüknek a tőkéje felhasználásának arányában. Felmerülhet
azonban a kérdés, hogy amit az egyikük tőkéjével szerez, az részben azt illeti-e meg, akit
jóhiszeműen szolgaként szolgál, részben pedig a saját urát, ha rabszolga; vagy ha szabad,
akkor azt, akit jóhiszeműen szolgál, vagy az egészet annak javára kell-e megszereznie, akinek
a vagyonát felhasználta. Scaevola ezt a pontot a Második kérdéseskönyvben tárgyalja. Azt
mondja, hogy ha egy máshoz tartozó rabszolga két személyt szolgál jóhiszeműen, és az
egyikükhöz tartozó valaminek a használata révén szerez tulajdont, akkor ésszerű azt állítani,
hogy azt egyedül az ő javára szerzi meg. Azt is mondja, hogy ha a rabszolga annak a nevét
említi, akinek a tulajdonára hivatkozva köt megállapodást, akkor nem kétséges, hogy a
szerzést kizárólag az ő javára teszi; mert ha kifejezetten az egyik ura nevében kötött volna
megállapodást az ő tulajdonára hivatkozva, akkor a teljes összeget az ő javára szerezné meg.
Azután azt a véleményt fogadta el, hogy ha valaki több urat szolgál jóhiszeműen
rabszolgaként, akkor egyedül az én javamra szerez, még akkor is, ha nem az én tulajdonomra
való hivatkozással, sem az én nevemben, sem az én kifejezett parancsomra kötött volna
megállapodást; mert megállapították, hogy amikor a közös tulajdonban lévő rabszolga nem
szerezhet tulajdont valamennyi gazdája számára, akkor csak annak szerezhet, aki ebből
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hasznot húz. Többször kijelentettem, hogy Julianus ezt a véleményt vallotta: amit mi is
helyeslünk.
23. Paulus, Sabinusról, XIV. könyv.
Mindenre, ami visszaállítható a korábbi állapotába, azt kell mondani, hogy ha az anyag
megmarad a régiben, és csak a forma változik meg (például ha szobrot készítesz az én
bronzomból, vagy poharat az én ezüstömből), akkor én leszek a tulajdonosa:
23. Callistratus, Institutes, II. könyv.
Kivéve, ha ez más nevében történik a tulajdonos beleegyezésével; mert akkor az ő
beleegyezése alapján az egész tárgy azé lesz, akinek a nevében készült.
23. Paulus, Sabinusról, XIV. könyv.
Ha azonban hajót építesz a deszkáimból, az a tiéd lesz, mert a ciprusfa, amelynek részét
képezték, már nem létezik, mint ahogy a gyapjú sem, amelyből ruhát készítenek; hanem egy
új formát hoztak létre, amely a ciprusból vagy a gyapjúból ?áll.
23. Proculus tájékoztat minket arról, hogy az emberek általában a Servius és Labeo által
elfogadott szabályt követik; vagyis azokban az esetekben, amikor a tulajdon minőségét veszik
figyelembe, minden, ami hozzáadódik, mindenkihez tartozékká válik, mint amikor egy
szoborhoz lábat vagy kezet, egy pohárhoz feneket vagy fogantyút, egy ágyhoz támasztékot,
egy hajóhoz deszkát vagy egy épülethez köveket adnak, mert ezek mind ahhoz tartoznak,
akinek korábban a tulajdonát képezte.
24. Ha egy fát gyökerestől kitépnek, és más földjére rakják, az addig az előző tulajdonosé
lesz, amíg gyökeret nem ereszt; de miután ezt megtette, a föld tartozékává válik, és ha
másodszor is kitépik gyökerestől, nem kerül vissza az előző tulajdonoshoz: mert valószínű,
hogy a talajból kapott eltérő táplálék miatt vált más fává.
25. Labeo azt mondja, hogy ha lilára fested a gyapjúmat, akkor is az enyém marad, mert nincs
különbség a gyapjú között, miután megfestették, és aközött, ahol sárba vagy mocsokba került,
és emiatt elvesztette korábbi színét.
2. Pomponius, Sabinusról, XXX. könyv.
El kell ismerni, hogy ha egy másik ember ezüstjét hozzáadod ahhoz a fémtömeghez,
amelynek te vagy a tulajdonosa, akkor nem lesz az egész a tiéd. Másrészt, ha a csészédet más
tulajdonában lévő ólommal vagy ezüsttel forrasztod össze, akkor kétségtelen, hogy a csésze a
tiéd lesz, és hogy jogszerűen peres úton visszaszerezheted.
3. Ha egyszerre több, különböző személyek tulajdonában lévő gyógyszert adnak össze, és
ezekből egy hasonló gyógymódot állítanak össze, vagy ha különböző illatanyagok
egyesítésével kenőcsöt készítenek, ebben az esetben egyik korábbi tulajdonos sem állíthatja
jogosan, hogy a termék az övé; ezért a legjobb, ha azt tartjuk, hogy az annak a tulajdonát
képezi, akinek a nevében készült.
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4. Ha egy árucikk két, különböző tulajdonoshoz tartozó részét forrasztják össze, felmerül a
kérdés, hogy kihez tartoznak? Cassius azt mondja, hogy ezt az egyes részek nagysága vagy
értéke szerint kell meghatározni; de ha egyik sem tekinthető a másik tartozékának, nézzük
meg, hogy nem tekinthető-e egybeolvasztott tömegnek, vagy pedig azé lesz-e, akinek a
nevében a részeket összeforrasztották. Mind Proculus, mind Pegasus úgy véli, hogy
mindegyik rész azé lesz, akié volt, mielőtt a másikhoz forrasztották volna.
5. Ugyanő, A Sabinusról, LIII. könyv.
Ha a szomszédod a faladra épít, Labeo és Sabinus azt mondja, hogy amit épít, az az övé lesz.
Proculus azonban azt állítja, hogy az a te tulajdonod lesz, ahogyan minden, amit más a te
földedre épít, a te tulajdonoddá válik. Ez a jobb vélemény.
6. Paulus, Sabinusról, XVI. könyv.
Ha egy patakban sziget keletkezik, az a part mentén lévő földek tulajdonosainak közös
tulajdonává válik, nem osztatlanul, hanem különálló határokkal elválasztva; mert
mindegyiküknek joga van a szigetnek arra a részére, amely a patak partján lévő földjével
szemben van, mintha egy egyenes vonalat húznának a szigeten keresztül.
7. Pomponius, Sabinusról, XXXIV. könyv.
Ha tehát egy kialakult sziget az én földemhez tartozik, és én eladom annak alsó, a szigettel
nem szemben lévő részét, akkor a szigetből semmi sem lesz a vevőé, mert az eleve nem lett
volna az övé, még akkor sem, ha a sziget kialakulásának idején ő lett volna a földem e
részének tulajdonosa.
8. Celsus fia azt mondja, hogy ha egy folyó partján, ahol az én földem van, egy fa nő, az az én
tulajdonom lesz, mert maga a talaj az én egyéni tulajdonom, és a köznek csak a használatára
van joga; és ezért, ha a folyó medre kiszárad, a szomszédok tulajdonába kerül, mert az
emberek már nem használják.
9. Egy folyóban háromféleképpen keletkezik sziget; először, amikor a folyó olyan földet önt
körbe, amely eredetileg nem tartozott a medréhez; másodszor, amikor a folyó szárazon hagyja
azt a helyet, amely korábban a medre volt, és elkezd körülötte folyni; harmadszor, amikor a
talaj apránként történő eltávolításával egy magaslatot emel a folyó medre fölé, és azt
allúviummal növeli. Az utóbbi két módon a sziget annak a magántulajdonába kerül, akinek a
földje a legközelebb volt hozzá, amikor először megjelent. A patak természetéből adódik
ugyanis, hogy megváltoztatja a medrét, amikor megváltoztatja a folyását, és nem számít, hogy
pusztán a medret alkotó talaj változik-e meg, vagy pedig azáltal emelkedik meg, hogy földet
raknak rá, mivel az mindig ugyanolyan jellegű. Az első esetben az ingatlan állapota nem
változik.
10. Az allúvium visszaállítja a mezőt abba az állapotba, amelyben az volt, mielőtt a patak
ereje teljesen eltávolította volna. Ezért ha egy közút és egy folyó között fekvő mezőt a patak
áradása vízzel borít el, akár apránként árasztja el, akár nem, és a folyó visszahúzódásával
ugyanez az erő állítja helyre, akkor az a korábbi tulajdonosát illeti meg. A folyók ugyanis
azoknak a tisztviselőknek a feladatát látják el, akik a földek határait kijelölik, és azokat hol a
magánszemélyektől a köznek, hol pedig a köztől a magánszemélyeknek ítélik meg.
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Ennélfogva, mivel a fent említett földterület akkor lett közterület, amikor a folyó medrének
szolgált, most ismét magánterületté kell válnia, és az eredeti tulajdonosaié kell, hogy legyen.
11. Ha cölöpöket verek a tengerbe, és rájuk építek, az építmény azonnal az enyém lesz; hiszen
ami senkié, az az első lakos tulajdonává válik.
12. Paulus, Az ediktumról, XXXI. könyv.
Egy dolog puszta átadása nem ruházza át a tulajdonjogot, mivel ez csak akkor következik be,
ha az átadást adásvétel vagy más méltányos ok előzi meg.
13. A kincs egy olyan ősi letét, amelynek emléke már nem maradt meg, így most már nincs
gazdája. Ezért annak a tulajdonává válik, aki megtalálja, mert senki másé nem lehet.
Másrészt, ha valaki haszonszerzés céljából vagy félelemtől vezérelve, annak megőrzése
céljából pénzt rejt el a földben, az nem kincs, és aki azt eltulajdonítja, az lopás bűntettében
lesz bűnös.
14. Gaius, A tartományi ediktumról, XI. könyv.
Szinte minden módon, még a beleegyezésünk ellenére is, rabszolgáink segítségével szerzünk.
15. Ulpianus, Disputációk, IV. könyv.
Marcellus a Huszadik könyvben tárgyalja azt a kérdést, hogy kire vonatkozik egy kikötés
vagy hagyaték, ha azt egy olyan rabszolga teszi, aki az apai felügyelet alatt álló, a
hadseregben szolgáló fiú castrense peculiumának részét képezi, mielőtt a birtokba lépett. Úgy
gondolom, hogy a Scaevola által képviselt és maga Marcellus által tárgyalt vélemény a
helyes; nevezetesen, hogy ha a birtokot bejegyezték, akkor minden megszerzésre kerül, ahol a
rabszolga annak részét képezi; de ha nem jegyezték be, akkor a szerzést úgy kell tekinteni,
mintha azt az apa rabszolgája tette volna. Ha egy ilyen rabszolgára haszonélvezeti jogot
hagynak, azt hol az apára, hol pedig az örökösre hagyottnak kell tekinteni, anélkül, hogy azt
úgy tekintenék, hogy az egyik személytől a másikra szállt volna át.
16. Ugyanez a különbségtétel alkalmazandó, ha a vagyontárgyat elvették annak megállapítása
érdekében, hogy a lopás miatt indított kereset megalapozott-e vagy sem; mivel ha az örökös
belép a hagyatékba, a vagyontárgyat nem fogják úgy tekinteni, mintha abból lopták volna el;
vagy ha nem lép be, az apa számára lopás miatt indított kereset, valamint a vagyon
visszaszerzésére irányuló személyes kereset is megalapozott.
17. Amikor egy hagyatékhoz tartozó rabszolga kikötést köt, vagy átadással szerez tulajdont,
akkor a cselekménye az elhunyt személyén keresztül érvényesül; ezt Julianus is így véli,
akinek véleménye szerint az örökhagyó személyét kell figyelembe venni az ilyen esetekben,
18. Ugyanő, Az adókról, IV. könyv.
A hagyaték ugyanis nem az örökös, hanem az elhunyt személyét képviseli, és ezt a szabályt a
polgári jog számos rendelkezése rögzítette.
19. Ugyanő, Disputációk, VII. könyv.
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Ha az ügynököm vagy egy gyámja a saját vagyonát, mint hozzám vagy a gyámolthoz tartozót,
másnak adja át, nem fosztják meg a tulajdonjogától, mivel az elidegenítés semmis, mert senki
sem veszítheti el a tulajdonát tévedésből.
20. Julianus, Digest, XIII. könyv.
Ha az átadott vagyontárgyak tekintetében egyetértünk, de az átruházás okait illetően nem
értem, hogy az átadás miért ne lenne érvényes; például ha én úgy gondolom, hogy köteles
vagyok egy földterületet a végrendelet feltételeinek megfelelően átadni Önnek, és én átadom,
Ön pedig úgy véli, hogy ezt egy kikötés alapján kell megtennem. Ha ugyanis egy
pénzösszeget fizetek neked azért, hogy azt adományozzam, és te azt hiszed, hogy
szándékomban áll azt neked kölcsönadni, akkor eldőlt, hogy a tulajdonjog átmegy rád, és az a
tény, hogy az adás és az átvétel okát illetően eltérően vélekedtünk, nem lesz akadálya a
jogszerű átruházásnak.
21. Ugyanez, Digest, XLIV. könyv.
A zálogba adott rabszolga révén a hitelező nem szerezheti meg a tulajdonjogot, mert sem
kikötéssel, sem megbízással, sem más módon nem szerezhet meg semmit, még akkor sem, ha
a rabszolga a birtokában van.
22. Ha több gazda egyike pénzt ad egy közös tulajdonban lévő rabszolgának, a gazda
hatalmában áll, hogy a pénzt a közös tulajdonban lévő rabszolgának bármilyen módon
juttassa; mert ha ezt csak azért teszi, hogy azt a számláiból levonja, és a rabszolga
peculiumának részét képezze, az még mindig az említett gazda tulajdona marad. Ha azonban a
pénzt a közösen tartott rabszolgának adja, ugyanúgy, ahogyan mások rabszolgáinak szokás
adományozni, akkor az a közös tulajdonosok közös tulajdonává válik a rabszolgában való
részesedésük arányában.
23. Azonban, hogy a következő kérdést megvizsgálhassuk, tegyük fel, hogy az egyik
társtulajdonos adott egy pénzösszeget egy közös tulajdonban lévő rabszolgának, hogy
megőrizze tulajdonjogát a tulajdonban; és ha a rabszolga az említett pénzen egy földterületet
vásárolna, az a közös tulajdonosok közös tulajdonába kerülne a rabszolgában való
részesedésük arányában; mert még ha a közös rabszolga lopott pénzzel vásárolta is a
földterületet, az a rabszolgában való részesedésük arányában a közös tulajdonosok
tulajdonába kerülne. Az a rabszolga, akin valakinek haszonélvezeti joga van, a haszonélvezeti
jog révén nem szerez tulajdont a tulajdonosának; és a közös tulajdonban tartott rabszolga sem
szerezhet tulajdont az egyik gazdának a másikéval. De ahogyan a tulajdonszerzés is ilyen
körülmények között történik másoktól, a haszonélvezettel rendelkező rabszolga helyzete
különbözik a közös tulajdonban lévő rabszolgáéhoz képest (például az egyik nem szerez
tulajdont a haszonélvező számára, a másik viszont a gazdái számára), mivel ahol bármit a
haszonélvező tulajdonának felhasználásával szereznek, az csak őt illeti meg, de amit a közös
tulajdonban lévő rabszolga az egyik gazda tulajdonának felhasználásával szerez, az
mindkettőjüké lesz.
24. Ahogyan a közös tulajdonban lévő rabszolga azáltal, hogy kifejezetten az egyik gazdája
számára rendelkezik, kizárólag az ő számára szerez tulajdont, ugyanígy a rabszolga is
kizárólag az ő számára szerez tulajdont azáltal, hogy azt átadással kapja meg.
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25. Ha egy személyhez tartozó rabszolga átadással kapja meg a tulajdonát, azt állítva, hogy
azt a gazdája, és Titius számára kapja, akkor annak felét a gazdája számára szerzi meg, de a
másik felére vonatkozó cselekménye semmis.
26. Ha egy haszonélvezeti jog alá tartozó rabszolga azt mondja, hogy a haszonélvezeti jog
révén szerzett vagyontárgyakat átadással kapta meg a tulajdonosa számára, akkor azt teljes
egészében a tulajdonosa számára szerzi meg; mert ha a haszonélvezeti joghoz tartozó
vagyontárgyakra vonatkozóan kikötést tesz, akkor azt a tulajdonosa számára szerzi meg.
27. Ha nekem akarsz adományozni, és én utasítalak, hogy a vagyontárgyat egy Titius és az én
közös tulajdonomban lévő rabszolgának add át, és a rabszolga azzal a szándékkal veszi át,
hogy Titiusnak szerezze meg, az ügylet semmis lesz; vagy ha azzal a szándékkal adod át a
vagyontárgyat az ügynökömnek, hogy az az enyém legyen, és ő azzal a szándékkal veszi át,
hogy az övé legyen, ez az ügylet is semmis lesz. Ha egy közös tulajdonban lévő rabszolga
azzal a szándékkal kapja meg a tulajdont, hogy azt mindkét gazdája számára megszerezze, az
ügylet, amennyiben az egyikükre vonatkozik, érvénytelen és hatálytalan.
28. Alfenus Varus, Epitoméi Paulus Digestájának, IV. könyv.
Attiusnak volt egy földje egy közút mentén; az úton túl volt egy folyó és egy mező, amely
Lucius Titiusé volt. A folyó fokozatosan körülölelte a mezőt, amely az út és a folyó között
feküdt, és később elborította az utat, majd apránként visszahúzódott, és az allúvium révén
visszatért az ősi medrébe. A következtetés az volt, hogy mivel a folyó mind a mezőt, mind az
országutat elborította, a mező annak a tulajdonába került, akinek a patak túlsó oldalán volt
földje, és azután, miután apránként visszahúzódott a korábbi medrébe, a földet elvették attól,
akinek a tulajdonába került, és hozzáadták annak tulajdonához, aki az országút túlsó oldalán
volt, mivel az ő földje volt a legközelebb a folyóhoz. Az országút azonban, amely közterület
volt, senkihez sem tartozhatott csatlakozással. Úgy döntöttek, hogy az országút nem jelentett
akadályt annak megakadályozására, hogy az annak túloldalán az allúzió által meghagyott
szántóföld Attius tulajdonába kerüljön, mivel maga az országút is az ő földjéhez tartozott.
29. Julianus, A Miniciusról, III. könyv.
Még az ellopott rabszolga is jóhiszeműen szerez a vevőnek, ha az kikötést tesz, vagy átadással
kapja meg mindazt, amit a tulajdonával szerzett.
30. Africanus, Kérdések, VII. könyv.
Felmerült a kérdés, hogy ha egy olyan személy, akit egy szabad ember jóhiszeműen
rabszolgaként szolgált, meghal, és olyan örököst hagy hátra, aki tudta, hogy az állítólagos
rabszolga szabad, akkor az örökös szerezhet-e bármilyen tulajdont az ő közvetítésével. Nem
lehet azt mondani, hogy jóhiszemű birtokos lenne, mivel amikor birtokba veszi, már tudja,
hogy az illető szabad; mert ha valaki földet adományozna neki, és az örökös tudta, hogy azt
neki adományozták, kétségtelen, hogy a föld termése nem az övé; és sokkal inkább indokolt
ennek az elvnek az alkalmazása, ha az örökhagyó jóhiszeműen birtokolta a földet, mivel
olyasvalakitől vásárolta meg, aki nem volt a tulajdonos. Ugyanezt a szabályt kell betartani a
rabszolgák munkájával és ügynöki tevékenységével kapcsolatban is; így akár a miénk, akár
idegeneké, és akár végrendelettel hagyták őket örökül, akár végrendelettel adták ki, semmit
sem szereznek az örökösök, feltéve, hogy az utóbbiak nem voltak tudatlanságban a
jogállásukról; mert ugyanakkor el kell ismerni, hogy abban az esetben, ha a jóhiszemű
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birtokos a földből származó terményeket, amelyeket használt, és amelyek a földből
származnak, a sajátjává teszi, a munkájának vagy a tulajdonának a hasznát is a rabszolga
szerzi meg számára.
31. Ulpianus, Az ediktumról, IX. könyv.
Trebatius és Pegazus szerint a városban felállított szobrok nem a polgárok tulajdonát képezik;
a prétornak azonban gondoskodnia kell arról, hogy bármit is helyeztek el ott azzal a
szándékkal, hogy közszemlére tegyék, azt egyetlen magánszemély se távolíthassa el, még az
sem, aki felállította. Ezért a polgároknak joguk lesz kivételt tenni bárkivel szemben, aki a
szobrokat követeli, és pert indíthatnak bárki ellen, aki birtokolja azokat.
32. Paulus, Az ediktumról, XI. könyv.
A még meg nem történt csere nem minősül a tulajdonunk részét képezőnek.
33. Gaius, A tartományi ediktumról, VII. könyv.
A jóhiszeműen rabszolgaként birtokolt ember nem szerez meg a birtokos számára semmit,
amit más tőkéjéből szerez meg.
34. Nyilvánvaló, hogy a testetlen tulajdon nem alkalmas az átadásra és a haszonélvezetre.
35. Ha egy rabszolga, akinek a haszonélvezete másé, mint a tulajdonosáé, maga vásárol meg
egy rabszolgát, akit átadnak neki, mielőtt kifizeti az árat, akkor bizonytalan, hogy kinek a
javára szerez tulajdonjogot. Ha ugyanis az árat a haszonélvezőt megillető peculiumból fizeti
ki, úgy értendő, hogy a rabszolga az övé lesz; ha azonban a tulajdonost megillető peculiumból
fizeti ki, akkor a rabszolga az utóbbi tulajdonának tekintendő.
36. Ulpianus, Az ediktumról, XIX. könyv.
Pomponius a következő pontot tárgyalja. A farkasok elragadtak néhány disznót a
pásztoromtól; egy szomszédos tanya bérlője erős és erős kutyákkal üldözte a farkasokat,
amelyeket nyája védelmére tartott, és a farkasok elragadták a disznókat, vagy a kutyák
kényszerítették őket, hogy elhagyják őket. Amikor a pásztorom követelte a disznókat,
felmerült a kérdés, hogy vajon annak a tulajdonába kerültek-e, aki visszaszerezte őket, vagy
még mindig az enyémek; mivel egy bizonyos fajta vadászattal szerezték őket. Az a vélemény
alakult ki, hogy amint ott, ahol az állatokat a tengeren vagy a szárazföldön elfogták, és
visszanyerték természetes szabadságukat, megszűntek azokéi lenni, akik elfogták őket, úgy
ott, ahol a tengeri vagy szárazföldi állatok megfosztanak bennünket a tulajdonunktól, az
megszűnik a miénk lenni, ha az említett állatok megszöktek üldözésünk alól. Valójában ki
mondhatja, hogy bármi, amit egy udvarom vagy szántóföldem fölött átrepülő madár elvisz,
még mindig az enyém? Ha tehát megszűnik az enyém lenni, és kiesik az állat szájából, akkor
az az első birtokosé lesz; mint ahogyan, ha egy hal, egy vaddisznó vagy egy madár kikerül a
kezünk alól, és egy másik ragadja el, akkor az utóbbi tulajdonává válik. Pomponius arra a
véleményre hajlik, hogy a tulajdon mindaddig a miénk marad, amíg vissza lehet szerezni; bár
igaz, amit a madarakra, halakra és vadállatokra vonatkozóan állít. Azt is mondja, hogy ha
valami hajótörés következtében elvész, az nem szűnik meg azonnal a miénk lenni, és hogy aki
elviszi, annak az értéke négyszereséért felel. Sőt, jobbnak tartja azt is, hogy bármi, amit egy
farkas elvisz, mindaddig a miénk marad, amíg vissza lehet szerezni. Ezért, ha továbbra is a
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miénk marad, úgy gondolom, hogy a lopás miatt indított keresetnek helye van. Mert ha a
bérlő nem azzal a szándékkal üldözte a farkasokat, hogy ellopja a tulajdont (bár lehetett volna
ilyen szándéka), de elismerjük, hogy nem ezzel a céllal üldözte őket, mégis, mivel nem adta
vissza a sertéseket a pásztoromnak, amikor az követelte azokat, úgy kell tekinteni, hogy
elhallgatta és elrejtette azokat; és ezért úgy gondolom, hogy lopás miatt perelhető lesz,
valamint a tulajdon bíróság előtti bemutatására is; és miután ez megtörtént, a sertések
visszaszerezhetők tőle.
37. Gaius, A tartományi ediktumról, VII. könyv.
Ha a közös tulajdonban lévő rabszolga valamit az egyik gazdája vagyonából szerez meg, az
mindazonáltal mindkettőjüké lesz; de az, akinek a vagyonából szerezte meg, a teljes összeget
visszaszerezheti osztozkodási per útján; mert a jóhiszeműség megköveteli, hogy mindegyik
tulajdonosnak elsőbbségi joga legyen arra, amit a rabszolga az ő vagyonából szerzett; de ha a
rabszolga más módon szerezte meg, az a közös tulajdonosok mindegyikét illeti meg,
tulajdonjoguk arányában.
38. Ulpianus, Az ediktumról, LXV. könyv.
Semmi rendkívüli nincs abban, hogy bárki átruházhatja másra egy olyan tulajdonjogot,
amelyet nem birtokol; hiszen a hitelező egy zálogjog eladásával olyan tulajdonjogot ruház át a
vevőre, amellyel ő maga nem rendelkezett.
39. Paulus, Az ediktumról, L. könyv.
A haszonélvező nem szerezhet birtokot rabszolga révén, mivel a birtok nem állhat egy
rabszolga szolgáltatásaiból.
40. Ugyanő, Plautiusról, VII. könyv.
A jóhiszemű felvásárló kétségtelenül sajátjaként szerez meg minden olyan nyereséget,
amelyet időközben más tulajdonával szerzett, és ez nem csak azokra vonatkozik, amelyeket az
ő szorgalmával és munkájával szerzett, hanem minden másra is, mert a nyereséget illetően
gyakorlatilag a tulajdonos helyzetét foglalja el; hiszen még mielőtt a termést megszerezné, és
közvetlenül azután, hogy azt a földtől elválasztották, az a jóhiszemű felvásárló tulajdonába
kerül. Az sem számít, hogy amit jóhiszeműen vásárolok, az elévüléssel megszerezhető-e vagy
sem; mint például, ha az egy gyámság alatt álló személy tulajdona, vagy ha erőszakkal
szerezték meg, vagy ha a zsarolás elleni törvénnyel ellentétesen adták át egy tartomány
kormányzójának, és ő aztán egy jóhiszemű vevőre ruházta át.
41. Másrészt, ha abban az időpontban, amikor az ingatlant átadták nekem, azt hittem, hogy az
az eladóé, és utólag megállapítottam, hogy az valaki másé, akkor felmerül a kérdés, hogy
jogosult vagyok-e a haszonra, mivel a birtoklás hosszú ideig tartott. Pomponius azt mondja,
hogy fel kell fogni, hogy az ilyen vevő nem jóhiszemű, bár lehet, hogy birtokolja az ingatlant,
mert az elévülés a törvényre vonatkozik, és az, hogy jóhiszeműen vagy rosszhiszeműen
birtokolja-e az ingatlant, ténykérdés. Ezt nem lehet azzal sem vitatni, hogy hosszú idő telt el;
mivel másrészt, aki a tulajdonjog hiányossága miatt nem szerezhet tulajdont elévüléssel,
annak még mindig joga van a haszonra.
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42. A juhok szaporodása nyereség, és ezért a jóhiszemű birtokosé, még akkor is, ha vemhes
állapotban adták volna el őket, vagy ha ebben az állapotban lopták volna el őket. És valóban
nem lehet kétséges, hogy a jóhiszemű birtokosnak joga van a tejhez, még akkor is, ha az
állatokat fejésre készen adták el. Ugyanez a szabály vonatkozik a gyapjúra is.
43. Ugyanő, Plautiusról, IX. könyv.
Amit a rabszolga haszonélvezője a saját vagyonából ad neki, az továbbra is az övé marad. Ha
azonban ezt azzal a szándékkal tette, hogy a tulajdon a tulajdonosé legyen, akkor azt kell
mondanunk, hogy az az ő tulajdonába kerül. Ha azonban egy idegen adja neki, akkor
kétségtelenül csak a tulajdonos számára lesz megszerzett. Ugyanezt állítjuk egy szabad
emberrel kapcsolatban is, aki jóhiszeműen szolgaként szolgál, így ha én adok neki valamit, az
továbbra is az enyém marad. Ezért mondja Pomponius, hogy ha a rabszolgának oda is adnám
a munkáját, bármit is szerezzen meg általa, azt mégis nekem szerzi meg.
44. Pomponius, Plautiusról, VI. könyv.
Bár bár bármit is építünk a nyilvános parton vagy a tengerben, az a mi tulajdonunk lesz,
mégis, a prétor rendeletét kell megszerezni ahhoz, hogy ezt megtehessük; és valóban, ha
valaki olyasmit tesz, ami másoknak kellemetlenséget okoz, erőszakkal megakadályozható;
mert nincs kétségem afelől, hogy aki az épületet felhúzza, annak nem lesz joga polgári perre.
45. Celsus, Digest, II. könyv.
A háborús törvények alapján elfoghatjuk a dezertőröket.
46. Az ellenség bármely tulajdona, amely a mi kezünkben van, nem a köz tulajdonát képezi,
hanem az első birtokosét.
47. Modestinus, Szabályok, VII. könyv.
Úgy értelmezzük, hogy a tulajdont sajátunkként tartjuk, amikor birtokunkban lévén, jogunk
van a kivételre, vagy amikor a tulajdon elvesztése után jogosultak vagyunk a visszaszerzésére
irányuló keresetre.
48. Ugyanő, Quintus Muciusról, XIV. könyv.
A polgári jog által megszerzett tulajdonhoz azokon keresztül jutunk hozzá, akik az
irányításunk alatt állnak; mint például egy kikötés esetében. Amit természetes úton szerzünk
meg, mint például a birtoklást, azt bárki közvetítésével megszerezhetjük, ha meg akarjuk
szerezni.
49. Ugyanő, Quintus Muciusról, XXXI. könyv.
Egy szabad ember nem szerezhet nekünk birtokot. Bárki, aki jóhiszeműen szolgál minket
rabszolgaként, szerezhet nekünk birtokot, ha önként vállalja, és teljes mértékben tisztában van
saját helyzetével. Ha azonban a mi parancsunkra lépne be, akkor sem magának, sem nekünk
nem szerezheti meg, ha nem állt szándékában megszerezni magának. Ha azonban ilyen
szándéka volt, akkor a birtokot saját magának fogja megszerezni.
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50. Hasonlóképpen, egy szabad ember, aki jóhiszeműen szolgál minket rabszolgaként, jogilag
kötelezheti magát azáltal, hogy szerződést köt velünk, ami vételt, eladást, bérbeadást vagy
bérbeadást foglal magában.
51. Ha valamilyen módon megsért minket, akkor kártérítési felelősséggel tartozik, és ebben az
esetben nagyobb kártérítést szedhetünk be tőle, mint egy idegentől.
52. Ha az ilyen személyek a mi irányításunk alatt a mi tulajdonunkkal kapcsolatban bármilyen
ügyletet bonyolítanak le, vagy távollétünk alatt bármilyen ügynöki tevékenységet végeznek,
akkor nem csak akkor kell ellenük keresetet indítani, ha rabszolgaként vásároltuk őket, hanem
akkor is, ha nekünk adták őket; vagy hozományként szerezték meg őket, vagy azáltal, hogy
ránk hagyták őket; vagy egy hagyatékból járnak nekünk; nemcsak akkor, ha azt hisszük, hogy
a miénk, hanem akkor is, ha közös tulajdonban lévő rabszolgák, vagy haszonélvezeti jog alatt
állnak; így nem szereznek többet számunkra, mint amennyit akkor szereztek volna, ha
valóban közös tulajdonban lévő rabszolgák, vagy mások haszonélvezeti joga alatt állnak.
53. Amit egy szabad ember, vagy egy máshoz tartozó rabszolga, vagy aki jóhiszeműen
szolgál nekünk rabszolgaként, nem szerezhet meg nekünk, azt a szabad ember megszerezheti
magának, és a máshoz tartozó rabszolga megszerezheti az urának; kivéve, hogy a
jóhiszeműen szolgáló szabad ember aligha szerezhet tulajdont birtokláson alapuló
haszonélvezettel, mert aki maga is birtokos, azt nem úgy értjük, hogy birtokos. Az olyan
rabszolga tulajdonosa sem szerezheti meg jóhiszemű birtoklással tudtán kívül usucaption
útján azt, ami a rabszolga peculiumába tartozik, mint ahogyan ezt nem teheti meg egy
szökevény rabszolga révén sem, akinek nem birtokosa.
54. Proculus, Episztolák, II. könyv.
Egy vaddisznó csapdába esett, amelyet vadászat céljából állítottál fel, és miután elfogtad,
kiszabadítottam, és elvittem; szerinted én vittem el a vaddisznódat? És ha úgy gondolná, hogy
az öné, és én elengedném, és elengedném az erdőbe, ebben az esetben megszűnne-e az öné
lenni, vagy továbbra is az ön tulajdona maradna? Ha megszűnne az Öné lenni, akkor
kérdezem, hogy milyen keresetre lenne jogosult ellenem, és hogy szükséges lenne-e tényállási
kereset benyújtása? A válasz az volt, hogy először a csapdát kell megvizsgálnunk, és hogy
nem mindegy, hogy köz- vagy magánterületen állítottam-e fel; és ha magánterületen
állítottam fel, akkor azt a saját vagy más földjén tettem-e, és ha más földjén állítottam fel,
akkor azt az említett föld tulajdonosának engedélyével vagy anélkül tettem. Továbbá azt is
meg kell vizsgálni, hogy a vaddisznó úgy került-e a csapdába, hogy nem tudta magát
kiszabadítani, vagy hosszabb küzdelemmel megmenekülhetett volna. Azt hiszem, a
következtetésnek az kell lennie, hogy ha a vaddisznó az én irányításom alatt állt, akkor a
tulajdonomat képezte; de ha önök a cselekményükkel visszaadták neki a természetes
szabadságát, akkor megszűnt az én tulajdonomat képezni; és én jogosult lennék a tényállási
keresetre; ahogyan abban az esetben is döntöttek, amikor valaki egy hajóról a tengerbe dobott
egy más tulajdonát képező poharat.
55. Ugyanez, Episztolák, VIII. könyv.
Egy sziget keletkezett a folyóban, a földemmel szemben. Eleinte a hossza nem haladta meg az
utóbbi határát, de aztán a sziget apránként megnőtt, és a felső és az alsó szomszédom
határával szemben kinyúlt. Kérdezem, hogy a növekedés hozzám tartozik-e, mivel az én
telkemmel határos, vagy a jogszabálynak az lenne-e a lényege, ha a sziget kezdetben
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ugyanolyan hosszú lett volna, mint jelenleg. Proculus azt válaszolta, hogy ha az alluvium
törvénye vonatkozik a folyóra, amelyben, mint mondtad, egy sziget keletkezett a te birtokod
határával szemben úgy, hogy nem haladta meg annak hosszát, és a sziget eleve közelebb volt
a te telkeidhez, mint azokéhoz, akiknek a patak túlsó partján földjük van, az egész az Öné
lesz, és bármi, ami később a szigethez járul, szintén az Öné lesz, még akkor is, ha a növekedés
olyan mértékű volt, hogy a sziget az Ön felső és alsó szomszédjainak határával szemben
húzódott, vagy akár közelebb került annak birtokához, aki a folyó túloldalán birtokolja a
földet.
56. Azt is kérdezem, hogy ha egy sziget keletkezik a partom közelében, és azután az egész
folyó az én földem és az említett sziget között kezd el folyni, miután elhagyta a saját medrét,
ahol a nagyobb része folyt, van-e kétséged afelől, hogy a sziget továbbra is az enyém marad,
és hogy mindazonáltal magának a medernek egy része, amelyet a folyó elhagyott, az én
tulajdonom lesz-e? Kérem, hogy írja meg nekem a véleményét erről a kérdésről. Proculus azt
válaszolta, hogy ha a sziget először is közelebb volt az ön földjéhez, és a folyó, miután
elhagyta fő medrét, amelyet a sziget és a folyó túlsó partján lévő szomszéd földje között
foglalt el, az említett sziget és az ön földje között kezdett el folyni, a sziget továbbra is az ön
tulajdona marad; de a medret, amely a sziget és a szomszéd földje között volt, középen meg
kell osztani, úgy, hogy a szigetedhez közelebb eső rész a te tulajdonodnak, a szomszédod
földjéhez közelebb eső rész pedig az ő tulajdonának fog minősülni. Úgy gondolom, hogy a
folyó medre, amely a sziget másik oldalán kiszáradt, megszűnt szigetnek lenni; de Hogy a
dolog jobban érthető legyen, ebben az esetben a mezőt, amely korábban sziget volt, továbbra
is annak nevezzük.
57. Paulus, Plautiusról, VI. könyv.
Julianus azt mondja, hogy a férj által adományozott rabszolga révén semmit sem lehet
megszerezni, még annak a feleségnek a tulajdonával sem, akinek a rabszolgát adták; mert ezt
csak azok esetében ismeri el, akik jóhiszeműen szolgálnak rabszolgaként.
58. Javolenus, Cassiusról, XI. könyv.
Bármi, amit a tengerből vesznek ki, nem kezd annak tulajdonává válni, aki azt megszerzi,
amíg az említett tulajdon tulajdonosa nem kezdi elhagyottnak tekinteni azt.
59. Callistratus, Kérdések, II. könyv.
A megrendelésemmel megvásárolt vagyontárgyak csak akkor válnak az enyémekké, ha a
vásárló személy átadta nekem.
60. Scaevola, Vélemények, I. könyv.
Titius egy fadeszkákból épített mozgatható búzamagtárat helyezett el Seius földjén. Felmerül
a kérdés, hogy ki a magtár tulajdonosa? A válasz az, hogy a megállapított tények szerint az
nem válik Seius tulajdonává.
61. Hermogenianus, Epitoméi a jogról, VI. könyv.
Egy birtokot a jogban gyakran tulajdonosnak tekintenek, és ezért mindent, amit a rabszolga
annak részét képező rabszolga megszerzett, úgy tekintik, mintha azt az ura szerezte volna
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meg. Nyilvánvaló, hogy olyan ügyekben, amelyekben egy személy cselekedete vagy munkája
nélkülözhetetlen, a rabszolga közvetítésével semmit sem lehet megszerezni a hagyaték
számára; és ezért, bár a hagyatékhoz tartozó rabszolgát örökösnek lehet kinevezni, mégis,
mivel gazdájának személyes rendelkezése szükséges ahhoz, hogy a birtokba léphessen, meg
kell várni, amíg az örökös megjelenik.
62. Ahogyan haszonélvezeti jogot nem lehet létrehozni anélkül, hogy valaki ne élvezné azt,
úgy nem lehet azt egy rabszolga közvetítésével megszerezni.
63. Paulus, Kézikönyvek, II. könyv.
Vannak bizonyos dolgok, amelyek önmagukban nem idegeníthetők el, hanem általános
szokás szerint szállnak át; így a földterület és az ingatlan, amely nem kereskedelmi tárgy, az
örökösre száll; mert bár nem lehet rá hagyni, mégis az övé lesz a kinevezése után.
64. Tryphoninus, Disputációk, VII. könyv.
Ha valaki, aki másnak az irányítása alatt áll, kincset talál, akkor arra a személyre
vonatkoztatva, akinek a számára azt megszerezte, azt kell mondani, hogy ha az előbbi más
földjén találja, akkor a fele jár neki; de ha az apja vagy gazdája földjén találja, akkor az egész
az utóbbié lesz; (és csak a fele, ha más földjén találja).
65. Ha egy közös tulajdonban lévő rabszolga kincset talál egy másik rabszolga földjén, akkor
azt a gazdái részesedésének arányában szerzi meg, vagy mindig mindkettőjük számára
egyenlően szerzi meg? Ez az eset hasonlít ahhoz, amikor az államtól származó, vagy
hagyatékból származó, vagy idegenek által adományozott vagyontárgyat adnak át a
rabszolgának, mert a kincset vagyoni ajándéknak tekintik; így a megtalálót megillető rész a
közös tulajdonosokat a rabszolgában való részesedésük arányában illeti meg.
66. Ha egy közös tulajdonban lévő rabszolga kincset talál az egyik gazdája földjén, nem
merülhet fel kétség a gazdát mindig megillető rész tekintetében, mivel az egyedül a föld
tulajdonosát illeti meg. Másfelől azonban meg kell vizsgálni, hogy a másik közös
tulajdonosnak nem lesz-e joga a fennmaradó fele egy részére, és hogy az eset nem hasonló-e
ahhoz, mint amikor a rabszolga az egyik gazdája megbízásából kikötést tesz, vagy átadás
útján, vagy kifejezetten a másik számára kap valamit. Az utóbbi véleményt lehet a jobbnak
mondani.
67. Ha egy rabszolga, akin valakinek haszonélvezeti joga van, kincset talál annak a földjén,
akinek a rabszolga tulajdonában van, akkor az mind az övé lesz? És ha más földjén találja,
akkor a felét a tulajdonosának vagy a haszonélvezőnek szerzi meg? Ebben az esetben meg
kell vizsgálni, hogy a haszonélvező a rabszolga munkájával szerezhet-e tulajdont. Tegyük fel,
hogy a rabszolga a földben ásva talált egy kincset; akkor azt lehet mondani, hogy az a
haszonélvezőé. Ha azonban hirtelen találja elrejtve valamilyen félreeső helyen, miközben ő
nem csinált mást, csak sétálgatott, akkor az az ingatlan tulajdonosát illeti meg. Én azonban
nem gondolom, hogy a kincs fele a haszonélvezőt illetné, mert senki sem keres kincset egy
rabszolga munkájával, és a rabszolga nem az ő számlájára ásott a földben, hanem más célból
végzett munkát, és a szerencse mást adott neki. Ha tehát maga a haszonélvező földjén találna
kincset, úgy gondolom, hogy annak csak a fele jár neki, mint a föld tulajdonosának, a másik
fele pedig azt illeti meg, akinek a rabszolga tulajdonjoga van.
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68. Ha egy hitelező olyan földterületen talál kincset, amelyet zálogjoggal terheltek rá, akkor
úgy kell tekinteni, hogy azt más földjén találta meg. Ennélfogva a felét elveheti saját
magának, a másik felét pedig odaadhatja az adósnak; és amikor a kölcsönvett pénzt kifizették,
a kincsből elvett felét a megtaláló jogán, nem pedig a hitelező jogán megtarthatja. Mivel ez a
helyzet, ha a hitelező a földet a tulajdonjog alapján a sajátjaként kezdte tartani, a császár
felhatalmazása alapján a zálogjogot úgy kell tekinteni, mintha a kifizetésre kijelölt idő alatt
fennállna a követelés; de ezen idő letelte után az adósnak joga van a földön talált kincsre,
mielőtt a pénzt kifizették volna. Ha azonban a tartozás összegét a törvény által előírt határidőn
belül nyújtják be, a hitelezőnek vissza kell adnia a kincset, mivel mindent vissza kell
szolgáltatni, ami a földhöz tartozik, éppúgy, mint abban az esetben, ha azt a birtokos adja
vissza; de csak a felét lesz köteles átadni, mert az a szabály, hogy a megtalálót mindig a fele
illeti meg.
69. Quintus Mucius Scaevola, meghatározások.
Amikor valaki más tulajdonát adóztatás céljából a könyvelésébe beírja, az semmiképpen sem
válik az övé.
70. Labeo, A valószínűségek epitomája, Paulus által.
Ha elküldök neked egy levelet, az csak akkor válik a tiéddé, ha kézbesítik neked. Paulus: Én
ellenkező véleményen vagyok, mert ha te küldöd hozzám a titkárodat, és én válaszul levelet
küldök neked, a levél a tiéd lesz, amint átadtam a titkárodnak. Ugyanez történik egy olyan
levél esetében is, amelyet pusztán szívességből küldök neked; például ha arra kértél, hogy
ajánljalak valakinek, és én e célból küldök neked egy levelet.
71. Ha egy folyóban lévő sziget az Ön tulajdona, akkor az nem köztulajdon. Paulus: Az
ellenkezője igaz, mert az ilyen jellegű szigetek esetében a folyópart és a tengerpart bizonyos
mértékig köztulajdon; és ugyanez a törvényi szabály vonatkozik a parttal vagy a parttal
szomszédos mezőre is.
72. Ha egy közkifolyóban, amely az Ön ingatlana közelében van, sziget keletkezik, akkor az
az Ön tulajdona lesz. Paulus: Lássuk, hogy ez nem hamis-e egy olyan szigetre vonatkozólag,
amely nem a folyó csatornájával határos, hanem ágakkal vagy más könnyű anyaggal a patak
fölé van függesztve, úgy, hogy a talaj nem éri el, és a sziget változtathatja a helyzetét. Egy
ilyen sziget bizonyos mértékig köztulajdon, és magához a folyóhoz tartozik.
73. Paulus: Ha egy folyóban kialakult sziget a tiéd lesz, és azután az első és a túlsó part között
egy másik sziget keletkezik, akkor a mértéket a te szigetedről veszik, és nem a te földedről,
amely miatt a sziget a te tulajdonod lett; mert mit számít, hogy milyen jellegű az a föld,
amelynek helyzete miatt az utolsó sziget tulajdonjogát követelik?
74. Labeo ugyanebben a könyvben azt mondja, hogy ha valamit közterületen alakítanak ki
vagy építenek, az közkinccsé válik, és hogy egy szigetet, amelyet egy nyilvános patakban
alakítanak ki, szintén köztulajdonnak kell tekinteni.
75. Venuleius, Interdicts, VI. könyv.
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Ha egy terhes nőt örökbe adnak, haszonélvezettel szereznek meg, vagy más módon
elidegenítik, és gyermeket szül, akkor az annak a tulajdonába kerül, aki megvásárolta, és nem
annak, akihez a nő tartozott, amikor megfogant.

2. cím. A birtokba vételre vagy elvesztésre vonatkozóan
76. Paulus, Az ediktumról, LIV. könyv.
A birtoklás, ahogy Labeo mondja, a sedes, vagyis a pozíció kifejezésből származik, mert az
természetes módon annak van birtokában, aki birtokolja; és ezt a görögök katoxynak nevezik.
77. Nerva, a fiú, azt állítja, hogy a tulajdonjog a természetes birtoklásból ered, és ennek
nyoma még mindig megmarad mindazok esetében, amelyeket a földön, a tengeren és a
levegőben vesznek birtokba, mert azok azonnal azoké, akik először szerzik meg.
Hasonlóképpen a háborúban szerzett zsákmány, a tengerben kialakult sziget, a parton talált
drágakövek, drágakövek és gyöngyök is annak tulajdonává válnak, aki először szerzi meg
őket.
78. A birtoklást is magunk szerezzük meg.
79. Egy elmebeteg vagy gyámolt nem kezdheti meg a birtokbavételt gondnokának vagy
gyámjának felhatalmazása nélkül; mert bár az előbbiek testükkel megérinthetik a tulajdont, de
nem rendelkeznek a birtoklásra vonatkozó rendelkezéssel, éppúgy, mint amikor valaki egy
alvó ember kezébe ad valamit. A gondnokolt a gyámja felhatalmazásával kezdheti meg a
birtokbavételt. Ofilius és fia, Nerva azonban azt mondják, hogy a gyámhatósági jogkör nélkül
a gyám nem kezdheti meg a birtoklás megszerzését, mivel a birtoklás ténykérdés, nem pedig
jogkérdés. Ez a vélemény elfogadható, ha a gyám olyan korú, hogy képes megérteni, mit tesz.
80. Amennyiben a férj a feleségének adásvétel céljából birtokba adja a birtokot, több hatóság
is úgy véli, hogy a feleség tényleges birtokában van, mivel a polgári jog nem semmisítheti
meg a ténykérdést. És valóban, mi értelme lenne azt mondani, hogy a feleség nem birtokolja,
mivel a férj azonnal elvesztette azt, amikor már nem kívánta megtartani ?
81. A birtokot egy rabszolga vagy egy fiú révén is megszerezzük, aki az irányításunk alatt áll;
és ez a helyzet a peculiumát képező vagyon esetében is, még akkor is, ha nem tudunk róla,
ahogyan Sabinus tartotta. Cassius és Julianus: mert azok, akiknek megengedtük, hogy
peculiummal rendelkezzenek, úgy értendők, hogy a mi beleegyezésünkkel birtokolják. Ezért a
csecsemő és az elmebeteg is birtokába juthat a peculiumot képező vagyonnak, és usucaption
útján szerezheti meg azt; az örökös is megteheti ezt, ha a birtokhoz tartozó rabszolga vételt
tesz.
82. Bárki által is szerezhetünk birtokot, akit jóhiszeműen, rabszolgaként birtokolunk, még
akkor is, ha az másé, vagy szabad. Ha azonban csalárd módon birtokoljuk őt, nem hiszem,
hogy az ő közvetítésével szerezhetünk birtokot. Aki másnak a birtokában van, az sem az
urának, sem magának nem szerezhet tulajdont.
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83. Ha egy rabszolga társtulajdonosai vagyunk, akkor egyénileg is szerezhetünk rajta
keresztül tulajdont a teljes összeg erejéig, mintha a saját rabszolgáink egyike lenne, ha a
tulajdonszerzést valamelyik urának szándékozik megtenni; ugyanúgy, mint a tulajdonszerzés
esetében.
84. Ugyanúgy szerezhetünk birtokot egy rabszolga révén, akinek a haszonélvezete a miénk,
mint ahogyan ő a munkája révén szokott nekünk tulajdont szerezni; és az sem számít, ha nem
mi birtokoljuk őt ténylegesen, mert ugyanez a szabály vonatkozik a fiúra is.
85. Ráadásul annak, akin keresztül birtokba akarjuk venni, olyan embernek kell lennie, aki
képes megérteni, mit jelent a birtoklás.
86. Ezért, ha egy őrült rabszolgát küldesz a birtokba vételre, semmiképpen sem tekinthető
úgy, hogy megszerezted.
87. Ha egy serdülőkor alatti fiút küldesz birtokba venni, akkor elkezdesz birtokba venni;
ahogyan egy gyámolt is birtokba veszi, és különösen a gyámja hatalmával.
88. Kétségtelen, hogy egy rabszolganő segítségével megszerezheted a birtoklást.
89. A gyámság alá helyezett személy a rabszolga segítségével szerezhet birtokot, függetlenül
attól, hogy az elérte-e a serdülőkort, vagy sem, ha a gyámja felhatalmazásával utasítja őt a
birtokba vételre.
90. Nerva, a fiú, azt mondja, hogy nem szerezhetünk birtokot egy szökevény rabszolgánk
révén, bár úgy tartották, hogy mindaddig a mi birtokunkban marad, amíg nem máséban van;
és ezért ezalatt az időközbeni birtokszerzés útján, haszonbérlet útján szerezhet tulajdont. Ezt a
véleményt azonban közérdekből fogadják el, így az usukaptáció mindaddig megtörténhet,
amíg a rabszolga birtokába senki sem jutott. Cassius és Julianus véleménye szerint birtokba
vehető az ilyen rabszolga, akárcsak azok, akiket egy tartományban tartunk.
91. Julianus azt mondja, hogy nem szerezhetünk birtokot egy ténylegesen zálogba adott
rabszolga révén, mivel úgy tartják, hogy az adós birtokában van egy szempontból, azaz
haszonélvezet céljából. A zálogba adott rabszolga sem szerezhet tulajdont a hitelező számára,
mert bár ez utóbbi birtokolja őt, de sem kikötés útján, sem más módon nem szerezhet rajta
keresztül tulajdont.
92. A régiek úgy gondolták, hogy egy birtokhoz tartozó rabszolga révén bármit
megszerezhetünk, mert az a birtok része. Ezért vita alakult ki arról, hogy ezt a szabályt nem
kellene-e tovább bővíteni, hogy ahol néhány rabszolgát hagyatékba adtak, a többit is birtokba
lehet-e venni az egyikük által. Azt is megvitatták, hogy ez akkor is így lenne-e, ha
mindegyiket együtt vásárolták vagy adományozták. A jobbik vélemény az, hogy ilyen
körülmények között nem szerezhetem meg a birtokot egyikük cselekedete által.
93. Ha egy rabszolgát részben egy kijelölt örökösre hagynak, akkor a hagyaték alapján az
említett rabszolgában való részesedésének arányában a hagyaték birtokába kerülhet a
hagyatéki földterület.
94. Ugyanez a szabály érvényesül, ha egy közös tulajdonban lévő rabszolgát utasítok egy
birtok elfogadására, mert a benne lévő érdekeltségem miatt jutok a birtokrészem birtokába.
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95. Amit a rabszolgákról mondtunk, az akkor is érvényes, ha ők maguk akarják megszerezni
számunkra a birtokot; mert ha megparancsolod a rabszolgádnak, hogy vegye birtokba, és ő ezt
azzal a szándékkal teszi, hogy nem neked, hanem Titiusnak szerzi meg a birtokot, akkor a
birtokot nem neked szerzi meg.
96. A birtokba vételt ügynök, gondnok vagy gondnok útján szerezzük meg. Ha azonban a
saját nevükben veszik birtokba, és nem azzal a szándékkal, hogy pusztán a szolgálataikat
nyújtsák, akkor nem szerezhetnek birtokot számunkra. Másrészt, ha azt mondjuk, hogy azok,
akik a mi nevünkben szerzik meg a birtokot, nem a mi nevünkben szerzik meg, akkor az
eredmény az lesz, hogy sem az nem szerzi meg a birtokot, akinek a dolgot átadták, mert nem
állt szándékában, sem az nem tartja meg a dolgot, aki átadta, mivel lemondott a birtoklásról.
97. Ha utasítom az eladót, hogy adja át az ingatlant az ügynökömnek, miközben az a
jelenlétünkben van, akkor a Priscus szerint úgy kell tekinteni, hogy azt nekem adták át.
Ugyanez a szabály érvényesül, ha elrendelem, hogy az adósom fizesse ki másnak a nekem
járó összeget, mert nem szükséges a birtokba vétel testi és tényleges megtörténte, hanem ez
pusztán a tekintet és a szándék alapján is megtörténhet. Ennek bizonyítéka az olyan dolgok
esetében mutatkozik meg, amelyeket súlyuknál fogva nem lehet elmozdítani, mint például az
oszlopok; mert azokat akkor tekintik átadottnak, ha a felek beleegyeznek, az oszlopokkal
együtt, amelyek előttük vannak; a borokat pedig akkor tekintik átadottnak, ha a borospince
kulcsait átadták a vevőnek.
98. Az önkormányzatok semmit sem birtokolhatnak önmagukban, mert az összes polgár nem
járulhat hozzá. Nem birtokolják a fórumokat, a templomokat és más efféle dolgokat, hanem
promiszkulárisan használják azokat. Nerva, a fiú, azt mondja, hogy megszerezhetik,
birtokolhatják és usucaption útján megszerezhetik rabszolgáik peculiumát; mások azonban
ennek ellenkezőjét állítják; mivel maguk a rabszolgák nem rendelkeznek a rabszolgák
birtoklásával.
99. Ulpianus, Az ediktumról, LXX. könyv.
A jelenlegi szabály az, hogy az önkormányzatok birtoklással és haszonélvezettel egyaránt
szerezhetnek, és hogy ez történhet rabszolga vagy szabad személy útján.
100. Paulus, Az ediktumról, LXX. könyv.
Továbbá csak testi tulajdont lehet birtokolni.
101. A test és az elme segítségével jutunk birtokba, nem pedig külön-külön. Amikor azonban
azt mondjuk, hogy a test és az elme segítségével szerzünk birtokot, ezt nem úgy kell érteni,
hogy ha valaki birtokba akarja venni a földet, akkor minden mezőt körbe kell járnia, hiszen
elegendő, ha a föld bármelyik részére belép, amennyiben az a szándéka, hogy az egészet
birtokba vegye, ameddig a határai terjednek.
102. Senki sem szerezhet birtokba olyan tulajdont, amely bizonytalan; mint például, ha az a
szándék és vágy, hogy mindent birtokoljon, ami Titiusnak van.
103. Neratius és Proculus úgy gondolja, hogy nem szerezhetünk birtokot pusztán szándékkal,
ha a természetes birtoklás nem előbb következik be. Ha tehát tudom, hogy a földemen kincs

2099
van, azonnal birtokba veszem, mihelyt megvan a szándékom; mert a szándék pótolja azt, ami
a természetes birtoklásból hiányzik. Ismét nem helytálló Brutus és Manilius véleménye, akik
szerint aki hosszú időn át birtokolta a földet, az birtokolta az ott található kincset is, még
akkor is, ha nem tudott annak létezéséről. Mert aki nem tud arról, hogy ott bármilyen kincs
van, az nem birtokolja azt, bár lehet, hogy birtokolja a földet; és ha tudott is annak meglétéről,
nem szerezheti meg azt hosszú birtoklással, mert tudja, hogy az valaki másnak a tulajdona.
Több hatóság szerint Sabinus véleménye a jobb; nevezetesen, hogy aki tudja, hogy kincs van
a földjén, az nem szerez birtokot, hacsak nem távolították el a helyéről, mert az nem a mi
birtokunkban van. Egyetértek ezzel a véleménnyel.
104. Ugyanazt a dolgot több különböző jogcímen is birtokolhatjuk; egyes hatóságok például
úgy vélik, hogy aki haszonélvezettel szerez tulajdont, az nemcsak mint vevő, hanem mint
tulajdonos is. Ha ugyanis annak az örököse vagyok, aki vevőként birtokolja a tulajdont, akkor
ugyanazt a tulajdont birtoklom, de vevőként és örökösként is; mert míg a tulajdonjogot csak
egyetlen jogcímmel lehet megállapítani, addig a birtoklással ez nem így van.
105. Másrészt több személy nem birtokolhatja ugyanazt a dolgot megosztás nélkül; mert
valójában ellentétes a természettel, hogy amíg én birtokolok valamit, addig te is úgy tekintsd,
hogy birtokolod azt. Sabinus azonban azt mondja, hogy aki bizonytalan jogcímen birtokolt
tulajdont ad, az maga is birtokolja azt, akárcsak az, aki a kockázattal együtt kapta. Trebatius is
helyesli ezt a véleményt, mert szerinte az egyik ember birtokolhatja igazságosan, a másik
igazságtalanul, de mindketten nem birtokolhatják sem igazságtalanul, sem igazságosan. Labeo
ellentmond neki, mivel a teljes birtoklás esetében nincs nagy különbség, hogy valaki
igazságosan vagy igazságtalanul birtokolja. Ez helyes, hiszen ugyanazt a birtokot nem
birtokolhatja két személy, mint ahogyan azt sem lehet úgy tekinteni, hogy te pontosan azon a
helyen állsz, amelyen én állok, vagy pontosan ott ülsz, ahol én ülök.
106. A birtoklás elvesztése esetén a birtokló fél szándékát kell figyelembe venni. Ezért, bár
lehet, hogy egy földrészleten van, mégis, ha nem áll szándékában megtartani azt, azonnal
elveszíti a birtoklást. A birtoklás tehát pusztán a szándék alapján elveszíthető, bár így nem
szerezhető meg.
107. Ha azonban Ön kizárólag szándékosan birtokolja a földet, még akkor is Önt illeti meg,
ha más is tartózkodik a földterületen, akkor is Önt illeti meg a földterület.
108. Ha valaki jelzi, hogy egy házba rablók hatoltak be, és a tulajdonos, mivel félelemmel
telve nem hajlandó megközelíteni a házat, akkor megállapítható, hogy elveszíti a ház
birtoklását. De ha egy rabszolga vagy bérlő, akinek a közvetítésével ténylegesen birtoklom a
tulajdont, vagy meghal, vagy elmegy, akkor szándékosan megtartom a birtokot.
109. Ha egy tárgyat átadok egy másiknak, akkor elveszítem a birtokomat; mivel úgy
döntöttek, hogy a birtokunk mindaddig megmarad, amíg önként le nem mondunk róla, vagy
amíg erőszakkal meg nem fosztanak tőle.
110. Ha egy rabszolga, akinek a birtokában vagyok, azt állítja, hogy szabad, mint Spartacus
tette, és kész a bíróság előtt is fenntartani a szabadságát, akkor nem tekinthető annak a
gazdának a birtokában lévőnek, akivel szembeszállni készül. Ez azonban csak akkor helyes,
ha már hosszú időn át szabadlábon maradt; ellenkező esetben, ha rabszolga állapotából
kifolyólag szabadságát követeli, és e kérdésben bírósági döntést kér, mindazonáltal továbbra
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is az én felügyeletem alatt marad, és szándékosan birtokomban tartom, amíg ki nem mondják,
hogy szabad.
111. Szándékosan birtokoljuk azokat a helyeket, ahová nyáron és télen visszatérünk, bár
bizonyos időszakokban elhagyjuk őket.
112. Ezenfelül rendelkezhetünk szándékosan, és testileg is, más által, ahogyan azt a bérlő és a
rabszolga esetében már megállapítottuk. Az a tény, hogy bizonyos tulajdont anélkül
birtokolunk, hogy annak tudatában lennénk (mint például a rabszolgák peculium megszerzése
esetén), nem jelenthet semmiféle nehézséget, mivel úgy tartják, hogy mind szándékunk, mind
a rabszolgák tényleges közvetítésével birtokoljuk azt.
113. Nerva, a fiú, úgy gondolja, hogy a rabszolgák kivételével mindaddig birtokolhatjuk az
ingóságokat, amíg azok a kezünkben maradnak, vagyis amíg természetes birtokba vehetjük
őket, ha akarjuk. Ha ugyanis egy nyáj elveszik, vagy egy váza úgy leesik, hogy nem lehet
megtalálni, azonnal megszűnik a birtokunkban lenni, bár más nem juthat birtokba; de más a
helyzet, ha valami nem található meg, ami az én felügyeletem alatt van, mert még mindig a
környéken van, és szorgalmas keresés megtalálja.
114. Hasonlóképpen, a vadállatok, amelyeket bezárunk a ketrecekbe, és a halak, amelyeket a
tavakba dobunk, a mi tulajdonunkban vannak. De a halak, amelyek egy tóban vannak, vagy a
vadállatok, amelyek sövénnyel körülzárt erdőben kóborolnak, nem a mi birtokunkban vannak,
mivel természetes szabadságukra vannak bízva; mert különben, ha valaki megvásárolná az
erdőt, úgy tekinthetnénk, hogy az összes benne lévő állatot birtokolja, ami hamis.
115. Sőt, olyan madarak is a birtokunkban vannak, amelyeket bezártunk vagy
megszelídítettünk, és az irányításunk alá vontunk.
116. Egyes hatóságok nagyon helyesen állítják, hogy a galambok, amelyek elrepülnek az
épületeink elől, valamint a méhek, amelyek elhagyják a kaptárjainkat, és vissza szoktak térni,
a mi birtokunkban vannak.
117. Labeo és fia, Nerva, azt a véleményt adták, hogy megszűnik minden olyan hely, amelyet
folyó vagy tenger árasztott el.
118. Ha a nálad letétbe helyezett vagyontárgyakat lopási szándékkal eltulajdonítod,
megszűnik a birtoklásuk. Ha azonban nem mozdítod el a helyéről, és az a szándékod, hogy
letagadd, hogy nálad helyezték el, több ókori hatóság, köztük Sabinus és Cassius, nagyon
helyesen úgy véli, hogy a birtokom továbbra is megmarad, azon oknál fogva, hogy a lopás
nem követhető el a tárgy kezelése nélkül, és a lopás nem követhető el puszta szándékkal.
119. Az ősi hatóságok megállapították azt a szabályt, hogy senki sem változtathatja meg a
tulajdonjogát.
120. Ha azonban az, aki egy tárgyat nálam letétbe helyezett vagy kölcsönadott, eladja vagy
nekem adja ugyanazt a dolgot, nem tekinthető úgy, hogy megváltoztattam volna a
tulajdonjogot, amellyel birtokomban vagyok, mivel nem volt birtokomban.
121. A birtoklásnak ugyanannyi fajtája van, mint ahány módja van a nem a mi tulajdonunkat
képező tulajdon megszerzésének; mint például vásárlással, adományozással, hagyatékkal,
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hozományként, örökösként, átadással az okozott kár megtérítéseként, birtokbavétellel, mint
abban az esetben, ha a földtől vagy a tengertől, vagy az ellenségtől kapunk tulajdont, vagy
amit mi magunk hozunk létre. És végül, a birtoklásnak csak egy neme van, de a fajok száma
végtelen.
122. A birtoklás kétféle lehet, mert vagy jóhiszeműen, vagy rosszhiszeműen szerzik meg.
Teljesen nevetséges Quintus Mucius véleménye, aki a birtoklás különböző fajtái közé sorolta
azt is, amelyet egy bíró parancsára, a tulajdon megőrzése céljából adnak, vagy amikor azért
kapjuk meg a birtokot, mert a fenyegető kár ellen nem nyújtanak biztosítékot, tökéletesen
nevetséges. Ugyanis ahol valaki a hitelezőt a tulajdon megőrzése céljából birtokba adja, vagy
ahol ez azért történik, mert a fenyegető sérelem ellen nem nyújtottak biztosítékot, vagy egy
meg nem született gyermek nevében, ott valójában nem birtokba ad, hanem csupán a tulajdon
őrzését és felügyeletét biztosítja. Ezért, ha a szomszéd nem nyújt biztosítékot a fenyegető
sérelem ellen, és minket bíznak meg a felügyelettel, és ez az állapot hosszú ideig fennáll, a
prétor megfelelő indoklás esetén engedélyezi, hogy a tulajdon tényleges birtokába kerüljünk.
123. Ulpianus, Az ediktumról, LXVII. könyv.
Az apa azonnal birtokolja mindazt, amit a fia a peculium részeként szerez meg, bár lehet,
hogy nem tudatosul benne, hogy a fia az ő irányítása alatt áll. Sőt, ugyanezt a szabályt kell
alkalmazni akkor is, ha a fiú rabszolgaként más birtokában van.
124. Paulus, Az ediktumról, LXIII. könyv.
Ha egy kikötés értelmében tartozom neked Stichusszal, és nem adom át, és te más módon
jutsz hozzá, akkor fosztogató vagy. Hasonlóképpen, ha eladok neked valamilyen tulajdont, és
nem adom át, te pedig a beleegyezésem nélkül birtokba veszed azt, akkor ezt nem mint vevő,
hanem mint fosztogató teszed.
125. Ulpianus, Az ediktumról, LXX. könyv.
Azt mondjuk, hogy titokban birtokol valamit az, aki lopakodva veszi birtokba, mert gyanítja,
hogy a másik fél, nem tudván, mit tett, vitát támaszt, és fél attól, hogy vitatja a jogát. Aki
azonban nem titokban veszi birtokba, hanem rejtőzködik, az olyan helyzetben van, hogy nem
tekinthető titkos birtokosnak. Ugyanis nem a birtokszerzés módját, hanem a birtokszerzés
kezdetét kell figyelembe venni, és az sem kezd titokban birtokot szerezni, aki ezt
jóhiszeműen, annak tudtával vagy beleegyezésével, akinek a tulajdonát képezi, vagy más jó
okból teszi. Ezért mondja Pomponius, hogy az szerez titokban birtokot, aki attól tartva, hogy
valamilyen jövőbeni vita támadhat, és az, akitől fél, nem tudva erről a tényről, lopakodva
veszi birtokba.
126. Labeo azt mondja, hogy ha valaki elmegy a piacra, senkit sem hagy otthon, és a piacról
visszatérve azt tapasztalja, hogy valaki birtokba vette a házát, akkor az illető úgy tekintik,
hogy titokban birtokba vette a házát. Ezért az, aki a piacra ment, továbbra is megtartja a
birtoklást, de ha a birtokháborító a visszatéréskor nem engedi be a tulajdonost, akkor úgy
tekintik, hogy inkább erőszakkal, mint titokban birtokba vette.
127. Paulus, Az ediktumról, LIV. könyv.
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Ha a tulajdonos nem hajlandó visszatérni a földterületre, mert fél a felsőbbrendű erő
alkalmazásától, akkor úgy kell tekinteni, hogy elvesztette a birtokát. Ezt Neratius is
megállapította.
128. Ugyanő, Az ediktumról, LXV. könyv.
Ahogyan a birtoklás nem szerezhető meg, kivéve szándék és testi cselekedet által, ugyanígy
nem veszíthető el, kivéve abban az esetben, ha e két dolog ellentéte következik be.
129. Gaius, Az ediktumról, XXV. könyv.
Általánosságban elmondható, hogy birtokosnak tekintjük, ha ?valaki ügynökként, gazdaként
vagy barátként a mi nevünkben birtokolja.
130. Ulpianus, Az ediktumról, LXIX. könyv.
Ha valaki ingatlant bérel, és később bizonytalan jogcímen követeli azt, úgy kell tekinteni,
hogy lemondott a bérleti jogáról. Ha először bizonytalan jogcímen követeli azt, és aztán bérbe
adja, akkor úgy kell tekinteni, hogy a bérleti szerződés alapján birtokolja; mert azt kell inkább
figyelembe venni, ami utoljára történt. Pomponius is ezen a véleményen van.
131. Pomponius egy nagyon szép kérdést tárgyal, nevezetesen azt, hogy aki földet bérel, de
bizonytalan jogcímen igényt tart rá, az nem azért teszi-e, hogy birtokolja, hanem csupán azért,
hogy birtokában maradjon; mert nagy különbség van, hiszen egy dolog a birtoklás, és egészen
más dolog a birtoklás. Azok a személyek, akiket a birtokba adtak a tulajdon megőrzése
céljából, mint örökhagyók vagy szomszédok, a fenyegető kár miatt, nem birtokolják a
tulajdont, hanem azért vannak birtokában, hogy gondoskodjanak róla. Ilyenkor mindkét fenti
mód egybeolvad.
132. Ha valaki földet bérel, és bizonytalan jogcímen kéri, hogy birtokba adják neki, ha egy
sesterciára bérelte, nem kétséges, hogy tetszése szerint birtokolja, mivel a csak erre az
összegre szóló bérleti szerződés semmis. Ha azonban tisztességes bérleti díjért adja bérbe,
akkor meg kell állapítani, hogy mi volt az első.
133. Paulus, Az ediktumról, LXV. könyv.
Az rendelkezik jogosan, aki a praetor felhatalmazása alapján teszi ezt.
134. Ulpianus, Az ediktumról, LXX. könyv.
Aki a tulajdon haszonélvezeti jogával rendelkezik, azt természetes birtokosnak tekintik.
135. A birtoklásnak semmi köze a birtokláshoz, és ezért az Uti possidetis tilalom nem
tagadható meg attól, aki eljárást indított a tulajdon visszaszerzése érdekében, mivel aki ezt
teszi, nem tekinthető úgy, hogy lemondott a birtoklásról.
136. Ugyanő, Az ediktumról, LXXII. könyv.
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Pomponius beszámol arról, hogy egy hajótörés következtében köveket süllyesztettek el a
Tiberisben, amelyeket aztán visszaszereztek; és megkérdezi, hogy a tulajdonjog változatlan
maradt-e az alatt az idő alatt, amíg a folyóban voltak. Úgy gondolom, hogy a tulajdonjog, de
nem a birtoklás megmaradt. Ez az eset nem hasonlít a szökött rabszolga esetéhez, mert a
rabszolgát úgy tekintjük, hogy birtokunkban van, hogy megakadályozzuk, hogy megfosszon
bennünket a birtoktól; de a kövek esete más.
137. Ha valaki egy másik személy megbízását veszi igénybe, akkor ezt az ezzel járó
felelősségekkel és hibákkal együtt kell tennie. Ezért az eladó birtoklásának időtartamára való
hivatkozással az erőszak, a titoktartás és a bizonytalan tulajdonjog kérdéseit is figyelembe
vesszük.
138. Továbbá, ha valaki visszaadja a rabszolgát az eladónak, felmerül a kérdés, hogy az
utóbbi profitálhat-e abból az időből, amíg a rabszolga a vevő birtokában volt. Egyes
hatóságok úgy vélik, hogy nem, mivel a rabszolga visszaadása érvényteleníti az adásvételt;
mások szerint a vevő az eladó általi birtoklás idejéből, az eladó pedig a vevő általi birtoklás
idejéből profitálhat. Úgy gondolom, hogy ezt a véleményt kell elfogadni.
139. Ha egy szabad ember, vagy egy jóhiszeműen szolgáló, más tulajdonában lévő rabszolga
tulajdont vásárol, és azt egy harmadik személy birtokba veszi, sem az állítólagos rabszolga,
amikor szabaddá válik, sem a tényleges tulajdonos nem profitálhat abból az időből, amíg a
tulajdon a jóhiszemű birtokos kezében volt.
140. Amennyiben az örökös nem rendelkezett az első helyen, felmerült a kérdés, hogy
hasznot húzhat-e az örökhagyó birtoklásából. És valóban, a birtoklás megszakad az
adásvételben részt vevő felek között, de számos hatóság nem ugyanezen a véleményen van az
örökösökkel kapcsolatban, mivel az öröklési jog sokkal szélesebb körű, mint a vételi jog. A
liberális jogértelmezésnek azonban jobban megfelel, ha az örökösökre vonatkozóan ugyanazt
a szabályt fogadják el, mint ami a vevőkre vonatkozik.
141. Nemcsak az örökhagyónak az a birtoklása, amellyel halála időpontjában rendelkezett,
kedvez az örökösnek, hanem az is, amellyel bármikor rendelkezett, szintén ezt a hatást váltja
ki.
142. A hozomány tekintetében is, ha a vagyontárgyat adták vagy kapták, a birtoklás ideje a
férjet vagy a feleséget illeti meg, az esettől függően.
143. Ha valaki bizonytalan tulajdonjoggal ruházta át az ingatlant, felmerül a kérdés, hogy
hasznot húzhat-e abból az időből, amely alatt az ingatlan annak a személynek a birtokában
volt, akire átruházta. Úgy vélem, hogy aki bizonytalan jogcímen ruházza át, nem profitálhat a
birtoklás idejéből, amíg a jogcím bizonytalan; de ha újra birtokba veszi, és a bizonytalan
jogcím megszűnik, akkor profitálhat a birtoklásból az alatt az idő alatt, amíg a tulajdon
bizonytalan jogcímen volt birtokában.
144. Egy bizonyos esetben azt a kérdést tették fel, hogy ha egy manumált rabszolga
birtokában van a peculiumának részét képező vagyon (a peculiumát nem adták neki), és
gazdája hasznot kíván húzni abból az időből, amíg a felszabadított ember birtokában volt, a
vagyon birtoklásáról lemondva, megteheti-e ezt. Úgy határoztak, hogy a birtoklás idejéből
nem részesülhet előnyben, mivel a magatartása titkos és tisztességtelen volt.
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145. Amennyiben a bírósági végzéssel visszaszolgáltatták nekem a tulajdont, úgy határoztak,
hogy jogosult vagyok arra az időre, amely alatt az ellenfelem birtokában volt.
146. Nem szabad azonban elfelejteni, hogy az örökhagyónak joga van ahhoz a
haszonélvezethez, amely akkor keletkezett, amikor a vagyon az örökhagyó kezében volt. De
nézzük meg, hogy vajon az az idő, amikor a vagyon az örökös birtokában volt, előnyös-e
számára. Úgy vélem, hogy akár abszolút, akár feltételesen hagyták a hagyatékot, azt kell
megállapítani, hogy a hagyatéki haszonélvezőnek hasznot hozhat az az idő, amikor az az
örökös birtokában volt, mielőtt a feltétel teljesült, vagy a vagyontárgyat átadták volna. Az az
idő, amíg az örökhagyó birtokában volt, mindig az örökhagyó hasznára válik, ha a hagyaték
vagy a bizalmi vagyonkezelés valódi.
147. Továbbá, akinek a vagyontárgyat adományozzák, annak joga van a haszonra, amíg az
adományozó birtokában volt.
148. A birtoklás ideje azokra vonatkozik, akik maguk birtokolják azt, ami az övék; de senki
sem lesz jogosult erre a kiváltságra, hacsak ő maga nem volt birtokos.
149. Ismétlem, a birtoklás ideje nem jelent előnyt, ha a birtoklás hibás; a nem hibás birtoklás
azonban nem okoz kárt.
150. Paulus, Az ediktumról, LXVIII. könyv.
Ha a rabszolgám vagy a fiam, aki a felügyeletem alatt áll, eladná magát, akkor az az idő, amíg
a hatalmamban volt, előnyben részesül; vagyis feltéve, hogy a beleegyezésemmel cselekedett,
vagy a peculium szabad kezelésében volt.
151. Ha valamit gyám vagy gondnok ad el, a vevő jogosult arra az időre, amely alatt a
gyámolt vagy az elmebeteg a vagyontárgyat birtokolta.
152. Gaius, A tartományi ediktumról, XXVI. könyv.
Úgy értjük, hogy megszűnik a tulajdonunk, amelyet elloptak tőlünk, mintha erőszakkal
fosztottak volna meg tőle. De ha valaki, aki a mi irányításunk alatt áll, ellop tőlünk valamit,
nem veszítjük el a birtoklását, amíg az az ő kezében van; azon oknál fogva, hogy a birtoklás
az ilyen személyek révén szerezhető meg számunkra. Ezért tekintjük úgy, hogy egy
szökevény rabszolgát birtokolunk; mert ahogyan nem foszthatnak meg bennünket más dolgok
birtokától, amelyek az övéi, ugyanígy nem foszthatnak meg bennünket tőle.
153. Ulpianus, Az ediktumról, XXXVII. könyv.
Mindaz, amit a feleség a férjének ad, vagy a férj a feleségének, az a feleséget illeti meg, mint
birtokost.
154. Ugyanő, Az ediktumról, LXXVI. könyv.
Ha valakit erőszakkal fosztanak meg a birtokától, úgy kell tekinteni, hogy a birtokában
maradt, mivel erőszakra hivatkozva tilalom útján visszaszerezheti azt.
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155. A különbség a tulajdon és a birtoklás között az, hogy a tulajdon továbbra is fennmarad,
még a tulajdonos akarata ellenére is; a birtoklás azonban elvész, amint valaki úgy dönt, hogy
nem akarja megtartani. Ezért, ha valaki azzal a szándékkal adja át a birtokot, hogy a tulajdont
később visszaadja neki, megszűnik a birtoklása.
156. Celsus, Digest, XXIII. könyv.
Amit a saját nevemben birtokolok, azt más nevében is birtokolhatom. Mert nem változtatom
meg a birtokom tulajdonjogát, ha más által birtoklom, hanem megszűnik a birtokom, és saját
cselekedetemmel teszem őt birtokossá. Nem ugyanaz a dolog személyesen birtokolni és más
nevében birtokolni; mert az birtokol, akinek a nevében birtokolnak. A képviselő kölcsönadja a
képviseletét egy másik személy birtoklásához.
157. Ha átadod a tulajdont egy elmebetegnek, akiről úgy gondolod, hogy élvezi a képességeit,
azon oknál fogva, hogy míg a jelenlétedben nyugodtnak tűnt, és az elméje felhőtlen volt, bár
nem fogja megkapni a birtokot, de "elveszíted". Ugyanis elegendő, ha lemondtál a
birtoklásról, még akkor is, ha nem jogszerűen adtad át, mivel abszurd lenne azt állítani, hogy
valaki nem szándékozott lemondani róla, hacsak nem jogszerűen adta át; sőt, éppen azáltal,
hogy azt hiszi, hogy átadta, kinyilvánítja a birtoklás átadásának szándékát.
158. Ha megparancsolom az eladónak, akitől vásároltam, hogy szállítsa le a terméket a
házamhoz, akkor biztos, hogy a tulajdonomat birtoklom, még akkor is, ha még senki sem
nyúlt hozzá. Vagy ha az eladó a tornyomból megmutat nekem egy szomszédos földterületet,
amelyről azt mondja, hogy átadja nekem a birtokot, akkor elkezdem birtokolni az említett
földet, és éppen úgy, mintha a lábamat annak határain belülre helyeztem volna.
159. Ha, amikor a földem egyik oldalán tartózkodom, egy másik személy belép a szemközti
oldalra azzal a szándékkal, hogy titokban birtokba vegye, nem tekintem úgy, hogy azonnal
elvesztettem a birtokomat, mivel könnyen kiutasíthatom őt a helyiségekből, amint értesülök a
tettéről.
160. Ha egy hadsereg nagy erőszakkal hatol be egy földterületre, akkor is csak azt a részt
veszi birtokba, amelyet elfoglalt.
161. Marcellus, Digest, XVII. könyv.
Egy férfi, aki jóhiszeműen vásárolt egy földterületet egy másiktól, később ugyanezt a földet
bérbe vette a tulajdonostól. Kérdezem, hogy megszűnt-e a birtoklása vagy sem. Azt
válaszoltam, hogy azonnal megszűnt.
162. Amikor az ősök azt állították, hogy senki sem változtathatja meg birtokának jogcímét,
akkor valószínűleg arra gondoltak, aki a tulajdon testi és szándékos birtoklása során
elhatározta, hogy azt más jogcímen kívánja birtokolni; és nem arra, aki, miután lemondott az
első jogcímen való birtoklásról, másodszor is más jogcímen kívánta megszerezni a birtokot.
163. Ugyanaz, Digest, XIX. könyv.
Ha valaki, aki kölcsönadott egy használati tárgyat, eladja azt, és utasítja, hogy adja át a
vevőnek, és a kölcsönvevő nem adja át azt; bizonyos esetekben a tulajdonos úgy tekintendő,
hogy elvesztette a birtokát, más esetekben pedig nem. A tulajdonos ugyanis csak akkor veszíti
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el a birtokát, ha a kölcsönadott dolgot nem adja vissza, amikor azt követeli. De mi van akkor,
ha a visszaszolgáltatásnak jogos és ésszerű oka volt, és nem csupán az, hogy a kölcsönvevő
meg akarta tartani a dolog birtoklását?
164. Javolenus, Cassiusról, VII. könyv.
Néha átadhatunk másnak olyan tulajdont, amelyet mi magunk nem birtokolunk; mint például,
amikor az, aki örökösként birtokol egy tárgyat, és mielőtt annak tulajdonosává válna,
bizonytalan jogcímen követeli azt a valódi örököstől.
165. A hajótörés során a fedélzetre dobott vagyontárgyak nem szerezhetők meg
haszonélvezettel, mivel nem elhagyták, hanem csak elveszítették.
166. Úgy gondolom, hogy ugyanez a jogi szabály vonatkozik a hajó könnyítése céljából a
tengerbe dobott vagyontárgyakra is, mivel nem tekinthető elhagyottnak az, amiről a biztonság
érdekében ideiglenesen lemondtak.
167. Ha valaki bizonytalan jogcímen igényt tart egy másik tulajdonára, és azt bérbe adja tőle,
a birtoklás visszaszáll a tulajdonosra.
168. Ugyanő, Cassiusról, XIII. könyv.
Aki úgy jut birtokba, hogy nem tudja megtartani, az nem is tekinthető megszerzettnek.
169. Ugyanaz, levelek, I. könyv.
Amikor örökösökké neveztek ki minket, és a birtokot elfogadták, minden jog ránk száll; de a
birtoklás nem tartozik hozzánk, amíg azt természetesen el nem vettük.
170. Ami azokat illeti, akik az ellenség kezébe kerülnek, a tulajdonjoguk megtartására
vonatkozó törvény sajátos, mivel elveszítik annak testi birtoklását, és nem lehet őket
semminek a birtokában tartani, ha ők maguk mások birtokában vannak; ebből következik,
hogy visszatérésükkor új birtokszerzésre van szükség, még akkor is, ha időközben senki sem
birtokolta a tulajdonukat.
171. Azt is megkérdezem, hogy ha egy szabad embert azért láncolok, hogy birtokoljam, vajon
birtoklom-e rajta keresztül mindazt, amit ő birtokol. A válasz az, hogy ha szabad embert
követelsz, nem hiszem, hogy birtokolod őt; és mivel ez a helyzet, sokkal kevésbé indokolt,
hogy a tulajdonát te birtokold; és a dolgok természete sem engedi meg, hogy bármit is
birtokoljunk annak a közvetítésével, akit nem jogszerűen tartok hatalmamban.
172. Ugyanez, Episztolák, XIV. könyv.
Bármit, amit a rabszolgád erőszakkal, a tudtod nélkül szerez birtokba, nem birtokolod, mert
az, aki az irányításod alatt áll, nem szerezhet testi birtokot, ha nem tudsz róla; de jogi birtokot
szerezhet, mint például azt, ami a peculium részeként a kezébe kerül. Amikor ugyanis azt
mondják, hogy az úr a rabszolgája által birtokolja, ennek kiváló oka van, mert amit a
rabszolga ténylegesen és jó okkal birtokol, az az ő peculiumához tartozik, és azt a peculiumot,
amelyet a rabszolga nem birtokolhat mint polgár, de természetes módon birtokolja, az ura
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birtokosnak tekinti. Mindaz azonban, amit a rabszolga jogellenes cselekményekkel szerez,
nem tartozik az úr birtokába, mert az nem tartozik a rabszolga peculiumához.
173. Pomponius, Quintus Muciusról, XXV. könyv.
Megszűnünk birtokolni valamit, ami a birtokunkban volt, és ami annyira elveszett, hogy nem
tudjuk, hol van.
174. A földműveseink, bérlőink és rabszolgáink révén birtokoljuk. Ha meghalnak,
megőrülnek, vagy mások bérbe veszik őket, akkor is úgy értelmezzük, hogy továbbra is a
birtokunkban maradnak. Ebben a tekintetben nincs semmiféle különbség a bérlőnk és a
rabszolgánk között, akiknek közvetítésével megtartjuk a birtokot.
175. Ha csak szándékosan birtokoljuk a tulajdont, felmerül a kérdés, hogy mindaddig
birtokoljuk-e, amíg más ténylegesen be nem lép a birtokba, és így a tényleges birtoklás
előnyösebbé válik; vagy pedig (és ez a jobb vélemény), hogy mindaddig birtokoljuk-e, amíg
visszatérésünkkor valaki meg nem akadályoz bennünket a bejutásban; vagy pedig
megszűnünk szándékosan birtokolni, mert gyanítjuk, hogy a birtokba vevő személy elűz
bennünket. Ez tűnik az ésszerűbb véleménynek.
176. Ugyanő, Quintus Muciusról, XXVI. könyv.
Egy földterület meghatározott része birtokba vehető és megszerezhető hosszú birtoklással, és
egy bizonyos osztatlan rész, amelyet vásárlással, ajándékozással vagy bármilyen más
jogcímen szereztek meg, szintén megszerezhető ilyen módon. Olyan rész azonban, amely
nincs konkrétan megjelölve, nem adható át és nem is kapható; mint például, ha átruházom
önre "az egész ilyen és ilyen földterületet, amely engem megillet"; mert aki nem ismeri a
tényeket, az nem adhat át és nem is kaphat meg valamit, ami bizonytalan.
177. Paulus, Episztolák, V. könyv.
Ha egy elmebeteggé vált személy megtartja egy erdő birtokát, nem veszíti el annak birtoklását
mindaddig, amíg ebben az állapotban van, mert egy elmebeteg nem veszítheti el a birtoklás
szándékát.
178. Tertullianus, Kérdések, I. könyv.
Ha birtoklom az ingatlant, és utána bérbe adom, elveszítem a birtokomat? Nem mindegy,
hogy ebben az esetben mi volt az örökhagyó szándéka. Először is fontos annak megállapítása,
hogy tudom-e, hogy birtokomban vagyok, vagy nem tudok erről a tényről; és hogy az
ingatlant sajátomként vagy valaki más tulajdonaként bérlem-e, és hogy - tudva, hogy az
enyém - a tulajdonjogra való hivatkozással vagy pusztán a birtoklás megszerzése érdekében
adom-e bérbe. Ha ugyanis ön birtokolja az ingatlanomat, és én megvásárolom öntől annak
birtoklását, vagy erre hivatkozva kötök egy kikötést, mind a vásárlás ? mind a kikötés
érvényes lesz; és ebből az következik, hogy mind bizonytalan tulajdonjog, mind bérleti jog
létrejön, ha kifejezett szándék volt csupán a birtoklás bérbeadására, vagy pedig arra, hogy
bizonytalan tulajdonjoggal igényt tartsak rá.
179. Ulpianus, Sabinusról, XXX. könyv.
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Úgy határoztak, hogy a gyámolt a gyámja felhatalmazása nélkül is elveszítheti a birtoklást, de
nem szándékosan szűnik meg birtokolni a vagyont, mint ahogyan a testi cselekmény
teljesítésével, mivel elveszítheti azt, ami egy cselekménytől függ. Más a helyzet, ha
szándékosan akarja elveszíteni a birtoklást, mert ezt nem teheti meg.
180. Paulus, Sabinusról, XV. könyv.
Ha valaki egy egész házat birtokol, akkor nem tekinthető úgy, hogy az épületben található
különböző tárgyakat birtokolja.
181. A birtoklást többféleképpen is elveszítjük; például ha egy holttestet olyan helyen
temetünk el, amelyet mi birtokolunk, mert nem birtokolhatunk olyan helyet, amely vallásos
vagy szent, még akkor sem, ha megvetjük a vallást, és továbbra is magántulajdonként tartjuk
azt. Ugyanez a szabály vonatkozik a rabszolgaként tartott szabad emberre is.
182. Labeo azt mondja, hogy egy épület tulajdonosa akarata ellenére elveszíti a birtokot, ha a
prétor elrendeli a birtokbavételt, ha a fenyegető sérelem ellen nem nyújtanak biztosítékot.
183. Hasonlóképpen, nem szűnik meg a birtoklásunk, ha a földet tenger vagy folyó foglalja el,
vagy ha valaki, aki birtokolja a tulajdont, más irányítása alá kerül.
184. Az ingóságok birtoklása többféleképpen is megszűnik, például ha nem akarjuk birtokolni
őket, vagy ha például egy rabszolgát szabadon bocsátunk. Továbbá, ha birtoklok valamit, és
annak formája megváltozik, mint például egy gyapjúból készült ruhadarab, ugyanez a szabály
érvényesül.
185. Bármit, amit én bérlettel birtokolok, az örökösöm nem birtokolhatja, hacsak nem szerzi
meg ténylegesen a birtokát, mert megtarthatjuk, de pusztán szándékkal nem szerezhetjük meg
a birtokot. Amit azonban én mint vevő birtoklok, azt az örökösöm haszonélvezeti joggal
megszerezheti egy bérlő közvetítésével.
186. Ha én kölcsönadok neked valamit, te pedig kölcsönadod Titiusnak, és ő azt hiszi, hogy
az a tiéd, akkor az továbbra is az enyém marad. Ugyanez a szabály érvényesül, ha bérlőm
továbbadja a földemet, vagy ha az, akinél letétbe helyeztem a tulajdonom, ismét másnál
helyezi letétbe; és ugyanezt a szabályt kell betartani akkor is, ha ezt több személy teszi.
187. Pomponius, Sabinusról, XXXII. könyv.
Ha a bérlő a birtoklásról való lemondás szándéka nélkül hagyja el a földet, és visszatér, akkor
úgy kell tekinteni, hogy ugyanaz a bérbeadó birtokolja azt.
188. Paulus, Sabinusról, XV. könyv.
Bár a gyámja felhatalmazása nélkül a gyámolt nem kötelezhető, a birtokot mégis
megtarthatjuk általa.
189. Ha a bérlő eladja az ingatlant, a vevőtől bérbe adja, és mindkét bérbeadónak bérleti díjat
fizet, akkor a bérlőn keresztül az első bérbeadó jogszerűen megtartja a birtokot.
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190. A kiskorú jogszerűen birtokolhat bármit, ha azt a gyámja hozzájárulásával szerzi meg,
mivel a kiskorú ítélőképességének hiányát a gyám tekintélye pótolja. Ezt a véleményt az
egyszerűség miatt fogadták el, mert ellenkező esetben a tulajdon birtokába jutó csecsemő nem
tudná, hogy mit tesz. A gyámolt mindazonáltal a gyámja felhatalmazása nélkül is hozzájuthat
a birtokláshoz, és a csecsemő a rabszolga közvetítésével birtokolhatja a peculiumot.
191. Pomponius, Sabinusról, XXXII. könyv.
Még ha egy földrészlet eladója utasít is valakit, hogy a vevő teljes birtokába adja azt, a vevő
maga nem szerezheti meg jogszerűen a birtokot, mielőtt ez megtörtént volna. Hasonlóképpen,
ha az eladó barátja, nem tudván, hogy az eladó meghalt, a vevőt birtokba adja anélkül, hogy
az örökösök ebben megakadályoznák, a birtokbaadás jogszerűen megtörténik. Ha azonban ezt
úgy tette meg, hogy tudta, hogy a tulajdonos meghalt, vagy ha tudta, hogy az örökösök nem
akarják, hogy ez megtörténjen, akkor az ellenkező szabály érvényesül.
192. Ulpianus, Disputációk, VII. könyv.
Ha önök a corneli birtok teljes birtokába helyeznek, és én úgy gondolom, hogy a szemproni
birtok birtokába helyeznek, de belépek a corneli birtokba, akkor nem szerzem meg a birtokot,
hacsak nem tévedünk csak a névben, és nem értünk egyet a birtokra való hivatkozásban.
Mivel azonban a birtok tekintetében egyetértünk, felmerülhet a kétség, hogy nem veszíted-e el
a birtokot; mert Celsus és Marcellus azt mondja, hogy pusztán szándékból elveszíthetjük és
megváltoztathatjuk a birtokot. És ha a birtoklás szándékkal is megszerezhető, vajon ebben az
esetben is megszerezhető-e? Nem hiszem, hogy az, aki téved, megszerezheti. Ezért aki csak
feltételesen mond le a birtoklásról, az nem veszíti el azt.
193. Ha azonban nem nekem, hanem az ügynökömnek adja át a birtoklást, akkor meg kell
vizsgálni, hogy a birtoklást én szerzem-e meg, ha én hibázom, de az ügynököm nem. Mivel
úgy tartják, hogy az is megszerezheti, aki nem ismeri a tényeket, az is megszerezheti, aki
téved. Ha azonban a megbízottam téved, én pedig nem, akkor a jobb vélemény szerint én
fogom megszerezni a birtokot.
194. A rabszolgám a tudtom nélkül is szerez nekem birtokot. Mert még a máséhoz tartozó
rabszolga is szerezhet birtokot nekem, ahogy Vitellius mondja, ha az én nevemben veszi
birtokba, akár én birtoklom, akár senki. Ezt is el kell ismerni.
195. Ugyanaz, Minden törvényszékről, V. könyv.
A birtoklással kapcsolatos vita megszűnik, amint a bíró eldönti, hogy melyik fél birtokolja a
birtokot. Ez úgy történik, hogy az, aki elveszíti a birtoklást, a felperes pozíciójába kerülhet, és
ezután keresetet indíthat a tulajdonos ellen.
196. Julianus, Digest, XIII. könyv.
Aki egy földterületet zálogjoggal átruház egy hitelezőre, az úgy értendő, hogy annak
birtokában marad. De még ha bizonytalan jogcímen követeli is azt, az idő múlásával is
szerezhet jót; mert mivel a hitelező birtoklása nem akadályozza az elévülést, kevésbé
indokolt, hogy az adós bizonytalan jogcímen fennálló követelése ne jelentsen akadályt, mivel
sokkal jobb joga van annak, aki bizonytalan jogcímen követeli a tulajdont és birtokában van,
mint annak, aki egyáltalán nem birtokolja.
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197. Marcianus, A hipotézisképletről.
Ha földet adnak zálogba, és a birtokba adják, és az ingatlant ezután a hitelező bérbe vette, és
megállapodnak abban, hogy az, aki megterhelte, vidéken bérlőnek, a városban pedig bérlőnek
tekintendő, akkor a hitelezőt úgy kell tekinteni, hogy az ingatlant a bérbeadó adóson keresztül
birtokolja, aki azt bérbe adta.
198. Julianus, Digest, XLIV. könyv.
Az a gazda, aki azt írja távollévő rabszolgájának, hogy maradjon szabadon, nem szándékozik
azonnal lemondani a rabszolga birtoklásáról; hanem szándékát inkább elhalasztja addig az
időpontig, amikor a rabszolga értesül a tényről.
199. Ha valaki úgy adja át a föld birtokát, hogy nem szándékozik azt nekünk átadni, hacsak a
föld nem az övé, akkor nem tekinthető úgy, hogy átadta a birtokot, ha a föld más tulajdonát
képezi. Ezenfelül meg kell érteni, hogy a birtoklás átadható feltételesen, ahogyan a tulajdon
átadása is feltételhez kötött, és csak akkor száll át arra, aki megkapja, ha a feltétel teljesül.
200. Ha valaki, aki eladott egy rabszolgát Titiusnak, átadja azt az örökösének, az utóbbi a
rabszolga révén juthat a birtok birtok birtokába; nem azért, mert a rabszolga a birtokból került
a kezébe, hanem azért, mert jogosult a vételi keresetre. Ha ugyanis egy rabszolga az
örökhagyónak egy kikötés vagy végrendelet értelmében jár, és az örökös megkapja őt, nem
tilos, hogy a rabszolga révén birtokba vegye a hagyaték tulajdonát.
201. Ugyanő, A Miniciusról, II. könyv.
Úgy gondolom, hogy nem mindegy, hogy milyen szándékkal helyezik a tulajdont a döntőbíró
kezébe; ha ugyanis ezt a birtoklásról való lemondás céljából teszik, és ez egyértelműen
bizonyított, akkor a döntőbíró birtoklása a felek számára nem lesz előnyös a haszonélvezet
szempontjából. Ha azonban a vagyontárgyat megőrzés céljából helyezték letétbe, akkor az a
szabályozott, hogy aki az ügyet megnyeri, az a birtoklásból hasznot húzhat, hogy a
vagyontárgyat elévülés útján megszerezze.
202. Africanus, Kérdések, VII. könyv.
Ha a rabszolgád kitaszít téged a földről, amelyet zálogba adtam neked, amíg az az én
birtokomban volt, akkor úgy tartják, hogy továbbra is a birtokodban marad, mivel még mindig
ugyanez a rabszolga tartja a birtokodat.
203. Ha az a bérlő, akinek a birtokában a tulajdonos van, meghal, a közérdekűség érdekében
úgy határoztak, hogy a birtoklás a bérlő megbízásából marad meg és folytatódik. Nem szabad
azt állítani, hogy a birtoklás azonnal megszakad az utóbbi halálával, mivel ez nem így van,
kivéve, ha a tulajdonos elmulasztja a birtokba vételt. Más véleményt kell képviselni, ha a
bérlő önként mond le a birtoklásról. Ez azonban csak abban az esetben igaz, ha időközben
nem egy idegen birtokolta, hanem az mindig a bérlő birtokának részeként marad meg.
204. Jóhiszeműen megvettem a rabszolgádat Titiustól, és miután leszállítottad, birtokba
vettem, majd amikor meggyőződtem róla, hogy a tiéd, elrejtettem, hogy megakadályozzam,
hogy követelhess rá. Úgy tartják, hogy az ő számlájára nem tekinthető úgy, hogy ez idő alatt
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titokban birtokoltam őt. Másrészt, ha tudatosan megvásárolnám a rabszolgádat valakitől, aki
nem a tulajdonosa, és aztán titokban megtartanám a rabszolgát, még azután is, hogy
értesítettelek, akkor emiatt nem szűnne meg a rabszolga titkos birtoklása.
205. Ha a saját rabszolgámat titokban elviszem egy jóhiszemű vevőtől, úgy döntöttek, hogy
nem kell úgy tekinteni, hogy titokban birtoklom, mert a tulajdonos nem bizonytalan jogcímen,
és nem is a saját tulajdonát bérli; és nincs más módja a titkos birtokszerzésnek.
206. Paulus, Institutes, I. könyv.
Aki barátként, ismeretségi jog alapján lép be egy földterületre, az nem tekinthető annak
birtokosának, mert nem azzal a szándékkal lépett be rá, bár lehet, hogy ténylegesen birtokolja
a földet.
207. Ulpianus, Szabályok, IV. könyv.
Ha a közös tulajdonban lévő rabszolgát a közös tulajdonosok egyike birtokolja mindannyiuk
nevében, akkor azt úgy kell érteni, hogy mindannyiuk birtokában van.
208. Ha egy ügynök megbízója utasítására vásárol meg egy ingatlant, azonnal birtokba veszi
azt a megbízó számára. Ez nem igaz, ha saját felelősségére vásárolja meg, kivéve, ha
megbízója jóváhagyja az adásvételt.
209. Marcianus, Szabályok, III. könyv.
Julianus azt mondja, hogy ha valaki olyan földterületet vásárol, amelynek egy kis részéről
tudja, hogy az másé, és tisztában volt azzal, hogy az említett kis részt felosztották; a föld
fennmaradó részét elévülés útján megszerezheti. Ha azonban az említett rész osztatlan volt,
akkor is megszerezheti a földet elírás útján, bár nem tudhatja, hogy a kérdéses rész hol
fekszik; mert amit az eladónak hitt, az elírás útján a vevőre száll, anélkül, hogy ebből
bármilyen kár származna.
210. Pomponius is azt mondja a Különböző passzusok ötödik könyvében, hogy ha a vevő
tudja, vagy azt hiszi, hogy az ingatlan haszonélvezete másé, akkor is megszerezheti az utóbbit
hosszú ideig tartó birtoklással.
211. Ugyanez a szabály érvényes, mint mondja, ha olyan ingatlant vásárolok, amelyről tudom,
hogy zálogjoggal terhelt.
212. Papinianus, Kérdések, XXIII. könyv.
Amikor egy ember, aki hosszú útra készült, a pénzét a földbe temette, hogy biztonságban
tartsa, és miután visszatért, nem emlékezett arra a helyre, ahol a kincset elrejtette, felmerült a
kérdés, hogy megszűnt-e a kincs birtoklása, vagy ha később megtalálja a helyet, azonnal
elkezdi-e a birtoklását. Véleményem szerint, mivel a pénzről nem mondták, hogy azt más
célból rejtették el, mint a megőrzés céljából, nem lehet úgy tekinteni, hogy az, aki elrejtette,
megfosztották volna a birtoklás jogától; és az emlékezetének elvesztése sem sértette ezt a
jogot, mivel senki más nem sajátította ki a pénzt. Másfelől azt is lehetett volna állítani, hogy
elveszítjük rabszolgáink birtokát abban az időben, amikor már nem látjuk őket. Az sem
számít, hogy a pénzt a saját vagy más tulajdonában rejtem-e el; mert ha valaki a tulajdonát az
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én tulajdonomban rejtené el, nem jutnék birtokomba, hacsak nem ott tenném, ahol a föld felett
van. Ezért az a tény, hogy a föld másé, nem foszt meg engem a saját birtoklásomtól, mivel
nincs különbség, hogy a föld felett vagy a föld alatt birtoklom.
213. Felmerül a kérdés, hogy a saját peculiumához tartozó vagyontárgyak birtoklását miért a
rabszolga szerzi meg a gazdája számára, annak tudta nélkül. Azt mondtam, hogy ezt a
szabályt közérdekből fogadták el, hogy a gazdák ne kelljen állandóan a rabszolgájuk
peculiumához tartozó vagyontárgyakról és annak okáról érdeklődniük; így ebben az esetben
nem lehet azt állítani, hogy a birtoklás kizárólag szándékosan történt. Ha ugyanis olyan
tulajdonhoz jutnak, amely nem tartozik a peculiumhoz, szükséges a gazda tudta, a birtoklás
azonban a rabszolga puszta cselekedetével szerezhető meg.
214. Miután ezeket a dolgokat elmagyaráztuk, a birtoklás elvesztésének kérdése kerül
megvitatásra; és úgy vélem, hogy nagy különbség, hogy a birtoklást saját magunk vagy mások
közvetítésével tartjuk-e meg. Ami ugyanis azt a birtokot illeti, amelyet saját magunk által
birtoklunk, azt el lehet veszíteni akár szándékosan, akár a mi cselekedetünk által, feltéve,
hogy lemondunk róla azzal a várakozással, hogy többé nem birtokoljuk; de a rabszolga vagy
bérlő cselekedete által szerzett birtok nem vész el, hacsak más nem sajátította ki a tulajdont;
és ez akár a tudtunk nélkül is megtörténhet. Van még egy másik megkülönböztetés is, amely a
birtokvesztésre vonatkozik, mivel a téli és nyári üdülőhelyek birtoklása puszta szándékkal
marad meg,
215. Ugyanaz, Definíciók, II. könyv.
Bár nem hagyunk ott rabszolgát vagy bérlőt, amikor távozunk.
216. Ugyanaz, Kérdések, XXIII. könyv.
Még akkor is, ha egy másik személy azzal a szándékkal lépett be az ingatlanba, hogy azt
birtokba vegye, a korábbi birtokos mindaddig megtartja a birtokot, amíg nem tud arról, hogy
azt egy másik személy vette el. Mert ahogyan egy kötelem kötelezettsége ugyanúgy
feloldódik, ahogyan azt megkötötték, úgy, ha a birtoklás kizárólag szándékból történik, azt
nem szabad elvenni senki tudta nélkül.
217. Ugyanaz, Kérdések, XXVI. könyv.
Ha Ön úgy dönt, hogy nem adja vissza az Önnél letétbe helyezett vagy kölcsönbe kapott
ingóságokat, akkor a másik fél az ítélkezési gyakorlat szerint azonnal elveszíti a birtoklást,
még akkor is, ha nem tudott az Ön szándékáról. Ennek az az oka, hogy amennyiben az
ingóságok gondozását elhanyagolják vagy elhagyják, még akkor is, ha azt senki más nem
sajátítja ki, a korábbi birtoklás általában sérül. Ezt Nerva fia, Nerva állapította meg az
Usucaptionról szóló könyveiben. Azt is mondja, hogy más az eset, ha nem volt megfelelő
gondoskodás, ha egy rabszolgát kölcsönadtak; mert a birtoklás csak addig marad fenn, amíg
más nem ragadja meg, vagyis azért, mert a rabszolga megtarthatja a birtokot gazdája számára,
ha az a szándéka, hogy visszatérjen hozzá; és ugyanígy más vagyontárgyak birtokába is
juthatunk az ő közvetítésével. Ezért az olyan tárgyak birtoklása, amelyek értelemmel vagy
élettel nem rendelkeznek, azonnal elvész, de a rabszolgáké megmarad, ha megvan bennük a
visszatérés szándéka.
218. Ugyanaz, Vélemények, X. könyv.
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Egy bizonyos férfi egy földterületet adományozott a hozzá tartozó rabszolgákkal együtt, és
egy levélben kijelentette, hogy átadta a birtokot. Ha az egyik adományozott rabszolga annak a
kezébe kerül, aki a házat kapta, és azután visszakerül a földhöz, akkor úgy döntöttek, hogy a
föld és a többi rabszolga birtoklását a fent említettek révén szerezték meg.
219. Ugyanaz, Definíciók, II. könyv.
A birtokot akkor szerezhetem meg egy rabszolga révén, akin haszonélvezettel rendelkezem,
ha ez az én tulajdonom vagy a rabszolga szolgáltatásai révén történik; mert ez utóbbit
természetesen a haszonélvező birtokolja, és a birtoklás sok mindent kölcsönöz a törvénytől.
220. Azok, akik mások irányítása alatt állnak, birtokolhatják a peculiumukhoz tartozó
tulajdont, de nem birtokolhatják azt; azon oknál fogva, hogy a birtoklás nemcsak ténykérdés,
hanem jogkérdés is.
221. Bár a megbízott útján történő birtokbavétel a megbízó tudta nélkül is történhet, a
birtokbavétel csak annak javára történhet, aki tud a birtokbavételről; a megbízott
hozzájárulása nélkül azonban a megbízó nem jogosult az eladóval szemben a kilakoltatás
iránti keresetre, de a megbízott megbízás alapján kényszeríthető a kereset benyújtására.
222. Hermogenianus, Epitoméi a jogról, V. könyv.
Sem birtoklás, sem tulajdonjog, sem bármi más nem szerezhető meg azáltal, hogy valaki, akit
arra vettem rá, hogy tévesen a fiamat az irányításom alatt álló fiamnak tekintse, használja a
tulajdonomat.
223. Birtokot szerezhet számunkra egy szökött rabszolga, ha nem vette birtokba más, és nem
hiszi, hogy szabad.
224. Javolenus, Labeo utolsó műveiről, V. könyv.
Labeo azt mondja, hogy bizonyos dolgok birtokát szándékkal is megszerezhetjük; például, ha
veszek egy halom fát, és az eladó utasít, hogy távolítsam el, akkor úgy tekintik, hogy az
átkerült hozzám, amint őrzőt állítok rá. Ugyanez a szabály vonatkozik a bor adásvételére is,
amikor az összes korsó együtt van. De - mondja - nézzük meg, hogy ez tényleges átadásnak
minősül-e, mert nem mindegy, hogy én rendelem-e el, hogy a vagyon őrzését nekem vagy
másnak adják át. Úgy gondolom, hogy ebben az esetben az a kérdés, hogy még ha a fakupacot
vagy a korsókat nem is kezelték ténylegesen, akkor is úgy kell tekinteni, hogy azokat átadták.
Nem látom, hogy bármi különbség lenne abban, hogy én magam veszem-e át a fakupacot,
vagy valaki más teszi ezt az én utasításomra. Mindkét esetben a szándék jellege alapján kell
eldönteni, hogy a birtokba vétel megtörtént-e vagy sem.
225. Venuleius, Interdicts, I. könyv.
A birtoklás és a haszonélvezet jogcímeit nem szabad összekeverni, ahogyan a birtoklás és a
tulajdonjog sem keveredhet össze. Ugyanis a birtoklás megakadályozható, ha a használat és a
haszonélvezet másé, és az egyik személy haszonélvezete sem számítható el, ha egy másik
személy birtokolja az ingatlant.
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226. Egyértelmű, hogy ha valakinek megtiltják az építkezést, akkor a birtoklás is tilos.
227. A tulajdon birtokba adásának egyik módszere az, hogy megtiltják, hogy erőszakot
tanúsítsanak vele szemben, amikor a tulajdonba lép. A bíró ugyanis elrendeli, hogy az
ellenérdekű fél azonnal adja át és mondjon le a birtoklásról, ami sokkal határozottabb, mintha
pusztán a visszaszolgáltatásra kötelezné.
228. Ugyanaz, Interdicts, V. könyv.
A hibás birtoklás általában csak idegenekkel szemben előnyös.

3. cím. A vénymegszakításról és az usukaptációról
229. Gaius, A tartományi ediktumról, XXI. könyv.
Az uzsorát a közjó érdekében vezették be, különösen azért, hogy bizonyos ingatlanok
tulajdonjoga ne maradjon hosszú ideig, sőt szinte örökre meghatározatlan; mivel a
tulajdonosoknak elegendő időt biztosítanak arra, hogy a tulajdonuk után érdeklődjenek.
230. Paulus, Az ediktumról, LIV. könyv.
A bitorlás a bitorlás megszakítása. A szónokok az usukapsziót gyakori használatnak nevezik.
231. Modestinus, Pandects, V. könyv.
A haszonélvezeti jog a tulajdonjog hozzáadása a törvényben előírt ideig tartó folyamatos
birtoklás révén.
232. Paulus, Az ediktumról, LIV. könyv.
A következő helyen az uzsorakölcsönzésről kell beszélnünk; és eközben szabályos sorrendben
kell haladnunk, és meg kell vizsgálnunk, hogy ki szerezhet tulajdont uzsorakölcsönzéssel,
milyen tulajdont lehet ily módon megszerezni, és milyen időre van szükség.
233. A családfő szerezhet haszonélvezettel; az apai felügyelet alatt álló fiú is szerezhet; és ez
különösen igaz abban az esetben, ha katonaként a katonai szolgálat során szerzett
vagyontárgyakat szerezheti meg haszonélvezettel.
234. A gyámság alatt álló személy akkor szerezhet tulajdont haszonélvezettel, ha azt a gyámja
hozzájárulásával veszi birtokba. Ha a gyámja beleegyezése nélkül veszi birtokba a
vagyontárgyat, de ennek ellenére szándékában áll, akkor azt mondjuk, hogy a vagyontárgyat
haszonélvezettel szerezheti meg.
235. Az elmebeteg személy, aki birtokba veszi az ingatlant, mielőtt az elmebetegsége
megjelenik, haszonélvezettel szerzi meg az ingatlant; de az ilyen személy csak akkor
szerezheti meg azt ilyen módon, ha olyan jogcímen van birtokában, amely révén
haszonélvezetet eredményezhet.
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236. A rabszolga nem lehet örökösként birtokos.
237. Ha a termények, a rabszolgák gyermekei és a nyájak gyarapodása nem az elhunyté volt,
akkor azokat haszonélvezettel lehet megszerezni.
238. Az atinai törvény kimondja, hogy az ellopott vagyontárgyakat nem lehet
haszonélvezettel megszerezni, hacsak nem adják vissza annak a személynek a birtokába,
akitől ellopták; és ezt úgy kell érteni, hogy a tulajdonosnak kell visszaadni, és nem annak,
akitől titokban elvették. Ezért ha a tulajdont egy olyan hitelezőtől lopják el, akinek
kölcsönadták vagy zálogba adták, vissza kell adni a tulajdonosnak.
239. Labeo azt is mondja, hogy ha a rabszolgám peculiumát a tudtom nélkül ellopják, és ő
később visszaszerzi azt, akkor azt úgy kell tekinteni, hogy visszaszereztem. Pontosabb azt
mondani, hogy feltéve, hogy tudomásom volt arról, hogy a tulajdon visszakerült hozzám.
Ugyanis nem elegendő, hogy a rabszolga pusztán visszaszerezte a tudtom nélkül elveszett
vagyontárgyat, hanem azt is akarnom kellett, hogy az a peculiumának részét képezze, mert ha
ezt nem kívántam, akkor szükséges lesz, hogy tényleges hatalmamba kerítsem azt.
240. Ezért, ha a rabszolgám ellop tőlem valamit, és azután visszaadja a tárgyat a helyére,
akkor azt az uszítással úgy lehet megszerezni, mintha visszakerült volna a birtokomba, mintha
nem tudtam volna, hogy ellopták; mert ha tudtam volna, akkor megköveteljük, hogy tudjam,
hogy visszakerült hozzám.
241. Sőt, ha a rabszolga a peculium részeként megtartja ugyanazt a tulajdont, amelyet
ellopott, nem tekinthető úgy, hogy az visszakerült hozzám (ahogy Pomponius állítja), hacsak
nem birtoklom azt ugyanúgy, mint az ellopás előtt; vagy ha, amikor megtudtam, hogy
elvették, beleegyeztem, hogy a rabszolga a peculiumába vegye.
242. Labeo azt mondja, hogy ha bármilyen vagyontárgyat letétbe helyezek nálad, és te
nyereségvágyból eladod, majd megbánva, visszavásárolod, és ugyanabban az állapotban
tartod meg, amelyben korábban volt, akár tudatlan vagyok az ügyletről, akár tudok róla, úgy
kell tekinteni, hogy az visszaszállt a birtokomba, Proculus véleménye szerint, ami helyes.
243. Ha egy gyámolt tulajdonát ellopják, elegendőnek kell tekinteni, ha a gyámja tudott arról,
hogy azt a gyámolt házába visszavitték. Elmebeteg személy esetében elegendő, ha gondnoka
tudott arról, hogy a vagyontárgyat visszaszolgáltatták.
244. A vagyontárgyat akkor kell úgy tekinteni, hogy az a tulajdonos birtokába visszakerült, ha
az úgy kerül ismét birtokába, hogy nem lehet megfosztani tőle. Ezt ugyanúgy kell tenni,
mintha a tulajdon az övé lenne; mert ha megveszek egy tárgyat, anélkül, hogy tudnám, hogy
azt tőlem ellopták, nem tekinthető úgy, hogy az visszaszállt a birtokomba.
245. Még akkor is, ha pert indítok a tőlem ellopott tulajdon visszaszerzése érdekében, és
elfogadom annak az összegnek a kifizetését, amelyre a bíróságon felbecsülték, akkor is
megszerezhető haszonélvezettel, még akkor is, ha nem szereztem tényleges birtokba.
246. Ugyanez a szabály akkor is érvényes, ha a lopott vagyontárgyat az én hozzájárulásommal
adták át másnak.
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247. Az örökös, aki az elhunyt jogaiba lép, nem szerezheti meg haszonélvezettel azt a
rabszolganőt, akinek az anyját ellopták, és az elhunyt vagyona között találták, feltéve, hogy az
elhunyt nem tudott erről a tényről, ha a nő a birtokában lévő gyermekét fogantatta és hozta
világra.
248. Ha a rabszolgám ellop egy rabszolganőt, és a szabadságáért cserébe nekem adja,
felmerül a kérdés, hogy megszerezhetem-e haszonélvezettel az említett rabszolganő
gyermekét, aki a birtokomban fogant. Sabinus és Cassius szerint nem tehetem meg, mert a
rabszolga által szerzett jogtalan birtoklás a gazdáját károsítaná; és ez helyes.
249. Ha azonban valaki nekem ad egy rabszolganőt, akit elloptak, hogy rávegyen a
rabszolgámtól való megszabadulásra, és a rabszolganő megfogan és gyermeket szül, amíg a
birtokomban van, nem szerezhetem meg a gyermeket uzsorakölcsönzéssel. Ugyanez a szabály
vonatkozik arra az esetre is, ha valaki az említett rabszolganőt cserébe, fizetségként vagy
ajándékba adja nekem.
250. Ha a vevő a gyermek születése előtt megállapítja, hogy a rabszolganő másé, akkor azt
mondjuk, hogy nem szerezheti meg a gyermeket haszonbérlet útján, de megteheti, ha nem
tudott erről. Ha azonban megtudja, hogy a nő máshoz tartozik, amikor már megkezdte a
gyermek usukopció útján való megszerzését; akkor az usukopció kezdetét kell figyelembe
vennünk, ahogyan a megvásárolt tulajdon esetében már döntöttünk.
251. Ha a lopott juhokat a tolvaj birtokában nyírták meg, a gyapjú nem szerezhető meg
haszonbérlet útján. A jóhiszemű felvásárló esetében azonban más a szabály, mivel itt nincs
szükség haszonélvezetre, mivel a gyapjú olyan haszon, amely azonnal a felvásárlót illeti meg.
Ugyanez a szabály vonatkozik a bárányokra is, ha azokkal már rendelkeztek. Ez igaz.
252. Ha lopott gyapjúból készítünk egy ruhadarabot, akkor a jobb vélemény szerint az eredeti
anyagot kell figyelembe vennünk, és ezért a ruhadarab lopott tulajdon.
253. Ha az adós ellop valamit, amit zálogba adott, és azt eladja, Cassius szerint azt
haszonélvezettel lehet megszerezni, mert úgy tekintik, hogy az a zálogba adó tulajdonos
birtokába került, bár ellene lopás miatt lehet keresetet indítani. Úgy gondolom, hogy ez a
vélemény tökéletesen helyes.
254. Ha erőszakkal megfosztasz engem a föld birtokától, és te magad nem veszed birtokba,
hanem Titius, aki azt lakatlanul találja, akkor ő megszerezheti azt haszonbérlet útján, az idő
múlásával, mert bár igaz, hogy az erőszakra alapított tilalom megáll, mert engem erőszakkal
kitaszítottak; mégsem igaz, hogy Titius erőszakkal szerezte meg a birtokot.
255. De ha rosszhiszeműen birtokolt földből kiűznek, és eladják, azt nem lehet
haszonbitorlással megszerezni, mert igaz ugyan, hogy a birtokot erőszakkal szerezték meg, de
ezt nem a tulajdonos tette.
256. Ugyanezt a szabályt kell alkalmazni arra az esetre is, amikor valaki örökösként kitaszított
egy birtokos személyt, bár tudta, hogy a földterület egy birtok részét képezi.
257. Ha egy ember tudatosan elűz egy másikat, aki jóhiszeműen birtokolja a más tulajdonában
lévő földet, nem szerezheti meg azt haszonbitorlással, mert erőszakkal szerezte meg a
birtokot.
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258. Cassius szerint, ha a föld tulajdonosa erőszakkal elűzi a birtokos felet, a földet nem
tekintik úgy, hogy az ismét az ő ellenőrzése alá került, mivel az, akit elűztek, erőszakon
alapuló tilalom útján visszaszerezheti a birtokot.
259. Ha van egy útjogom az Ön földjén keresztül, és Ön erőszakkal megakadályozza, hogy
használjam azt, akkor elveszítem az útjogot azáltal, hogy hosszú ideig nem használom azt,
mert a testetlen jog nem tekinthető birtokba vehetőnek; és senki sem mondható, hogy ilyen
módon megfosztanak egy útjogtól, vagyis egy egyszerű szolgalomtól.
260. Hasonlóképpen, ha Ön birtokba vesz egy üres földterületet, és ezt követően
megakadályozza, hogy a tulajdonos belépjen arra, nem tekinthető úgy, hogy Ön erőszakkal
birtokba vette az ingatlant.
261. Igaz, hogy a szolgalom feloldását usukaptációval lehet megszerezni, mert a skriboniai
törvény, amely a szolgalmat létrehozta, tiltotta az usukaptációt; de nem ad feloldást, ha a
szolgalom már megszűnt. Ha tehát tartozom egy szolgalommal, például azzal, amely
megakadályozza, hogy magasabbra építsem a házamat, és azt az előírt ideig magasabbra
építve tartom, a szolgalom megszűnik.
262. Gaius, A tartományi ediktumról, XXI. könyv.
A birtoklás természetesen megszakad, ha valakit erőszakkal megfosztanak tőle, vagy ha a
tulajdont ellopják tőle; ebben az esetben a birtoklás nemcsak arra nézve szakad meg, aki a
tulajdont ellopta, hanem mindenki másra nézve is. Ilyen körülmények között az sem számít,
hogy az, aki a jogszerű birtokba jutott, a tulajdon tulajdonosa-e vagy sem. Az sem lényeges,
hogy a kérdéses személy a tulajdont tulajdonosként birtokolja-e, vagy csupán azért, hogy
hasznot húzzon belőle.
263. Ulpianus, Az ediktumról, XI. könyv.
Az usucaption esetében az időt nem pillanatról pillanatra számoljuk, hanem a teljes utolsó
receptnapot számoljuk.
264. Ugyanő, A Sabinusról, XXVII. könyv.
Ezért aki január kalendája napjának hatodik órájában kezdi meg a birtoklást, az a január
kalendáját megelőző éjszaka hatodik órájában fejezi be az usukaptiont.
265. Paulus, Az ediktumról, XII. könyv.
Labeo és Neratius úgy vélték, hogy minden vagyon, amelyet a rabszolgák peculiumként
szereztek, usucaption útján megszerezhető, mivel azt a tulajdonosok ily módon szerezték
meg, akár a tulajdonosok tudta nélkül is. Julianus ugyanezt mondja.
266. Pedius azt mondja, hogy az, aki nem tud valamit a saját nevében haszonélvezettel
megszerezni, nem szerezheti meg azt a rabszolgája által.
267. Gaius, A tartományi ediktumról, IV. könyv.
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A testi javak különösen a haszonélvezeti jog hatálya alá tartoznak, kivéve a szent és szentelt
dolgokat, valamint azokat, amelyek a római nép és a városok, valamint a szabad személyek
köztulajdonát képezik.
268. Ulpianus, Az ediktumról, XVI. könyv.
Ha egy másik tulajdonát jóhiszeműen vásárolták meg, a haszonélvezeti jog fennállása
érdekében felmerül a kérdés, hogy a jóhiszeműség megőrzése érdekében a haszonélvezeti
jognak a vásárlás kezdetétől vagy az átadás időpontjától kell-e kezdődnie. Sabinus és Cassius
véleményét fogadták el, miszerint az átadás időpontjától kezdődik.
269. Gyakorlatunk szerint a szolgalmi jogokat önmagukban soha nem lehet haszonbérlet útján
megszerezni, de ez a szolgalmi jog az épületekkel együtt, amelyekre a szolgalmi jogokat
kivetették, megtehető.
270. Scaevola a Kérdések tizenegyedik könyvében azt mondja, hogy Marcellus úgy vélte,
hogy ha egy tehén a tolvaj vagy az örököse birtokában fogan, és az örökös birtokában szül,
akkor az anyjától elválasztott borjút az örökös nem szerezheti meg uzsorakapkodással; mint
ahogy azt is mondja, hogy ez nem történhet meg egy rabszolganő gyermekével. Scaevola
azonban azt állítja, hogy szerinte a gyermek uzsorakölcsönzéssel megszerezhető, mert nem
képezi a lopott vagyon részét. Ha azonban mégis annak részét képezné, akkor
uzsorakölcsönzéssel megszerezhető, ha a jóhiszemű vevő birtokában született.
271. Paulus, Az ediktumról, XIX. könyv.
Sem a rabszolga, sem az ellenség hatalmában lévő gazda nem szerezhet birtokot a rabszolgája
közvetítésével.
272. Ugyanő, Az ediktumról, XXI. könyv.
Ha olyasvalakitől vásárolsz ingatlant, akitől a prétor megtiltotta, hogy elidegenítse azt, és
ennek tudatában vagy, nem szerezheted meg haszonélvezettel.
273. Ugyanő, Plautiusról, V. könyv.
Nem szerezhetünk haszonélvezettel zálogba vett tulajdont, mert azt más nevében birtokoljuk.
274. Úgy döntöttek, hogy aki jóhiszeműen vásárolt ingatlant egy elmebeteg személytől, az
uzsorakölcsönnel szerezheti meg azt.
275. Ha utasítom Önt, hogy vásároljon egy földterületet, akkor azt haszonélvezeti joggal
megszerezheti, miután az Ön részére emiatt átadták, bár nem tekinthető úgy, hogy Ön
birtokolja azt, mivel az a tény, hogy megbízási perrel tartozik, nem jelent különbséget.
276. Ugyanő, Plautiusról, XIII. könyv.
Az az idő, amely alatt az eladó az eladás előtt birtokolta az ingatlant, előnyös a vevő számára,
mert ha az eladó ezt követően jutott birtokba, az nem jelent előnyt a vevő számára.
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277. A hagyatékba adott vagyontárgyak tekintetében az örökhagyó az örökössel azonos
helyzetben van, amennyiben az örökhagyó által birtokolt vagyontárgyakra vonatkozó
előnyökről van szó.
278. Ugyanő, Plautiusról, XV. könyv.
Ha egy személy, aki a birtokot mint vevő birtokolta, az ellenség fogságába esik, mielőtt az
uzsorakölcsönzés megtörtént volna, nézzük meg, hogy örököse részesül-e valamilyen
előnyben az uzsorakölcsönzésből, mert az megszakad; és ha visszatérésekor nem származik
belőle előnye, hogyan származhatna haszna az örökösének ? Az azonban igaz, hogy megszűnt
a tulajdon birtoklása, és ezért a postliminium joga nem fog neki olyan mértékben kedvezni,
hogy azt úgy tekinthetjük, mintha azt az usucaption révén szerezte volna meg. Ha egy olyan
személy rabszolgája, aki az ellenség hatalmában volt, tulajdont vásárolna, Julianus azt
mondja, hogy az usukaptionja függőben marad; mert ha a tulajdonos visszatér, az usukaptiont
úgy értelmezik, hogy az megtörtént. Ha azonban a tulajdonos az ellenség kezénél meghal,
kétséges lehet, hogy a Cornelius-törvény értelmében a tulajdon az utódait illeti-e meg.
Marcellus úgy véli, hogy a jogi fikció tágabb alkalmazásra is alkalmas, mivel annak, aki a
postliminium joga alapján tért vissza, jobb joga van a rabszolgái által szerzett dolgokhoz, mint
azokhoz, amelyeket ő maga szerzett, vagy amelyeket rabszolgái révén birtokolt, mielőtt az
ellenség fogságába került; mivel egyes esetekben úgy döntöttek, hogy a birtok a személy
helyébe lép, és ezért a hadifoglyok örököseire száll az usukaption joga.
279. Ha egy rabszolga, akinek a birtokában vagyok, megszökik, és szabadnak adja ki magát,
úgy tekintik, hogy még mindig a gazdája birtokában van. Ezt azonban úgy kell érteni, hogy ez
akkor is érvényes, ha, ha elfogják, nem hajlandó a bíróság előtt azt állítani, hogy szabad; mert
ha kész erre, akkor nem tekinthető úgy, hogy gazdája birtokában van, akivel szemben
ellenfélként fog megjelenni.
280. Ha egy jóhiszemű birtokos, miután a birtokát a haszonélvezethez szükséges idő lejárta
előtt elvesztette, megállapítja, hogy az másé, és másodszor is birtokba veszi, nem szerezheti
meg azt haszonélvezettel, mert a második birtoklás kezdete hibás.
281. Ha a minket megillető vagyontárgyat végrendelet vagy kikötés alapján adják át nekünk,
figyelembe kell vennünk az átadás időpontját, mert a vagyontárgyat akkor is lehet kikötés
tárgyává tenni, ha az nem az ígérő tulajdona.
282. Javolenus, Plautiusról, IV. könyv.
Amikor egy zálogba adott rabszolga előállítása iránt indítanak pert, az eljárást a hitelező ellen
kell megindítani, nem pedig az adós ellen, mivel az, aki a rabszolgát zálogba adta, csak
haszonélvezeti joggal rendelkezik vele. Minden más tekintetben azonban az birtokolja a
tulajdont, aki azt kapja, és ez olyan mértékben igaz, hogy annak a birtoklása is ide sorolható,
aki zálogba adta a tulajdont.
283. Marcellus, Digest, XVII. könyv.
Ha egy felosztási ügyben tévedésből hozott ítélet alapján kezdem birtokba venni a birtokot,
amely mások közös tulajdonban lévőnek vélt földjére vonatkozik, akkor az említett földet
hosszú ideig tartó birtoklással szerezhetem meg.
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284. Modestinus, Szabályok, V. könyv.
Bár a haszonélvezeti jog nem jelent előnyt a kincstárral szemben, mégis úgy határoztak, hogy
amennyiben a kincstárnak még nem jelentették be a tulajdonos nélküli ingatlant, és
megjelenik egy olyan vevő, aki az említett ingatlan részét képező földet vásárolt, jogszerűen
megszerezheti azt hosszú ideig tartó birtoklással.
285. Javolenus, Episztolák, I. könyv.
Ha Ön egy rabszolgát vásárol azzal a megállapodással, hogy ha valamilyen feltétel teljesül, az
adásvétel érvénytelen lesz, és a rabszolgát átadják Önnek, és a feltétel teljesülése utólag
érvényteleníti az ügyletet, úgy gondolom, hogy az az idő, amely alatt a rabszolga a vevő
birtokában volt, az eladó javára kell, hogy váljon, mert az ilyen jellegű adásvétel hasonlít a
tulajdon visszaszolgáltatására vonatkozó tilalmi záradékhoz, amelyet adásvételi
szerződésekbe vezetnek be; és ilyen esetben nincs kétségem afelől, hogy az az idő, amíg a
vevő birtokolta a tulajdonjogot, az eladó javára válik, mivel - helyesen szólva - nem történt
adásvétel.
286. Ugyanez, Episztolák, IV. könyv.
Az örökhagyó birtoklásából az örökösnek akkor származik haszna, ha időközben senki más
nem birtokolta.
287. Ugyanaz, Episztolák, VI. könyv.
Földet béreltem egy férfinak, akivel szemben elévülésen alapuló igényemet akartam
érvényesíteni, mint örökös. Kérdezem, hogy ön szerint van-e ennek a bérleti szerződésnek
bármilyen ereje vagy hatása? Ha úgy gondolja, hogy nincs hatása, úgy gondolja-e, hogy az
említett földterület haszonélvezeti joga mindazonáltal továbbra is fennmarad? Azt is
kérdezem, hogy ha eladnám a földet, mi a véleménye az imént felvetett pontokról? A válasz
az volt, hogy ha az, aki mint örökös birtokolja a földet, bérbe adta azt a tulajdonosnak, akkor a
bérleti szerződés semmis, mert a tulajdonos a saját földjét bérelte. Ebből következik, hogy a
bérbeadó nem tartja meg a birtokot, és a hosszú birtokláson alapuló elévülés nem marad fenn.
Ugyanez a jogi szabály vonatkozik az adásvételre is, mert a bérlethez hasonlóan a saját
tulajdon megvásárlása is semmis.
288. Ugyanez, Episztolák, VII. könyv.
Az örökös és a hagyaték, bár két különböző nevet viselnek, mégis egy személynek
tekintendők.
289. Ugyanez, Episztolák, IX. könyv.
Nem hiszem, hogy aki házat vásárolt, az birtokolja a házon kívül bármit is. Ha ugyanis úgy
tekintjük, hogy birtokolja a különböző dolgokat, amelyekből a ház épült, akkor nem birtokolja
magát a házat; mivel miután az anyagokat, amelyekből a ház áll, szétválasztották, nem lehet
úgy értelmezni, hogy azok az egész házat képviselik. Tegyük hozzá, ha valaki azt mondaná,
hogy a különálló anyagok, amelyekből a ház állt, birtokoltatnak, akkor azt kell állítani, hogy a
házat alkotó ingóságok elidegenítésének lesz alapja az erre a célra meghatározott idő alatt, és
hogy hosszabb időre lesz szükség ahhoz, hogy a földet, amelyen a ház áll, haszonélvezettel
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megszerezzék. Ez abszurd, és semmiképpen sincs összhangban a polgári joggal, hogy
ugyanazt a dolgot különböző időpontokban kell haszonélvezettel megszerezni; mint például,
mivel egy ház két különböző dologból áll, a talajból és abból, amit ráépítettek, hogy ezek
együttesen megváltoztassák az összes ingatlan hosszú távú birtoklással történő
haszonélvezetére megállapított időt.
290. Ha Önt bírósági úton megfosztják a házának részét képező oszloptól, úgy gondolom,
hogy jogosult lesz az eladóval szembeni vételi perre, és így az egész ingatlant birtokba veheti.
291. Ha azonban a házat lebontották annak érdekében, hogy az ingóságot teljes egészében
haszonélvezettel megszerezhesse, ha az erre a célra előírt ideig birtokában volt, az az idő,
amely alatt az épületet alkotta, nem számítható el jogszerűen; mivel, ahogyan nem volt
birtokában egyedül és az épülettől függetlenül az anyagoknak, úgy, miután a házat
lebontották, nem birtokolhatja külön és külön az anyagokat, amelyekből az épült; és az sem
állítható, hogy ugyanazt az ingatlant egyszerre birtokolta, mint ingatlant és személyi tulajdont.
292. Pomponius, Quintus Muciusról, XXIV. könyv.
Ha a törvény tiltja a haszonélvezetet, a birtokos jóhiszeműsége nem jelent számára előnyt.
293. Néha a haszonélvezeti jog az örökös számára akkor is előnyt jelent, ha azt nem az
elhunyt kezdte el szerezni: például ha a hibát, amely nem a személyből, hanem magából a
vagyonból ered, orvosolták. A vagyonból ered, például ha az megszűnt a kincstár
tulajdonában lenni, vagy ha a birtokába lopás vagy erőszak útján került.
294. Licinius Rufinus, Szabályok, I. könyv.
Az elsajátítás nem történhet birtoklás nélkül.
295. Ulpianus, Sabinusról, XXIX. könyv.
Egy épület soha nem szerezhető meg az idő múlásával külön a földtől, amelyen áll.
296. Ugyanő, Sabinusról, XXXI. könyv.
Celsus a Harmincnegyedik könyvben azt mondja, hogy tévednek azok, akik azt hiszik, hogy
bárki, aki jóhiszeműen jutott birtokába egy vagyonnak, usukaptációval sajátjaként szerezheti
meg azt; és hogy mindegy, hogy megvásárolta-e, vagy neki adták, feltéve, hogy úgy gondolja,
hogy azt tőle vásárolták, vagy neki adták, mert az usukaptáció nem vonatkozik a hagyatékra,
ajándékra vagy hozományra, ha nincs ajándékozás, hozomány vagy hagyaték. Ugyanez a
szabály alkalmazandó a bírósági értékbecslés esetében is, mivel ha a fél nem egyezett bele az
értékbecslésbe, akkor nem szerezheti meg az ingatlant usucaption útján.
297. Pomponius, Sabinusról, XVII. könyv.
Megállapítást nyert, hogy ha a vagyontárgyat egy elmebeteg vagy egy csecsemő
rabszolgájának adják át, ez utóbbi a rabszolgán keresztül uzsorakölcsönzés útján juthat hozzá.
298. Ugyanő, A Sabinusról, XXII. könyv.
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Ha én vagyok egy birtok egyedüli örököse, de úgy vélem, hogy te örököse vagy a birtok
felének, és a birtok felét átadom neked, akkor nagyon valószínű, hogy nem szerezheted meg a
birtokot haszonélvezettel, mert ami egy örökös birtokában van, azt más, mint örökös, nem
szerezheti meg ilyen módon; és nincs más alapod a birtoklásra. Ez csak akkor igaz, ha
egyezség alapján történik. Úgy véljük, hogy ugyanez a szabály érvényes, ha Ön azt hiszi,
hogy Ön az örökös; mert ebben az esetben a valódi örökös birtoklása megakadályozza, hogy
Ön haszonélvezettel megszerezze az ingatlant.
299. Ugyanő, A Sabinusról, XXX. könyv.
A kérdés az, hogy a különböző dolgok keveredése megszakítja-e az egyes dolgokra való
hivatkozással megkezdett usukaptációt. Háromféle dolgot lehet szétválasztani; először is
azokat, amelyek egy azonos természetű anyagban foglaltatnak, amelyeket a görögök
hynwmenon-nak neveztek, vagyis egyesítettnek, mint egy rabszolga, egy darab fa, egy kő és
más ilyen jellegű javak. Másodszor, azok a dolgok, amelyek érintkezéssel kapcsolódnak
össze, vagyis amelyek összetartoznak, és összekapcsolódnak, mint egy ház, egy hajó, egy
szekrény. Harmadszor, olyanok, amelyek különálló tárgyakból állnak, mint a különböző
testek, amelyek nem egyesülnek, hanem egyetlen elnevezés alá tartoznak, például egy nép,
egy légió, egy nyáj. Ezek közül az első használatára vonatkozóan nem merülhet fel kérdés, de
a második és a harmadik esetében kétségek merülnek fel.
300. Labeo az Epistolák könyvében azt mondja, hogy ha valaki, akinek csak tíz napja maradt
arra, hogy megszerezze a csempék vagy oszlopok haszonélvezetét, azokat egy ház építéséhez
használja fel, akkor is jogosult lesz rájuk haszonélvezet útján, ha a ház birtokában van. Milyen
eljárást kell követni abban az esetben, ha a tárgyak nem kapcsolódnak a talajhoz, hanem ingó
vagyontárgyak maradnak, mint a gyűrűbe foglalt drágakő? Ebben az esetben igaz, hogy mind
az arany, mind a drágakő birtokában van, és haszonélvezettel megszerezhető, ha mindkettő
birtokában továbbra is fennáll.
301. Vegyük figyelembe a dolgok harmadik osztályát. Egy egész nyájat nem úgy
szerezhetünk meg a használat révén, mint a különálló tárgyakat, vagy mint az egyesített
tárgyakat. Mit kell tehát tenni? Bár a nyáj természete az, hogy új állatok hozzáadásával
továbbra is fennmarad, az uszítás mégis nem történhet a nyáj egészére nézve, hanem ugyanazt
a szabályt követi, mint a birtoklás, amely az azt alkotó különálló egyedekre vonatkozik. Ha
ugyanis más állatokat vásárolnak és keverednek a nyájhoz annak gyarapítása céljából, az
utóbbiak birtoklással való tulajdonjoga nem változik; így ha a nyáj fennmaradó része az
enyém, a megvásárolt juhok is az enyémek; de ez utóbbiak mindegyike a maga
tulajdonjogával marad birtokomban, így ha a nyájba foglaltak közül valamelyiket ellopták, azt
usukaptációval nem lehet megszerezni.
302. Paulus, Sabinusról, XXXII. könyv.
Használatbavétel esetén a jogban való tévedés soha nem kedvez a birtokosnak. Ezért mondja
Proculus, hogy ha a gyám tévedésből nem ad felhatalmazást gyámjának az adásvétel
megkezdésekor vagy annak megkötése után hosszú időn keresztül, hogy azt megtegye, akkor
nem lesz alapja a haszonélvezetnek, mert joghiba áll fenn.
303. Az ingóságok haszonélvezete esetén az időt folyamatosan számítják.
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304. A rabszolga, még ha szabad is, semmit sem birtokol, és más sem birtokol semmit általa.
Ha azonban más nevében szerez birtokot, miközben szabad, akkor annak a javára szerzi meg
a tulajdont, akinek a nevében megszerezte.
305. Ha a rabszolgám vagy a fiam valamit az én nevemben vagy a peculiumának részeként
birtokol, úgy, hogy én nem tudok róla, hogy birtoklom, sőt még arról sem, hogy jogom van
azt usucaption útján megszerezni, és ő elmebeteg lesz, akkor úgy kell érteni, hogy a tulajdon
ugyanabban az állapotban marad, és hogy én továbbra is birtoklom azt, és jogom van az
usucaptionra, ahogyan ezek a jogok a mi javunkra akkor is fennmaradnak, amikor a felek
alszanak. Ugyanezt a szabályt kell mondanunk a bérlő vagy bérlő esetére is, akin keresztül
birtokot szerzünk.
306. Ha valaki erőszakkal, titokban vagy bizonytalan jogcímen szerzett birtokot, és később
elmebeteggé válik, a birtoklás és a jogcím változatlanul fennmarad az elmebeteg által
bizonytalanul birtokolt vagyon tekintetében; mint ahogyan az elmebeteg nevében is
jogszerűen indíthatunk pereket a birtoklás megszerzése iránti kereset és a birtokba vétel iránti
tiltás révén azon birtoklás miatt, amelyet ő maga szerzett, mielőtt az esze megromlott, vagy
amelyet más által szerzett, miután az elmebetegség megkezdődött.
307. A hagyaték elfogadása előtt vagy után eltelt idő a haszonélvezeti joggal rendelkező
örökös javára válik.
308. Julianus azt mondja, hogy ha az elhunyt vásárolt, és az örökös úgy gondolja, hogy
adományként került a birtokába, akkor a tárgyat haszonélvezettel szerezheti meg.
309. Pomponius, Sabinusról, XXXII. könyv.
Ha a tolvaj megvásárolja a lopott vagyontárgyat a tulajdonostól, és úgy tartja azt, mintha azt
neki adták volna át, akkor megszűnik úgy birtokolni, mintha lopott lenne, és sajátjaként kezdi
birtokolni.
310. Ha valaki úgy gondolja, hogy nem jogosult jogszerűen uzsorakölcsönnel megszerezni a
birtokában lévő tulajdont, akkor azt kell mondani, hogy még ha téved is, nem tud hasznot
húzni az uzsorakölcsönből; vagy azért, mert nem tekinthető jóhiszemű birtokosnak, vagy
azért, mert az uzsorakölcsön nem jár előnnyel, ha jogban való tévedés áll fenn.
311. Senki sem birtokolhat olyan részt semmiből, amelynek mennyisége bizonytalan. Ezért,
ha több személynek van földje, és mindegyikük nem tudja, hogy mekkora a részesedése,
Labeo azt mondja, hogy szigorúan véve egyiküknek sincs birtoklása.
312. Julianus, Digest, XLIV. könyv.
Nemcsak a jóhiszemű vásárlók, hanem mindazok, akik bármilyen jogcímen birtokba vehetik a
rabszolganő gyermekét, és úgy vélem, hogy ez a szabály jogilag megalapozott. Ugyanis
minden esetben bárki megszerezhet egy rabszolganőt haszonélvezettel, kivéve, ha ezt a
Tizenkét Tábla Törvénye vagy az Atiniai Törvény tiltja. Egy ilyen rabszolga gyermeke is
megszerezhető uzsorakölcsönzéssel, ha olyan időpontban fogant és jött világra, amikor az
állítólagos birtokos nem tudta, hogy az anyját ellopták.
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313. Az a közkeletű vélemény, miszerint az ember maga nem változtathatja meg a
tulajdonjogát, csak akkor helyes, ha tudja, hogy nem jóhiszeműen birtokolja, és
nyereségvágyból szerzi meg azt. Ez a következőképpen bizonyítható: Ha valaki egy
földterületet megvásárol egy másiktól, tudva, hogy az nem az utóbbi tulajdona, akkor
birtokosként fogja azt birtokolni; de ha ugyanazt a földet a tulajdonostól vásárolja meg, akkor
mint vevő fogja azt birtokolni; és nem tekinthető úgy, hogy ő maga megváltoztatta volna
birtokának jogcímét. Ugyanez a szabály akkor is érvényesül, ha nem a tulajdonostól vásárolta
meg a földet, ha azt hitte, hogy az övé. Hasonlóképpen, ha a tulajdonos őt nevezte ki
örökösnek, vagy ő kapta meg a birtok praetoriális birtokát, akkor a földet örökösként fogja
birtokolni. Továbbá, ha jó oka volt azt hinni, hogy ő az örökös, vagy jogosult volt a birtok
praetoriánus birtoklására, akkor a földet örökösként fogja birtokolni, és nem tekinthető úgy,
hogy ő maga változtatta meg a birtokjogot. Mivel ezt a szabályt arra való hivatkozással kell
elfogadni, aki birtokos, mennyivel inkább alkalmazható a bérlő esetére, aki sem életében, sem
a föld tulajdonosának/ tulajdonosának halála után nem rendelkezik birtoklással. És valóban,
ha a bérlő a tulajdonos halálakor megvásárolta a földet attól, akiről azt hitte, hogy az előbbi
örököse, vagy a praetoriánus ediktum szerinti birtokosa, akkor a birtokot mint vevő kezdi
birtokolni.
314. Ha a föld tulajdonosa azt hiszi, hogy fegyveresek jönnek, és emiatt menekülni kezd,
akkor úgy kell tekinteni, hogy erőszakkal fosztották meg a földtől, még akkor is, ha egyikük
sem lép be a földjére. Mégis, ugyanazt a földet egy jóhiszemű birtokos usucaption útján
megszerezheti, még mielőtt az újra a tulajdonos uralma alá kerülne, mert a Lex Plautia et Julia
megtiltja, hogy az erőszakkal birtokba vett tulajdont hosszú birtoklással megszerezzék, de
nem azok, akiket erőszakkal elűztek onnan.
315. Ha Titius birtokomba adja azt a földet, amelynek visszaszerzése érdekében pert akartam
indítani ellene, akkor jó okom lesz az uzsorakamatra. Ha azonban az, akitől egy kikötés miatt
egy földterületet akartam követelni, birtokomba adja azt, és ezt adósságának kiegyenlítése
céljából teszi, akkor olyan helyzetbe hoz, hogy a földet elévülés útján megszerezhetem.
316. Bárki, aki zálogba adja az ingatlant, haszonélvezettel megszerezheti azt mindaddig, amíg
az a hitelező kezében van, de ha a hitelező átadja a birtokát másnak, a haszonélvezet
megszakad. Ami pedig a haszonélvezeti jogot illeti, az eset hasonló ahhoz, mint amikor valaki
letétbe helyezett vagy kölcsönadott egy tárgyat; mert világos, hogy megszűnik a
haszonélvezet útján való megszerzése, ha a kölcsönadott vagy letétbe helyezett tárgyat
harmadik személynek adja át az, aki azt kölcsönként vagy letétként kapta. Nyilvánvaló, hogy
ha a hitelező azt puszta megállapodással jelzálogba adta, az adós továbbra is haszonélvezettel
szerzi meg azt.
317. Ha jóhiszeműen birtokolok olyan tulajdont, amely az Öné, és elzálogosítom Önnek,
miközben Ön nem tudta, hogy az az Öné, akkor megszűnik a haszonélvezettel való
megszerzése, mert senki sem tarthatja zálogban a saját tulajdonát. Ha azonban puszta
megállapodással elzálogosítják, akkor továbbra is haszonélvezettel szerzem meg, mert ily
módon a vagyontárgyat nem tekintik elzálogosítottnak.
318. Ha egy rabszolga ellopja a gazdájának elzálogosított vagyontárgyat, mivel az továbbra is
a hitelező birtokában marad, az adós haszonélvezete nem szakad meg, mert a rabszolga nem
fosztja meg gazdáját a birtoktól. Ha azonban az adós rabszolgája ellopja a vagyontárgyat, bár
a hitelező már nem birtokolja azt, az adós haszonélvezete ugyanúgy fennmarad, mintha a
hitelező a vagyontárgyat az adósnak adta volna át. Ami ugyanis a haszonélvezeti jogot illeti, a
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rabszolgák a tulajdon ellopásával nem sértik a tulajdonosuk feltételeit. A kérdés könnyebben
eldönthető, ha az adós rabszolgája, akinek bizonytalan a birtoklása, ellopja a tulajdont; mert
ha azt bérbe adják, az eredmény ugyanaz lesz, mintha az a hitelező kezében maradt volna,
mivel ebben az esetben a hitelező birtokolja azt. Ha azonban mindkét jogcím fennállt, azaz az
egyik bizonytalan, a másik pedig a bérbeadáson alapul, akkor a hitelezőt úgy kell érteni, hogy
birtokolja, mivel a bizonytalan jogcímen fennálló követelést ebben az esetben nem azért
vezetik be, hogy az adós birtokba vehesse, hanem csak azért, hogy a tulajdon megtartását
lehetővé tegyék számára.
319. Alfenus Verus, Epitoméi a Paulus-féle Digestumnak, I. könyv.
Ha egy rabszolga a gazdája tudta nélkül eladja a peculiumához tartozó tulajdont, a vevő azt
haszonélvezettel szerezheti meg.
320. Julianus, Az Urseius Feroxról, III. könyv.
Ha egy rabszolgát, akinek a haszonélvezete meghagyásra került, és aki soha nem volt az
örökös birtokában, ellopnak, felmerül a kérdés, hogy a rabszolga megszerezhető-e
haszonélvezettel, mert az örököst megilleti a lopási kereset ? Sabinus azt mondja, hogy nem
állhat fenn usucaption olyan vagyontárgy esetében, amely miatt lopásért perelhető, hanem az
indíthat ilyen keresetet, akit a haszonélvezeti jog megillet. Ezt azonban úgy kell érteni, hogy
olyan esetre vonatkozik, amikor a haszonélvező használhatja és élvezheti a jogát; mert
különben a rabszolga nem lenne abban az állapotban, amelyben lennie kellene. Ha azonban a
rabszolgát ellopták a haszonélvezőtől, miközben jogát élvezte, nemcsak ő maga, hanem
örököse is indíthat lopás miatt keresetet.
321. Gaius, Napló vagy Aranyügyek, II. könyv.
Többféleképpen megtörténhet, hogy egy tévedésben lévő személy sajátjaként ad el vagy
ajándékoz el olyan tulajdont, amely másé; és ilyen körülmények között a jóhiszemű birtokos
haszonélvezettel szerezheti meg azt; például ha az örökös eladja az elhunytnak kölcsönadott,
általa lízingelt vagy nála letétbe helyezett dolgot, abban a hiszemben, hogy az a hagyatékhoz
tartozik.
322. Hasonlóképpen, ha valaki valamilyen vélemény által félrevezetve, és azt gondolva, hogy
jogosult egy birtokra, ami nem így van, elidegeníti az annak részét képező tulajdont; vagy ha
valaki, akit egy rabszolganő haszonélvezete illet meg, azt hiszi, hogy a gyermekei az övéi,
mert a nyáj gyarapodása a haszonélvezőt illeti, eladja a gyermekeket;
323. Ugyanez, Institutió, II. könyv.
Nem követ el lopást, mert lopást nem lehet elkövetni a lopás szándéka nélkül.
324. Bárki erőszak nélkül is birtokba veheti más földjét, ha az a tulajdonos hanyagsága miatt
üresedett meg, vagy ha a tulajdonos meghalt anélkül, hogy örököst hagyott volna hátra, vagy
hosszú ideig távol volt.
325. Ugyanez, Napló vagy Aranyügyek, III. könyv.
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A személy, maga nem szerezheti meg a tulajdont usucaption útján ebben az esetben, mert
tudja, hogy az másé, és ezért rosszhiszemű birtokos; de ha átadja azt valaki másnak, aki
jóhiszeműen kapja meg, az utóbbi megszerezheti azt usucaption útján, azon oknál fogva, hogy
olyan tulajdon birtokába jutott, amelyet nem erőszakkal szerzett meg, és nem lopott el: mivel
egyes régi hatóságok véleménye, akik szerint föld vagy ház ellopását is el lehetett követni,
elvetésre került.
326. Marcianus, Institutes, III. könyv.
Ha a földet nem lehet haszonbérbeadással megszerezni, akkor azt sem lehet ugyanígy
megszerezni, ami rajta áll.
327. Neratius, Szabályok, V. könyv.
Megállapítást nyert, hogy amennyiben a haszonélvezeti jogot egy elhunyt személy kezdte
meg, az még a hagyatékba vétel előtt befejezhető.
328. Ugyanez, Pergamenek, VII. könyv.
Ha az ügynököm visszaszerzi a tőlem ellopott tulajdont, bár általánosságban véve ma már
majdnem véglegesen eldöntött, hogy az ügynök segítségével birtokba vehetjük, a tulajdon
mindazonáltal nem kerül újra az én ellenőrzésem alá, hogy haszonélvezettel megszerezhető
legyen, mert ennek ellenkezőjét eldönteni téves lenne.
329. Papinianus, Kérdések, III. könyv.
Ha a férj elad egy földterületet olyasvalakinek, aki tudta vagy nem tudta, hogy az ingatlan a
hozomány része, az eladás nem lesz érvényes. Ha a nő ezt követően a házasság alatt meghal,
az ügyletet meg kell erősíteni, ha a teljes hozományt a férj javára adták. Ugyanez a szabály
vonatkozik arra az esetre is, ha az, aki a lopott vagyontárgyat eladta, később a tulajdonos
örökösévé válik.
330. Ugyanaz, Kérdések, XLII. könyv.
Ha annak örököse, aki jóhiszeműen vásárolt ingatlant, tudja, hogy az másé, nem szerezheti
meg azt haszonélvezettel, feltéve, hogy a birtokot személyesen neki adták át; de az örökös
tudása nem sérti őt a birtoklás fennmaradása tekintetében.
331. Az biztos, hogy egy apa nem szerezhet meg haszonélvezettel valamit, amit a fia vásárolt,
ha ő vagy a fia tudta, hogy az valaki másnak a tulajdona.
332. Ugyanaz, Kérdések, XXIII. könyv.
Miután egy hihető tévedésnek köszönhetően megtévesztettek, úgy vélem, hogy Titius az én
fiam, és az én irányításom alatt áll, de a tőlem való elkobzása törvénytelennek bizonyult. Nem
hiszem, hogy az adott körülmények között joga lenne a vagyonomra felügyelni, mert ebben az
esetben nem ugyanaz a szabály érvényesült, mint a jóhiszeműen rabszolgaként szolgáló
szabad ember esetében; mivel a rabszolgákkal kapcsolatos állandó és mindennapos ügyletek
miatt a közérdekből kellett volna ezt a szabályt megállapítani. Hiszen gyakran vásárolunk
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szabad embereket, anélkül, hogy tudnánk, hogy azok ilyenek, és a gyermekek örökbefogadása
és arroganciája nem olyan egyszerű és nem olyan gyakori.
333. Megállapodott, hogy ha Ön eladja nekem egy másik tulajdonát, és én tudom, hogy ez a
helyzet, és Ön azt akkor adja át, amikor a tulajdonos megerősíti az adásvételt, akkor az átadás
időpontját kell figyelembe venni, és a tulajdon az enyém lesz.
334. Bár az a döntés született, hogy a haszonélvezeti jog tekintetében a birtoklás kezdetét kell
figyelembe venni, és nem a szerződés megkötésének időpontját; mégis előfordul, hogy nem a
jelenlegi birtoklás kezdetét vesszük figyelembe, hanem egy korábbi, jóhiszeműen teljesített
szállítás okát; például amikor egy rabszolganő gyermekéhez való jog, akinek az anyját
jóhiszeműen birtokolták, kérdéses, mivel a gyermek nem szerezhető meg kevésbé
haszonélvezettel, bár a birtokos tudta, hogy az anya a gyermek születése előtt más tulajdonát
képezte. Ugyanez a szabály vonatkozik a postliminium törvény alapján visszatérő rabszolga
esetére is.
335. Az az idő, amely eltelt, mielőtt a hagyaték elfogadása a haszonélvezeti jog javára
megtörtént, függetlenül attól, hogy a hagyatékhoz tartozó rabszolga vásárolt-e bármilyen
ingatlant, vagy az elhunyt megkezdte-e a haszonélvezeti jog megszerzését. Ezt az elvet
különleges kiváltságként állapították meg.
336. Az apai irányítás alatt álló fiú megvásárolta a más tulajdonát képező ingatlant, majd a
háztartás vezetőjévé válva, anélkül, hogy tudott volna róla, birtokba vette a neki átadott
ingatlant. Miért nem szerezheti meg azt haszonélvezettel, hiszen jóhiszeműen cselekedett
akkor, amikor birtokba vette, bár tévedett, amikor azt hitte, hogy nem szerezheti meg azt a
tulajdont, amelyet a peculium részeként szerzett? Ugyanezt a szabályt kell alkalmazni akkor
is, ha jó okkal gondolhatta, hogy a megvásárolt ingatlan az apja hagyatékának részeként került
a kezébe.
337. A vevő vagy az örökös javára történő haszonélvezeti jog nem akadályozza a hitelezőt a
zálogjog érvényesítésében; mivel ugyanis ahogy a haszonélvezeti jog nem lehet
haszonélvezeti jog tárgya, úgy a zálogjog érvényesítésének joga, amely semmiképpen sem
kapcsolódik a tulajdonjoghoz, hanem kizárólag megállapodáson alapul, nem szűnik meg az
ingatlan haszonélvezeti jogával.
338. Az a vélemény, hogy aki elmebeteggé válik, és aki korábban már megkezdte a
haszonélvezeti jog megszerzését, az ezt mindaddig folytathatja, amíg azt bármilyen jogcímen
be nem fejezi, kényelmi megfontolásokon alapul, annak érdekében, hogy szellemi gyengesége
ne befolyásolja károsan a tulajdonát.
339. Ha egy rabszolga vagy egy fiú tulajdont vásárol, miközben a gazda vagy az apa az
ellenség kezén van, akkor elkezdi-e azt birtokolni? Ha a peculium alapján birtokolja, akkor az
uzsorakamat elkezdődik, és ennek az apja vagy gazdája fogsága sem jelenthet akadályt,
hiszen ha otthon lenne, akkor nem lenne szükséges, hogy tudjon róla. Ha azonban a vásárlásra
a peculiumra való hivatkozás nélkül ;került sor, a tulajdon nem szerezhető meg usucaption
útján, és nem is értelmezhető úgy, hogy a postliminium joga alapján szerezték volna meg;
mert ahhoz, hogy ez megtörténhessen, annak, amiről azt mondják, hogy usucaption útján
szerezték meg, már birtokában kell lennie. Ha azonban az apa a fogságban hal meg, amiatt,
hogy halálának időpontját a fogságba esés napjától tartják számítva, azt lehet mondani, hogy a
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fiú birtokba vette a birtokot, és úgy lehet értelmezni, hogy a birtokot usucaption útján szerezte
meg.
340. Ugyanaz, Vélemények, X. könyv.
A hosszú birtokláson alapuló elidegenítés általában nem alkalmazható a nemzetek joga szerint
nyilvános helyek megszerzésére. Erre példa az, amikor valaki elhagy egy épületet, amelyet a
tengerparton épített, vagy azt lebontották, és egy másik személy, miután ugyanazon a helyen
házat épített, az előbbi a korábbi birtoklásra alapított kivétellel lép fel ellene; vagy amikor
valaki, azon az alapon, hogy csak ő szokott évek óta halászni egy folyó egy bizonyos részén,
ugyanezen eleve elrendelő jog alapján megtiltja másnak, hogy ezt tegye.
341. A rabszolga, aki egy birtokhoz tartozott, gazdája halála után birtokába jutott a peculium
részét képező vagyonnak. A haszonbitorlás kezdete a birtokba lépés időpontjától kezdődik,
hiszen hogyan lehet ily módon olyan tulajdont szerezni, amely korábban nem volt az elhunyt
birtokában?
342. Hermogenianus, Epitoméi a jogról, V. könyv.
A fizetségként kapott vagyontárgyak haszonélvezeti jog alá tartoznak, ha azokat adósság
teljesítése során szerezték meg. Nemcsak az esedékes összeg, hanem az is haszonélvezet alá
esik, amit a tartozás kiegyenlítésére adtak.
343. Paulus, Neratiusról, III. könyv.
Ha az ügynököm a tudtom nélkül veszi át a nevemben vásárolt vagyontárgyat, bár lehet, hogy
birtokomban van, nem tudom azt haszonélvezettel megszerezni; mert bár haszonélvezettel
megszerezhetünk vagyontárgyat anélkül, hogy tudnánk, hogy birtokunkban van, ez a döntés
szerint csak akkor igaz, ha a peculium részét képező dologról van szó.
344. Ugyanaz, kézikönyvek, II. könyv.
Ha abban a hitben, hogy tartozom neked, és ezért fizetségül vagyontárgyat adok neked, csak
akkor kerülhet sor uzsorakölcsönre, ha te magad is úgy gondolod, hogy az jár. Más a helyzet,
ha úgy gondolom, hogy adásvétel miatt vagyok kötelezett, és ezért átadom Önnek az
ingatlant, mert akkor nem lesz ellenem kereset, és Ön, mint vevő, nem lesz jogosult az
uzsorakölcsönre. A különbség oka abból adódik, hogy más esetekben a fizetés időpontját kell
figyelembe venni. Az sem számít, hogy a kikötés időpontjában tudomásom van-e arról, hogy
a dolog másé, vagy sem, hiszen elegendő, ha azt hiszem, hogy az enyém, amikor Ön azt a
vétel fejében nekem adja; azonban nemcsak a szerződés megkötésének, hanem a fizetés
időpontját is figyelembe kell venni, mert usucaption útján senki sem szerezhet tulajdont
vevőként, aki azt nem vásárolta meg, és nem mondhatja, mint más szerződéseknél, hogy azt
fizetségül kapta.
345. Labeo, Paulus valószínűségek epitomája, V. könyv.
Az ellopott vagyontárgyat nem lehet haszonélvezettel megszerezni, amíg az újra a tulajdonos
ellenőrzése alá nem kerül. Paulus: Ha ugyanis ellopnád azt a tulajdont, amelyet zálogba adtál
nekem, az lopott dologgá válik, de haszonélvezettel megszerezhető, amint ismét az én
birtokomba kerül.
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4. cím. A vevő által megszerzett birtoklással kapcsolatban
346. Gaius, A tartományi ediktumról, VI. könyv.
Az a birtokos, aki a bíróságon az ingatlan felbecsült értékét ajánlja fel, az ingatlant vevőként
kezdi birtokolni.
347. Paulus, Az ediktumról, LIV. könyv.
Az ingatlan tulajdonjogát ténylegesen megvásárolt vevőként birtokolja, és nem elegendő, ha
csupán úgy véli, hogy vevőként birtokolja, hanem az ingatlan tulajdonjogának, ahogyan azt
megvásárolta, ténylegesen fenn kell állnia. Ha azonban úgy gondolom, hogy tartozom neked
valamivel, és azt úgy adom át neked, hogy nem tudod, hogy az valaki másé, akkor azt
haszonélvezettel szerezheted meg. Miért ne szerezhetnéd meg tehát haszonélvezettel, ha úgy
adom át neked, hogy azt hiszem, eladtam neked? Azért, mert az átadás időpontját minden más
szerződésben figyelembe veszik; ezért, ha tudatosan kikötöm, hogy egy harmadik személy
tulajdonát képezi, akkor uzsorakölcsön útján megszerezhetem azt, ha azt hittem, hogy az Öné
volt, amikor átadták nekem. A vevő esetében azonban a szerződés megkötésének időpontját
veszik figyelembe, és ezért a vételt jóhiszeműen kell megtenni, és a birtokot is így kell
megszerezni.
348. A birtoklásra való jogcím és a haszonélvezeti jogcím különbözik, mert bárkire igazul
lehet mondani, hogy vásárolt, de rosszhiszeműen; mert aki tudatosan rosszhiszeműen vásárol
tulajdont, az mint vevő birtokolja azt, bár haszonélvezettel nem szerezheti meg.
349. Ha a vétel feltételhez kötött, a vevő nem szerezheti meg az ingatlant haszonélvezettel,
amíg a feltétel fennáll. Ugyanez a szabály vonatkozik arra az esetre is, ha azt hiszi, hogy a
feltétel teljesült, de ez még nem következett be, mert hasonlít ahhoz a személyhez, aki azt
hiszi, hogy vételt kötött, holott ez nem így van. Másrészt, ha a feltétel teljesült, és ő nem tud
erről a tényről, akkor azt lehet mondani, hogy usukaptációval szerezte meg, Sabinus szerint,
aki úgy vélte, hogy ez inkább a dolgok természetének figyelembevételével, mint puszta
vélekedéssel történhet. E két eset között azonban van némi különbség, mert ha valaki azt
hiszi, hogy egy másik tulajdonát képezi, ami valójában az eladóé, akkor a vevő helyzetét
foglalja el. Amikor azonban azt gondolja, hogy a Feltétel még nem teljesült, az éppen olyan,
mintha azt gondolná, hogy még nem is vásárolt. Ez a pont világosabban bemutatható, ha a
birtoklás az örökösnek kerül átadásra, aki nem tudja, hogy az elhunyt vásárolta az ingatlant,
hanem azt hiszi, hogy azt valamilyen más okból adták át neki; de vajon azt kell-e mondani,
hogy ilyen körülmények között nem lehet haszonélvezeti jogot szerezni ?
350. Sabinus azt mondja, hogy ha a tulajdont úgy vásárolták meg, hogy az adásvétel
érvénytelen lesz, ha a fizetés nem történik meg egy bizonyos időn belül, akkor azt nem lehet
haszonélvezettel megszerezni, hacsak a fizetés ténylegesen meg nem történt. Nézzük meg
azonban, hogy ez feltétel vagy megállapodás; mert ha megállapodás, akkor az eredmény
könnyebben elérhető a fizetéssel, mint a feltétel teljesítésével.
351. Ha az elszámolásnak meghatározott időn belül meg kell történnie (vagyis ha valaki nem
ajánlja fel, hogy ezen időn belül jobb árat fizet), Julianus úgy véli, hogy az adásvétel
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tökéletessé válik, és a nyereség a vevőt illeti meg, akinek joga lesz a birtokot haszonélvezettel
megszerezni; mások azonban úgy vélték, hogy az adásvétel feltételhez kötött. Ő azt mondta,
hogy nem feltétel alatt történt, hanem hogy feltétel alatt érvénytelenítették, és ez a vélemény
helyes.
352. Az adásvétel abszolút, ha megállapodás van arról, hogy az érvénytelen, ha a vevő egy
bizonyos időn belül nem elégszik meg az ingatlannal.
353. Megvettem Stichust, és Damast tévedésből nekem adták át helyette. Priscus azt mondja,
hogy ezt a rabszolgát nem szerezhetem meg uzsorakölcsönzéssel, mert amit nem vásároltak
meg, azt a vevő nem szerezheti meg ilyen módon. Ha azonban egy földterületet
megvásároltak, és nagyobb mennyiség volt birtokában, mint amennyit átadtak, akkor az idő
múlásával megszerezhető, mivel az egész földterületet, és nem különálló részeket birtokolnak
belőle.
354. Megvásárolja annak a személynek a tulajdonát, akinél rabszolgákat helyeztek letétbe.
Trebatius azt mondja, hogy az említett rabszolgákat nem szerezheted meg haszonélvezettel,
mert nem vásárolták meg őket.
355. Egy gyám egy árverésen megvásárolt egy tárgyat a gyámja által gondozott tárgyból,
amelyről azt hitte, hogy az övé. Servius azt mondja, hogy uzsora útján szerezheti meg, és az ő
véleményét elfogadták, mert a gyámolt állapota nem romlik, ha gyámja személyében olyan
vevője akad, aki több pénzt fizet a vagyontárgyért. Ha kevesebbért vásárolná meg, akkor
ugyanúgy felelősségre vonható a gyámhatósági perben, mintha az értékénél kevesebbért
ruházta volna át azt másra. Ezt, úgy mondják, az isteni Traianus is eldöntötte.
356. Számos hatóság úgy véli, hogy ha egy ügynök megbízója utasítására árverésen vásárol
ingatlant, akkor azt a közérdekűségre hivatkozva, mint vevő, haszonélvezeti joggal szerezheti
meg. Ugyanez a szabály vonatkozik arra az esetre is, ha megbízója ügyleteinek intézése során
a megbízó tudta nélkül vásárol.
357. Ha a rabszolga olyan tulajdont vásárol a saját peculiumára, amelyről tudja, hogy másé,
akkor azt nem szerezheti meg haszonélvezettel, még akkor sem, ha nem tudja, hogy az másé.
358. Celsus azt mondja, hogy ha a rabszolgám a tudtom nélkül tulajdonhoz jut a peculiumáért,
akkor azt usukopcióval megszerezhetem. Ha nem a peculiumának részeként szerzi meg, nem
szerezhetem meg, hacsak nem tudom, hogy megszerezte; ha pedig jogilag hibásan birtokolja,
az én birtoklásom is hibás lesz.
359. Pomponius azt is mondja, hogy a tulajdonos nevében birtokolt vagyontárgyakkal
kapcsolatban nem a rabszolga, hanem az utóbbi szándékát kell figyelembe venni. Ha a
rabszolga peculiumának részeként birtokolja a tulajdont, akkor az ő szándékát kell figyelembe
venni; ha pedig a rabszolga rosszhiszeműen birtokolja azt, és gazdája azért szerzi meg, hogy a
saját nevében birtokolja, például úgy, hogy megfosztja a rabszolgát a peculiumától, akkor azt
kell mondani, hogy a birtoklásnak ugyanaz az oka áll fenn, és ezért a gazda nem élhet az
uzsorakölcsönzéssel.
360. Ha a rabszolgám jóhiszeműen vásárolna tulajdont a peculiumáért, és amikor először
hallottam róla, tudtam, hogy a tulajdon másé, Cassius azt mondja, hogy usucaptionra kerülhet
sor, mert a birtoklás kezdete minden hiba nélkül történt. Ha azonban a tulajdon
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megvásárlásakor - bár jóhiszeműen tette - tudtam, hogy az másé, akkor nem szerezhetem meg
usucaption útján.
361. Ha a rabszolgám a szabadsága fejében nekem adna bizonyos tulajdont, amelyet
rosszhiszeműen vásárolt, nem szerezhetem meg haszonélvezettel; mert Celsus azt mondja,
hogy az első hibás birtoklás továbbra is fennáll.
362. Ha a gyámja felhatalmazása nélkül vásárolok egy gyámoltól, abban a hiszemben, hogy
elérte a serdülőkort, úgy véljük, hogy uzsorakölcsönzésre kerülhet sor, mivel ez inkább a
vagyonra, mint a véleményre vonatkozik. Ha azonban tudjuk, hogy az eladó gyámolt, és
mégis úgy gondoljuk, hogy a gyámoltaknak joguk van saját ügyeiket intézni gyámjuk
felhatalmazása nélkül, akkor nem szerezhetjük meg a tulajdont usukaptációval, mert a jogban
való tévedés senkinek sem előnyös.
363. Ha egy olyan elmebeteg személytől vásárolok ingatlant, akiről úgy gondolom, hogy
épelméjű, akkor megállapították, hogy a közérdekűségre hivatkozva haszonbitorlással
megszerezhetem azt, bár a vásárlás semmis volt; ezért nem leszek jogosult sem kilakoltatásra
alapított keresetre, sem a Publician keresetre, és a korábbi birtoklásból sem származik
semmilyen előny.
364. Ha Ön eladja nekem azt az ingatlant, amelyet Ön mint vevő haszonélvezettel kíván
megszerezni, és én tudom, hogy az másé, akkor nem szerezhetem meg haszonélvezettel.
365. Bár a birtoklás az elhunyt közvetlen örököse számára előnyös lehet, egy távolabbi örökös
nem juthat az ingatlan birtokába.
366. Ha az elhunyt jóhiszeműen vásárolt ingatlant, akkor azt haszonélvezettel lehet
megszerezni, még akkor is, ha az örökös tudta, hogy az valaki másé. Ezt a szabályt nemcsak a
praetoriánus birtoklás esetében kell betartani, hanem a trösztök esetében is, amelyek alapján a
szenátus trebelliánus rendelete alapján egy birtokot átruháznak, valamint minden más
praetoriánus örökösre való hivatkozással.
367. Az az idő, amíg az ingatlan az eladó birtokában volt, előnyös a vevő számára a
haszonélvezeti jog megszerzése során.
368. Ha más tulajdonát képező ingatlant vásárolok, és miközben azt haszonélvezettel szerzem
meg, a tulajdonos keresetet indít annak visszaszerzése érdekében, a haszonélvezeti jogomat
nem szakítja meg az ügyhöz való csatlakozás. Ha azonban inkább a bíróságon fizetném ki a
tulajdon felbecsült értékét, Julianus szerint a birtokjog megváltozik, amennyiben az, aki a
bíróságon kifizette a tulajdon értékét. Ugyanez a szabály érvényesül, ha a tulajdonos annak
ajándékozza az ingatlant, aki azt olyasvalakitől vásárolta, aki nem a tulajdonosa. Ez a
vélemény helyes.
369. Ulpianus, Az ediktumról, LXXV. könyv.
Az ingatlan becsült értékének bírósági kifizetése vásárlásra hasonlít.
370. Javolenus, Plautiusról, II. könyv.
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A vevő tudta, hogy az általa megvásárolt földterület egy része más tulajdonában van. Az a
vélemény alakult ki, hogy a hosszú birtoklás alapján nem szerezhette meg a földterület egy
részét sem. Úgy gondolom, hogy ez igaz, ha a vevő nem tudta, hogy a földterület mely része
tartozik máshoz; mert ha tudta, hogy egy bizonyos földrészletről van szó, akkor nincs
kétségem afelől, hogy a maradékot a hosszú birtoklás alapján megszerezheti.
371. Ugyanez a jogi szabály érvényesül, ha egy egész földterületet megvásárló férfi tisztában
volt azzal, hogy annak egy osztatlan része valaki másé; ugyanis nemcsak ezt a részt szerezheti
meg haszonélvezettel, hanem nem akadályozza meg abban sem, hogy a fennmaradó részeket
hosszú birtoklással megszerezze.
372. Modestinus, Pandects, X. könyv.
Ha elzálogosítottam nálatok egy vagyontárgyat, majd ellopom és eladom azt, akkor felmerül a
kétség, hogy az uzsorakölcsönnel megszerezhető-e. A jobb vélemény az, hogy így is
megszerezhető.
373. Pomponius, Sabinusról, XXXII. könyv.
Ha valaki, aki akár örökösként, akár vevőként haszonélvezettel szerezhetne meg valamilyen
tulajdont, azt bizonytalan jogcímen követelte, nem szerezheti meg haszonélvezettel. Mert mi
különbség van e két dolog között, ha az illető bizonytalan jogcímen követeli a tulajdont,
mindkét esetben megszűnik az első jogcíme szerinti birtoklás?
374. Ha tíz rabszolga közül, akiket megvásároltam, úgy gondolom, hogy néhányan más
személyekhez tartoznak, és tudom, hogy melyek azok, akkor a többit haszonbérlet útján
megszerezhetem. Ha azonban nem tudom, hogy melyikük tartozik máshoz, akkor egyiket sem
tudom megszerezni uzsorakölcsönzéssel.
375. Miután a rabszolgát megvásárló ember halála után lejárt a haszonélvezettel való
megszerzés ideje, bár az örökös még nem kezdte meg a rabszolga birtoklását, az mégis az övé
lesz, feltéve, hogy időközben senki más nem szerezte meg a rabszolga birtokát.
376. Julianus, Digest, XLIV. könyv.
Egy bizonyos személy, aki egy földterületet birtokolt, mint vevő, meghalt, mielőtt a
földterület haszonbérlet útján történő megszerzésére nyitva álló idő letelt volna, és a birtok
birtokában maradt rabszolgák azzal a szándékkal távoztak, hogy elhagyják a birtokot.
Felmerült a kérdés, hogy a hosszú birtoklás ideje ennek ellenére továbbra is az örökös javára
válik-e. A válasz az volt, hogy még ha a rabszolgák el is hagyják a birtokot, az örökösnek
haszna származhat az időből.
377. Ha a corneli birtokot, mint vevő, hosszan tartó birtoklás alapján szerzem meg, és ehhez
hozzáadom valamilyen szomszédos földterület egy részét, akkor ezt a részt is
megszerezhetem-e mint vevő az elévüléshez szükséges hátralévő idő alatt; vagy pedig a
törvény által előírt idő alatt haszonélvezettel szerezhetem meg? Véleményem szerint a
szomszédos földterület, amelyet a már megvásárolt földterülethez csatoltak, sajátos és
különálló állapotú, és ezért a két földrészlet birtoklását külön-külön kell megszerezni, és a
törvény által előírt időn belül hosszú birtoklással kell megszerezni.
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378. A rabszolgám utasította Titiust, hogy vásároljon neki egy földterületet, és Titius a
rabszolga felszabadítása után átruházta annak birtokát a rabszolgára. Felmerült a kérdés, hogy
vajon hosszú birtoklással megszerezheti-e azt. A válasz az volt, hogy ha a rabszolgám
utasította Titiust, hogy vásárolja meg a földet, és Titius a felszabadítása után átadta neki, akár
azt hitte, hogy a rabszolga peculiumát átadta neki, akár nem tudta, hogy nem, a rabszolga
mindazonáltal megszerezheti a földet hosszú távú birtoklással, mert vagy tudta, hogy a
peculiumát átadták neki, vagy tudnia kellett volna, és ezért hasonlít ahhoz, aki hitelezőnek
tetteti magát. Ha azonban Titius tudta, hogy a peculiumát nem adták oda a rabszolgának,
akkor úgy kell érteni, hogy inkább adományként adományozta a földet, minthogy lemondott
volna róla egy nem esedékes tartozás kiegyenlítésére.
379. Ha a gyám ellopja a gyámoltja vagyonát, és eladja azt, a haszonélvezetre nem kerül sor,
amíg az újra a gyámhatóság ellenőrzése alá nem kerül; mivel a gyám csak akkor tekinthető a
tulajdonos helyét elfoglalónak a gyámoltja vagyona tekintetében, amikor a gyámság ügyeit
intézi, és nem akkor, amikor kifosztja a gyámját.
380. Ha valaki jóhiszeműen vásárol egy másik tulajdonában lévő földet, majd elveszíti annak
birtokát, és később, amikor visszaszerzi, megállapítja, hogy az másé, nem szerezheti meg azt
az idő múlásával, mert a második birtoklás kezdete hibás. Nem hasonlít ahhoz sem, aki a
vásárláskor azt hitte, hogy a föld az eladóé, de amikor átadták, tudta, hogy másé; mert ha a
birtoklás egyszer már elveszett, a visszaszerzett birtok kezdetét kell újra figyelembe venni.
Ezért, ha egy rabszolgát olyan időpontban adnak vissza, amikor a vevő tudta, hogy az másé,
akkor usukopcióra nem kerül sor; még akkor sem, ha az eladása előtt olyan helyzetben volt,
hogy usukopcióval megszerezhette volna. Ugyanez a szabály vonatkozik arra is, akit elűztek
egy földterületről, és tudva, hogy az másé, tilalom útján visszaszerzi a birtokát.
381. Aki tudatosan vásárol olyasvalakitől, akit a prétor megtiltotta, hogy rendelkezzen a
hagyaték vagyonával, mert gyaníthatóan nem ő az örökös, nem szerezheti meg azt
haszonélvezettel.
382. Ha az Ön ügynöke csak harminc aureiért ad el egy olyan földterületet, amelyet százért is
eladhatott volna, hogy kárt okozzon Önnek, és az ipvásárló nem tud erről a tényről, nem
kétséges, hogy az utóbbi a földet hosszú távú birtoklással szerezheti meg; mert még akkor
sem szakad meg a hosszú távú birtoklás, ha valaki tudatosan ad el más tulajdonában lévő
földet olyannak, aki nem tud erről. Ha azonban a vevő összejátszik az ügynökkel, és
jutalomért korrupt módon ráveszi őt arra, hogy az ingatlant az értékénél alacsonyabb áron
adja el, akkor a vevő nem tekinthető jóhiszeműnek, és nem szerezheti meg a földet elévülés
útján. Ha arra hivatkozva hivatkozik a kivételre, hogy a földet a tulajdonos beleegyezésével
adták el, és a tulajdonos keresetet indít annak visszaszerzése iránt, a tulajdonos csalásra
alapított válaszra hivatkozhat.
383. Az ellopott vagyontárgyak nem tartoznak a tulajdonos ellenőrzése alá, még akkor sem,
ha az újra birtokába kerül, ha nem tudja, hogy azt ellopták tőle. Ha tehát zálogba adnék egy
rabszolgát, akit elloptak tőled, és te nem tudod, hogy a tiéd, és a tartozás kifizetése után
eladnám Titiusnak, Titius nem szerezheti meg őt haszonélvezettel.
384. Az a szabad ember, aki jóhiszeműen szolgál minket rabszolgaként, miközben a mi
tulajdonunkat kezeli, ugyanúgy szerezhet nekünk más tulajdont, mint ahogyan azt a saját
rabszolgáink révén szoktuk megszerezni. Ezért, ahogyan a tulajdonjogot vagy átadással, vagy
usukaptációval szerezzük meg egy szabad személy közreműködésével, úgy, ha egy adásvételi
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szerződést egy rabszolga peculiumának segítségével kötünk, amelyre mi jogosultak vagyunk,
a tulajdont usukaptációval is megszerezhetjük, még akkor is, ha nem tudunk a vásárlás
megtörténtéről.
385. Ugyanő, A Miniciusról, II. könyv.
Ha valaki úgy vásárol rabszolgákat, hogy tudja, hogy az eladó azonnal elherdálja az érte
fizetett pénzt, számos hatóság úgy véli, hogy ennek ellenére jóhiszemű és jóhiszemű
vásárlónak minősül; és ez igaz is. Mert hogyan is lehetne rosszhiszeműnek tekinteni azt, aki a
rabszolgákat a gazdájuktól vásárolta, hacsak nem olyan kicsapongó életmódot folytató
embertől vette őket, aki a pénzt azonnal egy paráznának adja, mert akkor nem szerezheti meg
a rabszolgákat uzsorakapkodással?
386. Ugyanő, Az Urseius Feroxról, III. könyv.
Az a férfi, aki a saját rabszolgájától egy női rabszolgát kapott a szabadsága megadásának
fejében, mint vevő, haszonélvezeti joggal megszerezheti az említett női rabszolga gyermekét.
387. Ugyanő, A Miniciusról, II. könyv.
Egy rabszolga a szabadságáért cserébe átadott a gazdájának egy rabszolganőt, akit ellopott. A
nő megfogant. Felmerült a kérdés, hogy gazdája megszerezheti-e a gyermeket
haszonélvezettel. A válasz az volt, hogy a gazda, mint vevő, megszerezhette a gyermeket
haszonélvezettel, mivel adott valamit a nőért, és egyfajta adásvétel jött létre a rabszolga és a
tulajdonosa között.
388. Africanus, Kérdések, VII. könyv.
Általában azt szokták mondani, hogy aki azt hiszi, hogy vásárolt valamit, pedig nem így
történt, az mint vevő nem szerezheti meg azt haszonélvezettel; ez azonban csak annyiban
igaz, hogy a vevőnek nem lehet jogos oka téves véleményének fenntartására. Ha ugyanis egy
szolga vagy egy megbízott, akit a dolog megvásárlására utasítottak, meggyőzi megbízóját
arról, hogy ezt megtette, és átadja neki a dolgot, akkor a jobb vélemény szerint usucaptionra
kerül sor.
389. Papinianus, Vélemények, X. könyv.
Ha az örökhagyó birtokba került, az örököst mint vevőt haszonélvezeti joggal lehet
megszerezni, a praetori zálogjog fenntartásával.
390. Scaevola, Vélemények, V. könyv.
Egy bizonyos férfi jóhiszeműen megvásárolt egy más tulajdonában lévő földterületet, és
elkezdett rajta házat építeni, mielőtt az elévülés alapján történő birtokbavétel határideje lejárt
volna; a föld tulajdonosa pedig, miután a törvényben meghatározott határidő lejárta előtt
értesítette őt, továbbra is megtartotta a birtokot. Kérdezem, hogy az elévülés megszakadt-e,
vagy miután egyszer már megkezdődött, tovább folytatódott. A válasz az volt, hogy a
megállapított tények szerint nem szakadt meg.
391. Ugyanaz, Digest, XXV. könyv.
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Egy végrendelet nélkül elhunyt nővér hagyatéka két testvérére szállt, akik közül az egyik nem
volt jelen, a másik pedig jelen volt. A jelenlévő a távollévő helyett járt el, és Lucius Titiusnak,
egy jóhiszemű vevőnek eladott egy egész földterületet a saját és a testvére nevében. Felmerült
a kérdés, hogy a vevő, aki tudta, hogy a földterület fele a távollévő örökösé, megszerezheti-e
az egész földterületet elévülés útján. A válasz az volt, hogy igen, ha úgy véli, hogy a területet
a távollévő testvér felhatalmazása alapján adták el.

5. cím. Az örökösként vagy birtokosként való birtoklással kapcsolatban
392. Pomponius, Sabinusról, XXXII. könyv.
Az örökös nem szerezhet semmit haszonélvezettel egy élő személy vagyonából, még akkor
sem, ha a birtokos azt hitte, hogy az egy halotté.
393. Julianus, Digest, XLIV. könyv.
Amikor valaki egy hagyaték megőrzése céljából birtokba kerül, nem szakítja meg annak
birtoklását, aki örökösként haszonélvezeti jogon szerez birtokot, mivel a vagyontárgyat
megőrzés céljából tartja. Mi következik tehát ebből? Zálogjog alapján megtartja a birtokot,
még a haszonélvezethez szükséges idő letelte után is, és nem mond le róla mindaddig, amíg a
hagyatékot ki nem fizetik neki, vagy a rá vonatkozó igényét ki nem elégítik.
394. Az általános véleményt, miszerint senki sem változtathatja meg a saját birtokának
jogcímét, úgy kell érteni, hogy az nemcsak a polgári, hanem a természetes birtoklásra is
vonatkozik. Ezért úgy ítélték meg, hogy sem a bérlő, sem az, akinél a tulajdont letétbe
helyezték vagy kölcsönadták, nem szerezheti meg azt örökösként haszonélvezettel, hogy
hasznot húzzon belőle.
395. Servius tagadja, hogy a fiú örökösként haszonélvezettel megszerezhetné az apja által
neki adott vagyont; ugyanis úgy vélte, hogy annak természetes birtoklása apja életében a fiú
kezében volt. Ebből az következik, hogy amennyiben a fiút az apja örökösnek jelölte ki, nem
szerezheti meg haszonélvezettel az előbbi által neki adott vagyon bármely részét, amennyiben
ez hatással lehet a társörökösök részesedésére.
396. Pomponius, Quintus Muciusról, XXIII. könyv.
Számos hatóság úgy véli, hogy ha én vagyok az örökös, és úgy gondolom, hogy bizonyos
ingatlan a hagyatékhoz tartozik, de valójában nem képezi annak részét, akkor azt
haszonélvezettel megszerezhetem.
397. Paulus, A Lex Julia et Papia, V. könyv.
Megállapítást nyert, hogy aki végrendelkezési joggal rendelkezik, örökösként
haszonélvezettel szerezhet tulajdont.
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6. cím. Az ajándékozás alapján történő birtoklásról
398. Paulus, Az ediktumról, LIV. könyv.
Akinek ajándékba adták a vagyontárgyat, az az ajándékozás miatt haszonélvezeti joggal szerzi
meg azt. Nem elég azt gondolni, hogy ez így volt, hanem szükséges, hogy az ajándékozás
ténylegesen megtörtént.
399. Ha egy apa adományt tesz a fiának, akit a felügyelete alatt tart, majd meghal, a fiú nem
szerezheti meg a haszonélvezettel adott tulajdont, mivel az adomány érvénytelen.
400. Amennyiben az adományozás férj és feleség között történik, nem kerül sor
haszonélvezetre. Cassius továbbá azt mondja, hogy ha a férj a feleségének adományozna
ingatlant, és ezután válásra kerülne sor, akkor sem lehet usukaptiont szerezni, mert a feleség
maga nem tudja megváltoztatni a birtoklás jogcímét. Kijelenti, hogy a szabály más, és hogy a
válás után az asszony usucaption útján megszerezheti a tulajdont, ha a férj megengedte neki,
hogy úgy használja a tulajdont, mintha úgy értették volna, hogy azt neki adományozta.
Julianus azonban úgy véli, hogy a feleség birtokolja a férje által adományozott vagyont.
401. Marcellus, Digest, XXII. könyv.
Ha valaki más tulajdonát ajándékozza, és úgy dönt, hogy visszavonja az ajándékozást, még
akkor is, ha eljárást indított annak visszaszerzésére, a haszonélvezeti jog továbbra is fennáll.
402. Pomponius, Quintus Muciusról, XXIV. könyv.
Amikor a férj adományt tesz a feleségének, vagy a feleség a férjének, és az adományozott
vagyon másé, Trebatius véleménye az, hogy ha az adományozó fél ezáltal nem lesz
szegényebb, a birtokos haszonélvezettel megszerezheti a vagyont, helyes.
403. Ugyanő, A Sabinusról, XXXII. könyv.
Ha egy apa a lányának, aki az ő irányítása alatt áll, ajándékozást tesz, és őt kitagadta, és az
örökös ratifikálja az ajándékozást, akkor a ratifikálás napjától kezdődően haszonélvezeti
joggal kezdheti meg annak megszerzését.
404. Scaevola, Vélemények, V. könyv.
Ha valaki elkezdett szerezni egy rabszolgát haszonélvezettel, ajándékozással, és megszabadul
tőle, a megszabadítás semmis, mert még nem szerezte meg a rabszolga tulajdonjogát.
Felmerült a kérdés, hogy megszűnt-e a rabszolga haszonbérlet útján történő megszerzése. A
válasz az volt, hogy a szóban forgó személyre való hivatkozással úgy tűnik, hogy lemondott a
birtoklásról, és ezért az usukaptáció megszakadt.
405. Hermogenianus, Epitoméi a jogról, II. könyv.
Ha olyan adásvétel történt, amely valójában ajándékozás, az átadott vagyontárgyat
haszonélvezettel, vásárlásként, és nem ajándékozásként szerezték meg.
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7. cím. Az elhagyás miatti birtoklásról
406. Ulpianus, Az ediktumról, XII. könyv.
Ha a tulajdon elhagyottnak minősül, azonnal megszűnik a miénknek lenni, és az első
birtokosé lesz, mert ugyanolyan körülmények között szűnik meg a miénk lenni, mint amikor
mások megszerzik.
407. Paulus, Az ediktumról, LIV. könyv.
Megszerzhetjük az ingatlant elhagyás alapján, ha tudjuk, hogy a tulajdonos lemondott róla.
408. A Proculus szerint a tulajdon nem szűnik meg a tulajdonosé lenni, hacsak nem kerül
valaki más birtokába. Julianus viszont úgy véli, hogy akkor szűnik meg a tulajdonosé lenni,
amikor az lemond róla, de nem válik más tulajdonává, hacsak nem szerzi meg a birtokát. Ez
helyes.
409. Modestinus, Különbségek, VII. könyv.
Néha felmerül a kérdés, hogy egy-egy rész tekinthető-e elhagyottnak. És valóban, ha egy
társtulajdonos lemond a közös tulajdonból való részesedéséről, az megszűnik az övé lenni, így
ugyanez a szabály alkalmazható egy olyan részre is, amely mindenkié. Az egyedüli tulajdonos
azonban nem tarthatja meg a tulajdon egy részét, és nem mondhat le a maradékról.
410. Paulus, Sabinusról, XV. könyv.
Használatbavétel útján megszerezhetünk olyan ingatlant, amelyet elhagyottnak tekintünk, ha
úgy gondoljuk, hogy ez a helyzet, még akkor is, ha nem tudjuk, hogy ki hagyta el.
5. Pomponius, Sabinusról, XXXII. könyv.
Ha Ön birtokában van valamilyen elhagyottnak tekintett tárgy, és én, tudván, hogy ez a
helyzet, megvásárolom Öntől, akkor megállapítást nyer, hogy azt haszonélvezettel
megszerezhetem, és nem lehet felhozni azt az ellenvetést, hogy az nem tartozik az Ön
tulajdonába. Ha ugyanis tudatosan megvásárolom a feleséged által neked adott tulajdont, azon
oknál fogva, hogy ezt úgyszólván a tulajdonos beleegyezésével és engedélyével tetted,
ugyanez a szabály érvényesül.
411. Amit bárki úgy tekint, hogy ő maga elhagyta, az azonnal az enyém lesz, ha elveszem.
Ezért, ha valaki pénzt dob el, vagy madarakat enged el, bár szándékában áll, hogy azok bárkié
legyenek, aki megragadhatja őket, mégis annak a tulajdonává válnak, akinek a véletlen
kedvez; mert ahol valaki lemond a tulajdonjogáról, úgy értelmezzük, hogy azt bárki másnak,
bárkinek a tulajdonába akarja adni.
412. Julianus, Az Urseius Feroxról, III. könyv.
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Senki sem szerezhet tulajdonjogot haszonélvezeti joggal, aki tévesen azt hiszi, hogy a
tulajdonjogot elhagyták.
413. Ugyanő, A Miniciusról, II. könyv.
Ha valaki olyan árut talál, amelyet egy hajóról dobtak ki a fedélzetre, felmerül a kérdés, hogy
nem szerezheti-e meg azt haszonbérlet útján, mert elhagyottnak kell tekinteni. A jobb
vélemény az, hogy nem szerezheti meg haszonélvezeti joggal az elhagyatottság miatt.
414. Paulus, Vélemények, XVIII. könyv.
Sempronius megpróbált kérdést feltenni egy bizonyos Thetis állapotával kapcsolatban, azt
állítva, hogy az egyik rabszolganőjének a lánya. Miután azonban Procula, Thetis dajkája
perbe fogta őt, hogy kötelezze őt Thetis tartásának megtérítésére, azt válaszolta, hogy nem áll
módjában fizetni, de a dajkának vissza kell adnia a gyermeket apjának, Lucius Titiusnak. A
dajka ezután eljárást indított, hogy az említett Sempronius ne tehessen fel utólag semmilyen
kérdést. Lucius Titius, miután kifizette Seia Procula tartási követelését, nyilvánosan
manumáltatta a gyermeket. Kérdezem, hogy visszavonható-e a Thetisnek adott szabadság.
Paulus azt válaszolta, hogy mivel a rabszolganő, akitől Thetis született, úgy tekintendő, hogy
a tulajdonos elhagyta, Lucius Titius kezénél elnyerheti szabadságát.

8. cím. A hagyaték alapján történő birtoklásról
415. Ulpianus, Disputációk, VI. könyv.
Úgy kell tekinteni, hogy az a haszonélvező, akire a hagyatékot hagyták, birtokosnak minősül,
mivel a birtoklás és a haszonélvezet a hagyaték alapján csak annak a személynek a javára
történik, akire a vagyontárgyat hagyták.
416. Paulus, Az ediktumról, LIV. könyv.
Ha birtokomban van valami, amiről azt hiszem, hogy rám hagyták, és ez nem így van, akkor
azt örökösként nem tudom haszonélvezettel megszerezni.
417. Papinianus, Kérdések, XXII. könyv.
Éppúgy nem, mint amikor valaki azt hiszi, hogy olyasmit vásárolt, amit nem vásárolt.
418. Paulus, Az ediktumról, LIV. könyv.
A vagyon haszonélvezeti joggal szerezhető meg, ha az örökség, ha valami másnak a
tulajdonát képezte, vagy ha az az örökhagyóé volt, és nem ismert, hogy azt kodicillummal
elvették; az ilyen esetekben ugyanis alapos ok áll fenn arra, hogy a haszonélvezeti jog
érvényre jusson. Ugyanez a szabály mondható el, ha az örökhagyó neve kétséges, mint
például, ha a hagyatékot Titiusra ruházzák, és két ilyen nevű személy van, így az egyikük azt
hiszi, hogy őt értették alatta, holott ez nem így volt.
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419. Javolenus, Cassiusról, VII. könyv.
A hagyatékként átadott ingatlan ezen az alapon haszonélvezettel megszerezhető, még akkor
is, ha a tulajdonos még él,
420. Pomponius, Sabinusról, XXXII. könyv.
Ha az a személy, akinek az ingatlant átadták, úgy gondolja, hogy az örökhagyó meghalt.
421. Javolenus, Cassiusról, VII. könyv.
Senki sem szerezhet vagyontárgyat haszonélvezeti jog révén hagyaték alapján, kivéve, ha ő
maga jogosult volt végrendelkezni az örökhagyó javára, mivel az ilyen jellegű birtoklás a
végrendelkezési képességtől függ.
422. Papinianus, Kérdések, XXIII. könyv.
Ha az örökhagyó anélkül veszi birtokba a hagyatékot, hogy bármilyen, a jogcímét érintő
kérdés felmerülne, még akkor is, ha a hagyatékot nem adták át neki, jogosult lesz
haszonélvezettel megszerezni a rá hagyott vagyont.
423. Hermogenianus, Epitoméi a jogról, V. könyv.
Az a személy, akire törvényesen hagyatékot hagytak, haszonélvezeti joggal, mint örökhagyó
szerez tulajdont. Ha azonban nem a törvénynek megfelelően hagyták hátra, vagy a hagyatékot
elvették, akkor sok vita után úgy döntöttek, hogy a hagyaték alapján a vagyontárgyat
haszonélvezettel lehet megszerezni.

9. cím. A hozomány alapján történő birtoklásról
424. Ulpianus, Sabinusról, XXXI. könyv.
A haszonélvezeti jog, amely rendkívül igazságos, az a jog, amelyről azt mondják, hogy a
hozomány miatt áll fenn, így bárki, aki hozományként kapja a tulajdont, a törvény által
általában előírt idő letelte után haszonélvezettel szerezheti meg azt azok esetében, akik
vevőként ily módon szereznek tulajdont.
425. Nem számít, hogy bizonyos meghatározott tárgyakat vagy a teljes vagyonösszeget adjáke hozományként.
426. Először is vizsgáljuk meg, hogy mikor szerezhet valaki hozományként vagyontárgyakat
haszonélvezettel; és hogy ez a házasságkötés után vagy azt megelőzően kezdődik-e. Gyakran
vitatott kérdés, hogy egy jegyes (vagyis egy olyan ember, aki még nem házasodott meg),
szerezhet-e vagyontárgyat usukaptációval, mivel az hozományként szolgál. Julianus azt
mondja, hogy ha a jegyes nő azzal a szándékkal adja át a tulajdont a másik félnek, hogy az
csak a házasságkötés ünnepélyes megkötése után kerüljön az övé, akkor usukaptációra nem
kerül sor. Ha azonban nyilvánvalóan nem ez volt a szándék, akkor úgy kell tekinteni (Julianus
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szerint), hogy a vagyon azonnal az övé lesz; ha pedig valaki másé, akkor usukaptációval
szerezhető meg. Ez a vélemény számomra hihetőnek tűnik. De mielőtt a házasság létrejönne,
az usucaption már érvénybe lép, nem a hozomány miatt, hanem a tulajdonjog alapján.
427. A házasság fennállása alatt a házasulandók között a hozomány miatt haszonélvezetre
kerül sor. Ha azonban a házasság nem létezik, Cassius szerint nem fordulhat elő usukaptáció,
mivel nincs hozomány.
428. Azt is mondja, hogy ha a férj azt hiszi, hogy házas, holott ez nem így van, akkor nem
szerezheti meg az ingatlant haszonélvezettel, mert nincs hozomány. Ez a vélemény ésszerű.
429. Paulus, Az ediktumról, LIV. könyv.
Ha a felbecsült vagyontárgyat a házasságkötés előtt adják át, az nem szerezhető meg
haszonélvezettel, sem vétel, sem tulajdonjog alapján.
430. Scaevola, Digest, XXV. könyv.
Két lány lett a végrendelettel elhunyt apjuk örököse, és mindketten közös hozományként a
hozzájuk tartozó rabszolgákat adták, majd néhány évvel apjuk halála után osztozkodási pert
indítottak. Mivel a férjek sok éven át birtokolták a hozományként adott rabszolgákat, mint
hozományként adott rabszolgákat, felmerült a kérdés, hogy vajon megállapítható-e, hogy
azokat haszonélvezettel szerezték, ha úgy vélték, hogy azok azok azokéi, akik hozományként
adták őket. A válasz az volt, hogy az említett esetben semmi sem akadályozta meg, hogy a
rabszolgákat haszonbérbeadással szerezzék meg.

10. cím. A tulajdonjog alapján történő birtoklásról
431. Ulpianus, Az ediktumról, XV. könyv.
Tulajdonjogon alapuló birtoklásról akkor beszélünk, ha úgy gondoljuk, hogy a tulajdont
magunknak szerezzük, és a tulajdonjog alapján, valamint a tulajdonjog alapján birtokba
vesszük; mint például, amikor egy adásvétel alapján egyszerre birtoklom azt, mint vevő és
mint tulajdonos. Továbbá, birtokomban vagyok mind örökösként, mind ajándékozottként,
valamint tulajdonjog alapján is, ha a tulajdont nekem ajándékozzák vagy hagyják.
432. Ha azonban a tulajdont valamilyen jó jogcímen, például adásvétel útján adták át nekem,
és én haszonélvezettel szerzem meg, akkor már a haszonélvezettel való megszerzése előtt
elkezdem birtokba venni, mint az enyémet. De felmerülhet-e bármilyen kétség afelől, hogy a
haszonélvezet megtörténte után megszűnik-e a birtoklásom, mint vevőé? Mauricianus azt
mondja, hogy szerinte nem szűnik meg a birtoklásom.
433. Paulus, Az ediktumról, LIV. könyv.
Van egyfajta birtoklás, amelyről azt mondják, hogy a tulajdonláson alapul. Ily módon ugyanis
mindent birtokolunk, amit a tengerből, a földből vagy a levegőből szerzünk, vagy ami a
patakok hordalékának hatására válik a miénkké. Birtoklunk továbbá minden olyan tulajdonból
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származó utódot is, amelyet mások nevében birtokolunk; ahogyan például a birtokhoz tartozó
vagy megvásárolt rabszolganő gyermekét is a sajátunknak tekintjük; és ugyanígy birtoklunk a
megvásárolt vagy ajándékba kapott, illetve egy birtok részét képező vagyonból származó
hasznot is.
434. Pomponius, Sabinusról, XXII. könyv.
Átadtál nekem egy rabszolgát, akiről tévesen azt gondoltad, hogy egy megállapodás
értelmében jogosult vagyok rá. Ha tudtam, hogy nem tartoztál nekem semmivel, akkor nem
szerezhetem meg a rabszolgát haszonbitorlással; de ha nem tudtam, akkor a jobb vélemény az,
hogy haszonbitorlással megszerezhetem, mert az átadás, amely szerintem jó
ellenszolgáltatásért történt, elegendő ahhoz, hogy a saját tulajdonomként birtokolhassam a
nekem átadott tulajdont. Neratius ezt a véleményt fogadta el, és szerintem ez a vélemény
helyes.
435. Ugyanő, A Sabinusról, XXXII. könyv.
Ha jóhiszeműen vásároltál egy rabszolganőt, akit elloptak, és birtokodban van az említett
rabszolga gyermeke, akit a kezedben tartva fogant, és mielőtt a haszonbérletre előírt idő letelt
volna, megállapítod, hogy az említett gyermek anyját ellopták, Trebatius úgy véli, hogy az így
birtokolt gyermek kétségtelenül megszerezhető elévüléssel. Úgy vélem, hogy ebben az
esetben különbséget kell tenni, mert ha a törvény által az usucaption érvénybe lépésére előírt
időn belül nem állapítod meg, hogy kihez tartozik a rabszolga, vagy ha ezt tudtad, anélkül,
hogy a rabszolga tulajdonosát értesíteni tudtad volna, vagy ha tudtad volna értesíteni, és ezt
meg is tetted, akkor a rabszolgát usucaption útján szerezheted meg. Ha azonban tisztában volt
azzal, hogy a rabszolgát ellopták, és értesíthette volna a tulajdonost, de ezt elmulasztotta,
akkor az ellenkező szabály érvényesül; mivel úgy kell tekinteni, hogy Ön titokban birtokolta
őt, mivel ugyanaz a személy nem birtokolhat egyszerre tulajdont sajátjaként és titokban.
436. Amikor egy apa felosztja vagyonát gyermekei között, és halála után ők megtartják azt,
mert megegyeztek egymás között, hogy a vagyon felosztását megerősítik, a tulajdonjog
alapján történő haszonélvezeti jog a mások tulajdonát képező, az apa vagyontárgyai között
fellelhető vagyontárgyakra nézve előnyös.
437. Ha a vagyontárgyat nem hagyatékba adták, hanem az örökös tévedésből ekként adta át,
akkor megállapítható, hogy azt az örökhagyó haszonélvezettel szerezheti meg, mivel
tulajdonosként birtokolja.
438. Neratius, Pergamenek, V. könyv.
A pereskedés megszüntetése érdekében jött létre az olyan vagyontárgyak haszonélvezete,
amelyeket más okból szereztünk meg, mint azért, mert úgy gondoljuk, hogy sajátunkként
jogosultak vagyunk rá.
439. Valaki megszerezheti haszonélvezettel azt a tulajdont, amelynek birtokában van, azt
gondolva, hogy az az övé; még akkor is, ha ez a vélemény hamis. Ezt azonban úgy kell érteni,
hogy a birtokos fél hihető tévedése nem sérti a haszonélvezeti jogát; például, ha azért
birtokolok valamilyen tárgyat, mert tévesen azt hiszem, hogy a rabszolgám vagy annak a
rabszolgája, akit törvényes örökösként örököltem, vásárolta meg azt, mivel a más
cselekedetéről való tudatlanság megbocsátható tévedésnek számít.
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XLII. könyv
1. A jogerőre emelkedésről és a határozatok hatásáról, valamint a közbenső határozatokról.
2. A vallomásokról.
3. A hitelezők javára történő engedményezésről.
4. A birtokbavétel okai tekintetében.
5. Az ingatlanok bírói hatóság általi birtokbavételéről és eladásáról.
6. A hitelezők kiváltságairól.
7. A hagyatéki vagyon elkülönítéséről.
8. A vagyonfelügyelő kinevezéséről.
9. A hitelezőkkel szemben elkövetett csalárd cselekmények esetén történő visszatérítésről.

********************************************

1. cím. A jogerőre emelkedésről és a határozatok hatásáról, valamint a
közbenső határozatokról
1. Modestinus, Pandects, VII. könyv.
A jogerő alatt a jogvita bírósági ítélet általi megszüntetését kell érteni. Ez vagy elutasító
határozat, vagy a felelősség alóli mentesítés révén valósul meg.
(2) Ulpianus, Az ediktumról, VI. könyv.
A perben illetékes bíró nem mindig tartja be a törvény által előírt határidőt, mert néha
lerövidíti, néha pedig meghosszabbítja azt, az ügy természetétől, a vitatott vagyon
nagyságától, a felek engedelmességétől vagy makacsságától függően; de ritkán hajtják végre
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az ítéletet a törvény által meghatározott határidőn belül, például ha a tartás kérdését kell
eldönteni, vagy ha huszonöt éves kiskorúnak kell könnyítést nyújtani.
3. Paulus, Az ediktumról, XVII. könyv.
Akinek hatalma van az elítélésre, annak hatalma van a felelősség alóli felmentésre is.
4. Ulpianus, Az ediktumról, LVIII. könyv.
Ha az ügynök nem jelenik meg, az ellene indított végrehajtási eljárást elutasítják, és azt a
megbízója ellen fogják megadni; ha azonban megjelenik, azt ellene fogják megadni. Ebben az
esetben azonban nem tekinthető úgy, hogy az jelent volna meg a bíróság előtt, akit olyan
ügyben neveztek ki ügynöknek, amelyben ő maga is érdekelt; mert van egy másik ok is,
amiért nem tagadhatja meg a perbehívást az ítélet végrehajtása iránti perben, mégpedig azért,
mert saját nevében lett ügynök, és nem más nevében.
(1) A gyám és a gondnok olyan helyzetben van, hogy nem tekinthető úgy, hogy megjelentek a
bíróság előtt, és ezért a bírósági határozat végrehajtására irányuló keresetnek nem adható
helyt ellenük.
(2) Az önkormányzat képviselője elkerülheti a végrehajtást olyan esetben, amikor ítéletet
hoztak, mivel az ítélet végrehajtására irányuló keresetet a polgárokkal szemben kell
megindítani.
(3) A prétor azt mondja: "A keresetnek helyt adok, hogy kötelezzem azt a felet, aki ellen a
határozatot hozták, a pénz megfizetésére". Tehát az a fél, aki elvesztette az ügyét, köteles
fizetni. De mi a teendő, és mit mondjunk, ha nem hajlandó fizetni, hanem kész a követelést
más módon kielégíteni ? Labeo azt mondja, hogy hozzá kell tenni: "Ha az a fél, aki elvesztette
az ügyét, nem elégíti ki a követelést", mert előfordulhat, hogy van egy fizetőképes személy,
aki felajánlja helyette. A fizetés megkövetelésének oka azonban az, hogy a praetor nem
akarta, hogy a korábbi kötelezettségből új kötelezettség keletkezzen; ezért úgy rendelkezik,
hogy a pénzt ki kell fizetni. Labeo véleményét jó és elégséges okokból el kell fogadni.
(4) Ha a határozatot követően a peres felek megegyezése alapján a vesztes fél biztosítékot
nyújt, a szabály rá vonatkozóan enyhül, ha új szerződés megkötésére kerül sor; ha azonban ez
nem új szerződés megkötése céljából történik, a végrehajtási végzés hatályban marad. Ha
azonban zálogjogot fogadnak el, vagy biztosítékot nyújtanak az ítélet végrehajtásának
biztosítása érdekében, az eredmény az lesz, hogy azt kell mondanunk, hogy a végrehajtás úgy
marad, mintha az ügyben hozott határozathoz valamit hozzáadtak volna, és semmit sem
vontak volna el belőle. Ugyanezt a szabályt kell gb betartani egy olyan fél esetében, akinek az
ügynöke ellene hozott ítéletet.
(5) Ha valakivel szemben olyan határozatot hoznak, amely bizonyos időn belül fizetési
kötelezettséget ír elő, milyen időponttól kell számítani az ítélet végrehajtása iránti kereset
benyújtásának határidejét? Attól a naptól számítsuk, amikor a határozatot hozták, vagy attól a
naptól, amikor az ilyen ügyekben előírt határidő letelt? Ha a bíró a törvény által előírtnál
rövidebb időt állapított meg, akkor a határozatából hiányzó időt a törvénynek kell pótolnia.
Ha azonban a bíró a határidő megállapításakor a törvényben megengedettnél több napot vett
figyelembe, a pervesztes félnek nemcsak a törvényben előírt időt kell biztosítani, hanem azt
is, amit a bíró ezen felül biztosított.
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(6) Az elítélt személyt úgy kell értenünk, hogy olyan személy, aki ellen jogilag olyan ítéletet
hoztak, amely megállja a helyét. Ha azonban az ítélet valamilyen okból kifolyólag
jogvesztőnek bizonyulna, akkor azt kell mondanunk, hogy az "elítélés" kifejezés nem
alkalmazható.
(7) A felelősség alóli mentesítés alatt nem csak azt kell értenünk, hogy a fél kifizeti a
követelést, hanem azt is, hogy teljes mértékben mentesül az ítélet alapjául szolgáló
kötelezettség alól.
(8) Celsus azt mondja, hogy ha ellened született ítélet egy noxális perben, és kárpótlásul
lemondtál egy rabszolgáról, akin másnak volt haszonélvezete, akkor még mindig felelős leszel
az ítélet végrehajtására irányuló perben; de ha a haszonélvezet megszűnik, azt állítja, hogy
mentesülsz.
5. Ugyanez, Az ediktumról, LIX. könyv.
A praetor azt mondja: "Az ingatlanra vonatkozó döntést az illetékes bíró hozta meg". Jobb
lenne, ha azt mondta volna: "Az által, aki az ügyben hatáskörrel rendelkezett", mert a
"hatáskör" szó olyan bírákra is utal, akiknek nincs joghatóságuk ezekben a kérdésekben, de
joguk van bizonyos más ügyek vizsgálatára.
1. Ha egy bíró valakivel szemben a következőképpen dönt: "Így és így adja át Titiusnak azt,
amit Maevius végrendelete vagy kodicilluma alapján kapott", akkor ezt ugyanúgy kell
értenünk, mintha kifejezetten megemlítette volna azt az összeget, amelyet a végrendelet vagy
a kodicillum hagyott hátra. Ugyanez a szabály érvényesül, ha úgy döntött volna, hogy szóbeli
bizalmi vagyonkezelést kell végrehajtani.
(6) Ugyanő, Az ediktumról, LXVI. könyv.
Ha a katonai szolgálati idejét letöltött katona ellen születik határozat, csak annyit kell fizetnie,
amennyit a forrásai lehetővé tesznek.
1. Ha a peres felet tíz aurei megfizetésére vagy a kár okának jóvátételként való átadására
ítélték, akkor az ítélet végrehajtása iránti perben a tíz aurei összegének megfizetésére
kötelezik, mert a törvénytől a kárt okozó állat átadására kap felhatalmazást. Aki azonban vagy
a tíz aurei megfizetését, vagy az állat, vagy a rabszolga átadását kötötte ki jóvátételként, az
nem követelheti a tíz aureit, mert mindkettő benne van a megállapodásban, és külön-külön is
meg tudtuk kötni. A rabszolga vagy az állat jóvátétel címén történő átadását követelő
határozat semmis, de ez a pénz megfizetését előíró ítéletből következik, és ezért a tíz aurei
behajtására irányuló eljárást az ítélet alapján kell megindítani, mert az csak ezekre
vonatkozik, és az állat vagy a rabszolga jóvátétel címén történő átadását a törvény megadja.
2. Aki saját hatáskörben eladja annak a tulajdonát, akit perben legyőzött, az lopásért, valamint
erőszakos rablásért felel.
3. Az ítélet végrehajtása iránti kereset örökös, magában foglalja a vagyon követését, és mind
az örökös javára, mind az örökös ellen irányul.
(7) Gaius, A városi prétor ediktumáról, cím: A Res Judicata.
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Jelenleg nem kétséges, hogy az, aki ellen ítéletet hoztak, a végrehajtásra előírt határidőn belül
sokféleképpen szabadulhat; bár ez idő alatt nem lehet ellene végrehajtási eljárást indítani,
mert ahol az ügyet eldöntötték, ott a törvény által megállapított határidő a perét vesztett fél
javára, és nem ellene van megállapítva.
8. Paulus, Plautiusról, V. könyv.
Ha egy rabszolga, akire a kikötés feltételei szerint igényt tartanak, az ügyhöz való csatlakozás
után meghal, az alperes nem mentesül a felelősség alól, és úgy határoztak, hogy a nyereségről
számot kell adnia.
9. Pomponius, Plautiusról, V. könyv.
Bíró vagy döntőbíró nem hozhat ítéletet olyan személy ellen, aki elmebeteg.
10. Marcellus, Digest, II. könyv.
Aki hamisan adja ki magát családfőnek, aki pénzt vesz fel, és akit az apja kitagadott, az ellene
ítéletet kell hozni, még akkor is, ha nem tud fizetni.
11. Celsus, Digest, V. könyv.
Ha kikötöttem, hogy valamit egy bizonyos hónap kalendáján kell elvégezni, és az ítéletet
valamivel e hónap kalendája után hozták meg, a kártérítés összegét a fent említett időpontban
elvégzett munkához fűződő érdekem arányában kell megbecsülni; mert ha a becslést ettől az
időponttól kezdve végezték el, akkor nem lenne más érdekem, mint ami később kifizethető.
12. Marcellus, Digest, IV. könyv.
A betétekre vagy használati kölcsönökre vonatkozó határozatokban, bár a vagyontárgy az
alperes csalása miatt veszhetett el, szokás, hogy a tulajdonost arra kötelezik, hogy átruházza
rá a perbeli jogait.
13. Celsus, Digest, VI. könyv.
Ha valaki úgy rendelkezett, hogy az egyik személynek tíz aurei-t kell fizetnie, a másiknak
pedig biztosítékot kell adnia, a kártérítés összegét a kikötőnek a biztosíték nyújtásához fűződő
érdeke arányában kell megbecsülni. Ez az érdek lehet ugyanannyi, mint amennyi az esedékes
összeg, de lehet kevesebb, vagy néha akár semmi is; mivel az alaptalan félelmet nem lehet
megbecsülni. Ha azonban a tartozás kifizetésre kerül, akkor nem marad meg a megbecsülendő
kamat, ha pedig egy bizonyos összeget már kifizettek, akkor a kamat értéke ezzel arányosan
csökken.
1. Ha valaki megígéri, hogy megakadályozza, hogy a kikötött személyt kár érje, és ezt meg is
teszi, és a kikötött személyt nem éri kár, akkor úgy kell tekinteni, hogy teljesítette, amit
vállalt. Ha ezt nem teszi meg, akkor ítéletet hoznak ellene egy bizonyos pénzösszegre, amiért
nem tette meg, amit ígért, ahogy ez mindenféle kötelezettségnél előfordul, amely bizonyos
cselekmények elvégzésére vonatkozik.
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14. Ugyanaz, Digest, XXV. könyv.
Amit a prétor elrendelt vagy megtiltott, azt ellenkező határozattal megsemmisítheti vagy
megújíthatja; de ez nem vonatkozik a jogerős rendeletekre.
15. Ulpianus, A konzul kötelességeiről, III. könyv.
Az isteni Pius egy, a római nép elöljáróihoz intézett rezcriptumában kimondta, hogy azoknak,
akik bírákat vagy választottbírákat neveznek ki, engedélyezniük kell az általuk hozott ítéletek
végrehajtását.
(1) Császárunk és atyja egy rezcriptumban kijelentette, hogy még egy tartomány kormányzója
is végrehajthat egy Rómában kimondott ítéletet, ha erre utasítják.
(2) Ezért a végrehajtás során elvett tárgyak bírósági értékesítése során először az ingóságokat,
például az állatokat kell értékesíteni. Ha ennek az ára elegendő a követelés kielégítésére,
akkor jó, ha nem, akkor az ingatlanokat kell elrendelni a végrehajtás alá vonásra és
értékesítésre. Ha azonban nincs ingóság, akkor kezdetben a földet kell lefoglalni és
értékesíteni. A bíróságok szoktak úgy dönteni, hogy ha nincs ingóság, akkor a földet kell
végrehajtás alá vonni, mert kezdetben nem szokás a földet elvenni. Ha a földterület nem
elegendő az adósság megfizetésére, vagy az adósnak nincs, akkor az esetleges hiteleit
végrehajtás alá vonják és eladják. A tartományok kormányzói így hajtják végre az ítéletet.
(3) Ha a végrehajtás során elvett vagyon nem talál vevőt, császárunk és isteni atyánk egy
rescriptumban kimondta, hogy azt annak kell megítélni, akinek javára a vesztes fél ellen
született a döntés. A vagyontárgyat az esedékes összeg arányában ítélik meg neki, mert ha a
hitelező inkább elfogadja azt követelése kielégítésére, akkor meg kell elégednie vele, és a
rescriptum kimondja, hogy nem követelhet többet, mint amennyi megilleti; mert ha
megelégszik a végrehajtás során elvett vagyontárgyakkal, akkor úgy tekintik, mint aki
megállapodást kötött követelése kielégítésére; és nem mondhatja, hogy a vagyontárgyat egy
bizonyos összegért zálogba vette, és nem indíthat pert a fennmaradó összeg behajtására.
(4) Ha a végrehajtás során elvett vagyontárgyakkal kapcsolatban vita merül fel, császárunk
úgy döntött, hogy az ítéletet végrehajtóknak meg kell vizsgálniuk azt, és ha megállapítják,
hogy az a vesztes félé, akkor végre kell hajtaniuk az ítéletet. Meg kell azonban jegyezni, hogy
ezt a vizsgálatot csak summásan kötelesek elvégezni; döntésük nem sértheti az adóst, ha úgy
vélik, hogy a vagyontárgyat úgy kell kiadni, mintha az a vitás félé lenne, és nem azé, akinek a
nevében azt végrehajtás alá vonták; és az sem, akinek azt átadták, a végzés alapján azonnal
jogosult rá, ha a vagyon olyan, hogy az rendes jogorvoslati úton behajtható tőle. Ebből
következik, hogy az ügy az eredeti állapotában marad, és az ítélet által érintett vagyon csak a
fent említett fél javára válhat haszonélvezettel. Meg kell azonban mondani, hogy amennyiben
vita merül fel azzal kapcsolatban, hogy mit vettek el a végrehajtás során, arról le kell
mondani, és más vagyontárgyat kell elvenni, amellyel kapcsolatban nem áll fenn vita.
(5) Nézzük meg, hogy ha a végrehajtás során elvett vagyontárgyat elzálogosították, el lehet-e
azt adni, hogy a hitelezőt kielégítve a maradékot az ítéletre lehessen fordítani. És bár a
hitelező nem kényszeríthető arra, hogy eladja a zálogjoggal kapott vagyontárgyat, azt azonban
az ítélet végrehajtásáig megtarthatja, és ha a lefoglalt vagyontárgy olyan vevőre talál, aki a
hitelező kielégítése után kész kifizetni a fennmaradó összeget, akkor ennek a vagyontárgynak
az eladása is engedélyezhető. Nem állapítható meg, hogy a hitelező helyzete rosszabbá válik,
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mivel megkapta azt, amire jogosult volt, és a zálogjogát sem szabad feloldani, mielőtt a
követelését kielégítették volna.
(6) Ha a végrehajtás során elvett vagyon megítélése után bármilyen vita merül fel a vevővel
kapcsolatban, nézzük meg, hogy az ítéletet végrehajtó bírónak van-e hatásköre az ügyben.
Nem hiszem, hogy további vizsgálatra lenne ok, mivel ha az adásvétel egyszer már
megtörtént, akkor annak kell vállalnia a kockázatot, aki az ingatlant megvásárolta; és
természetesen, miután a vevő birtokba vette, a bíró feladata megszűnik. Ugyanez a szabály
érvényesül, ha az ingatlant annak ítélik oda, akinek javára a határozatot hozták.
(7) Ha az a vevő, akinek a bíróság az ingatlant ítélte, nem fizeti meg az árat, nézzük meg,
hogy a bíráknak, akiknek kötelességük az ítélet végrehajtása, számon kell-e kérniük őt. Nem
hiszem, hogy ennél tovább mehetnének, különben az eljárás végeláthatatlanná válna. De mit
is mondhatnánk egy ilyen esetben? Hozzanak ítéletet a vevő ellen, és adjanak ki végrehajtást
ellene? Vagy tekintsék az ügyet azonnal eldöntöttnek? És mit kell tenni, ha a vevő tagadja,
hogy ő vette az ingatlant, vagy azt állítja, hogy ő fizette ki? A jobb vélemény az lesz, hogy a
bíró ne avatkozzék bele, különösen mivel annak a félnek, akinek javára az ítéletet hozták,
nincs kereseti joga azzal szemben, aki az ingatlant megszerezte, és emellett nem is éri semmi
sérelem; mivel szükséges, hogy a végrehajtás során elvett és eladott ingatlant készpénzben
fizessék ki, és nem az, hogy a pénzt egy bizonyos idő elteltével fizessék ki. És valóban, ha a
bíróságnak be kellene avatkoznia, azt csak annyiban kellene megtennie, hogy az ítéletben
megítélt vagyontárgyat elvenné és értékesítené, mintha az nem lett volna felmentve az
ítéletből eredő zálogjog alól.
(8) Az elöljárók az adós követeléseinek elvételével is végrehajthatják az ítéletet, ha nincs más
végrehajtandó dolog, mivel császárunk egy rescriptumban kijelentette, hogy egy váltót is el
lehet venni a végrehajtás során.
(9) De lássuk, hogy csak az adós által elismert hitelt lehet-e behajtani, vagy akkor is, ha az
adós tagadja a kötelezettségét. A jobb vélemény az, hogy csak azt lehet behajtani, aminek a
tartozását elismeri. Ha azonban tagadná, hogy tartozik a követeléssel, akkor teljesen helyes
lenne, ha nem vennék fel; kivéve, ha valaki az ingóságok lefoglalásának példáját követve még
tovább megy, és azt mondja, hogy a bíráknak maguknak kellene a követelést megvizsgálniuk,
ahogyan azt más személyes tárgyak esetében is teszik, de ezt egy rescriptumban másképp
állapítják meg.
(10) Mit mondjunk továbbá, ha a bírák maguk intézkednek a követeléssel kapcsolatban, és
követelik, hogy a tartozás összegét az ítélet alapján fizessék ki; vagy ha a követelést eladják,
ahogyan azt más személyes vagyontárgyak végrehajtásakor szokták tenni? Szükséges, hogy
azt tegyék, ami számukra a legjobbnak tűnik az ítélet végrehajtása érdekében.
(11) Ha az a fél, aki ellen az ítéletet hozták, bankoknál letétbe helyezett pénzzel rendelkezik,
azt is végrehajtás alá lehet vonni. Továbbá, ha bárki más kezében van olyan pénz, amelyet
annak a félnek kellene kifizetni, aki a pert elvesztette, akkor azt szokás lefoglalni, és az ítélet
kifizetésére fordítani.
(12) Ezen túlmenően a bárkinél letétbe helyezett vagy ugyanezen célból ládában elhelyezett
pénz is lefoglalható az ítélet teljesítése céljából. Ha pedig egy gyámság alatt álló személy
tulajdonát képező pénzt földvásárlás céljából ládában helyezték el, azt az ítélet
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végrehajtásával megbízott bíró a prétor engedélye nélkül is elveheti, és felhasználhatja a
követelés kifizetésére.
16. Ugyanő, Az ediktumról, LXIII. könyv.
Vannak olyan személyek, akiket csak olyan összegekért lehet perelni, amelyeket meg tudnak
fizetni, vagyis a tartozásaik levonása nélkül. Ilyen személyek azok, akik ellen valamilyen
társulás miatt indítanak pert, mivel a társulás alatt minden vagyontárgyat érteni kell. Ugyanez
a szabály vonatkozik a felmenőkre is,
(17) Ugyanő, Az ediktumról, X. könyv.
Valamint egy patrónusnak, egy patrónusnőnek, gyermekeiknek és felmenőiknek.
Hasonlóképpen a férj, ha hozományért perelik, csak azért felel, amit meg tud fizetni.
18. Ugyanő, Az ediktumról, LXVI. könyv.
Az a katona is, aki ellen ítéletet hoztak, leszerelése után csak a lehetőségeihez mérten köteles
fizetni.
(19) Paulus, Plautiusról, VI. könyv.
Ha több olyan személy van, akinek ugyanazon okból pénz jár, a legszorgalmasabb helyzete
előnyösebb; és nem vonják le azt, ami az azonos rangú személyeknek jár, mint a De peculio
kereset esetében; mert ebben az esetben annak a helyzete a legelőnyösebb, aki először jár el.
A tartozást azonban nem szabad levonni, ha a pert az apa vagy a patrónus ellen indítják,
különösen, ha a tartozás azonos helyzetű személyeknek, például más gyermekeknek vagy más
szabadoknak jár.
1. Az is, aki ellen adományozás miatt pert indítanak, csak az általa fizetni képes összegre
hozhat ítéletet ellenem; és valójában ő az egyetlen, akire vonatkozóan a tartozást le kell vonni.
Ami azokat illeti, akiknek ugyanezen okból pénz jár, a legszorgalmasabbak helyzete
előnyösebb. És valóban, nem gondolom, hogy mindent, amije van, ki kell tőle csikarni, de
arra kell vigyázni, hogy ne szegényedjen el.
20. Modestinus, Különbségek, II. könyv.
A férj ellen hozomány esetén a férj ellene hozható ítélet, a fizetőképessége mértékéig; de ha a
felesége más szerződés miatt perli őt, az isteni Pius alkotmánya szerint a felesége is hozhat
ellene ítéletet a lehetőségeihez mérten. A méltányosság azt is sugallja, hogy ugyanez a
szabály érvényesüljön akkor is, ha a feleséget a férje perli be.
21. Paulus, Plautiusról, VI. könyv.
Ezenfelül, ahogyan a férj esetében, úgy az após esetében sem hozható ellene olyan ítélet,
amely meghaladja a fizetési képességét. Ha azonban az após ellen a hozományra vonatkozó
ígéretén alapuló keresetet indítanak, lehet-e ellene a lehetőségeihez mérten ítéletet hozni? Ez
méltányosnak tűnik, de nem ez a gyakorlatunk, ahogy Neratius állítja.
22. Pomponius, Quintus Muciusról, XXI. könyv.

2149

Ez azonban úgy értendő, hogy az após ellen indított perben a házasság felbontása után ígért
hozomány visszaszerzése érdekében indított perről van szó. Ha azonban a házasság fennállása
alatt indítanak pert a hozomány visszaszerzésére, akkor a házasság fennállása alatt kell neki
enyhítést adni, hogy ne ítéljenek el ellene többet, mint amennyit képes fizetni.
1. Azzal kapcsolatban, amit az élettársak esetére vonatkozóan megállapítottak, nevezetesen,
hogy ellenük a pénzeszközeik erejéig lehet ítéletet hozni, a prétor azt mondja az ediktumában,
hogy megfelelő indoklás esetén eljár. Erre azért kerül sor, hogy megakadályozza, hogy
segélyt adjanak bárkinek, aki tagadja, hogy partner, vagy aki csalás miatt felelős.
23. Paulus, Plautiusról, VI. könyv.
Ha a hozomány behajtására irányuló keresetet a férj képviselője ellen indítanak, és az ítéletet
a férj életében hozzák meg, az csak arra az összegre vonatkozhat, amelyet ő képes megfizetni,
mert a férj védője csak erre az összegre hozhat ítéletet ellene; ha azonban a férj meghalt, az
ítélet a teljes hozományra kiterjed.
(24) Pomponius, Plautiusról, IV. könyv.
Ha a kezest a tartozás vagy az ítélet megfizetésére fogadták el, nem jelent számára előnyt, ha
az a személy, akiért kezességet vállalt, az általa fizetni tudott összegről ítéletet hoz ellene.
1. Ha a férj nem lenne fizetőképes, akkor kihasználhatja, hogy nem tud fizetni; mivel ez a
kiváltság őt személyesen illeti meg, és nem az örökösének kedvez.
25. Paulus, Az ediktumról, LX. könyv.
Meg kell jegyezni, hogy az ilyen személyek örökösei nem a fizetési képességük mértékéig,
hanem a teljes összegért felelnek.
26. Ulpianus, Az ediktumról, LXXVII. könyv.
Ha a peres felek megállapodnak abban, hogy milyen összegben kell ítéletet hozni, a bíró nem
lesz helytelen, ha ennek megfelelően dönt.
27. Modestinus, Vélemények, I. könyv.
Egy tartomány kormányzója a törvényekkel és a császári alkotmányokkal ellentétes
határozatot hozott, miszerint egy félnek kamatos kamatot kell fizetnie, és erre hivatkozva
Lucius Titius fellebbezett a kormányzó igazságtalan határozata ellen. Mivel Titius nem a
törvénynek megfelelően fellebbezett, kérdezem, hogy az ítélet alapján behajtható-e a pénz.
Modestinus azt válaszolta, hogy ha az ítélet meghatározott összegről szól, akkor semmi sem
indokolja, hogy miért ne lehetne végrehajtást elrendelni.
(28) Ugyanő, Vélemények, II. könyv.
Két bíró két különböző döntést hozott. Modestinus azt a véleményét adta, hogy addig kell
várakozniuk, amíg egy illetékes bíró meg nem erősíti az egyiket.
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29. Ugyanő, Pandects, VII. könyv.
A félnek az ellene hozott ítélet teljesítésére biztosított idő az örököseinek és egyéb
jogutódainak is jár, legalábbis az az idő, amely még nem járt le, mivel a kiváltság inkább az
ügyre, mint a személyre vonatkozik.
30. Pomponius, Különböző szakaszok, VII. könyv.
Ha egy bizonyos pénzösszeget adományként ígérnek, és valószínűsíthető, hogy az
adományozó forrásai olyan mértékben kimerülnek, hogy szinte semmi sem marad neki, akkor
keresetet kell indítani ellene arra, amit ki tud fizetni, hogy a kezében maradjon annyi, ami a
megélhetéshez szükséges. Ezt a szabályt mindenképpen be kell tartani a gyermekek és a
szülők között.
31. Callistratus, Bírósági vizsgálatok, II. könyv.
A fizetési határidőt nemcsak az azt kérő adósoknak kell megadni, hanem meg is kell
hosszabbítani, ha a körülmények ezt megkívánják. Ha azonban valaki inkább makacsságból,
mint azért halogatja a fizetést, mert nem tudja megszerezni a pénzt, akkor a követelés
kielégítésére szolgáló vagyonának végrehajtás alá vonásával kell kötelezni, a következő
szabály szerint, amelyet az isteni Pius írt elő Cassius prokonzulnak, nevezetesen: "Fizetési
időt kell adni azoknak, akik elismerik, hogy tartoznak, vagy akiket ítélet kötelez a fizetésre, és
a határidőnek olyannak kell lennie, amely a lehetőségeikhez képest elegendőnek tűnik. Ha
nem fizetnek a kezdetben megadott határidőn belül, vagy annak meghosszabbítása után,
vagyonukat <:an lefoglalják és eladják, ha két hónapon belül nem elégítik ki a követelést vagy
az ítéletet; és ha az árból valami megmarad, azt vissza kell adni annak, akinek a vagyonát
végrehajtás címén elvették".
32. Ugyanez, Bírósági vizsgálatok, III. könyv.
Ha egy bíró azért dönt az idézett alkotmányok ellen, mert úgy véli, hogy azok nem
alkalmazhatók a szóban forgó ügyre, nem tekinthető úgy, hogy helytelenül döntött ellenük, és
ezért a határozata ellen fellebbezéssel lehet élni; ellenkező esetben az ügyet jogerősen
eldöntöttnek kell tekinteni.
33. Ugyanaz, Bírósági vizsgálatok, V. könyv.
Miután az isteni Hadrianusnak Julius Tarentinus beadványt nyújtott be, amelyben azt állította,
hogy ellene született ítélet, mivel a bírót hamisított bizonyítékokkal és ellenfelei
összeesküvésével, akik pénzzel korrumpálták a tanúkat, megtévesztették, a császár egy
rescriptumban kijelentette, hogy teljes kártérítésre jogosult, a következők szerint:
"Elrendeltem, hogy a Julius Tarentinus által hozzám benyújtott kérvény egy példányát küldjék
el neked. Ha bebizonyítja, hogy ellenfelei összeesküvése nyomasztotta el, és hogy tanúikat
pénzzel korrumpálták, akkor súlyos büntetést szabj ki; ha pedig a bíró döntését hamis
állításokkal idézték elő, akkor teljes restitúciót fogsz megadni".
34. Licinius Rufinus, Szabályok, XIII. könyv.
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Ha valaki kifogásolja, hogy az ellene hozott ítéletben szereplő fél visszatartja valamely
rendelkezését vagy ágyát, akkor büntetőjogi pert kell indítani ellene; vagy, ahogy egyes
hatóságok állítják, az elszenvedett kárért perelhető.
35. Papirius Justus, Konstitúciók, II. könyv.
Antoninus és Verus császárok egy rescriptumban kijelentették, hogy bár nem szükséges újból
eljárást indítani az újonnan felfedezett okirati bizonyítékok miatt, mégis, a közügyekkel
kapcsolatos ügyekben engedélyezik az ilyen bizonyítékok felhasználását, ha megfelelő okot
mutatnak ki.
36. Paulus, Az ediktumról, XVII. könyv.
Pomponius az Ediktumról szóló harminchetedik könyvében azt mondja, hogy ha több bíró
vizsgál egy szabadságot érintő ügyet, és egyikük nem eléggé tájékozott ahhoz, hogy döntést
hozzon, a többiek pedig egyetértenek; ha az előbbi esküszik, hogy nem eléggé tájékozott, és
nem vesz részt a továbbiakban az eljárásban, a többiek, akik egyetértettek, hozhatnak ítéletet;
mert ha az említett bíró nem is ért egyet, a többség döntése megáll.
(37) Marcellus, Digest, V. könyv.
Az összes bíró akkor hoz határozatot, ha mindannyian jelen vannak.
38. Paulus, Az ediktumról, XVII. könyv.
Ha a bírák száma egyenlő, és a szabadságot érintő ügyben eltérő vélemények születnek, az
ítéletet a szabadság javára kell meghozni (az Isteni Pius alkotmánya szerint), de minden más
esetben az ítéletet az alperes javára kell meghozni. Ezt a szabályt büntetőügyekben is be kell
tartani.
(1) Ha a bírák különböző összegekről hoznak döntést, Julianus azt mondja, hogy a
legkisebbről szólót kell elfogadni.
39. Celsus, Digest, III. könyv.
Ha egy ügy tárgyalására három bírót jelölnek ki, kettő közülük nem dönthet, ha az egyikük
távol van, mivel mindhárom bírónak meg kell hallgatnia az ügyet. Ha azonban a harmadik
jelen van, és nem ért egyet a többiekkel, akkor a két bíró ítélete marad érvényben. Mert az
bizonyosan igaz, hogy mindannyian meghozták a határozatot.
40. Papinianus, Vélemények, X. könyv.
Megállapítást nyert, hogy az a fél, aki ellen ítéletet hoztak, meg van fosztva a nyilvános
versenyeken nyert szent koronákért adott jutalmakhoz fűződő előnyöktől, és hogy ez a pénz
az ítélet kielégítésére végrehajtás címén elvehető.
41. Paulus, Kérdések, XIV. könyv.
Nesennius Apollinaris: Ha adományt készülsz adni nekem, és én megbízlak, hogy fizesd ki a
hitelezőmet, lehet-e perelni téged a teljes összegért? És ha a teljes összegért perelnek,
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gondolod-e, hogy másként járnék el, ha nem téged bíznék meg hitelezőm kifizetésével, hanem
valakit, akinek ugyanekkora összeget kívánok adni? És mit kell tenni abban az esetben, ha
valaki, aki egy nőnek adományt kíván adni, hozományt ígér a férjének? A válasz az volt, hogy
a hitelezőt nem zárhatja el a kivétel, bár az, akit megbízott, élhet vele szemben, akinek a
nevében az ígéretet tette. A férj esete ugyanez; és különösen akkor, ha a házasság fennállása
alatt indít keresetet. És ahogyan az ajándékozó örököse is teljes egészében perelhető ellene,
úgy a kezes, aki az ajándékozásért felelősséget vállalt, szintén perelhető a teljes összegért,
csakúgy, mint bárki más, akinek az ajándékozást nem adták.
(1) Egy bizonyos személy egy földterületet adományozott. Ha nem adta át, akkor ugyanúgy
ítéletet hozhatnak ellene, mint bármely más birtokos ellen. Ha azonban átadta a földet, akkor a
teljes termés után ítéletet lehet ellene hozni, ha nem fogyasztotta el, és nem mentesülhet a
felelősség alól, még akkor sem, ha azonnal átadja azt. Ha a birtoklás csalás miatt szűnt meg,
az átvevőnek a bíróság előtt esküt kell tennie, és az ítéletet annak az összegnek megfelelően
kell meghozni, amelyre esküt tesz.
(2) Az az adományozó, akivel szemben az adomány teljes összegére vonatkozóan ítéletet
hoztak, nem felel a fizetési képességét meghaladó összegért, ami az alkotmányok által
biztosított előny.
42. Ugyanaz, Vélemények, III. könyv.
Paulus azt a véleményt képviselte, hogy a prétor nem helyezhet hatályon kívül egy már
meghozott ítéletet, de még ugyanazon a napon, amikor az ítéletet meghozták, pótolhatja
mindazt, ami az ítéletből kimaradt, akár az alperes javára, akár ellene, és ami az abban
foglaltakra vonatkozik.
43. Ugyanő, Vélemények, XVI. könyv.
Paulus azt a véleményét is kifejtette, hogy ha több fél ellen egy bizonyos pénzösszegre
vonatkozó ítéletet hoztak, akkor ugyanazzal a határozattal nem kötelezhetők arra, hogy a
rájuk eső résznél többet fizessenek. Ha három fél ellen hoztak ítéletet, és Titius kifizette a
saját részét, ugyanazon ítélet alapján forró keresetet lehetett indítani ellene, hogy kötelezzék a
többiek részének megfizetésére.
(44) Scaevola, Vélemények, V. könyv.
Egy gyámság alatt álló nő ellen az apja által elfogadott és a gyámja által engedélyezett
szerződés alapján indítottak pert, és a nő elvesztette a pert. A gyámja ezt követően elérte,
hogy a nő visszautasítsa apja hagyatékát, és így az a póttartó, illetve a társörökösök kezébe
került.
Felmerült a kérdés, hogy a határozat alapján felelősséggel tartoznak-e vagy sem. Úgy ítélték
meg, hogy a keresetnek helyt kell adni ellenük, kivéve, ha a gyámja hibájából született ítélet a
gyámolt ellen.
45. Paulus, Döntések, I. könyv.
A megkezdett eljárás a tárgyalás napján megszüntethető, ha a felek beleegyeznek, és a bíró
ezt engedélyezi; feltéve, hogy az ügyet vagy a pert nem szüntették meg bírósági úton.

2153

1. Az ítélet meghozatala után a büntető kártérítés növelésére vagy csökkentésére nem lehet
semmit tenni, kivéve, ha erre a császár engedélyt ad.
2. Nem lehet ítéletet hozni olyan kiskorúakkal szemben, akik nem védekeznek, és nincs
gyámjuk vagy gondnokuk.
46. Hermogenianus, Epitoméi a jogról, II. könyv.
Nem tilos a beadványok módosítása, feltéve, hogy a határozat tartalma változatlan marad.
47. Paulus, Döntések, V. könyv.
Az ítéletet minden esetben az összes érdekelt fél jelenlétében kell meghozni, különben az csak
a jelenlévőkre nézve válik hatályossá.
1. Ha a többször beidézett felek elmulasztják, hogy ügyüket a kincstár előtt védjék, az ítélet
alapján perelhetőek. Ez a helyzet áll fenn akkor, ha többszöri felszólítás után sem jelentek
meg.
48. Tryphoninus, Disputációk, II. könyv.
A döntéseket a prétornak latinul kell meghoznia.
49. Paulus, Kézikönyvek, II. könyv.
Az a fiú, akit kitagadtak az örökségből, vagy aki visszautasította az apja hagyatékát, nem
hozhat ellene ítéletet saját szerződés alapján, a fizetőképességénél nagyobb összegre. Lássuk,
hogy mennyiben tekinthető fizetőképesnek, vonatkozik-e ez arra, ami az összes tartozásai
kifizetése után megmarad, mint annak esetében, akit adományozás miatt perelnek, vagy
vonatkozik-e ez a férjre és a pártfogóra, akinek az adósságát nem vonják le? Kétségtelenül az
a törvény, hogy a fizetést úgy kell teljesíteni, mint egy férj vagy egy mecénás esetében, mert
elnézőbbnek kell lennünk egy adományozóval szemben, mint azzal szemben, akinek
tényleges tartozását kell teljesítenie,
50. Tryphoninus, Disputációk, XII. könyv.
Annak érdekében, hogy az adományozó ne szegényedjen el saját szabadossága miatt.
(51) Paulus, Kézikönyvek, II. könyv.
Ha valaki csalárd módon eladná a tulajdonát, teljes felelősséggel tartozik érte.
(1) Ha valaki megtagadja, hogy a hitelező birtokba vehesse a tulajdonát, amelyet annak
megőrzése céljából adtak neki, és az eladó kifizeti a hitelezőnek mindazt, ami megilleti,
felmerül a kérdés, hogy az adós felszabadul-e. Úgy gondolom, hogy becstelenül járna el az,
aki másodszor is meg akarja szerezni azt, amit már megkapott.
52. Tryphoninus, Disputációk, XII. könyv.
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Ha a férj ellen azért indítanak pert, mert eltulajdonította a felesége vagyonát, bár az eljárás
állítólag a férj és a feleség között fennálló élettársi kapcsolatból ered, a férj ellen a teljes
összegre vonatkozóan ítéletet kell hozni, mivel ebben az esetben a per alapjául jogellenes
cselekmény és bűncselekmény szolgál.
53. Hermogenianus, Epitoméi a jogról, I. könyv.
A bírósági idézésnek nem engedelmeskedők szemtelenségét a per elvesztésével büntetik.
1. Megtagadónak minősül az, aki háromszori, vagy a három helyett a szokásos módon
felszólítónak nevezett felszólítás kézbesítése után megtagadja a megjelenést.
2. Nem büntethető a szeméremsértésért, akit rossz egészségi állapot vagy fontos ügy
akadályoz a megjelenésben.
3. A személyek nem minősülnek engedetlennek, hacsak nem kötelesek engedelmeskedni, és
nem utasítják el azt; vagyis ha megtagadják az engedelmességet azoktól, akiknek
joghatóságuk van felettük.
54. Paulus, Döntések, I. könyv.
Az olyan hadifogoly ellen kibocsátott peremptorikus idézés, aki nem védekezik, aki az állam
számára üzleti úton van távol, vagy aki huszonöt év alatti kiskorú, nem hatályos.
1. Aki egy magasabb bíróság elé idézett személy nem minősül engedetlennek, ha az ügyet
befejezetlenül hagyja az alsóbb bíróságon.
55. Ulpianus, Sabinusról, LI. könyv.
Miután a bíró egyszer már meghozta a döntését, az ügyet illetően megszűnik bírónak lenni.
Gyakorlatunk szerint az a bíró, aki egyszer már hozott egy ítéletet a követeltnél nagyobb vagy
kisebb összegben, nem módosíthatja azt, mert hivatalának kötelességét jól vagy rosszul, de
egyszer s mindenkorra teljesítette.
56. Ugyanő, Az ediktumról, XXVII. könyv.
Az Isteni Márk egyik Rescriptuma szerint semmit sem lehet követelni, miután ítéletet hoztak,
vagy esküvel döntöttek egy ügyben, vagy az alperes a bíróságon ítéletet vallott, azon oknál
fogva, hogy a bíróságon tett ítéletvallomás azonosnak minősül az ítélettel.
57. Ugyanő, Disputációk, II. könyv.
Tanácsot kértek arról, hogy a huszonöt év alatti bíró által hozott határozat érvényes-e.
Teljesen helyes az a megállapítás, hogy az ilyen határozat érvényes, kivéve, ha a bíró nem
töltötte be a tizennyolcadik életévét. Ha egy kiskorú bíró tölti be a bírói tisztséget, akkor
bizonyára azt kell mondani, hogy a joghatóságát nem szabad megkérdőjelezni. Ha a kiskorú
bírót a felek beleegyezésével nevezik ki, és a felek ismerik az életkorát, és megállapodnak
abban, hogy ő elnököljön az ügyben, akkor a leghelyesebben úgy kell tekinteni, hogy a
döntése érvényes. Ha tehát egy kiskorú prétor vagy konzul magyarázza a törvényt és nyilvánít
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véleményt, akkor az ő eljárása érvényes lesz; mert a császár, aki őt bíróvá nevezte ki,
rendeletével felhatalmazta őt arra, hogy a hivatalával járó összes ügyet intézze.
58. Ugyanő, Disputációk, VII. könyv.
A végrehajtás során elvett és értékesített vagyontárgyak visszaszerezhetők, ha ez anélkül
történt, hogy korábban ítéletet hoztak volna.
59. Ugyanez, Minden törvényszékről, IV. könyv.
Az ítélet meghozatalakor elegendő, ha a bíró megemlíti az összeget, és elrendeli annak
kifizetését vagy rendelkezésre bocsátását, vagy bármely más, ilyen értelmű kifejezést használ.
1. Ráadásul egy újraszabályozásban az is szerepel, hogy ha a határozatban nem szerepel az
összeg, de a pert indító fél megemlítette, és a bíró azt mondja: "Fizesse ki, amit követel" vagy
"Amennyit követel", a határozat jogerős lesz.
2. Amikor a bírák a tőkeösszegről hoznak ítéletet, és a kamatra hivatkozva hozzáteszik: "Ha
kamat jár, fizessék meg", "Vagy fizessék meg azt a kamatot, ami jár", ítéletük nem érvényes;
mert meg kellene állapítaniuk a kamat összegét, és határozatukkal meg kellene állapítaniuk
azt.
3. Ha valaki, aki ellen felszólító idézést kapott, halála után ítéletet hoz ellene, az nem lesz
érvényes, mert a felszólító idézésnek az alperes halála után nincs hatálya; ezért a bírónak úgy
kell az ügyet megvizsgálnia, mintha a dolgok változatlanok maradtak volna, és úgy kell
döntenie, ahogy neki a legjobbnak tűnik.
60. Julianus, Digest, V. könyv.
A következő kérdés merült fel. Több peres fél közül az egyik, akit lázas betegség támadott
meg, kivonult az ügyből; ha a bíró a távollétében hoz határozatot, úgy kell-e tekinteni, hogy a
törvénynek megfelelően járt el? A válasz az volt, hogy a veszélyes betegség halasztást
követel, még akkor is, ha a felek és a bíró nem hajlandó azt megadni. Sőt, veszélyesnek
minősül az a betegség, amely bárki számára akadályt jelent az ügyintézésben. Mi lehet
azonban nagyobb akadálya a pereskedésnek, mint a testnek a természet elleni lázadása,
amelyet láznak neveznek ? Ezért, ha az egyik fél lázas a határozat meghozatalának
időpontjában, a határozatot úgy tekintik, hogy az egyáltalán nem született meg. Mégis
elmondható, hogy a lázak között jelentős különbség van, mert ha valaki egyébként egészséges
és erős, és a határozat meghozatalának időpontjában enyhe lázrohama van, vagy ha krónikus
vagy negyedéves láza van, és ennek ellenére képes ügyeit intézni, akkor azt lehet mondani,
hogy betegsége nem súlyos.
(61) Ugyanaz, Digest, XLV. könyv.
Az ítélet végrehajtása iránti perben az a felperes, akinek javára először hoztak határozatot az
alperes ellen, nem jogosult az elsőbbségre.
62. Alfenus Varus, Epitoméi Paulus Digestájának, VI. könyv.
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Felmerült a kérdés, hogy egy bíró, aki helytelenül hozott határozatot, ugyanazon a napon
hozhat-e egy másikat. A válasz az volt, hogy nem teheti meg.
63. Macer, A fellebbezésről, II. könyv.
A birodalmi alkotmányok gyakran kimondták, hogy az egyes személyek által szerzett ítéletek
nem sértik mások jogait. Ez azonban bizonyos megkülönböztetést enged meg, mert bizonyos
esetekben egy bizonyos személyek ellen hozott ítélet sért másokat, akik tudnak róla, de más
esetekben még azokat sem sérti, akik ellen az ítéletet hozták. Az ítélet nem okoz hátrányt
azoknak, akik tudnak róla, például amikor egy adós két örököse közül az egyik ellene hozott
ítéletet; mivel a másiknak a védekezéshez való joga nem sérül, még akkor sem, ha tudott
arról, hogy társörökösével együtt perelték be. Továbbá, ha két felperes közül az egyik, miután
elvesztette a pert, belenyugszik a határozatba, a másik felperes követelése nem sérül. Ezt egy
rescriptben állapították meg. Az egyes felek ellen hozott határozat akkor károsít meg másokat,
akik tudnak róla, ha bárki, akinek joga van egy másik előtt pert indítani vagy védekezni,
megengedi, hogy valaki más ezt tegye; mint például amikor a hitelező megengedi, hogy az
adósa zálogjogot érintő pert indítson; vagy a férj megengedi, hogy apósa vagy felesége pert
indítson a hozományként kapott ingatlan tulajdonjogának megállapítására; vagy a birtokos
megengedi, hogy az eladó pert indítson az általa vásárolt ingatlan tulajdonjogának
megállapítására. Ezeket a pontokat számos alkotmányban rendezettnek tekintik. Hiszen miért
kellene a tudomásszerzésnek ezeket a feleket sértenie, amikor az előbb említetteket nem sérti?
Ennek az az oka, hogy ha valaki tudja, hogy a társörököse pert indít, nem akadályozhatja meg,
hogy az illető olyan eszközöket alkalmazzon, amelyeket az őt érintő per megindításához vagy
megvédéséhez felhasználhat. Az azonban, aki a per tárgyát képező ingatlan korábbi
tulajdonosának engedi meg, hogy a keresetet megvédje, tudta miatt kivételes esetben el van
zárva, még akkor is, ha a perben másokra való hivatkozással döntöttek; mert a döntés az ő
beleegyezésével született, amennyiben a perben megjelenő féltől származó bármely jogról van
szó. Ha ugyanis az én közreműködésem révén az én felszabadított emberemről úgy döntenek,
hogy másnak a rabszolgája vagy felszabadítottja, akkor az én jogaim sérülnek. Különbség áll
fenn azonban abban az esetben, ha Titius pert indít ellened egy olyan földterület
visszaszerzése érdekében, amely állítólag közvetlenül engem illet, és nem Titiuson keresztül;
mert még ha az ítéletet az én tudtommal hozták is meg Titius ellen, engem mégsem ér
semmiféle jogsérelem, mivel nem ugyanazon jogcímen követelem a földet, amely alapján
Titius vereséget szenvedett; és nem avatkozhatok be, hogy megakadályozzam őt abban, hogy
állítólagos jogával éljen, ahogyan az a fent említett társörökös esetében is történt.
64. Scaevola, Digest, XXV. könyv.
Egy bizonyos férfi, aki mások ügyleteinek lebonyolításával foglalkozott, miután ítéletet
hoztak ellene, fellebbezett, és az ügyet sokáig nem bírálták el. Mivel a fellebbezést elégtelen
alapon benyújtottnak ítélték, és az ítélet végrehajtása elhúzódott, felmerült a kérdés, hogy az
eredeti ítélet meghozatalától a fellebbezés elbírálásáig tartó időszakra kell-e kamatot
számítani. A válasz az volt, hogy a megállapított tények alapján praetoriánus keresetnek kell
helyt adni.

2. cím. A vallomásokról
(1) Paulus, Az ediktumról, LVI. könyv.
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Aki a bíróságon vallomást tesz, azt úgy tekintik, hogy ítéletet hoztak ellene, mert ő maga
mintegy saját ítéletével elítélt.
2. Ulpianus, Az ediktumról, LVIII. könyv.
Aki hibát követ el, az nem vallja be, hacsak nem ismeri a törvényt.
3. Paulus, Plautiusról, IX. könyv.
Julianus azt mondja, hogy aki bevallja, hogy örökséggel tartozik, azt mindenképpen kötelezni
kell annak megfizetésére, még akkor is, ha a vagyon soha nem is létezett, vagy megszűnt.
Azért lehet azonban a vagyon felbecsült értékének megfizetésére kötelezni, mert aki bevallja,
azt úgy tekintik, hogy ellene ítéletet hoztak.
4. Ugyanő, Plautiusról, XV. könyv.
Ha az, aki ellen az aquiliai törvény alapján eljárást indítottak, bevallja, hogy megölt egy
rabszolgát, még ha nem is ő tette, és a rabszolga megöléséről bebizonyosodik, hogy megölték,
a vallomása miatt felelősségre vonható.
5. Ulpianus, Az ediktumról, XXVII. könyv.
Ha valaki bevallja, hogy tartozik Stichusnak, akkor "ítéletet kell hozni" ellene; még akkor is,
ha Stichus már halott, vagy azután halt meg, hogy az ügybe belekerült.
6. Ugyanaz, Minden törvényszékről, V. könyv.
Aki beismeri, hogy egy meghatározott pénzösszeggel tartozik, az úgy tekintendő, mint aki
ellen ítéletet hoztak; ez a szabály azonban nem alkalmazható, ha az összeg bizonytalan.
1. Ha valaki elismeri, hogy bizonytalan összegű pénzzel tartozik, vagy valamivel, ami nincs
pontosan megjelölve, mint például, ha azt mondja, hogy köteles vagy Stichust vagy egy
földterületet átadni, akkor arra kell ösztönözni, hogy állításait pontosabban fogalmazza meg.
Ugyanez a szabály vonatkozik arra is, aki elismeri, hogy valamilyen vagyontárgynak tartozik,
hogy kényszerítsük arra, hogy megnevezze az összeget.
2. Ha én pert indítok egy olyan földterület visszaszerzésére, amely az enyém, és ön elismeri,
hogy az enyém, akkor ugyanolyan helyzetben lesz, mintha olyan ítélet született volna, amely
kimondja, hogy a földterület az enyém. És minden másfajta polgári vagy becsületbeli perben,
valamint a vagyon előállítására vagy annak visszaszolgáltatására irányuló minden tilalomban,
beleértve a tiltó tilalmakat is, ha a perbe fogott fél elismeri a tartozást, azt lehet mondani,
hogy a praetornak követnie kell az isteni Márkus rescriptumának rendelkezését, és mindaz,
amit az esedékesnek ismer el, bíróságilag eldöntöttnek tekintendő. Ezért azokban a perekben,
amelyekben a vagyon visszaszolgáltatására határidőt adnak, azt annak a félnek is meg kell
adni, aki az ítéletet elismeri; és ha a visszaszolgáltatásra nem kerül sor, a vagyon értékét a
bíróságon kell felbecsülni.
3. Ha valaki elismeri, hogy a követelés az ellenfél távollétében érvényes, nézzük meg, hogy
nem kell-e úgy tekinteni, hogy ellene ítéletet hoztak; mert aki esküt tesz a szolgálataira való
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hivatkozással, az nem felelős, és nem szokás senkit távollétében elítélni. Bizonyos, hogy
elegendő, ha a vallomást meghatalmazott, gyám vagy gondnok jelenlétében teszi.
4. Nézzük meg, hogy elegendő-e, ha egy ügynök, egy gyám vagy egy gondnok teszi meg a
vallomást. Nem hiszem, hogy ez elegendő lenne.
5. A gyámhatóság által tett beismerő vallomás esetén a gyámja felhatalmazását kérjük, a
kiskorúnak a beismerő vallomás ellenében teljes kártérítést biztosítunk.
6. Azok, akik az ítéletet elismerték, a beismerés megtétele után ugyanúgy jogosultak a fizetési
határidőre, mint a felek az ítélet meghozatala után.
7. Africanus, Questions, V. könyv.
Ahol egy vagyonkezelői szerződés teljesítésének kikényszerítése érdekében indítottak pert, és
az örökös elismerte, hogy tartozik, a vagyon átadására választottbírót neveztek ki, aki
megállapította, hogy semmi sem jár. Felmerült a kérdés, hogy az örökös mentesülhet-e a
felelősség alól. Azt válaszoltam, hogy fontos megtudni, hogy miért nem jár semmi, mert ha az
ok az volt, hogy a bizalmi vagyonkezelés érvénytelen, akkor az örökös nem mentesülhet. De
ha azért, mert az örökhagyó nem volt fizetőképes, vagy az örökös azt állította a prétor előtt,
hogy minden ki van fizetve, és mivel vita merült fel, és a számítás nehézkes volt, a dolgok
állapota miatt választottbíró kinevezésére került sor, a prétor hatáskörének túllépése nélkül
felmenthette az örököst. Ugyanis kötelessége felmenteni az örököst, ha a számítás elvégzése
után nem találnak semmit, amivel a bizományt teljesíteni lehetne; de először is a praetor elé
kell küldenie az örököst, hogy felmentse.
8. Paulus, A Sabinusról, IV. könyv.
Az ítéletet elismerő fél ellen nem hozható feltétlenül ellene határozat, ha elismerte, hogy
olyan vagyontárgyakkal tartozik, amelyek létezése bizonytalan.

3. cím. A hitelezők javára történő engedményezésről
1. Ulpianus, Az ediktumról, XVII. könyv.
Az épületek javítására kölcsönadott pénz behajtásának kiváltsága a hitelezőt illeti meg.
2. Ugyanő, Az ediktumról, XXI. könyv.
A személyes keresetekben azok, akik utólag kötöttek szerződéseket, és akiknek a pénzét a
korábbi hitelezőknek fizették ki, átszállnak rájuk.
3. Ugyanő, Az ediktumról, LVIII. könyv.
Az, aki a tulajdonát átruházta, nem fosztják meg tőle az eladás előtt; és ezért, ha készen áll a
védekezésre, a tulajdonát nem fogják eladni.
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(4) Ugyanez, Az ediktumról, LIX. könyv.
Ha az, aki az engedményezést követően bármilyen vagyontárgyat szerez, fizetési
képességének mértékéig perelhető.
1. Sabinus és Cassius úgy gondolja, hogy aki megbízást adott, azt már nem lehet többé
bosszantani, még azok sem, akiknek tartozik.
5. Paulus, Az ediktumról, L. könyv.
Aki megbánja, hogy engedményezést tett, védekezéssel megakadályozhatja annak eladását.
6. Ulpianus, Az ediktumról, LXIV. könyv.
Ha egy engedményező az adásvétel megtörténte után még valamilyen csekély értékű dolgot
szerez, a tulajdonát másodszor nem lehet eladni. De milyen módon tudjuk ezt megbecsülni,
hogy meghatározzuk az értékét? A megszerzett vagyon mennyisége vagy minősége alapján
kell meghatározni? Úgy gondolom, hogy a kérdést a mennyiség alapján kell eldönteni,
feltéve, hogy tudjuk, hogy a könyörületesség révén maradt nála valami, például egy havonta
vagy évente fizetendő összeg a tartására; és ilyen esetben nem szükséges, hogy a vagyonát
másodszor is eladják, mert nem szabad megfosztani a napi megélhetésétől.
Ugyanez a szabály érvényesül, ha olyan ingatlan haszonélvezeti jogát adták vagy hagyták rá,
amelyből csak a tartásához elegendő összeget kap.
7. Modestinus, Pandects, II. könyv.
Amikor az adós vagyonát eladják; a hitelezők követelésére a vagyonának második eladása
mindaddig megengedett, amíg az adós teljes tartozását el nem engedik, feltéve, hogy az adós
olyan szerzeményeket tett, amelyek elegendőek ahhoz, hogy a prétor intézkedését indokolttá
tegyék.
8. Ulpianus, XXVI. könyv.
Nem szabad meghallgatni azt, aki azelőtt engedményez, mielőtt elismeri tartozását, és mielőtt
ítéletet hoznak ellene, vagy mielőtt a bíróság előtt beismeri tartozását.
(9) Marcianus, Institutes, V. könyv.
Az engedményezés nemcsak a bíróságon belül, hanem azon kívül is történhet. Elegendő, ha
azt futár vagy levél útján állapítják meg.

4. cím. A birtokbavételi okokról
1. Ulpianus, Az ediktumról, XII. könyv.
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Körülbelül három okból szokás a hitelezőt az adós vagyonának birtokába juttatni: először is,
annak védelme érdekében; másodszor, egy örökség megőrzése érdekében; harmadszor, egy
születendő gyermek érdekében. Ha a birtokbavételre a fenyegető kár elhárítása érdekében
kerül sor, ha biztosítékot nem nyújtanak, akkor az összes vagyontárgy nem tartozik ide,
hanem csak az, amelynek elesésétől várhatóan kár keletkezik.
2. Ugyanő, Az ediktumról, V. könyv.
A prétor azt mondja: "Elrendelem, hogy vegyék birtokba annak a vagyonát, aki kezességet
adott a bíróságon való megjelenéséért, ha nem engedi meg magának a bejutást, és nem
védekezik".
(1) Nem enged magához hozzáférést, aki úgy cselekszik, hogy megakadályozza ellenfele
közeledését. Ezért, ha a praetor elrendeli, hogy birtokba vegyék annak a személynek a
tulajdonát, aki elrejti magát.
(2) De mi van akkor, ha nem rejtőzködik, hanem távollétében nem védekezik?
Megállapítható-e, hogy nem engedi be magát?
(3) Az tekinthető védekezésre alkalmasnak, aki távollétével nem rontja ellenfele helyzetét.
(4) A "ha nem védekezik" szavak tágabb és tágabb értelmezésre is alkalmasak, így nem elég,
ha a fél megkezdte a védekezést, és a védekezés nem folytatódik; és nem jelent számára
hátrányt, ha jelenleg először ajánlja fel a védekezést.
3. Ugyanez, Az ediktumról, LIX. könyv.
A következő kérdést Julianus teszi fel. Ha egy kiskorú apja Titiusszal közös tulajdonban lévő
ingatlant birtokol, és a kiskorú ellen osztozkodási pert indítanak, de nem védekeznek ellene,
akkor emiatt nem lesz ok arra, hogy az apa ellen ítéletet hozzanak; de az apa vagyonát el kelle adni, vagy a felperes javára birtokba lehet-e venni annak megőrzése érdekében? Julianus azt
mondja, hogy ha az apa szedte be a termést, vagy a kérdéses vagyontárgy romlását okozta,
akkor a saját tulajdonát el lehet adni. Ha azonban nincs ok arra, hogy az apa tulajdonát
eladják, a kiskorú tulajdonát birtokba lehet venni. Marcellus azonban megjegyzi, hogy
igazságtalan lenne, ha az, aki nem kötött semmilyen szerződést a kiskorúval, arra
kényszerülne, hogy megvárja, amíg az elérkezik a serdülőkorba; ez a vélemény ésszerű. Ezért,
mivel a szerződés az apától származik, úgy kell tekinteni, hogy nem szükséges megvárni,
amíg a kiskorú eléri a serdülőkort.
1. Kiskorúval kötött szerződésről akkor beszélhetünk, ha egy rabszolgával kötöttek
szerződést, mert ebben az esetben De peculio kereset indítható ellene; ezért azt a szabályt kell
elfogadni, hogy a keresetnek minden olyan esetben helyt kell adni, amikor a gyámolt ellen
kereset indítható; és sokkal inkább indokolt ezt megtenni egy rabszolga esetében, aki gazdája
javára vagy megbízásából járt el, vagy akit arra jelöltek ki, hogy valamilyen ügyletben
képviselje őt.
2. Úgy vélem, hogy ha a gyámmal kötött szerződés alapján a gyámolt ellen kereset indítható,
akkor a jobb vélemény az, hogy az Ediktum alkalmazására ugyanúgy van ok, mintha a
szerződés közvetlenül a gyámmal jött volna létre.
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3. Ha egy kiskorú lesz valakinek az örököse, és emiatt egy örökség kifizetése terheli, nézzük
meg, hogy van-e alapja ennek az ediktumnak az alkalmazására. A jobbik vélemény az, ahogy
Marcellus mondja, hogy a kiskorú vagyonát birtokba lehet venni, és hogy a hagyaték
hitelezőinek jogukban áll megválasztani, hogy milyen utat választanak; ugyanis a serdülőkor
alatti kiskorút úgy tekintik, hogy szerződést köt, amikor elfogad egy hagyatékot.
4. Paulus, Az ediktumról, LVIII. könyv.
Ugyanígy szerződéskötésnek minősül az is, aki a hagyatékkal kapcsolatos ügyekbe
beavatkozik.
(5) Ulpianus, Az ediktumról, LIX. könyv.
Ezek a dolgok akkor is előfordulnak, ha egy kiskorút nem véd senki, sem gyám vagy
gondnok, akár van gyámja, akár nincs. Ha azonban megjelenik valaki, aki kész megvédeni őt,
a birtoklás a vagyon megőrzése céljából nem történik meg.
1. Tudni kell, hogy a kiskorú nem védekezik, és a prétornak meg kell győződnie erről a
tényről, hogy engedélyezze a vagyon birtokbavételét. Ezt a következő módon lehet megtenni.
A gyámot a praetor elé kell idézni, hogy vállalja a védelmet. Ha nincs gyámja, akkor a
rokonait, vagy azokat, akiket rokoni kapcsolat fűz hozzá, vagy bárki mást, akiről
valószínűsíthető, hogy nem mulasztja el a kiskorú férfi vagy nő védelmét ellátni, akár közeli
rokonságuk miatt, akár az iránta érzett ragaszkodásuk miatt, akár más okból, erre a célra fel
kell hívni. Még a szabadultakat is be lehet idézni és fel lehet kérni a védelem vezetésére, ha
"alkalmasak rá". Ha azonban ezt megtagadják, vagy ha nem is tagadják meg feltétlenül, de
hallgatnak, akkor a prétor addig engedélyezi a birtokbavételt, amíg a kiskorút nem védik.
Amint azonban a kiskorú védelmét elvállalják, a birtok a praetor rendelkezése alapján
megszűnik. Ugyanez a szabály érvényes az elmebetegek esetében is.
2. A praetor azt mondja: "Ha a kiskorú férfi vagy nő eléri a serdülőkort, és megfelelően
védekezik, megparancsolom, hogy azok, akik birtokában vannak a tulajdonának, mondjanak
le róla."
3. Nézzük meg, mit jelentenek a "megfelelően védekezett" szavak: elegendő-e, ha a fél
megjelenik és készen áll az ítélet teljesítésére, vagy minden körülmények között biztosítékot
kell nyújtani. Az Ediktum feltételei nem csupán a védekezni kívánó felek személyére
vonatkoznak, hanem magára a vagyontárgyra is. A "megfelelően védekezik" szavak pedig azt
jelentik, hogy saját maguk, vagy bárki más személy által, bárki által védekezhetnek. Ha a
védekezést más vállalja, akkor biztosítékot kell nyújtani, de ha a kiskorú saját magát védi,
akkor szerintem ez nem szükséges; ezért, ha a védekezést felajánlják, a praetor a birtokos felet
interdictummal kiutasíthatja.
6. Paulus, Az ediktumról, LVII. könyv
A hitelező általában birtokba kerül, még akkor is, ha a pénzt feltételesen ígérték.
(1) Ahol ez áll: "És a hitelezők birtokában lévő vagyonát eladják, kivéve, ha kiskorú, vagy ha
csalás nélkül, közügyek miatt távol van", azt kell értenünk, hogy bárkinek a vagyonát, aki
csalárd szándékkal távol van, el lehet adni.
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(2) Ha valakit az ellenség foglyul ejt, a hitelezői birtokába kell adni a vagyonát, oly módon
azonban, hogy azt ne adják el azonnal, hanem addig is kinevezhető egy gondnok.
7. Ulpianus, Az ediktumról, LIX. könyv.
Fulcinius úgy véli, hogy a vagyon megőrzése érdekében birtokba adott hitelezők nem
támogathatók az említett vagyonból.
1. A praetor azt mondja: "Elrendelem, hogy annak a vagyonát, aki csalárd módon elrejtőzik,
vegyék birtokba és adják el, ha nem védekezik úgy, hogy azt egy jó polgár jóváhagyja".
2. Ahhoz, hogy ez az ediktum alkalmazható legyen, nem elegendő, ha a fél eltitkolja magát,
hanem ezt csalárd szándékkal kell megtenni. Az ingatlan birtoklásának és eladásának
engedélyezéséhez az sem elegendő, ha az illető eltitkolás nélkül követ el csalást, hanem csalás
elkövetésének szándékával kell eltitkolnia magát. Ez a leggyakoribb ok a birtokbavétel
engedélyezésére, mivel az önmagukat eltitkoló adósok vagyonát szokás lefoglalni.
3. Ha valaki azzal az indokkal szerzi meg más tulajdonát, hogy az illető eltitkolja magát,
holott valójában nem így tett, és eladja azt, az eredmény az lesz, hogy az adásvétel
érvénytelennek és hatálytalannak minősül.
4. De lássuk, mit értünk elrejtés alatt. Az elrejtőzés nem (ahogyan Cicero definiálja) az ember
becstelen elzárkózása, mert bárki elrejtőzhet olyan okból, amely nem becstelen; például ha fél
egy zsarnok kegyetlenségétől, ellenségei erőszakosságától vagy a házi lázadástól.
5. Az azonban, aki csalárd módon, de nem a hitelezői miatt rejtőzködik (bár az ilyen jellegű
rejtőzködéssel a hitelezőit becsapja), még mindig nincs olyan helyzetben, hogy ezen az alapon
birtokba lehetne venni a vagyonát, mert nem a hitelezői becsapása céljából rejtőzködik. Ezért
meg kell állapítani, hogy az illetőnek milyen szándéka volt az elrejtőzéssel, hogy az a
hitelezői becsapása céljából történt-e, vagy más okból.
6. De mi van akkor, ha két vagy több indítéka is van az eltitkolásra, és ezek között a hitelezői
becsapása is szerepel; jogszerűen kerülhet-e sor a vagyonának eladására? Úgy vélem, azt a
véleményt kell elfogadni, hogy ha több oka is volt az eltitkolásnak, és ezek közül az egyik a
hitelezők becsapásának szándéka volt, akkor ez hátrányos, és a vagyonát el lehetett volna adni
emiatt.
7. Ha azonban egyes hitelezői elől el akarta titkolni magát, mások elől pedig nem; mit
mondjunk ebben az esetben? Pomponius nagyon helyesen úgy véli, hogy nem szükséges
megkövetelni, hogy az adós valamennyi hitelezője elől elrejtse magát, hanem ha csak az
egyikük elől rejtőzködik, azzal a szándékkal, hogy a visszavonulással megtévessze és
becsapja őt, ez elegendő. Akkor minden hitelezőjének joga lesz-e elvenni és eladni a
vagyonát, mert rejtve marad, vagyis azoknak is, akik elől nem rejtőzik, pusztán azért, mert
tény, hogy rejtve marad; vagy csak az a hitelező teheti ezt meg, akit éppen elkerül? És
valóban, tény, hogy csalás elkövetése miatt rejtőzködik, még ha nem is rejtőzködik előlem.
Ha csak rejtőzködik előlem, Pomponius szerint meg kellene fontolni, hogy egyedül nekem
lesz-e jogom eladni a birtokát emiatt.
8. A "rejtőzködik" kifejezés a hosszabb ideig tartó rejtőzködésre utal; ahogyan a factitare szó
is azt jelenti, hogy valamit gyakran teszünk.
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9. Ezenfelül az elrejtés olyan mértékben követeli meg az elzárkózó fél csalárd szándékának és
akaratának meglétét, hogy nagyon helyesen állapították meg, hogy egy elmebeteg személy
nem teheti magát felelőssé azért, hogy a tulajdonát ezen az alapon eladják, mivel egy nem
épelméjű ember nem tudja elrejteni magát.
10. Ha nyilvánvaló, hogy az elmebeteg személy nem védekezik, gondnokot kell kirendelni
számára, vagy kifejezetten engedélyezni kell a vagyona birtokbavételét. Labeo továbbá azt
mondja, hogy ha egy elmebeteg személy számára nem találnak gondnokot vagy védőt, vagy
ha a kijelölt gondnok nem vállalja a védelmét, akkor azt el kell távolítani, és a prétornak
másik gondnokot kell kineveznie, hogy az említett elmebetegnek ne lehessen a szükségesnél
több vagyonát eladni. Labeo úgy véli, hogy ugyanazokat az alakiságokat kell betartani, mint
amikor egy meg nem született gyermeket helyeznek birtokba.
11. Nyilvánvaló, hogy néha a vagyontárgyakat megfelelő indoklás után el kell adni, ha az
adósságok kifizetése sürgős, és a késedelem kárt okozhat a hitelezőknek. Az eladásnak
azonban úgy kell történnie, hogy az esetleges többletet vissza lehessen juttatni az
elmebetegnek; mivel az ilyen ember állapota nem sokban különbözik a kiskorúakétól. Ez a
vélemény nem ésszerűtlen.
12. Ugyanezt a szabályt kell mondanunk a tékozló emberekre és másokra is, akiknek
szükségük van egy gondnok szolgálataira, de senki sem mondhatja, hogy el akarják titkolni
magukat.
13. Meg kell jegyezni, hogy bárki maradhat ugyanabban a városban, és rejtve maradhat, vagy
egy másik városban, és nem maradhat rejtve. Nézzük meg ugyanis, hogy aki egy másik
városban tartózkodik, és nyilvánosan megmutatja magát, és mindenütt megjelenik, az
tekinthető-e úgy, hogy rejtve marad. Jelenlegi gyakorlatunk az, hogy rejtőzködőnek tartják
azt, aki elkerüli, hogy hitelezőivel találkozzon, bárhol is legyen, akár ugyanabban a városban,
ahol ők vannak, akár egy másikban, akár egy távoli országban. Röviden, az ősi hatóságok
azon a véleményen voltak, hogy egy személyt akkor is rejtőzködőnek kell tekinteni, ha a
nyilvános fórumon tartózkodik, és az épületek oszlopai mögé bújik, hogy elkerülje a
hitelezőit. Egy hitelező elől bárki elrejtőzhet, egy másik hitelező elől viszont nem. Továbbá
megállapították, hogy az a hitelező, aki elől az adós elrejtőzik, az az, aki eladhatja a vagyonát.
14. Ha valaki, akinek egy bizonyos idő után vagy bizonyos feltétel mellett fizetendő tartozása
van, eltitkolja magát, a vagyona nem adható el az idő eltelte vagy a feltétel teljesülése előtt.
Hiszen mi a különbség aközött, hogy valaki nem adós, vagy még nem perelhető ? Ugyanezt a
szabályt kell elfogadni, ha nincs adós; és ugyanez vonatkozik arra az esetre is, ha a hitelezőt
olyan kereset illeti meg, amelyet kivételes esetben el lehet zárni.
15. Ha valaki, aki De peculia perrel tartozik, a fia vagy a rabszolgája miatt eltitkolja magát, a
mi gyakorlatunk szerint megengedjük, hogy a vagyonát lefoglalják és eladják, még akkor is,
ha a peculiumban nem találnak semmit, mert esetleg találhatnak ott valamit; és az ítélet
meghozatalakor megállapítjuk, hogy van-e valami a peculiumban vagy nincs, mert a kereset
akkor is megalapozott, ha nincs semmi a peculiumban.
16. Nézzük meg, hogy egy olyan ember vagyona, aki azért rejtőzködik, hogy ne jelenjen meg
egy valódi perben, lefoglalható-e és eladható-e végrehajtás alá vonható-e. Neratiusnak
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fennmaradt egy véleménye, amelyben azt mondja, hogy a tulajdonát el lehet adni. Ezt
Hadrianus egyik rezcriptuma is kimondja, és ez a jelenlegi gyakorlatunk.
17. Celsus, Sextusnak válaszolva, azt a véleményét adta elő, hogy ha Titius birtokában van
egy földterület, amelynek visszaszerzése érdekében pert szándékozom indítani, és ő, mivel
nincs jelen, nem védekezik, jobb lenne, ha az említett földterület birtokába kerülnék, mintha
az egész vagyonára kivetnék. Meg kell azonban jegyezni, hogy Celsust egy távollévő
személyre vonatkozóan kérdezték meg, nem pedig egy olyan személyre vonatkozóan, aki
szándékosan rejtőzködik.
18. Celsus azt is gondolja, hogy ha egy személy, akitől egy birtokot kívánok követelni,
eltitkolja magát, a legjobb terv az lenne, ha a birtok birtokába adnám a vagyont, amelyet vagy
örökös vagy birtokos minőségben tartanak. Ha azonban csalást követett el annak érdekében,
hogy elkerülje a birtokában maradást, akkor az egész vagyonát le kell foglalni és el kell adni.
19. Az isteni Pius egy rezcriptumban egy olyan emberre hivatkozva, aki egy birtok birtok
birtokában levő, magányos ember, kijelentette, hogy az ellenfelét kell a birtok tulajdonába
helyezni. Ugyanebben a rezcriptumban azt is elrendelte, hogy az, aki egy birtok birtok
korábbi birtokosának kontumáciája miatt kerül birtokba, jogosult legyen az említett birtok
jövedelmére.
(8) Ugyanez, Az ediktumról, LX. könyv.
Ha hosszú időn keresztül bizonytalan, hogy van-e örököse a hagyatéknak, vagy nincs,
megfelelő ok bizonyítása után engedélyt kell adni az ingatlan birtokbavételére annak
megőrzése céljából. Ha az ügy sürgős, vagy valamilyen feltételnek kell eleget tenni, célszerű
engedélyt kérni egy gondnok kinevezésére.
9. Paulus, Az ediktumról, LVII. könyv.
Ő lesz az egyik hitelező.
(1) Ha két örökös közül az egyik mérlegeli, hogy a törvény által előírt határidőn belül
elfogadja-e a hagyatékot, a másik pedig megtagadja annak elfogadását, lássuk, milyen lépést
kell tenniük a hitelezőknek. Megállapítást nyert, hogy időközben birtokukba kell adni a
hagyatékot, hogy gondoskodjanak róla, amíg a tanácskozó örökös el nem dönti, hogy
elfogadja-e a részét vagy elutasítja.
10. Ulpianus, Az ediktumról, LXXXI. könyv.
Ha egy gyámolt jelen van, de nincs gondnoka, akkor úgy kell tekinteni, hogy nincs jelen.
(11) Paulus, Plautiusról, VIII. könyv.
Ha egy örökséget vagy vagyonkezelést feltételesen egy apai felügyelet alatt álló fiúra
hagynak, akkor azt kell mondani, hogy őt magát és az apját is birtokba kell venni, mivel
mindketten hasznot remélnek.
12. Pomponius, Quintus Muciusról, XXIII. könyv.
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Amikor egy örökség vagy bizalom megőrzése céljából, vagy mert a fenyegető sérelem ellen
nem nyújtanak nekünk biztosítékot, a prétor engedélyezi, hogy birtokba vegyük a tulajdont,
vagy egy születendő gyermek nevében birtokba ad minket, akkor valójában nem mi
birtokoljuk, hanem csupán felhatalmazást ad arra, hogy a tulajdont őrizzük és vigyázzunk rá.
13. Papinianus, Vélemények, XIV. könyv.
Akit egy tartomány kormányzója a császári törvényszék elé küld, az nem köteles más perben
Rómában védekezni, és mégis a tartományban kell őt védeni; mert az ideiglenes
száműzetéssel büntetett személy vagyonát el lehet adni, ha a bíróságon nem jelenik meg érte
védő.
14. Paulus, Kérdések, II. könyv.
Ha valaki megakadályozza a hitelezőt abban, hogy az adós vagyonát birtokba vegye, a
hitelező javára a vagyon értékének megfelelő összegben pert kell indítani ellene.
1. Ha valaki a hagyatékának megőrzése céljából birtokba vesz egy ingatlant, nem veheti
birtokba, ha a feltétel, amelytől a hagyaték függ, függ; és bár ez a feltétel nem teljesülhet, a
hagyatékba adott ingatlant mégis fel kell értékelni, mert az örökhagyónak érdekében áll, hogy
biztonságban legyen.
2. Továbbá az a hitelező, akinek a követelésének kifizetése feltételes, nem kerül birtokba;
mert csak az kap birtokba, akinek az Ediktum értelmében joga van az ingatlan eladására.
15. Ulpianus, Trusts, VI. könyv.
Aki cserébe kapott vagyontárgyat, az a vevőhöz hasonlít, és az is, aki fizetségül kapja a
vagyontárgyat, és az is, aki a bíróságon elfogadja az értékbecslés összegét, valamint az is, aki
kikötés alapján és nem szabadosságból szerez meg valamit, ugyanazt a jogi helyzetet foglalja
el.

5. cím. Az ingatlanok bírói birtoklásáról és eladásáról
(1) Gaius, A tartományi ediktumról, XXV. könyv.
Az adós vagyonát azon a helyen kell értékesíteni, ahol a pert meg kell védenie, azaz,
2. Paulus, Az ediktumról, LIV. könyv.
Ahol a lakóhelye van:
(3) Gaius, A tartományi ediktumról, XXIII. könyv.
Vagy ahol a szerződést kötötte. A szerződést azonban nem azon a helyen kell érteni, ahol az
ügyletet megkötötték, hanem ahol a pénzt ki kell fizetni.
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4. Paulus, Az ediktumról, LVII. könyv.
Ha egy rabszolgát feltételesen jelöltek ki örökösnek, vagy ha kétséges, hogy szabad lesz-e, és
örökös lesz-e, nem igazságtalan, ha a végzést kiadják, feltéve, hogy a hitelezők ezt kérik; de
ha nem lesz örökös egy meghatározott időn belül, minden úgy történik, mintha egyáltalán
nem jelölték volna ki. Ez nagyon gyakran előfordul, amikor egy rabszolgát azzal a feltétellel
neveznek ki örökösnek, hogy egy bizonyos személynek egy pénzösszeget kell fizetnie, és
ennek teljesítésére nem határoztak meg időpontot. Ezt a szabályt be kell tartani a birtok
tulajdonára vonatkozóan, de mivel a rabszolga valamikor elnyeri szabadságát, a praetornak
meg kell őriznie számára, még akkor is, ha bizonyos, hogy soha nem lesz örökös, vagy nem
szerzi meg a birtok praetori birtokát.
1. Ha azonban valaki megjelenik az elhunyt védelmében, akár azzal az ígérettel, hogy ő lesz
az örökös, akár azzal, hogy engedélyezi az ellene indított pereket, az elhunyt vagyonát nem
lehet eladni.
5. Ulpianus, Az ediktumról, LX. könyv.
Az a huszonöt éves kiskorú, akinek gondnokai vannak, de nem védik meg, és nem talál senkit,
aki megjelenhetne helyette, el kell szenvednie vagyonának eladását, még akkor is, ha nem
rejtette el magát; bár aki nem képes megvédeni saját érdekeit, nem tekinthető úgy, hogy
csalárd módon rejtette el magát.
6. Paulus, Az ediktumról, LVIII. könyv.
Ha a kiskorúnak nem tanácsos megtartania apja vagyonát, a prétor engedélyezi az elhunyt
vagyonának eladását, hogy ami megmarad, azt a kiskorúnak adhassa át.
1. Ha a kiskorú, mielőtt visszautasítaná a hagyatékot, bármilyen, a hagyatékkal kapcsolatos
ügyletet bonyolítana le, azt érvényesnek kell tekinteni, feltéve, hogy jóhiszeműen járt el.
2. De mi van akkor, ha miután kifizette néhány hitelezőjét, a vagyonát később mások eladják?
Ha vizsgálatot indítanak, hogy lehet-e valamilyen behajtás, Julianus azt mondja, hogy ha
megfelelő okot mutatnak ki, az ügyet úgy kell eldönteni, hogy a gondos hitelező jogait ne érje
kár akár egy másik gondatlansága, akár egy másikkal szembeni óvatlanság. De ha mindkét
hitelező egyszerre követelte a kifizetést, és a gyám csak neked fizetett, akkor csak az a jogos,
hogy vagy én kapok ennyit, vagy te járulsz hozzá abból, amit kaptál. Ezt mondja Julianus.
Nyilvánvaló azonban, hogy egy gyámolt esetére utal, ahol a kifizetés az apja hagyatékából
történt. Milyen eljárást kell tehát követni, ha a gyámolt a fizetéshez szükséges pénzt más
forrásból szerezte? Köteles lenne-e azt visszaadni vagy sem? És a hitelezőnek vissza kell-e
fizetnie, vagy a hagyatékból kell elvenni? Scaevolánk azt mondja, hogy ha van valami a
hagyatékban, akkor azt teljes egészében le kell vonni; éppúgy, mint egy olyan személy
esetében, aki másnak az üzletét bonyolítja le. Ha azonban semmi sem marad a hagyatékban,
akkor nem lenne méltánytalan, ha a hitelezővel szemben behajtási pert indítanának a pénzért,
amelyet anélkül fizettek ki, hogy esedékes lett volna.
(7) Gaius, A tartományi ediktumról, XXIII. könyv.
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A hagyatéki tartozás alatt azt is értik, amiért nem lehet az elhunyt ellen pert indítani, mint
például, ha halálakor ígéretet tett a fizetésre; valamint ha valaki, aki az elhunyt kezesévé vált,
a tartozást halála után fizette ki.
8. Ulpianus, Az ediktumról, LXI. könyv.
Az ingatlan haszonélvezete is beletartozik az adásvételbe, mivel a haszonélvezőt a
"tulajdonos" kifejezés magában foglalja.
1. Ha bárkinek joga van elvenni a terményeket az adósa földjéről, a föld birtokába került
hitelező eladhatja vagy bérbe adhatja az említett terményeket. Ezt azonban csak akkor lehet
megtenni, ha azokat nem adták el vagy adták bérbe előzetesen; mert ha az adós ezt tette, a
praetor az általa végrehajtott eladást vagy bérbeadást helybenhagyja, még akkor is, ha a
terményeket esetleg kevesebbért adták el, mint amennyit értek; kivéve, ha ezt a hitelezők
becsapása céljából tették, mert akkor a praetor felhatalmazhatja a hitelezőket, hogy új
bérbeadást vagy eladást hajtsanak végre.
2. Ugyanez a szabály vonatkozik más dolgokból származó jövedelemre is, tehát ha azok bérbe
adhatók, akkor ezt kell tenni; mint például a rabszolgák bére, vagy a teherállatok bérleti díja,
vagy más bérbe adható vagyontárgyakból származó jövedelem.
3. A praetor nem mond semmit arról, hogy a bérleti szerződésnek mennyi ideig kell tartania.
Ezért úgy tekintik, hogy a hitelezőknek szabad hatalmat adtak arra, hogy addig bérbe adják az
ingatlant, ameddig ezt célszerűnek tartják; ahogyan természetesen joguk van arra is, hogy
saját belátásuk szerint eladják vagy bérbe adják, amennyiben nem áll fenn csalás. A
gondatlanságért azonban nem felelősek.
4. Ha az egyik hitelező birtokolja az ingatlant, a bérbeadás kérdése könnyen eldönthető. Ha
azonban nem csak egy, hanem több hitelező van, felmerülhet a kérdés, hogy melyiküknek kell
eladni vagy bérbe adni az ingatlant? Ez könnyen eldönthető, ha mindannyian egyetértenek,
mivel mindegyikük bérbe adhatja azt, vagy kijelölheti egyiküket erre a feladatra. Ha azonban
nem értenek egyet, akkor azt kell mondani, hogy a prétornak kellő indoklás után ki kell
választania közülük egyet, hogy bérbe adja vagy eladja azt.
9. Ugyanő, Az ediktumról, LXII. könyv.
A praetor azt mondja: "Tényleges keresetnek adok helyt, ha valaki birtokában van egy
vagyonnak, és emiatt összegyűjtötte a termést, és nem hajlandó visszaadni annak, akit a
vagyon illet, vagy nem hajlandó megtéríteni neki a csalás nélkül felmerült költségeket, vagy
ha a vagyon állapota a birtokos csalárd cselekedete miatt romlott." A praetor azt mondja: "A
birtokos csalárd cselekedete miatt rosszabb lett a vagyon állapota."
1. Amit a praetor a jövedelemmel kapcsolatban mond, azt úgy kell érteni, hogy az minden
másra is vonatkozik, ami az adós vagyonából származik. És valóban, ennek így is kell lennie,
mert mi történne, ha a birtokos fél akár a választottbíráskodásnak való alávetéssel, akár más
módon büntetést kapna? Köteles lenne visszafizetni a kapott büntetést.
2. Amikor a praetor azt mondja: "Ha nem hajlandó megtéríteni neki minden olyan költséget,
amely csalás nélkül merült fel", ez azt jelenti, hogy ha a hitelezőnek magának merültek fel
költségei, akkor azokat meg kell téríteni, feltéve, hogy nem csalárd módon merültek fel. Ezért
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elegendő, ha a költségek csalás nélkül merültek fel, még akkor is, ha azok kifizetése
semmilyen módon nem kedvez az adós vagyonának.
3. Az "Annak a személynek, akinek a tulajdonát képezi" szavakba beletartozik a vagyon
értékesítésére kijelölt gondnok és maga az adós is, ha az értékesítésre nem kerül sor. A
hitelezőnek is jár a kereset az általunk említett felek ellen, ha a termés begyűjtésével, a
rabszolgák eltartásával és gondozásával, a földterület karbantartásával és javításával, a
szomszédnak a fenyegető kárért való kártalanításával, vagy a rabszolga védelmével
kapcsolatban felmerült költségei voltak, feltéve, hogy nem volt előnyösebb a rabszolga
átadása, mint megtartása. Ha ugyanis kedvezőbb volt átadni őt, az azt eredményezi, hogy a
védekezés költségei nem térülhetnek meg.
4. Általánosságban elmondható, hogy a birtokos fél mindent visszakövetelhet, amit az
ingatlanra fordított, feltéve, hogy ezt nem csalárd módon tette. Ugyanis az önkéntes ügynöki
tevékenységen alapuló keresetet éppúgy nem indíthat, mintha mint tulajdonostárs javított
volna egy közös tulajdonban lévő épületet, mert a hitelező is úgy tekintendő, mint aki azt a
tevékenységet végezte, amelyben ő maga volt közösen érdekelt, és nem másé.
5. Ezen túlmenően felmerült a kérdés, hogy ha a földek a hitelező rosszhiszeműsége nélkül
romlottak, vagy a hozzájuk kapcsolódó jogok elvesztek, vagy az épületeket lebontották, vagy
felgyújtották, vagy a rabszolgákról vagy a szarvasmarhákról nem gondoskodtak megfelelően,
vagy a birtokot csalárd szándék nélkül adták át másnak, akkor a birtokos felelős-e. A birtokos
felelősséggel tartozik-e? Nyilvánvaló, hogy nem lesz felelős, mivel nem követett el csalást.
Jobb lesz a helyzete, mint a hitelezőé, ha zálogjogról van szó, mivel nemcsak a csalásért,
hanem a gondatlanságért is felelős. Ugyanez a szabály vonatkozik a vagyonkezelőre is, mert ő
is ugyanúgy felel, mint a hitelezők.
6. A praetor annak is megadja a keresetlevelet, aki a földön lévő terményeket sem nem adta
bérbe, sem nem adta el, és ítéletet hoz ellene azért, amit beszedett, mert nem adta el, sem nem
adta bérbe. Ha azonban csak annyi npteh-t szedett be, amennyit akkor is beszedett volna, ha a
terményt bérbe adta vagy eladta volna, akkor nem felel semmiért. Felelősséggel tartozik
azonban azért az időért, amely alatt vagy ő maga, vagy valaki más az ő utasítására a
birtokában volt, amíg le nem mondott róla. A hitelező ugyanis nem tekinthető felelősnek
azért, hogy nem vette birtokba, vagy nem mondott le róla, mivel az üzletet önként, sajátjaként
bonyolítja le. Az értékbecslést a pert indító fél érdekeltségének arányában kell elvégezni.
7. Ezek a keresetek nem ideiglenes jellegűek, és az örökösök és más jogutódok számára és
ellene is megítélik őket. Ha az ingatlan állapota állítólag a birtokba adott fél csalása miatt
romlott meg, akkor rosszhiszeműség miatt kell ellene keresetet indítani; de ez egy év
elteltével sem az örökösök, sem más jogutódok ellen nem adható meg, mert
bűncselekményből származik és büntetést von maga után:
10. Paulus, Az ediktumról, LIX. könyv.
Hacsak nem a kezébe került összegért hozzák be.
(11) Ulpianus, Az ediktumról, LXII. könyv.
Ezt a keresetet az örökös is megkapja, mivel magában foglalja a vagyonra való törekvést.
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12. Paulus, Az ediktumról, LIX. könyv.
Amikor több hitelező közül az egyik kéri, hogy az adós vagyonát birtokba vehesse, felmerül a
kérdés, hogy egyedül az veheti-e birtokba, aki a kérelmet benyújtja. Vagy ha csak egy
hitelező nyújtja be a kérelmet, és a prétor helyt ad neki, akkor valamennyi hitelezőnek
engedélyezik-e a birtokba lépést. Kényelmesebb úgy tekinteni, hogy amikor a pretor birtokba
ad egy felet, akkor úgy kell tekinteni, hogy nem csak annak adott engedélyt, aki a kérelmet
benyújtja, hanem az összes hitelezőnek is. Ezt a véleményt Labeo is vallja. Ebben az esetben
nem tekinthető úgy, hogy a birtokot egy szabad személy szerzi meg, mert akinek a praetor
megengedi a birtokba vételt, az nem szerez magának semmit, hanem egy olyan cselekményt
hajt végre, amely szokás, és ezért a többiek is hasznot húznak belőle. Nyilvánvaló, hogy ha
valaki, aki nem hitelező, kérné. a birtoklást, semmiképpen sem lehet azt állítani, hogy egy
hitelező megszerezhetné a birtoklást, mert az ilyen jellegű követelésnek nincs hatása. Más a
helyzet azonban, ha az a hitelező, akinek engedélyt adtak a birtokbavételre, utólag megkapja
tartozásának kifizetését, mert a többi hitelező nyomon követheti az ingatlan eladását.
1. A birtokbavételre utasított személyt úgy kell érteni, hogy arra utasítják, hogy ezt a bíróság
joghatósága alá tartozó helyen tegye meg.
2. Ha a birtokba vétel nem lehetséges az ingatlan jellege miatt, vagy azért, mert a földet
elárasztották, vagy mert rablók kezén van, akkor nagyon helyesen úgy ítélik meg, hogy nincs
mit birtokba venni.
(13) Gaius, A tartományi ediktumról, XXIII. könyv.
Bár a vagyontárgy tényleges birtoklása nem áll fenn, mert nincs semmi, ami birtokba vehető,
vagy mert azt nem lehet vita nélkül megszerezni, a birtokba került hitelezőt ugyanolyan
helyzetben lévőnek kell tekinteni, mintha a birtokot ő szerezte volna meg.
14. Paulus, Az ediktumról, LIX. könyv.
Amennyiben a hitelező birtokába kerül az adós vagyona, gondnokot kell kinevezni, ha fennáll
a perjogok megszűnésének veszélye.
1. Az adós birtokába jutott hitelező ellen az adós bármely vagyontárgya tekintetében, amely
az adós kezébe kerülhetett, keresetnek van helye. Ha még nem jutott hozzá semmihez, akkor a
kereseti jogát át kell ruháznia. Tényleges keresetnek adnak helyt ellene, és mindent, ami az
önkéntes képviseletre vonatkozó keresetbe beletartozik, a hitelezőnek át kell adnia, ha ez a
kereset az adott körülmények között megindítható.
(15) Ulpianus, Az ediktumról, LXII. könyv.
Ha egy adós vagyonát több hitelező birtokába adják, a többségnek ki kell választania közülük
egyet, aki gondoskodik arról, hogy számláit ne piszkálják. Úgy vélem, hogy a hitelezőknek
össze kellene jegyezniük az adós kezében lévő iratokat; nem azt, hogy maguknak kellene
lemásolniuk az iratokat, hanem azt, hogy saját hasznukra jegyzeteket készítsenek, és mintegy
leltárt készítsenek, feltüntetve az említett iratok számát és azt, hogy azok milyen ügyekre
vonatkoznak; ezt az eljárást minden más vagyon tekintetében is követniük kellene. Ezenfelül
a prétornak megfelelő ok esetén néha engedélyeznie kell, hogy a hitelezők kivonatokat
készítsenek az említett iratokból, ha erre alapos okuk van.
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1. Nézzük meg, hogy a hitelezőknek csak egyszer vagy többször is engedélyezni kell-e az
adós iratainak áttekintését és vizsgálatát. Labeo szerint ezt a kiváltságot nem szabad többször
megadni. Ő azonban úgy véli, hogy ha valaki esküszik, hogy nem bosszantás céljából kéri ezt,
és hogy már nem rendelkezik az általa táblázatba foglalt kivonatokkal, akkor meg kell adni
neki a jogot a második vizsgálatra, de ezt nem szabad kétszeresnél többször megtenni.

6. cím. A hitelezők kiváltságairól
1. Gaius, A tartományi ediktumról, XXIV. könyv.
Az adós vagyonának eladásakor a vérrokon hitelezőt előnyben részesítik az idegennel
szemben. Ha több hitelező van, és nem mindegyikük az adós rokona, akkor azt kell előnyben
részesíteni, akinek a legnagyobb összeg jár.
(2) Ulpianus, Az ediktumról, LXIII. könyv.
Felmerült a kérdés, hogy a temetési költségek csak akkor voltak-e kiváltságosak, ha azt a
személyt temették el, akinek a tulajdonát eladták, vagy akkor is, ha más temetése miatt
merültek fel. A jelenlegi szabály az, hogy a kiváltság akkor áll fenn, ha bárkit eltemetnek
(vagyis ha a temetési költségek miatt keresetet kell indítani, függetlenül attól, hogy ez
olyasvalaki esetében történik-e, akinek a vagyonát el akarják adni, vagy olyasvalaki esetében,
aki másnak tartozott, és aki ellen ilyen keresetet lehetett volna indítani, ha életben maradt
volna). Úgy véljük, hogy nagyon kevés különbség van abban, hogy az ilyen jellegű költségek
behajtására milyen eljárás keretében kerül sor, legyen az temetési költségek behajtására
irányuló eljárás, vagy osztozkodási per, vagy bármely más eljárás, feltéve, hogy a költségek
ténylegesen a temetés miatt merültek fel. Ezért, függetlenül attól, hogy milyen keresetet
indítanak e célból, a fél jogosult lesz a temetési költségekre alapított keresetre is. Ezért, ha
egy megállapodás alapján a temetés költségei levonásra kerültek, azt kell mondani, hogy a
kiváltságnak van alapja, feltéve, hogy senki sem azzal a céllal lépett be a megállapodásba,
hogy lemondjon a kiváltságról.
1. Ha egy eljegyzett nő hozományt ad, és a házasság nem jön létre, bár a hozományt peres
úton visszaszerezheti, mégis csak az a helyes, ha ezt a kiváltságot akkor is élvezheti, ha a
házasságot nem ünnepélyesen kötötték meg. Úgy gondolom, hogy ugyanez a szabály akkor is
érvényes, ha egy tizenkét év alatti kiskorút adnak férjhez, bár ő még nem tekinthető
feleségnek.
3. Paulus, Az ediktumról, LX. könyv.
A köz érdekében áll, hogy az asszony visszakapja a teljes hozományát, hogy
megházasodhasson, amikor kora engedi.
(4) Ulpianus, Az ediktumról, LXXI. könyv.
Ilyen esetekben a kiváltságot a nőnek is megadjuk.
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1. Ha valaki olyan időpontban, amikor még nem volt gyám, gyámként folytat üzletet,
egyértelmű, hogy a kiváltságnak alapja van. Az sem számít, hogy az, aki az ügyletet végzi,
tartozik-e magának, vagy pedig az örökösei vagy más jogutódai az adósok. Sőt, maga a
gyámolt jogosult a kiváltságra, de az örökösei nem. Teljesen jogos azonban, hogy mások,
akiknek kurátorokat adnak, mint például azok, akik kiskorúak vagy tékozlók,
(5) Paulus, Az ediktumról, XC. könyv.
Vagy akik süketek vagy némák,
6. Gaius, A tartományi ediktumról, XIV. könyv.
Vagy idióta,
7. Ulpianus, Az ediktumról, LV. könyv.
Ugyanezt a kiváltságot kellene élvezniük.
1. Ha azonban a gondnokot olyan személy vagyonára nevezik ki, aki nincs jelen, vagy
ellenséges fogságba esett, vagy amíg a kijelölt örökösök a hagyaték elfogadásáról
tanácskoznak, nem szükséges, hogy a kiváltságot megadják, mert ugyanez az ok nem áll fenn.
8. Paulus, Az ediktumról, LX. könyv.
Ha valaki baráti indíttatásból egy serdülőkorú kiskorúval üzletet köt, köteles megőrizni
számára az őt megillető kiváltságot, amikor a tulajdonát eladják. Ezt a véleményt elfogadtam.
9. Ulpianus, Az ediktumról, LXIII. könyv.
Ha egy meg nem született gyermek számára gondnokot neveznek ki, és a gyermek még nem
jött világra, a kiváltság nem lép hatályba.
1. Az isteni Márkus a következő ediktumot adta ki: "Ha egy hitelező pénzt ad kölcsön
épületek javítására, akkor a kölcsönének mértékéig előnyben részesül-e más hitelezőkkel
szemben?". Ez csak arra vonatkozik, aki az ingatlan tulajdonosának utasítására a pénzt annak
adta, aki a javításokat elvégezte.
2. A bankár vagyonának eladásakor megállapítást nyert, hogy az elsőbbségi hitelezők után
azok következnek, akik a közhitnek megfelelően a bankban helyezték el pénzüket. Azok
azonban, akik a bankártól kamatot kaptak betétjeik után, nem különülnek el a rendes
hitelezőktől; és ez ésszerű, hiszen más dolog pénzt kölcsönadni és más dolog pénzt letétbe
helyezni. Ha azonban a pénz még mindig megvan, úgy gondolom, hogy azok, akik letétbe
helyezték, visszakövetelhetik, és aki követeli, az előnyben részesül a kiváltságos hitelezőkkel
szemben.
3. Azok a hitelezők részesülnek előnyben, akiknek a pénze a kiváltságos hitelezők kezébe
került. De hogyan kell ezt értenünk, hogy ez megtörtént ? Úgy, mintha a pénz a többi
hitelezőtől azonnal a kiváltságosokhoz került volna, vagy úgy kell tekintenünk, hogy az adós
személyén keresztül ment át, vagyis a pénz a számbavétel előtt egy kiváltságos hitelezőnek
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került kifizetésre, és így az adós tulajdonába került ? Anélkül, hogy túlságosan szigorúak
lennénk, ez tekinthető a szabálynak, feltéve, hogy a kifizetés nem hosszú idő elteltével történt.
10. Ugyanő, Az ediktumról, LXXV. könyv.
A Praetor azt mondja: "Bármely szerződés, amely azt követően jött létre, hogy az a fél, akinek
a tulajdonát eladják, csalásra szánta el magát, ha a szerződést kötő fél ennek tudatában van,
nem engedi meg, hogy ezen az alapon keresetnek helyt adjanak."
11. Paulus, A rövid ediktumról, XVI. könyv.
Bárki, aki pénzt adott kölcsön egy hajó építéséhez, felszereléséhez vagy akár
megvásárlásához, jogosult erre a kiváltságra.
12. Ulpianus, A konzul kötelességeiről, I. könyv.
Ha az elöljárók valakit a vagyonkezelésbe adtak egy vagyonkezelői megbízás végrehajtása
céljából, kijelölhetnek egy döntőbírót, aki a késedelem miatt megromló vagyontárgyakat
eladja, annak érdekében, hogy az említett vagyontárgyakért kapott árat a kedvezményezett
kezében hagyják letétként, amíg megállapításra nem kerül, hogy a vagyonkezelés feltételei
szerint mi jár neki.
13. Javolenus, Episztolák, I. könyv.
A családfő a serdülőkorban lévő fia helyébe egy örököst állított, ha az utóbbi a serdülőkor
elérése előtt meghalt. A fiú visszautasította apja hagyatékát, ezért az elhunyt vagyonát a
hitelezők értékesítették. A hagyaték ezt követően a fiúra szállt, aki az elfogadás után meghalt.
Kérdezem, hogy a praetor nem adhat-e pert az apa hitelezőinek az említett kiskorú ellen, bár a
hagyatékot utólag kapta meg, vagy pedig az apa hitelezőinek kell-e pert adni a helyettesítő
ellen, aki semmit sem kapott az apa hagyatékából, amely természetesen a hitelezők kezébe
került, és mivel ez utóbbiaknak nem volt joguk a kiskorú vagyonához, az örökösöknek nem
volt közük ahhoz, hogy a hagyatékába belenyúltak-e vagy sem, mivel a helyettesítő által a fiú
hagyatékában talált vagyon nem tartozott az apa hitelezőinek. Ez a vélemény rendkívül
zavarba ejt, mivel az önök elöljárói úgy döntöttek, hogy csak egy végrendelet volt. A válasz
az volt, hogy a praetor a fiúnak, aki nem fogadta el apja hagyatékát, azzal kedvezett, hogy
nem engedte meg, hogy apja vagyonának eladása után (noha utóbb birtokot szerzett) ellene
pert indítsanak, hogy kötelezzék őt a hitelezők kifizetésére; de ugyanezt a szabályt nem kell
betartani a fiú helyett helyettesített örököst illetően, mivel az utóbbi becsületének tettek eleget
azzal, hogy apja vagyonának eladását, nem pedig a sajátját engedték eladni. Ezért a
hitelezőknek a keresetet el kell utasítaniuk, ami a fiú által utólag megszerzett vagyont illeti,
azon oknál fogva, hogy az nem az apjától, hanem mástól származik. Ha azonban a fiú
helyettese az apa vagyonába lépett volna be, miután a kiskorú arra vonatkozóan valamilyen
intézkedést tett, akkor az apa és a fiú vagyona azonos lett, és az örökös, még ha akaratlanul is,
felelősséggel tartozik mindazokért az adósságokért, amelyeket akár az apa, akár a fiú vállalt;
és ahogyan egy kötelezettség megkötése után semmiképpen sem akadályozhatta meg saját
vagyonának eladását, ha nem nyújtott be védekezést; hasonlóképpen az apa és a fiú tartozása
sem választható szét, amely esetben az eredmény az lett volna, hogy a hitelezőknek a fiúval
szemben pert kellett indítaniuk. Ha azonban a helyettesített örökös nem lépne be a
hagyatékba, nem kellene keresetet engedélyezni az apa hitelezőinek a kiskorú által
hátrahagyott vagyonra való hivatkozással, mivel sem az utóbbi vagyonát nem szabadna eladni
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az apa tartozásainak kiegyenlítésére, sem a kiskorú által szerzett vagyont nem szabadna az
apja vagyonába beszámítani.
14. Paulus, A Lex Julia, et Papia, V. könyv.
Aufidius azt mondja, hogy a közterületen felállított szobrokat, amelyeket annak tiszteletére
állítottak fel, akinek a vagyonát a hitelezői eladták, nem szerezheti meg a vevő, hanem azok
nyilvánosak, akár a város díszítésére adományozták őket, akár annak a tulajdona maradnak,
akinek a tiszteletére állították őket, és semmilyen körülmények között nem lehet eltávolítani
őket.
15. Papirius Justus, Az alkotmányokról, I. könyv.
Antoninus és Verus császárok egy rescriptumban kijelentették, hogy azok, akik tagadják,
hogy tulajdonukat jogszerűen adták el, pereljenek, és hiába folyamodnak a császárhoz, hogy
az adásvételt semmisítse meg.
16. Ulpianus, Minden törvényszékről, II. könyv.
Ha egy hagyaték hitelezői gyanúsnak tartják az örököst, követelhetik tőle, hogy adjon
biztosítékot a nekik járó összeg kifizetésére, és a prétornak kell az ügyet tudomásul vennie.
Megfelelő vizsgálat nélkül azonban nem szabadna az örököst biztosíték nyújtásának
szükségességének alávetnie, kivéve, ha megfelelő okok bizonyítása után úgy dönt, hogy
megvédi azoknak az érdekeit, akik az örököst gyanúsnak tartják.
(1) Az örökös nem tekinthető gyanúsnak ugyanabban az értelemben, mint a gyám; mivel a
gyámot a gyám ügyeivel kapcsolatos csalárd cselekedetek vagy csalárd magatartás teszi
gyanússá, nem pedig a gyám eszköztelensége, míg az örököst egyedül ez utóbbi teszi
gyanússá.
(2) Egyértelmű, hogy azokat, akik gyanakvással vádolják az örököst, csak a hagyaték
elfogadását követő rövid időn belül szabad meghallgatni. Ha azonban bebizonyosodik, hogy
jelentős ideig tűrték, hogy a hagyaték birtokában maradjon, és semmi bűncselekménnyel nem
vádolhatják, például azzal, hogy valamilyen csalárd cselekedetet követett el, akkor hosszú idő
elteltével nem lehet őt arra kényszeríteni, hogy biztosítékot nyújtson.
(3) Ha az örökös, akit a gyanúsíthatósága miatt biztosíték nyújtására köteleztek, nem
engedelmeskedik a prétor rendeletének, akkor a prétor elrendeli a hagyatéki vagyon
birtokbavételét, és engedélyezi annak az ediktummal összhangban történő értékesítését.
(4) Nyilvánvaló, hogy ha megállapítást nyer, hogy a hagyatékból semmit sem adtak el, és
hogy az örökös ellen a szegénységén kívül más kifogás jogosan nem hozható fel, a prétornak
meg kell elégednie azzal, hogy elrendeli, hogy a hagyatékból semmit se vegyen el.
(5) Ha a hitelezők nem tudják bizonyítani, hogy az örökös szegénységben szenved, akkor az
elszenvedett kárra hivatkozva peres úton felelnek vele szemben.
17. Paulus, vélemények.
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A hitelezők kiváltságait nem az idő, hanem az adósság jellege alapján becsülik meg; és ha
több hitelezőnek ugyanaz a jogcím van a kezében, akkor egyformán osztoznak, bár
követeléseik különböző időpontban keletkezhetnek.
18. Ulpianus, Szabályok, III. könyv.
Ha egy kiskorút szerződés alapján perelnek, és nem védekezik, és emiatt a hitelezői birtokba
veszik a vagyonát, akkor abból le kell vonni egy összeget a tartására.
(1) Mivel az adós védelmét azelőtt is meg lehet adni, hogy a hitelezői birtokba vették volna a
vagyontárgyat, ez a birtokba vételt követően is megtehető; és akár ő maga vállalja a védelmet,
akár valaki más teszi ezt meg helyette, biztosítékot kell nyújtani arra, hogy a bíróság
határozatát betartják, és a birtoklásról lemondanak.
19. Marcianus, Szabályok, V. könyv.
A kincstár után bárki jogosult kiváltságos hitelezőnek lenni, ha pénzt adott kölcsön egy hajó
építéséhez, javításához, felfegyverzéséhez vagy felszereléséhez, valamint ha egy eladott hajó
árának behajtására indít pert.
20. Ugyanaz, a hipotézisformuláról.
Megállapítást nyert, hogy bárki, akinek birtokába kerül egy közügyek miatt távol lévő adós
vagyona, jogszerűen tarthatja azt a tartozás teljes kifizetéséig, ha kiderül, hogy az adós csalárd
módon, az állam számára történő ügyintézés ürügyén távol van. Ha azonban az adós
jóhiszeműen, közügyek miatt van távol, és a hitelezőt végrehajtási végzés alapján birtokba
veszik, az eljárás semmis, és ezért le kell mondania az ingatlan birtoklásáról.
21. Ulpianus, Sabinusról, XLV. könyv.
Megállapodott, hogy aki oszlopok mögé bújik, hogy elkerülje a hitelezőjét, az elrejti magát.
Az is elfogadott, hogy az rejtőzködik, aki elvonul, vagyis aki azért rejtőzködik, hogy elkerülje
az ellene indított pert. Ilyen személy az, aki elhagyja a várost azzal a céllal, hogy hitelezőit
becsapja; mert az elrejtőzés szempontjából nincs különbség, hogy valaki elhagyja a várost,
vagy Rómában maradva nem jelenik meg a nyilvánosság előtt.
22. Papinianus, Vélemények, X. könyv.
Úgy határoztak, hogy a szíriai Antiochia városa megtartotta a külön törvény által ráruházott
kiváltságot egy elhunyt adós végrehajtás során elvett vagyonának követése tekintetében.
23. Paulus, Döntések, I. könyv.
Az ágyas és természetes gyermekei kivételt képeznek a hitelezők által eladható vagyon alól.
(1) Ha a nyilvánosság a hitelező, akkor előnyben részesül minden mással szemben, akinek
követelését írásos okiratokkal igazolják.
24. Ugyanaz, Döntések, V. könyv.
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Ha a kiskorú nem védekezik, a hitelezői birtokba veszik a vagyonát, de az említett vagyonból
gondoskodni kell a tartásáról, amíg el nem éri a serdülőkorát.
(1) Az ellenség fogságába esett személy vagyona nem adható el adósságai kifizetésére, amíg
vissza nem tér.

7. cím. A hagyatéki vagyon elkülönítéséről
1. Ulpianus, Az ediktumról, LXIV. könyv.
Meg kell jegyezni, hogy a hagyatéki vagyon szétválasztása általában a prétor rendeletével
történik.
(1) A hitelezőknek általában a következő okok miatt szokták megadni a különválást, például
ha egy hitelezőnek Seius az adósa, és ez utóbbi meghal, és Titiust hagyja örökösül; és mivel
Titius nem fizetőképes, a vagyonát eladásra kínálják. Seius hitelezői azt állítják, hogy az ő
vagyona elegendő követeléseik kielégítésére; Titius hitelezőinek pedig meg kell elégedniük az
utóbbi vagyonával, és így mintegy két különböző adós vagyonának eladására kerül sor.
Előfordulhat azonban, hogy Seius fizetőképes volt, és képes lett volna kielégíteni a hitelezőit,
ha nem is a teljes tartozás, de legalább annak egy része tekintetében. Ha azonban
kötelezettségeiket összevonják Titius hitelezőinek kötelezettségeivel, akkor nem kapnak
annyit, mert Titius fizetésképtelen volt, és még kevesebbet kapnak, mert többen vannak. Ezért
tökéletesen igazságos, hogy Seius hitelezőit, akik a vagyon szétválasztását kívánják,
meghallgatják, és a prétortól engedélyt kapnak arra, hogy a hitelezők minden csoportját
külön-külön fizessék ki.
(2) Másrészt azonban Titius hitelezői nem érhetik el a vagyonmegosztást, bár bárki egy másik
hitelező megszerzésével ronthatja korábbi hitelezője helyzetét. Ezért, aki elfogadja az adósom
hagyatékát, ezzel nem rontja az én helyzetemet, mert jogom van a vagyonelkülönítés
elérésére. Rosszabbá teszi azonban a hitelezői helyzetét, ha olyan hagyatékot vesz át, amely
nem fizetőképes, mert a hitelezők nem követelhetik a vagyonmegosztást.
(3) Ezenkívül meg kell jegyezni, hogy még ha azt is feltételezik, hogy a hagyatékot az örökös
zálogjoggal vagy jelzálogjoggal terhelte meg, akkor is, ha a vagyon a hagyatékhoz tartozott,
az, aki annak elkülönítését elnyerte, emiatt előnyben részesülne azzal a hitelezővel szemben,
akinek a vagyontárgyat jelzáloggal terhelték. Ezt Severus és Antoninus egy rezcriptumban
állapította meg.
(4) A vagyonmegosztás a kincstár vagy bármely önkormányzat ellen is érvényesíthető.
(5) Felmerült a kérdés, hogy az örökös hitelezői néha elérhetik-e a vagyonmegosztást, ha az
örökös csalást követett el velük szemben, amikor a hagyatékba lépett. Jogorvoslatot azonban
nem biztosítottak, mivel saját magukat kell hibáztatniuk, ha ilyen emberrel kötöttek
szerződést, kivéve, ha úgy véljük, hogy a praetor rendkívüli eljárással élhet annak csalása
ellen, aki ilyen csalást eszelt ki. Nehéz azonban egy ilyen véleményt elfogadni.
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(6) Ha azonban egy örökös, még ha azt is állítja, hogy szerinte a hagyaték fizetésképtelen,
kénytelen elfogadni és átruházni azt, és nincs senki, akinek átadhatná, mert ez bizonyos
körülmények között előfordul, akkor a hagyaték hitelezőivel szemben a segítségére kell sietni
(ha kéri). Ezt az isteni Pius egy rescriptumban mondta ki, amely lehetővé tette az örökhagyó
vagyonának eladását, mintha a hagyatékot nem fogadták volna el. Úgy gondolom, hogy ezt a
könnyítést az örökös hitelezőinek is meg kell adni, ha kérik, még akkor is, ha maga az örökös
nem kérte, mint ahogyan a követelések bármilyen elkülönítése is meg van adva.
(7) Nézzük meg, hogy abban az esetben, ha egy serdülőkor alatti kiskorú az apja örökösévé
válik, és a serdülőkor elérése előtt meghal, és a kiskorú hagyatékát átvevő helyettes kezében
lévő vagyontárgyat eladják, az apa hitelezői követelhetik-e a vagyonmegosztást". Úgy
gondolom, hogy ezt megtehetik, és még tovább megyek, és úgy vélem, hogy a kiskorú
hitelezői is követelhetik a vagyonelkülönítést az örökös hitelezőivel szemben.
(8) Ennek megfelelően nézzük meg, hogy ha Primus Secundust nevezi ki örökösének,
Secundus pedig Tertiust nevezi ki saját örökösének, és Tertius vagyonát hitelezői eladják,
milyen hitelezők követelhetnek vagyonmegosztást. Úgy gondolom, hogy ha Primus hitelezői
ezt kérik, akkor mind Secundus, mind Tertius hitelezőivel szemben meg kell őket hallgatni;
ha Secundus hitelezői kérik az elkülönítést, akkor Tertius örököseivel szemben elérhetik, de
Primus örököseivel szemben nem. Egyszóval, a Primus hitelezői az összes többi hitelezővel
szemben elérhetik a vagyonelkülönítést; a Secundus hitelezői a Tertius hitelezőivel szemben
elérhetik, de a Primus hitelezőivel szemben nem.
(9) Ha az apai felügyelet alatt álló fiú vagyonát a hitelezői eladják, és a fiúnak castrense
peculium van, lehet-e különbséget tenni a castrense peculium hitelezői és a többi hitelező
között? Mindegyiküket együtt kell elfogadni, kivéve, ha esetleg külön kellene választani
azoknak a követeléseit, akik a szerződést a fiú katonai szolgálatba lépése előtt kötötték. Úgy
gondolom, hogy ezt a véleményt el kell fogadni. Ha tehát azok a hitelezők, akik a fiú
szolgálatba lépése előtt szerződést kötöttek, eladják a castrensi vagyont, nem léphetnek be a
későbbi hitelezőkkel együtt. Sőt, ha a vagyon egy részét az apa javára használták, a hitelezőt
talán megakadályozhatják abban, hogy a castrense peculiumhoz nyúljon, mivel joga van
külön keresetet indítani az apa ellen.
(10) Meg kell jegyezni, hogy csak azok a hitelezők szerezhetnek vagyonelkülönítést, akik
nem állapodtak meg az örökössel új kötelezettség vállalásának szándékával. Ha azonban ezzel
a szándékkal keresték meg őt, akkor elveszítik a vagyonelkülönítés előnyét, mert miután
megszerezték az örökös követelését, most már nem tudnak elválni attól, akit bizonyos
mértékig adósuknak választottak. Ha azonban az örököst adósuknak választva, e minőségében
kamatot követeltek tőle, ugyanezt a szabályt kell alkalmazni.
(11) Azt is megkérdezik, hogy megkaphatják-e a vagyonmegosztást, ha biztosítékot kaptak az
örököstől. Nem hiszem, hogy ezt megtehetik, hiszen azt követték, aki rábírta őket a
változásra. De mi van akkor, ha nem fogadtak el elegendő biztosítékot? Ők maguk tehetnek
arról, hogy nem fogadtak fizetőképes kezességet.
(12) Azt sem szabad elfelejteni, hogy miután a hagyatéki vagyon egyesült az örökös
vagyonával, a vagyon szétválasztása nem érhető el, mivel ahol a vagyon egyesül és
összekeveredik, ott nem követelhető a szétválasztás. De mi van akkor, ha az különálló
földrészletekből, rabszolgákból, szarvasmarhákból vagy bármi másból áll, ami
szétválasztható? Ilyen körülmények között szétválasztást lehet követelni, és az sem
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hallgatható meg, aki azt állítja, hogy a vagyon egyesült, mivel a földrészletek nem
egyesülhetnek, kivéve, ha a különböző személyek birtoklása annyira egyesült és keveredett,
hogy a szétválasztás nem lehetséges, ami nagyon ritkán fordul elő.
(13) Amikor azt mondtuk, hogy a vagyonmegosztás hosszú idő elteltével nem érhető el, ezt
úgy kell érteni, hogy a hagyaték átvételétől számított öt év elteltével nem követelhető.
(14) Mindezekben az esetekben annak eldöntéséhez, hogy a vagyonmegosztás megtörténjen-e
vagy sem, a prétor vagy a kormányzó véleményét kell kikérni, és senki másét, vagyis annak a
véleményét, aki a vagyonmegosztást engedélyezheti.
(15) Ha a hitelező zálogjogot vesz fel az örököstől, akkor nem engedhető meg neki a
vagyonmegosztás, mert az örököstől várja a fizetést. Nem szabad ugyanis meghallgatni azt,
aki azt állítja, hogy az örökös felel, mivel ezzel a szándékkal fogadta el őt bármilyen módon
adósának.
(16) Ha több hitelező van, akik közül egyeseknek követeléseik vannak az örökössel, mint
adóssal szemben, másoknak pedig nincsenek, és az utóbbiak különválást érnek el, felmerült a
kérdés, hogy az előbbiekkel szemben elismerhetik-e a velük való részesedést. Úgy vélem,
hogy ez nem lesz előnyös számukra, mivel magának az örökösnek a hitelezői közé kell őket
sorolni.
(17) Azt is meg kell jegyezni, hogy általánosan elfogadott nézet, hogy az örökös hitelezői az
örökhagyó vagyonának maradványából bármit felhasználhatnak követeléseik kifizetésére, de
az örökhagyó hitelezői az örökös vagyonából semmit sem kaphatnak. Ennek az az oka, hogy
azok, akik a különválást elérték, csak saját magukat hibáztathatják, ha, amikor az örökös
vagyona elegendő volt a kifizetésükre, azt részesítették előnyben, hogy az elhunyt hagyatékát
az ő javukra különválasszák, de az örökös hitelezői semmi ilyesmiért nem hibáztathatók. Ha
azonban az elhunyt hitelezői kérvényezik, hogy részesüljenek az örökös vagyonából, nem
szabad őket meghallgatni; mivel a szétválasztás, amelyet ők maguk követelnek, megfosztja
őket az említett vagyonból való minden részesedésüktől. Ha azonban az elhunyt hitelezői
meggondolatlanul követelik a vagyon szétválasztását, akkor megbocsáthatóak, mert a
hagyaték állapotáról való tudatlanságuk jogos indokként felhozható.
(18) Nem szabad elfelejteni, hogy a rabszolga, akit szükséges örökösnek neveztek ki,
szabadságának megadásával vagyonelkülönítést érhet el; így ha nem avatkozik bele
pártfogója vagyonába, akkor abban a helyzetben lesz, hogy bármit is szerezzen meg a
későbbiekben külön, mindazzal együtt, ami az örökhagyótól jár neki.
2. Papinianus, Kérdések, XXV. könyv.
Ha a hagyatékot az örökös eladta, annak szétválasztása jogszerűen nem követelhető, ha nem
merül fel a csalás gyanúja; mivel az örökös által időközben jóhiszeműen végrehajtott minden
cselekményt általában jogszerűnek tekintenek.
3. Ugyanaz, Kérdések, XXVII. könyv.
Az adós a kezes örököse lett, és az utóbbi hitelezői eladták a vagyonát. Bár a kezességgel
kapcsolatos felelősség megszűnt, mégis, annak a követelésére, akivel szemben a kezes
felelősséggel tartozott, a vagyonmegosztás megtörténik, függetlenül attól, hogy ő volt-e a
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hagyaték egyetlen hitelezője, vagy több hitelezője is volt. Ugyanis az a jogi szabály, amely a
biztosíték kötelezettségét a főkötelezettség miatt kizárja, amelyik a nagyobb, nem sértheti
annak a hitelezőnek a jogait, aki szorgalmasan gondoskodott a saját érdekéről. (1) De mi van
akkor, ha a kezes vagyonának elkülönítése után a stipuláns nem tudja teljes követelését
behajtani a hagyatékból? Követelheti-e az ő részét az örökös többi hitelezőjével együtt, vagy
meg kell-e elégednie azzal a vagyonnal, amelynek leválasztását előnyben részesítette? Mivel
azonban ez a kezes az adós hitelezőivel együtt részesülhetett volna a fennmaradó egyenlegből,
ha a kezes vagyonának eladása után a főadós hitelezője nem fogadta volna el a kezes
hagyatékát, az észszerűség nem engedi meg, hogy a javasolt esetben kizárják. (2) De minden
más hitelezővel szemben, aki vagyonmegosztást kapott, előnyösebb azt állítani, hogy ha a
hagyatékból nem is tudja teljes tartozását behajtani, az örökös vagyonából még mindig
behajthat valamit, ha az örökös személyes hitelezőit kielégítették, mert nem kétséges, hogy az
örökös hitelezőivel együtt kell őt is felvenni, miután a hagyaték hitelezőit kielégítették.
4. Ugyanő, Vélemények, XII. könyv.
A vagyonelkülönítést a hitelezőknek is meg kell adni, ha a tartozás egy bizonyos idő után
vagy valamilyen feltétel mellett esedékes, ami miatt még nem tudtak pert indítani a pénz
behajtására, mivel kettős biztosítékkal is gondoskodtak róluk.
(1) Megállapítást nyert, hogy az örökhagyók csak a hagyaték azon részére tekintendők
jogosultnak, amely a tartozások kifizetése után fennmarad.
5. Paulus, Kérdések, XIII. könyv.
Ha egy hagyaték hitelezői vagyonmegosztást érnek el, és a hagyaték fizetésképtelennek
bizonyul, az örökös azonban fizetőképes, akkor az utóbbihoz nem folyamodhatnak, hanem
ragaszkodniuk kell a már követelt vagyonmegosztáshoz. Ha azonban az örökös a különválást
követően vagyont szerez, és annak egy része a hagyatékból származik, akkor azoknak, akik a
különválást kérték, az örökös személyes hitelezőivel együtt be kell ismerniük a megszerzett
vagyonból való részesedést. Ha azonban követeléseiket kielégítették, az esetleges maradványt
az örökös hitelezőinek kell kifizetni; ha azonban az örökös más forrásból szerez vagyont, a
hagyaték hitelezői azt nem vehetik át. Ha azonban az örökös személyes hitelezőit teljes
egészében kifizették, egyes hatóságok úgy vélik, hogy minden, ami megmarad, a hagyaték
hitelezőinek kell átadni; én azonban nem fogadom el ezt a véleményt, mert amikor a vagyon
szétválasztását követelték, már nem személyesen az örököstől várták a fizetést, hanem a
hagyatékhoz folyamodtak, és úgyszólván eladták a hagyaték gyarapodásra nem alkalmas
vagyonát. Úgy gondolom, hogy ugyanezt a szabályt kell alkalmazni akkor is, ha a hitelezőket
a vagyon elkülönítése tekintetében megtévesztették, és kevesebbet kaptak, mint az örökös
személyes hitelezői. Az utóbbiaknak azonban biztosítékul a vagyona és a személye szolgál,
amelyet még életében megszerezhetnek.
6. Julianus, Digest, XLVI. könyv.
Ha egy örökös fizetésképtelen, méltányos, hogy ne csak az örökhagyó hitelezői, hanem azok
is, akiknek a hagyatékot juttatták, megkapják a vagyon elkülönítését, hogy a hitelezők
követeléseinek teljes kielégítése után a hagyatékok részben vagy egészben a hagyatékhoz
jussanak.
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(1) Ha egy örökösnek kinevezett felszabadult nő a nem fizetőképes örökhagyó
végrendeletének rendelkezései szerint praetoriánus birtokot követel, felmerül a kérdés, hogy
saját vagyonát el kell-e választani a hagyatéktól. A válasz az, hogy a patrónusának
mentességet kell biztosítani, hogy megakadályozzák, hogy őt elnyomja az az adósság,
amelyet a felszabadított nő azáltal vállalt, hogy a végrendelet rendelkezései szerint
megtartotta a hagyaték birtoklását.
7. Marcianus, Szabályok, II. könyv.
A hagyaték hitelezői, akik az örökös ellen követeléseket jelentettek be, mindazonáltal
elérhetik a vagyonmegosztást, mivel ezt a lépést szükségből tették.

8. cím. A vagyonfelügyelő kinevezéséről
1. Paulus, Az ediktumról, LVII. könyv.
Ha egy örököst feltételhez kötve jelölnek ki, akkor arra kell kényszeríteni, hogy teljesítse azt,
ha teheti; ha azonban azt mondja, hogy nem fogadja el a hagyatékot, még ha a feltétel teljesül
is, akkor az elhunyt vagyonát a hitelezőinek kell értékesíteniük.
(1) Ha azonban az örökös nem tud semmit tenni, akkor vagy hagyatéki gondnokot kell
kinevezni, vagy el kell adni az ingatlant.
(2) Ha a hagyatékból jelentős összegű tartozás áll fenn, amelyet a büntetés hozzáadásával
növelni lehet, az adósságokat a gondnoknak kell kifizetnie; ahogyan általában akkor szokás,
ha egy terhes nő a születendő gyermeke nevében kap birtokot, vagy ha az örökös kiskorú,
akinek nincs gyámja.
2. Ulpianus, Az ediktumról, LXV. könyv.
A gondnok kinevezésével kapcsolatban az a gyakorlatunk, hogy a préposthoz fordulunk, hogy
a hitelezők többségének hozzájárulásával egy vagy több gondnokot nevezzen ki, vagy a
tartomány kormányzójához, ha a vagyont ott kell értékesíteni.
(1) Minden, a kinevezett gondnok vagy gondnokok által tett vagy végrehajtott cselekményt,
azaz minden cselekményt vagy ügyletet, illetve minden lebonyolított ügyletet meg kell
erősíteni. Ők jogosultak a másokkal szembeni keresetindításra, és a praetoriánus
keresetindítás is megilleti őket. Ha a kurátorok kijelölnek valakit, hogy pert indítson, vagy
adott esetben védekezzen, akkor a tőle követelt biztosítékot a cselekményeinek
megerősítésére vagy az ítélet megfizetésére való hivatkozással nem annak a nevében kell
felvenni, akinek a tulajdonát eladják, hanem magának a kurátornak a nevében, aki őt kijelölte.
(2) Ha azonban több kurátor van kinevezve, Celsus azt mondja, hogy együtt kell perelniük és
együtt kell perelniük, nem pedig külön-külön. Ha azonban az említett kurátorokat különböző
körzetekre nevezik ki, például az egyiket az itáliai ingatlanra, a másikat pedig egy
tartományban lévő ingatlanra, úgy gondolom, hogy a saját körzetük felett rendelkeznek.
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(3) Felmerül a kérdés, hogy a gondnokot ki lehet-e nevezni akarata ellenére. Cassius azt
mondja, hogy senkit sem lehet arra kényszeríteni, hogy beleegyezése ellenére
vagyonfelügyelő legyen, ami helyes. Ezért kell találni valakit, aki akarja, hacsak nem áll fenn
kényszerítő szükségszerűség; és a császár tekintélyére kell hivatkozni ahhoz, hogy akarata
ellenére kinevezzenek egy kurátort.
(4) Nem feltétlenül szükséges, hogy a gondnokká kinevezett személy hitelező legyen; de
olyanok is kinevezhetők, akik nem hitelezők.
(5) Ha három gondnok van, és egyikük nem végzett semmilyen, a hivatalával kapcsolatos
ügyet, lehet-e ellene keresetet indítani? Cassius úgy gondolja, hogy ilyen körülmények között
nem szabad korlátozni a felperest, és bármelyik hitelező, aki ezt kívánja, pert indíthat ellene.
Úgy gondolom, hogy Cassius véleménye tökéletesen helyes, és hogy azt kell figyelembe
venni, amit a hagyatékból szereztek, és nem azt, ami az egyik kurátor kezébe került. Ez a mi
gyakorlatunk, kivéve, ha a gondnokot a beleegyezése ellenére nevezték ki; mert ha ez a
helyzet, akkor úgy kell tekinteni, hogy nem lehet ellene pert indítani.
3. Celsus, Digest, XXIV. könyv.
Ha ugyanazon személy vagyonára több vagyonfelügyelőt neveznek ki, a felperes által
kiválasztott bármelyikük ellen a teljes összeg behajtására irányuló keresetnek helyt adnak;
ahogyan mindegyikük perelheti a hagyaték adósát a teljes tartozásáért.
4. Papirius Justus, Az alkotmányokról, I. könyv.
Antoninus és Verus császárok egy rescriptumban kimondták, hogy amennyiben a szenátus
rendelete alapján egy kurátor eladta az ingatlant, a csalárd adós ellen nem indítható per az ezt
megelőzően elkövetett cselekmény miatt.
5. Julianus, Digest, XLVII. könyv.
Ha egy adós nem működik, és a hitelezői összegyűlnek, és kiválasztanak valakit, aki eladhatja
a vagyonát, és az értékesítésből befolyó összegből ki kell fizetni az egyes hitelezőknek járó
összeget, és később megjelenik egy másik személy, aki azt állítja, hogy ő is hitelező, akkor
nem jogosult a gondnok ellen perelni, hanem a gondnokkal együtt ő is eladhatja az adós
vagyonát, így ami a gondnok és az említett hitelező által az ingatlan értékesítéséből befolyik,
azt az összes hitelezőnek követeléseik arányában ki lehet fizetni.

9. cím. A hitelezőkkel szemben elkövetett csalárd cselekmények esetén
történő visszatérítésről
1. Ulpianus, Az ediktumról, LXVI. könyv.
A praetor azt mondja: "A vagyonfelügyelőnek, vagy bárki másnak, akinek ilyen ügyben pert
kell indítani, abban az évben, amelyben joga van ilyen eljárást indítani, ha bármely
cselekményt csalás céljából követtek el valakivel, aki nem tudott a csalásról, és ezt a
keresetjogot fenntartom "Magával a féllel szemben is, aki azt elkövette".
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(1) A prétor kénytelen volt bevezetni ezt az ediktumot a hitelezők jogainak védelme
érdekében, visszavonva minden olyan vagyonelidegenítést, amelyet a hitelezők becsapása
céljából hajtottak végre.
(2) A praetor azt mondja: "ha bármilyen cselekményt csalás céljából követtek el". Ezek a
szavak általános érvényűek, és mindenfajta csalásra kiterjednek, amit elkövetnek, valamint
minden elidegenítésre és minden szerződésre. Ezért minden, ami csalás elkövetése céljából
történik, függetlenül attól, hogy mi az, e szavak által visszavontnak tekintendő, mivel széles
körű alkalmazásuk van. Ha tehát az adós elidegenítene bármilyen vagyontárgyat, vagy
bárkinek felmentést adna a tartozásért való felelősség alól, vagy bárkit felmentene egy
szerződés alól;
2. Ugyanő, Az ediktumról, LXXIII. könyv.
Ugyanezt a szabályt kell elfogadni. És ha zálogot enged el, vagy fizet valakinek a hitelezői
becsapása céljából:
3. Ugyanő, Az ediktumról, LXXI. könyv.
Vagy ha valakinek, aki tartozik neki, kivételt biztosít, vagy hitelezőinek becsapása céljából
kötelezi magát; vagy pénzt fizet; vagy bármilyen más cselekményt követ el, hogy becsapja
őket; nyilvánvaló, hogy az Ediktum hatályossá válik.
(1) Csalárd cselekedetnek nem csak azokat kell tekintenünk, amelyeket az adós
szerződéskötéskor követ el, hanem azokat is, amikor szándékosan nem jelenik meg a bíróság
előtt, vagy hagyja, hogy egy per véget érjen, vagy nem indít pert az adós ellen, hogy az idő
múlásával felszabaduljon, vagy szándékosan veszít el egy haszonélvezeti jogot vagy egy
szolgalmat.
(2) Ez az Ediktum vonatkozik arra a személyre is, aki bármilyen cselekményt elkövet a
kezében lévő vagyontól való megválás céljából.
4. Paulus, Az ediktumról, LXVIII. könyv.
Az az adós a hitelezői becsapásának szándékát jelenti, aki nem azt teszi, amit tennie kellene,
például ha nem él a neki járó szolgalmi jogokkal.
5. Gaius, A tartományi ediktumról, XXVI. könyv.
Vagy ha lemond a saját vagyonának egy részéről, hogy azt bárki megszerezze.
6. Ulpianus, Az ediktumról, LXVI. könyv.
Ez az Ediktum azonban nem alkalmazható arra, aki nem tesz meg eszközöket annak
érdekében, hogy megszerezze azt a vagyont, amelyet megszerezhet, mert csak azokra
vonatkozik, akik csökkentik vagyonukat, és nem azokra, akik úgy cselekszenek, hogy nem
gazdagodnak meg.
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(1) Aki tehát nem teljesíti az előírt feltételt annak érdekében, hogy egy kikötés ne váljon
hatályossá, az ezzel nem okozza e rendelet hatálybalépését.
(2) Ezért ha valaki visszautasít egy birtokot, akár törvény, akár végrendelet alapján illeti meg,
nem ad okot az Ediktum alkalmazására, mert amíg visszautasítja a tulajdonszerzést, nem
csökkenti a saját vagyonát.
(3) Hasonlóképpen azt kell mondani, hogy ha az adós emancipálja a fiát, hogy az saját
belátása szerint fogadhasson el egy birtokot, akkor ez az ediktum nem alkalmazható.
(4) A Julianus által is kifejtett véleményt kell elfogadni; vagyis ha az adós megtagadja a
hagyaték elfogadását, az ediktum nem alkalmazható.
(5) Ha az adós eladná a rabszolgáját, akit örökösnek neveztek ki, hogy a vevő utasítására a
hagyatékra léphessen, és nem az eladás, hanem csak az, ami a hagyaték elfogadására
vonatkozott, csalárd volt, az Ediktum nem alkalmazható, mert joga van a hagyaték
visszautasítására. Ha azonban a rabszolga eladásához csalás kapcsolódott, azt vissza kell
vonni; éppúgy, mintha az adós csalárd módon adta volna ki a rabszolgát.
(6) Labeo kijelentette, hogy nem szabad csalást elkövetettnek tekinteni azt, aki megkapja azt,
ami az övé, vagyis amikor valaki olyan tartozást kap, amely őt megilleti; mert igazságtalan
lenne azt állítani, hogy az adós, akit a kormányzó akarata ellenére fizetésre kényszerít,
büntetlenül megtagadhatja a fizetést. Ez az egész ediktum olyan szerződésekre vonatkozik,
amelyekbe a praetor nem avatkozik be, mint például az elzálogosítással és adásvétellel
kapcsolatos szerződések.
(7) Meg kell jegyezni, hogy Julianus azt mondta (és ez a mi gyakorlatunk is), hogy ha valaki
megkapja a neki járó pénzt, mielőtt az adós vagyonát birtokba venné, még akkor is, ha
tökéletesen tisztában van azzal, hogy az utóbbi fizetésképtelen, akkor nem esik ezen ediktum
hatálya alá, mivel csak a saját érdekeit biztosította. Minden olyan hitelező azonban, aki az
adós vagyonának lefoglalása után kapja meg a neki járó összeget, kötelezhető arra, hogy
hozzájáruljon a saját részéhez, és a többi hitelezővel azonos helyzetbe kerül; mivel nem
szabadna megfosztania őket semmitől, miután a vagyontárgyat végrehajtás alá vonták, mivel
emiatt valamennyi hitelező helyzete azonos lesz.
(8) Ez az ediktum azt bünteti, aki tudva, hogy egy adósnak az a szándéka, hogy hitelezőit
becsapja, átveszi tőle azt a vagyontárgyat, amellyel becsapták őket. Ha tehát bármilyen
cselekményt a hitelezők becsapása céljából hajtanak végre, és az, aki a vagyontárgyat átvette,
nem tudott erről a tényről, az Ediktum rendelkezései nem tekintendők alkalmazandónak.
(9) Ezenfelül meg kell jegyezni, hogy ha valaki olyan adós tulajdonát vásárolja meg, vagy köt
ki bármilyen más szerződést, akinek az a szándéka, hogy hitelezőit becsapja (még ha azok
beleegyezésüket adják is), vagy bármilyen más szerződést köt, nem tekinthető úgy, hogy
hitelezőinek becsapására tett valamit; mert senki sem tekinthető úgy, hogy becsapja azokat,
akik tudnak a tényről, és beleegyezésüket adják.
(10) Ha egy kiskorúval bármilyen üzletet kötnek hitelezőinek becsapása céljából, Labeo azt
mondja, hogy azt mindenképpen meg kell semmisíteni, ha a hitelezőket becsapják; azon oknál
fogva, hogy a kiskorúnak a korából eredő tudatlansága nem lehet káros a hitelezőinek, és nem
lehet hasznos neki magának. Ez a mi gyakorlatunk.
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(11) Hasonlóképpen azt mondjuk, hogy ha egy adományt csalárd módon adományoznak
bárkinek, nem kell vizsgálni, hogy az a személy, akinek a tárgyat adták, tisztában volt-e az
ügylet természetével vagy sem, hanem csak azt, hogy a hitelezőket becsapták-e. Az, aki nem
tudott a csalásról, nem úgy értendő, hogy a csalás által sérelmet szenvedett volna, mivel csak
egy nyereségforrást veszít el, és nem érte kár. Azokkal szemben azonban, akik olyan személy
nagylelkűségét tapasztalták, akiről nem tudták, hogy fizetésképtelen, csak annyiban kell
keresetet indítani, amennyiben vagyoni előnyük származott belőle, és nem tovább.
(12) Hasonlóképpen, ha egy rabszolga olyan személytől kap árut, akiről ő maga tudja, hogy
fizetésképtelen, de a gazdája nem tud erről a tényről, felmerül a kérdés, hogy a gazda felelőse? Labeo azt mondja, hogy annyiban lesz felelős, hogy kénytelen lesz visszaadni azt, ami a
kezébe került; vagy De peculio kereset indítható ellene, vagy De in rem verso, ha hasznot
húzott az ügyletből.
Ugyanezt a szabályt kell alkalmazni az apai felügyelet alatt álló fiú esetében is. Ha azonban a
rabszolga tulajdonosa tudott arról, hogy az adós fizetésképtelen, akkor saját nevében
perelhető.
(13) Ha pedig a szükséges örökös kifizette a hagyatékot, és ezt követően a vagyonát eladják,
Proculus azt mondja, hogy még ha az örökösök nem is tudtak a fizetésképtelenségéről, a
méltányossági keresetnek akkor is helyt kell adni. Ehhez kétség sem férhet.
(14) Az év rendelkezésre álló napjait, amelyeken belül az eladás időpontjától kezdve
perelhető, nekünk kell kiszámítanunk a jelen keresetben.
7. Paulus, Az ediktumról, LXII. könyv.
Ha az adós a hitelezői becsapásának szándékával az értékénél alacsonyabb áron ad el egy
földterületet egy olyan vevőnek, aki ennek a ténynek tudatában van, és ezt követően a
hitelezők, akiknek az adásvétel hatályon kívül helyezése iránti keresetet nyújtottak be,
követelik a földterületet, felmerül a kérdés, hogy vissza kell-e téríteniük az árat. A Proculus
úgy véli, hogy a földet mindenképpen vissza kell adni, még akkor is, ha az árat nem térítik
vissza. Proculus véleményét egy rescriptum megerősíti.
8. Venuleius Saturninus, Interdicts, VI. könyv.
Ebből az következik, hogy a vevő által fizetett árnak még egy részét sem kell visszaadni. Azt
lehet azonban mondani, hogy az ügyet egy döntőbírónak kell megvizsgálnia, hogy
elrendelhesse a pénz visszafizetését, ha az még mindig az adós vagyontárgyai között van;
mert így senkit sem lehet becsapni.
9. Paulus, Az ediktumról, LXII. könyv.
Egy bizonyos férfi tudatosan vásárolt egy árut egy olyan adóstól, akinek a tulajdonát
végrehajtás során elvették, majd eladta azt egy jóhiszemű vevőnek. Felmerült a kérdés, hogy a
második vevő ellen lehet-e keresetet indítani. Sabinus véleménye, miszerint a jóhiszemű vevő
nem felelős, a jobbik; mert a csalás csak azt ? károsíthatja meg, aki elköveti, mint ahogy mi is
úgy véljük, hogy a vevő nem felel, ha a tények tudatlanságában maga vásárolta meg az
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ingatlant az adóstól. De aki csalárd módon vásárolta meg, és aztán jóhiszemű vevőnek adta el,
az teljes összegért, amelyet az ingatlanért kapott, felelősséggel tartozik.
10. Ulpianus, Az ediktumról, LXXIII. könyv.
A praetor azt mondja: "Ha Lucius Titius a te közreműködéseddel és a te előnyödre
rendelkezett valamilyen vagyonnal hitelezőinek becsapása céljából, úgy, hogy az én
ediktumom alapján a kérdéses vagyonért per indítható ellene, ha nem telt el több mint egy év,
mivel az említett vagyonra vonatkozóan per indítható, megfelelő indoklás után meg kell
adnod a visszaadást; és még ha nem is voltál tudatában a ténynek, akkor is meg fogom adni a
keresetnek in factum."
(1) Ha valamit a hitelezők becsapása céljából tesznek, az csak akkor vonható félre, ha a csalás
ténylegesen bekövetkezik, vagyis ha a hitelezők, akiket az illető becsapni szándékozott,
eladták a vagyonát. Ha azonban kielégítette azoknak a követeléseit, akiket meg akart csalni,
és ezzel kötelezte magát más hitelezőkkel szemben, vagy ha egyszerűen kifizette azokat,
akiket meg akart csalni, és azután másoknak eladósodott, akkor a semmisségre nem kerül sor;
ha azonban az első, akiket meg akart csalni, követeléseit úgy elégítette ki, hogy kifizette nekik
a többiek pénzét, akiket nem állt szándékában becsapni, akkor Marcellus szerint van alapja az
ügylet semmisségének. Ezt a megkülönböztetést Severus és Antoninus császárok egyik
rescriptuma említi, és a mai gyakorlatunk is elismeri.
(2) Ahol a praetor azt mondja: "tudatában a ténynek", ezt úgy kell értenünk, hogy tudom,
hogy csalást követsz el; mert ha csupán tudom, hogy hitelezőid vannak, az nem lesz elegendő
ahhoz, hogy factum felelősségre vonhatóvá váljak, mert részt kell vennem a csalásban.
(3) Ha valaki nem vesz részt a csalásban, és mégis az adós vagyonának eladásakor a hitelezők
idézik és tanúk jelenlétében felszólítják, hogy ne vásárolja meg az ingatlant, felel-e a
tényállási keresetért, ha így tesz? A jobbik vélemény az, hogy felelősségre vonható, mivel aki
tanúk jelenlétében értesítést kap, hogy ne vásároljon, és ezt meg is teszi, az nem mentesül a
csalástól.
(4) Más a helyzet azonban ott, ahol valaki tudja, hogy másnak hitelezői vannak, és vele
abszolút szerződést köt, anélkül, hogy a csalásról tudna; ugyanis nem tekinthető e keresetért
felelősnek.
(5) A praetor azt mondja, "tudatában a ténynek", vagyis ő az, aki ellen ez a kereset indítható.
De mi van akkor, ha a gyámja tudott a csalásról, a gyámja pedig nem? Nézzük meg, hogy
lesz-e alapja a gyám tudtán alapuló keresetnek, és hogy ugyanez a szabály vonatkozik-e egy
elmebeteg vagy egy kiskorú gondnokára? Úgy gondolom, hogy a gyám vagy a gondnok
tudása csak a gyámoltat vagy a kiskorút károsítja a kezükbe kerülő vagyon erejéig.
(6) Megjegyzendő továbbá, hogy amennyiben azt állítják, hogy a hitelezők becsapása céljából
történt vagyonértékesítés érvényteleníthető, ha a hitelezők azonosak, még akkor is, ha az
egyikük a becsapottak közül való (akár ő maradt egyedül, akár a többiek követeléseit az
övével együtt kielégítették), úgy kell tekinteni, hogy a keresetnek akkor is lesz alapja.
(7) Az biztos, hogy akkor is lehet keresetet indítani, ha a szerződő fél tudta, hogy az egyik
hitelezőt becsapták, bár nem tudta, hogy ez a többi hitelező esetében is így van.
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(8) De mi van akkor, ha az, akit állítólag becsaptak, ki lett fizetve; felelősségre vonható-e
azért, mert a többi hitelező nem lett csalás áldozata ? Úgy gondolom, hogy ezt a véleményt el
kell fogadni. És ha valaki a kereset elkerülése végett azt mondaná: "beadom, ami annak jár,
akiről tudom, hogy hitelező", akkor nem kellene meghallgatni.
(9) Ha a csalást elkövetni szándékozó személynek van örököse, és az utóbbi vagyonát a
hitelezői eladják, mivel ez nem vonatkozik a szóban forgó vagyonra, ez a kereset nem jár.
(10) Ha egy fiú, akinek" joga van a hagyaték visszautasítására, a hitelezők megtévesztése
céljából követ el valamilyen cselekményt, és teljes visszatérítést kap, mert beavatkozott a
hagyaték ügyeibe, vagy ha még egy önkéntes örökös is ugyanilyen célból követ el csalárd
cselekményt, és kora miatt vagy bármely más alapos okból teljes visszatérítésre jogosult, azt
kell mondani, hogy méltányossági kereset indítható" ellene. Ugyanez a szabály vonatkozik a
rabszolgára is, aki szükségszerű örökös. Labeo azonban azt mondja, hogy ezt a szabályt egy
kivétellel kell elfogadni, mert ha a hitelezők eladják a hagyatéki vagyont, és a szükséges
örökösök távollétében vagy a hitelezők beleegyezésével elkövetnek vele kapcsolatban
bármilyen cselekményt, akkor mindkét fél, azaz az örökhagyó és a rabszolgái csalárd
cselekménye visszavonásra kerül. Ha azonban a hitelezők megengedték a szükséges
örökösnek, hogy cselekedjen, és bíztak benne, vagy a magas kamat kilátása által csábítva,
vagy valamilyen más okból rávették őket, hogy megbízzanak benne, akkor azt kell
megállapítani, hogy az örökhagyó által a vagyonra vonatkozóan tett bármely eladást nem kell
megsemmisíteni.
(11) Ha egy serdülőkor alatti kiskorú lesz apja örököse, és meghal, és a vagyonát a hitelezői a
különválás után eladják, a gyámolt, a gyámja vagy a gondnoka által végrehajtott csalárd
eladás megsemmisíthető.
(12) Ha egy tartozás egy bizonyos időn belül esedékes nekem, és a csalást elkövetni
szándékozó személy azt az esedékesség előtt kifizeti, akkor azt kell mondani, hogy az előny,
amelyet az előre fizetésből nyertem, alapot ad a ténybeli keresetre, mert a prétor megérti,
hogy a csalást az időre való hivatkozással követték el.
(13) Ha egy hitelezőt nem fizettek ki, de egy régi követelés biztosítékaként zálogot kapott,
akkor e kereset alapján felelősséggel tartozik; ahogyan azt az alkotmányok gyakran
megállapították.
(14) Ha egy nő azzal a céllal, hogy hitelezőit becsapja, feleségül veszi az egyik adósát, és a
hitelezőit becsapva felmenti őt a kötelezettsége alól, hogy az összeget hozományként
megkapja, ez a kereset megalapozott; és ennek révén behajtható az összes pénz, amellyel a
férje tartozott. A nő nem lesz jogosult a hozománya behajtására irányuló perre, mivel a
hozományt hitelezőinek megtévesztésével képezték; ez teljesen bizonyos, és ezt gyakran
hirdették ki alkotmányokban. A keresetnek az lesz a következménye, hogy a kikötést, amely
alól a férje felmentést kapott, sértetlenül visszaállítja.
(15) E kereset révén egy haszonélvezeti jogot, valamint egy kikötést a következő
feltételekkel: "Ígéred, hogy minden évben tíz aurei-t fizetsz ? " érvényesíthető.
(16) Ha üldözőbe veszem és letartóztatom egy adósomat, akinek több hitelezője van, és
megszökött, és visszaszerzem a pénzt, amit ellopott, és elveszem tőle, ami az enyém, Julianus
véleménye szerint nagy különbség, hogy ez azelőtt történt-e, mielőtt az adós hitelezői
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birtokba vették a vagyonát, vagy azután. Ha ez korábban történt, akkor a tényállási keresetnek
nem lesz helye; ha pedig ezután történt, akkor a keresetnek lesz alapja.
(17) Ha egy elhunyt személy vagyonát az isteni Márk alkotmánya alapján bárkinek is ítélték,
úgy kell tekinteni, hogy a szabadság megőrzése érdekében ez a kereset nem jár; mert az,
akinek ítélték, azzal az egyetértéssel örökli a vagyont, hogy bármit is tett az elhunyt, az
érvényes volt.
(18) Az évet, amelynek során a tényállási keresetet meg kell indítani, az ingatlan eladásának
napjától kell számítani.
(19) E kereset révén az ingatlant vissza kell állítani, de természetesen a rá rótt terhekkel
együtt.
(20) A vagyonból származó jövedelem, nemcsak az, amit beszedtek, hanem az is, amit a
csalásban vétkes személy beszedhetett volna. Ez a szabály azonban módosítható, mivel a
felmerült költségeket le kell vonni, mivel a bíróság döntése alapján a csaló nem kötelezhető a
vagyon visszaszolgáltatására, mielőtt a szükséges költségeit nem térítették volna meg. Ezt a
szabályt akkor is el kell fogadni, ha bármely más személy a kezesek és a hitelezők
hozzájárulásával költséget viselt.
(21) Úgy gondolom, hogy a jobb vélemény az, hogy a rabszolga utódai is beletartoznak ebbe
a cselekménybe.
(22) Ezenfelül általánosságban meg kell jegyezni, hogy e kereset révén mindent vissza kell
állítani a korábbi állapotába, akár vagyontárgyakból, akár kötelezettségekből áll, így bármi is
történt, azt hatályon kívül kell helyezni, mintha nem történt volna feloldás. Ennek
következtében vissza kell adni minden olyan nyereséget, amelyet az adós időközben elért
volna, ha nem történt volna feloldás; vagy ha nem fizettek kamatot, amelyet a kikötés nem
tartalmazott; vagy ha a szerződés olyan jellegű volt, hogy a szerződés alapján kamatot lehetett
behajtani, még akkor is, ha az nem volt kikötve.
(23) Ha a kötelezettség feltételes volt, vagy egy bizonyos időpontra vonatkozott, akkor azt a
feltétel vagy az időpont megjelölésével újra meg kell állapítani. Ha azonban olyan jellegű
volt, hogy az az idő, amelytől függött, már eltelt, akkor azt lehet mondani, hogy a
visszaszolgáltatást a kötelezettség teljesítésére fennmaradó időn belül lehet kérni, anélkül,
hogy meg kellene várni az év lejártát.
(24) Ezt a keresetet az év elteltével lehet indítani, ha bármilyen vagyon, amely annak a kezébe
került, aki a kereset tárgya, érintett; a prétor ugyanis úgy vélte, hogy igazságtalan lenne
megengedni, hogy bármi haszna legyen annak, aki a csalásból hasznot húzott, és ezért úgy
döntött, hogy minden nyereségtől meg kell fosztani. Ezért, akár maga az érintett fél követte el
a csalást, akár valaki más húzott hasznot belőle, a kereset megindítható arra való
hivatkozással. ami a kezébe került, vagy ha csalárd módon cselekedett, hogy elkerülje annak
megszerzését.
(25) A keresetnek az örökös és más jogutódok javára, az örökös és az ilyen személyek ellen
pedig az örökös és az ilyen személyek javára adunk helyt.
11. Venuleius Saturninus, Interdicts, VI. könyv.
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Cassius olyan keresetet vezetett be, amely az örökös kezébe kerülő vagyonra vonatkozik.
12. Marcellus, Digest, XVIII. könyv.
Ha egy apa a saját vagyonának szabad kezelését a felügyelete alatt álló fiának adja, nem
tekinthető úgy, hogy ezt azzal a céllal tette, hogy azt hitelezői becsapása céljából elidegenítse,
mivel ő maga nem rendelkezik hatáskörrel az ilyen jellegű elidegenítésre. Ha azonban az apa
a peculiumot a hitelezői becsapása céljából adja a fiának, úgy kell tekinteni, hogy ő maga tette
ezt, és elegendő okot ad az ellene indított perekre. Ugyanis a fiú hitelezői egyben az apa
hitelezői is, mivel jogosultak lesznek az ilyen jellegű keresetre, amennyiben a peculiumból
pénzt kell nekik fizetni.
13. Paulus, Az ediktumról, LXVIII. könyv.
Megállapítást nyert, hogy aki zálogtárgyat tart, nem felel e kereset alapján, mivel azt saját
jogán birtokolja, és nem a tulajdon megőrzése céljából tartja.
14. Ulpianus, Disputációk, VI. könyv.
Ezzel a tényállási keresettel nemcsak az ingatlan tulajdonjoga, hanem az adós cselekvési jogai
is helyreállnak. Ezért a keresetindítás megalapozott lesz, hogy azokat, akik nem rendelkeznek
a tulajdonjoggal, kötelezzék annak helyreállítására, és azok ellen is, akiknek keresetindítási
joguk van, hogy kötelezzék őket a tulajdonjog átruházására. Ha tehát az, aki csalásban vétkes,
Titiust hozta be, hogy a vagyontárgyat átruházza rá, akkor megbízási perrel kell kötelezni,
hogy a jogát engedményezze. Ezért, ha a csalárd adós a lánya hozományát bárkinek odaadja,
tudva, hogy ezzel hitelezőit becsapja, a lánya felelősséggel tartozik, és kénytelen lesz
engedményezni a hozomány visszaszerzésére irányuló keresetjogát, amely a férjével szemben
megilleti.
15. Julianus, Digest, XLIX. könyv.
Ha valaki, akinek Titius a hitelezője, jól tudván, hogy nem fizetőképes, végrendeletében
szabadságot adományoz, majd miután Titiust teljes egészében kifizette, Sempronius a
hitelezője, és meghal, anélkül, hogy végrendeletét megváltoztatta volna, a szabadságot meg
kell erősíteni, még akkor is, ha a hagyaték nem fizetésképtelen; mert ahhoz, hogy a
szabadságot meg lehessen semmisíteni, két feltételnek kell fennállnia, nevezetesen a csalásra
irányuló szándéknak és annak elkövetésének. Ha pedig a hitelezőt, akit kezdetben
szándékában állt becsapni, nem csalták meg, akkor eredetileg nem volt szándék a
megtévesztésre, akit ténylegesen becsaptak. Ezért a szabadság megadása megerősítésre kerül :
16. Paulus, Papinianus véleménye, V. könyv.
Kivéve, ha a korábbi követelésekkel rendelkező hitelezők pénzét a későbbi hitelezők pénzéből
fizetik ki.
17. Julianus, Digest, XLIX. könyv.
Minden olyan adós, akit a hitelezők becsapása céljából elengedtek, e kereset révén visszakerül
korábbi kötelezettségei közé.
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(1) Lucius Titius, mivel hitelezői voltak, minden vagyonát átruházta a felszabadítottjaira, akik
egyben természetes gyermekei is voltak. Az a vélemény alakult ki, hogy bár nem merült fel,
hogy Titius csalást szándékozott elkövetni, mégis, mivel tudta, hogy hitelezői vannak, és
minden vagyonát elidegenítette, úgy kell értelmezni, hogy szándékában állt becsapni őket; és
ezért, bár gyermekei nem tudták, hogy apjuknak ez volt a szándéka, a kereset alapján
felelősséggel tartoznak.
(2) Ha a férj, a házassága felbontása után, hitelezőinek megtévesztésére törekedve, a törvény
által előírt határidő előtt visszaadja felesége hozományát, a feleség e kereset alapján felel a
hitelezőknek a hozomány megfelelő időben történő visszaszolgáltatásához fűződő érdekének
összegéért; mert a praetor úgy értelmezi, hogy a kijelölt idő előtt történt fizetés csalárd.
18. Papinianus, Kérdések, XXVI. könyv.
Ha egy férj visszaadja a felesége által neki adott zálogot, vagy egy feleség visszaadja a férje
által neki adott zálogot, akkor azok véleménye a jobb, akik úgy gondolják, hogy nem történt
adományozás. Kétségtelen azonban, ha ez a hitelezők becsapása céljából történt, hogy az
átruházás praetorianus perrel érvényteleníthető. Ugyanez a szabály vonatkozik arra az esetre
is, ha valaki az adós hitelezőinek becsapása céljából mond le a zálogjogról.
19. Ugyanő, Vélemények, XI. könyv.
Véleményem szerint nem csalta meg hitelezőit az az apa, aki a halálát meg nem várva, a
felesége hagyatékát, amelyet bizalmi vagyonkezelésben hagyott, a fiukra ruházta át, miután
felmentette őt a felügyelet alól, anélkül, hogy a falkai részről számot vetett volna; és úgy
ítéltem meg, hogy az apa teljes mértékben teljesítette a bizalmi vagyonkezelését, és
tökéletesen eleget tett a tőle elvárt kötelességnek.
20. Callistratus, Kérdések, II. könyv.
Megállapítást nyert, hogy az az adós, aki a szenátus trebelli rendeletének megfelelően
átruházta a teljes hagyatékot, nem tekinthető úgy, hogy hitelezőit becsapta, ha azt a részt is
átruházza, amelyet a törvény szerint megtarthatott volna, hanem hogy a legnagyobb hűséggel
eleget tett az elhunyt kívánságának.
21. Scaevola, Vélemények, I. könyv.
Egy adós a hitelezője becsapásának szándékával megállapodást kötött egy szomszédjával egy
általa zálogjoggal terhelt földterület határaira vonatkozóan. Felmerült a kérdés, hogy az, aki a
földet a hitelezőtől megvásárolta, indíthat-e keresetet a határok megállapítására. A válasz az
volt, hogy a megállapított tényállás szerint a felperes nem lenne kevésbé jogosult a kereset
benyújtására, mivel az adós a megállapodást a hitelezője tudta nélkül kötötte meg.
22. Ugyanaz, Vélemények, V. könyv.
Ha egy hitelező egy régi követelés biztosítására zálogjogot kap, akkor kérdezem, hogy az ő
cselekménye nem hatálytalan-e, mivel azt a többi hitelező becsapása céljából hajtották végre.
A válasz az volt, hogy a hitelezőt nem lehet megakadályozni abban, hogy a zálogjogot
érvényesítse, mivel beleegyezett abba, hogy azt egy régi követelés biztosítékául adja, kivéve,
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ha ez más hitelezők becsapása céljából történt, és jogi eljárást kell indítani, amellyel a
hitelezőket becsapó cselekményeket általában vissza kell vonni.
23. Ugyanaz, Digest, XXXII. könyv.
Amikor bizonyos első fokon kijelölt örökösök megállapították, hogy az elhunyt hagyatéka
alig elegendő az adósságának negyedik részének kielégítésére, hogy a hitelezők
beleegyezésével megőrizzék jó hírnevét, és a tartomány kormányzójának felhatalmazása
alapján a hagyatékba léptek azzal a feltétellel, hogy követeléseiknek csak egy részét fizetik ki
a hitelezőknek, felmerült a kérdés, hogy a végrendelet által manumált rabszolgák
megkaphatják-e szabadságukat és a rájuk hagyott eltartási eszközöket. A válasz az volt, hogy
a szabadság megadása érvénybe lép, feltéve, hogy nem a hitelezők becsapása céljából hagyták
őket, de a hagyaték nem jár, ha a hagyaték fizetésképtelen.
24. Ugyanazok, a nyilvánosan megvitatott kérdések.
Egy kiskorú lett apja örököse, kifizette az egyik hitelezőt, majd visszautasította apja
hagyatékát. Az apja vagyonát eladták. Vissza kell-e adni azt, amit a hitelező kapott, hogy ne
élvezzen nagyobb előnyt, mint a többi hitelező; vagy különbséget kell-e tenni, ha ezt
szívességként kapta, hogy ha a gyámok elfogultan bántak vele, akkor részesedését a többi
hitelező részesedésével arányosan csökkentsék? Ha azonban ő törvényesen hajtotta be
követelését, a többi hitelező pedig elmulasztotta a sajátját behajtani, és időközben a vagyon
vagy haláleset, vagy ingóságok ellopása, vagy a földterület értékcsökkenése miatt romlott; az,
amit az említett hitelező kapott, semmiképpen sem követelhető vissza, mivel a többi
hitelezőnek kell megfizetnie a mulasztásukért járó büntetést. De mi van akkor, ha a dolgok
úgy állnának, hogy az adósom vagyonát eladás előtt állva, ő fizetné ki nekem a tartozásomat;
behajtható-e tőlem a pénz peres úton? Kell-e különbséget tenni abban az esetben, ha ő
ajánlotta fel nekem a pénzt, és abban az esetben, ha én kényszerítettem őt arra, hogy a
beleegyezése ellenére fizessen nekem? És ha én kényszerítettem őt arra, hogy akaratán kívül
fizessen, behajtható-e a pénz, de ha nem, akkor ez megtörténik-e? De én vigyáztam az
érdekeimre; javítottam az állapotomon; a polgári jog azok számára készült, akik szorgalmasan
védik a saját jogaikat; és ezért amit kaptam, nem lehet visszakövetelni.
25. Venuleius, Interdicts, VI. könyv.
Ha a csalárd adós az utóbbi kezesének tudtával felmentést ad valakinek, aki tartozik neki, és a
főadós nem tudott erről a tényről, akkor mindkét fél felelősséggel tartozik, vagy legalábbis az,
aki ismerte a körülményeket. Ha azonban az, akit elengedtek, nem volt fizetőképes, nézzük
meg, hogy a keresetnek helyt kell-e adni a főadós ellen, még akkor is, ha ő nem tudott a
tényekről, mert a tartozást adományként kapta. Másrészt, ha az elengedést a főadósnak adták,
és ő tudott a csalásról, akkor a kezese is felelős lesz, ha ő is tudott róla; de ha nem tudott róla,
miért ne lehetne ellene is keresetet indítani, hiszen nem szenved több kárt, mint amennyi
hasznot kap? Ha két főkötelezett van, mindkettőjük esete ugyanaz.
(1) Ha egy vej elfogadja apósától a hozományt, tudva, hogy az a hitelezőit szándékozik
becsapni, akkor e kereset alapján felelősségre vonható. Ha visszaadja a vagyont, megszűnik a
hozomány, és Labeo azt mondja, hogy egy emancipált lánynak semmit sem kell visszaadni,
miután a válás megtörtént, mert ez a kereset a vagyon visszaszerzése céljából van megadva,
nem pedig büntetés kiszabása céljából; és ezért az alperes a visszaszolgáltatással mentesül a
felelősség alól. Ha azonban, mielőtt a hitelezők az após ellen pert indítanának, a vej
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visszaadja a lánynak a hozományt, akkor a hozomány iránti perben perelhető; és Labeo úgy
véli, hogy e per alapján továbbra is felelősséggel tartozik, anélkül, hogy a nővel szemben
bármilyen visszkereseti joga lenne. De nézzük meg, hogy lesz-e joga bármit is követelni
anélkül, hogy bírósági eljárást indítana. Ha ő nem tudott az após csalárd szándékáról, de a
lány tudott róla, akkor a lány felel; ha pedig mindketten tudtak róla, akkor mindketten
felelősek lesznek. Ha egyikük sem tudott róla, egyes hatóságok úgy vélik, hogy a lány ellen
mégis meg kell adni a keresetet, mivel úgy értelmezik, hogy valami adomány formájában
került a kezébe; vagy mindenesetre biztosítékot kell adnia, hogy visszaadja mindazt, amit
esetleg megkap. A férj ellen azonban nem kell keresetet indítani, ha az nem tudott a
szándékos csalásról, mivel nem vett volna feleségül olyan feleséget, akinek nem volt
hozománya; mint ahogyan nem kell keresetet indítani a hitelező ellen sem, aki a neki járó
összeget egy olyan adóstól kapja, aki csalást szándékozik elkövetni.
(2) Hasonlóképpen, ha egy idegen, hitelezőinek becsapása céljából, hozományt ad egy apai
felügyelet alatt álló lánynak, akkor a férj felel, ha tudott a szándékáról, és a nő is, valamint az
apja is, ha nem tudott róla; így a férjnek biztosítékot kell adnia a hozomány visszaadására, ha
az a kezébe kerülne.
(3) Ha egy ügynök megbízójának tudta nélkül utasít egy rabszolgát, hogy vegyen át
vagyontárgyakat egy olyan adóstól, akinek az a szándéka, hogy hitelezőit becsapja, és ő ennek
tudatában van, akkor ő maga, és nem a megbízója felel ezért a keresetért.
(4) Nemcsak az elidegenített vagyont kell visszaadni, hanem az elidegenítés időpontjában a
földben gyökeret vert terményeket is, mivel azok a csalárd adós vagyonának részét képezik,
valamint azokat is, amelyeket a per megindítása után szedtek. Az időközben begyűjtött
termények azonban nem tartoznak a visszaszolgáltatásba.
Hasonlóképpen, a csalárd módon elidegenített rabszolganő időközben született utódai nem
számítanak bele a visszatérítésbe, mivel nem képezték az adós vagyonának részét.
(5) Proculus azt mondja, hogy ha egy rabszolganő az elidegenítés után fogan, és a per
megindítása előtt gyermeket szül, akkor kétségtelen, hogy a gyermeket nem kell visszaadni.
Ha azonban a nő már az eladáskor terhes volt, akkor azt lehet mondani, hogy a gyermeket is
vissza kell adni.
(6) A földhöz kötött terményekkel kapcsolatban Labeo azt mondja, hogy e kifejezéssel
kapcsolatban nem világos, hogy a prétor az érett terményekre gondolt-e, vagy azokra is,
amelyek még nem érettek be. Ráadásul, ha azokra utalt, amelyek már megérettek, a birtokot
nem kell emiatt visszaadni, mivel egy földterület elidegenítésekor a föld és minden, ami hozzá
kapcsolódik, egyetlen dolognak minősül, vagyis a termés is beletartozik mindenfajta
elidegenítésbe; és azt sem szabad úgy érteni, hogy két különböző dologgal rendelkezik az,
akinek télen van egy földterülete, amely száz aureit ér, és aratás vagy szüret idején tíz aureiért
eladhatja a termést, vagyis a föld száz aureit ér, a termés pedig tíz aureit; de ahogyan csak egy
dologgal rendelkezik, vagyis a száz aureit érő földterülettel, úgy csak egy dologgal
rendelkezik az is, aki a házát a földtől elkülönítve eladhatja.
(7) Ezt a keresetet a csalárd adós ellen is megadják, bár Mela szerint nem kellene, mert nem
adnak neki keresetet semmiért, ami a vagyonának eladása előtt történt, és igazságtalan lenne,
ha egy olyan személy ellen adnának keresetet, akit minden vagyonától megfosztottak. Ha
azonban elvesztette valamennyit, és azt semmilyen módon nem lehet visszaszerezni, a
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keresetet mindazonáltal meg kell adni ellene. A praetor nem tekinthető úgy, hogy figyelembe
veszi ennek az eljárásnak a hasznát annak esetében, akit büntetés címén fosztottak meg a
vagyonától.
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XLIII. könyv

1. Az eltiltásokról vagy az ezekből eredő rendkívüli eljárásokról.
2. A quorum bonorum interdictumról.
3. A quod legatorum interdictumról.
4. Az erőszakot tiltó tilalomról (...)
5. A végrendelethez kapcsolódó iratok bemutatására vonatkozóan.
6. A szent helyen történő cselekmények megakadályozására irányuló tilalomról.
7. A közterületekre és országutakra vonatkozó tilalomról.
8. A közterületen vagy országúton történő tiltó tilalomról.
9. A közterület használatára vonatkozó rendeletről.
10. A közutakra és az azokon végzett tevékenységekre vonatkozó rendeletről.
11. A közutak és közutak javítására vonatkozó tilalomról.
12. A folyókra vonatkozó tilalomról (...)
13. A tilalomról, amely megakadályozza, hogy bármit is építsenek egy közforgalmú folyóba
14. A közforgalmú folyó hajózási célú használatára vonatkozó tilalomról.
15. A patakok partjának megemelésére vonatkozó tilalomról.
16. Az erőszak és fegyveres erőszak elleni tilalomról.
17. Az uti possidetis interdictummal kapcsolatban.

2193
18. Ami a földterület felszínére vonatkozó tilalmat illeti.
19. A magánútjogokra vonatkozó tilalmat illetően.
20. Ami a rendelet, amely hivatkozik a víz (...)
21. A vezetékekről szóló tilalmat illetően.
22. A forrásokra vonatkozó tilalmat illetően.
23. A csatornákra vonatkozó tilalmat illetően.
24. Ami a tilalom, amely hivatkozik a művek által vállalt erőszakkal vagy titokban.
25. Az ellenállás visszavonásával kapcsolatban.
26. A bizonytalan bérleti jogviszonyok tekintetében.
27. A fák kivágására vonatkozó tilalomról.
28. A lehullott gyümölcsök begyűjtésére vonatkozó tilalomról (...)
29. A szabad személy előállítására vonatkozó tilalomról.
30. A gyermekek előállítására és visszaszerzésére vonatkozó tilalomról.
31. Az interdict utrubi tekintetében.
32. A bérlők eltávolítására vonatkozó tilalomról.
33. A szalviai tilalomról.

*************************************

1. cím. Az eltiltásokról, illetve az ezekből eredő rendkívüli eljárásokról
1. Ulpianus, Az ediktumról, LXVII. könyv.
Nézzük meg, milyen esetekben állnak rendelkezésre tilalmak. Meg kell jegyezni, hogy ezek
mind az isteni, mind az emberi ügyekre alkalmazhatók; az isteni ügyekre, amikor szent vagy
vallási helyekről van szó. Interdiktumok emberi ügyekre vonatkozóan akkor adhatók, ha a
tulajdonnak van egy 6tulajdonosa, vagy ha az senkihez sem tartozik. A szabad személyek is
beletartoznak abba, ami senkihez sem tartozik, és az interdictiók ott lesznek érvényben, ahol
bíróság elé kell állítani őket, vagy ahol bárhová el kell vezetni őket. Azok a dolgok,
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amelyeknek van tulajdonosa, a köz vagy az egyének tulajdonát képezik. A köztulajdon a
közterületekből, az országutakból és a folyókból áll; az egyének tulajdonát képezi az, ami a
tulajdon egészére vonatkozik, mint a Quorum, bonorum interdictum esetében, és az, ami
elkülönül, mint az Uti possidetis vagy a De itinere actuque interdictum esetében.
(1) A tilalmaknak három fajtája van, a kiállítási, a tiltó és a visszahelyezési tilalmak. Vannak
olyan vegyes jellegű tilalmak is, amelyek egyszerre tiltó és kiállító jellegűek.
(2) Egyes tilalmak a jelen időre, mások a jövőre vonatkoznak. Az Uti possidetis interdictum a
jelen időre vonatkozik, a De itinere actuque de aqua sestiva pedig a jövőre.
(3) Valamennyi eltiltás személyre szóló, bár úgy tűnik, hogy vagyonra vonatkozik.
(4) Egyes eltiltások csak egy évig tartanak, mások pedig örökre szólnak.
2. Paulus, Az ediktumról, LXIII. könyv.
Vannak kettős és egyszeres tilalmak. Az Uti possidetis interdictum egy példa a kettős
interdictumra. A kiállítási és a visszahelyezési interdictiumok egyszerűek, és vannak tiltó
interdictiumok is, mint például a De arboribus caedendis és a De itinere actuque.
1. Ezenfelül a tilalmak vagy személyek javára, vagy az isteni törvény fenntartása és a vallási
helyek védelme érdekében is alkalmazhatók; például azért, hogy megakadályozzák, hogy egy
szent helyen bármilyen cselekményt elkövessenek, vagy hogy a dolgokat a korábbi állapotuk
helyreállítására kényszerítsék, ha valamit elkövettek; ez magában foglalja a temetésekre és a
sírok építésére vonatkozó tilalmat is. Azok, amelyeket személyek javára hoztak létre, vagy a
közjólétre, az egyének jogainak fenntartására, a hivatali kötelesség teljesítésére vagy a
magántulajdon megőrzésére vonatkoznak. A közutak és közfolyók használatát engedélyező,
valamint az utakra bármilyen akadály elhelyezését megtiltó tilalom a közjólét érdekében
hozott tilalom példája; a gyermekek és a szabadok bíróság elé állítására kényszerítő tilalmak a
magánjogok védelme érdekében hozott tilalmak példái. A szabad ember bíróság elé állítását
előíró tilalom a hivatalos kötelesség teljesítésének kikényszerítésére szolgáló tilalom példája.
Más tilalmakat a tulajdon védelmére hoztak.
2. Egyes tilalmak magukban foglalják a vagyonra való törekvést, mint például a magánútra
vonatkozó tilalmak, mivel az ilyen tilalom szerinti eljárás a tulajdonjogot érinti. A szent és
vallási helyekre vonatkozó tilalmak bizonyos mértékig a tulajdonjogot is magukban foglalják.
Az a tilalom, amely a gyermekek bíróság előtti előállítására vonatkozik, és amelynek, mint
mondtuk, a magánjogok fenntartása a célja, szintén ebbe a körbe tartozik, így nem furcsa,
hogy a magántulajdonra vonatkozó tilalmak a tulajdonjogot is magukban foglalják, nem pedig
a puszta birtokláshoz való jogot.
3. A magántulajdonra vonatkozó tilalmakat vagy a birtok megszerzése, visszaszerzése vagy
megtartása céljából indítják. A birtokszerzésre irányuló interdictumok olyanok, amelyek
olyan felek számára állnak rendelkezésre, akik eddig nem szerezték meg a birtokot; és ezek
példája a Quorum bonorum interdictum. A zálogjoggal kapcsolatos szalviai ediktum is ilyen,
és a következőképpen szól: "Megtiltom, hogy erőszakkal akadályozzák meg, hogy a vevő
olyan jogot használjon, amelyet az eladó használt". A birtoklás visszaszerzésére vonatkozó
interdiktumok az "Unde vi" cím alatt szerepelnek, mivel vannak bizonyos interdiktumok,
amelyeket e címszó alá sorolnak. Az "Uti possidetis" interdictum egy példa a birtoklás
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megtartása céljából kiadott interdictumok közül. Amint azt már korábban említettük, vannak
olyan interdictumok is, amelyek kettősek; ezek a birtoklás visszaszerzésére és megtartására
egyaránt szolgálnak.
(3) Ulpianus, Az ediktumról, LXIX. könyv.
A termények visszaszolgáltatásának kikényszerítésére kiadott tilalmak esetében a kiállítás
időpontját veszik figyelembe, nem pedig bármely korábbi időpontot.
4. Paulus, Az ediktumról, LXVII. könyv.
Azokban az esetekben, amikor a tilalmak csak egy évig vannak érvényben, Sabinus azon a
véleményen van, hogy a keresetnek az év elteltével is helyt kell adni, ha a peres fél az említett
terményekből szerzett valamennyit.
5. Ugyanő, A Sabinusról, XIII. könyv.
Noxális tilalmak azok, amelyeket az ellenőrzésünk alatt álló személyek által elkövetett
bűncselekmény miatt adnak ki; például ha erőszakkal kitaszítottak valakit, vagy ha erőszakkal
vagy titokban új művet emeltek. A bírónak azonban kötelessége a tulajdonost felmenteni, ha
saját költségén a korábbi állapotba helyezi a tulajdont; vagy ha engedélyezi a mű eltávolítását,
és kárpótlásul egy rabszolga átadását rendeli el. Ha nem adja át a rabszolgát, akkor a mű
eltávolításával kapcsolatban felmerült költségek összegére kell ellene ítéletet hozni; ha pedig
nem engedi, hogy eltávolítsák, vagy maga nem távolítja el, ha megteheti, akkor a bíróság által
meghatározott összegre kell ellene ítéletet hozni, ugyanúgy, mintha ő maga építette volna a
szóban forgó művet.

2. cím. Az interdictum quorum bonorumról
(1) Ulpianus, Az ediktumról, LXVII. könyv.
A praetor azt mondja: "Ha valakinek az én ediktumom alapján birtokba adják egy birtok
vagyonát, akkor visszaadsz neki mindent, ami az említett birtokhoz tartozik, és amit te
birtokolsz, akár mint örökös, akár mint pusztán birtokos, ha nincs haszonélvezet, vagy ha nem
cselekedett rosszhiszeműen, hogy ne tartsa meg a birtokot." A praetor azt mondja: "Ha a
birtokot nem akarod megtartani, akkor a birtokot nem akarod megtartani."
1. Ez az eltiltás visszaszabályozó jellegű, és minden vagyontárgyra vonatkozik, nem pedig
bizonyos meghatározott dolgokra. Quorum bonorumnak nevezik, és célja a teljes vitatott
vagyon birtokbavétele.
(2) Paulus, Az ediktumról, XX. könyv.
A Quorum bonorum interdictum alapján nem a hagyaték adósai, hanem csak azok, akiknek
bármilyen vagyontárgyuk van.

2196

3. cím. A quod legatorum interdictumról
1. Ulpianus, Az ediktumról, LXVII. könyv.
Ezt az interdictumot általában Quod legatorumnak nevezik.
1. Ez is a birtokba vétel célját szolgálja.
2. Célja, hogy az örökösnek visszaadja mindazt, ami a hagyatékhoz tartozik, és amit az
örökhagyó az örökös beleegyezése ellenére birtokba vett. A praetor számára ugyanis
tökéletesen igazságosnak tűnt, hogy bárki ne maga határozza meg jogait azzal, hogy a
hagyatékot birtokba veszi, hanem előbb az örököshöz forduljon. Ezért a praetor e tilalommal
az örökös kezébe adja a mások birtokában lévő vagyontárgyakat, mint hagyatékot, hogy az
örökösök perelhessék az örököst.
3. Ez a közérdekűségre hivatkozó tilalom állítólag kiterjed az örökös örökösökre, mind a
polgári, mind a praetoriánus örökösökre, valamint más örökösökre is.
4. Mivel azonban néha bizonytalan, hogy a pretoriánus ediktum értelmében valaki
örökösként, örökösként vagy birtokosként birtokolja-e az ingatlant, Arrianus nagyon helyesen
mondja, hogy eljárást kell indítani a vagyon követelésére, és hogy ezt az interdictumot meg
kell adni, függetlenül attól, hogy a birtokosok közül valaki örökösként, birtokosként vagy
örökösként felel-e érte; éppúgy, ahogyan azt szoktuk tenni, amikor kétséges, hogy két kereset
közül melyiket kell indítani; mert két keresetet javaslunk, azt állítva, hogy az egyik vagy a
másik által elnyerhetjük azt, ami megillet bennünket.
5. Ha valaki mortis causa adományozás révén birtokolja az ingatlant, ez a tilalom nem
alkalmazható; mert természetesen a falkidai rész a törvény erejénél fogva az örökös
birtokában marad, még akkor is, ha az egész vagyont ténylegesen átruházásra került.
6. Bárki, aki előnyben részesített örökséget kapott, e tilalom értelmében felelősséggel tartozik,
de csak azért, amire törvényesen jogosult, mint hagyatékra, és nem a hagyaték azon részéért,
amelyet örökösi minőségében birtokol. Ugyanez a szabály vonatkozik az örökösre más
módon hagyott hagyatékra is, mert ebben az esetben el kell dönteni, hogy az interdictum nem
vonatkozik a hagyaték azon részére, amelyre örökösként jogosult.
7. Ahol a praetor azt mondja, hogy "vagy csalással megszűnt a birtoklás", ezt úgy kell
értenünk, hogy ha megszűnt a visszaszolgáltatásra való jogosultsága.
8. Ezért felmerül a kérdés, hogy ha a haszonélvezeti vagy használati jogot valakire hagyják, és
az birtokba veszi azt, kötelezhető-e annak visszaadására az említett tilalom rendelkezései
alapján? A nehézséget az okozza, hogy sem a haszonélvezeti jogot, sem a használatot nem
lehet ténylegesen birtokolni, hanem inkább birtokolni kell. Az azonban fenntartható, hogy az
interdictum fennáll. Ugyanez a szabály vonatkozik a szolgalmi jog öröklésére is.
9. Felmerül a kérdés, hogy ha valaki a hagyaték megőrzése érdekében kerül birtokba, vajon e
tilalommal kötelezhető-e a visszaszolgáltatásra. A nehézséget először is az okozza, hogy az,
akit a hagyatékok kifizetésének biztosítása céljából a birtokba helyeztek, valójában nem
birtokolja, hanem a birtokot felügyeli; másodszor pedig az, hogy ezt a prétor engedélyezte.
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Biztonságosabb lesz azonban azt állítani, hogy ez az interdictum megáll; különösen akkor, ha
a hagyatékokra már biztosítékot adtak, és az örökhagyó nem vonul vissza, mert akkor úgy
tekintik, hogy birtokában van.
10. Nemcsak azt mondhatjuk, hogy az örökhagyó a hagyaték alapján birtokolja az ingatlant,
hanem azt is, hogy az örököse és más jogutódai is birtokba vehetik azt.
11. Ahol a praetor azt mondja, hogy "annak beleegyezésével, akinek a tulajdonát képezi", ezt
úgy kell érteni, hogy ha a birtokbavételre vonatkozó engedélyt az örökhagyónak a hagyaték
bejegyzése vagy a praetori birtok megszerzése után adták meg, akkor az interdictum nem áll
fenn; mert ha ez azelőtt történik, hogy a hagyaték bejegyzése megtörtént vagy a praetori
birtokláshoz való hozzájárulás megtörtént, akkor helyesen lehet azt mondani, hogy ez nem
sérti őt, ha az interdictummal kíván élni.
12. Ha két tárgyat hagynak hátra, és az egyiket az örökös beleegyezésével, a másikat pedig
anélkül veszik el, az eredmény az lesz, hogy az egyiket vissza lehet szerezni, a másikat pedig
nem. Ugyanezt a szabályt kell alkalmazni egyetlen tárgy esetében is, amelynek egy részét az
örökös beleegyezésével, egy részét pedig anélkül veszik el, mert csak egy részétől lehet
megfosztani az örökösnek tilalom útján.
13. Meg kell állapítani, hogy akkor lesz alapja ennek az eltiltásnak, ha a birtokba vételét Ön
vagy valaki, akinek a helyére Ön lépett, megkezdte. Mi úgy értelmezzük, hogy valaki akkor
lépett egy másik személy helyébe, ha az egész vagyonra vagy annak csak egy részére lépett.
14. A birtoklás mindig előnyös, ha annak beleegyezésével kezdődött, akinek a tulajdonát
képezi. Ha azonban a tulajdonos beleegyezését csak később kapja meg, akkor is a birtokos
javára válik. Ezért, ha valaki annak a hozzájárulásával kezdi meg a birtoklást, akinek az
ingatlanban érdekeltsége van, és a hozzájárulását később visszavonják, ez őt nem károsítja,
mivel a birtoklást az érdekelt fél hozzájárulásával kezdte meg.
15. Ha két örökös vagy bármely más, az ingatlanban érdekelt személy közül az egyik
hozzájárulását adja ahhoz, hogy az örököst az örökhagyó birtokolja, a másik pedig nem,
nyilvánvaló, hogy a tilalom csak azzal szemben áll fenn, aki megtagadta a hozzájárulását.
16. Ahol a praetor azt mondja, hogy "hacsak a biztosítékot nem nyújtják", ezt úgy kell
értenünk, hogy ha a biztosíték továbbra is fennáll; mert ha nem, akkor a hagyatéki vagyon a
hagyaték kifizetésének biztosítása céljából a hagyatékos birtokába kerül.
17. Úgy vélem, hogy a megfelelő biztosítékot az örökhagyónak kell nyújtani, vagy
közvetlenül a törvény erejénél fogva, vagy oly módon, hogy azt megbízás alapján indított per
útján megszerezze, és akkor lesz alapja a tilalomnak.
18. Ha egy bizonyos vagyontárgyra biztosítékot adnak, egy másikra pedig nem, akkor nem
okozhat nehézséget az Ediktum szerinti eljárás megindítása azon vagyontárgy tekintetében,
amelyre biztosítékot nyújtottak, de ez nem tehető meg a másik vagyontárgy
visszaszolgáltatásának kikényszerítése érdekében.
2. Paulus, Az ediktumról, LXIII. könyv.
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Más a helyzet, ha a hagyatékhoz utólag valamit hozzáadtak, mert ebben az esetben a kezesek
a teljes összegért felelnek.
1. Ahol a praetor azt mondja, hogy "ha a birtok praetori birtokosának nem kell biztosítékot
adnia", ezt úgy kell értenünk, hogy ha kész azt adni. Ezért nem kell felajánlania, hogy
biztosítékot nyújt, de nem szabad késlekednie, ha az örökhagyó azt követeli.
2. Ha valaki nem szolgáltat vissza, akkor a kamatai összegének megfelelő ítéletet kell ellene
hozni e tilalom alapján.
3. Ha az örökhagyó megelégszik a puszta ígérettel, a tilalmat meg kell adni. Ugyanezt kell
mondani, ha az örökhagyó visszautasította, hogy zálogjoggal biztosítsák.
4. Ha az örökhagyó hibás abban, hogy nem nyújtott biztosítékot, noha nem nyújtott
biztosítékot, akkor a tilalom értelmében felelősséggel tartozik. Ha azonban a biztosíték
nyújtásának elmulasztása az ő hibájából történt, de a végzés meghozatalának időpontjában
kész volt a biztosíték elfogadására, a végzés nem áll fenn, kivéve, ha biztosítékot nyújtottak.
Ha azonban a birtokos a pretoriánus ediktum értelmében felelős volt azért, hogy a biztosítékot
nem adták meg, de később kész volt azt megadni, az interdictum helytálló lesz; mivel az
interdictum kiadásának időpontját veszik figyelembe.

4. cím.A birtokba adott személy elleni erőszakot tiltó tilalomról
1. Ulpianus, Az ediktumról, LXXII. könyv.
A praetor azt mondja: "Aki csalárd módon megakadályozza, hogy az én vagy bármely más,
hatáskörrel rendelkező elöljáró engedélyével az említett vagyon fölött rendelkezhessen, annak
a vagyon értékének megfelelő összegű keresetnek adok helyt, amelynek birtokába került egy
személy, az ellen, aki csalárd módon cselekszik."
1. A prétor a legnagyobb bölcsességgel vezette be ezt a tilalmat, mert hiába adott volna
valakit birtokba a tulajdon megőrzése céljából, ha nem védte volna meg, és nem büntette
volna meg azokat, akik megakadályozták, hogy elfoglalja azt.
2. Ezenfelül ez az ediktum általános érvényű, mivel minden olyan személyre vonatkozik, akit
a prétor birtokba adott, mivel úgy tűnt neki, hogy mindazokat, akiket birtokba adott, meg kell
védeni. Ahol a birtokba adott személyeket akár a vagyon megőrzése, akár a hagyatékuk
kifizetésének biztosítása, akár egy meg nem született gyermek jogainak védelme céljából
helyezik birtokba, ott az ezen Ediktum alapján jogosultak lesznek a tényállás alapján történő
pereskedésre, ha a gazda vagy bárki más megakadályozza őket ebben.
3. Ez a kereset nem csak azzal szemben indítható, aki megakadályozza, hogy valaki más
birtokba vegye, hanem azzal szemben is, aki elűzi őt, miután már birtokba vette. Nem
szükséges, hogy az, aki megakadályozza őt a birtokbavételben, erőszakot alkalmazzon.
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4. Ezért, ha valaki akadályozza a másikat a birtokbavételben, mert azt hiszi, hogy az ingatlan
az övé, vagy az őt terheli, vagy valójában nem az adósé, akkor az eredmény az lesz, hogy nem
lesz felelős ezen Ediktum alapján.
5. A következő szavak: "annak a vagyontárgynak az értékére, amelynek birtokába került", a
hitelező teljes érdekét magában foglalják, így az alperes ellen a birtokba jutás elmaradásában
való akadályoztatásához fűződő érdekének mértékében kell ítéletet hozni. Ezért, ha a birtokba
adása alaptalan, hamis követelés vagy követelés alapján történt, vagy ha a birtokba adástól
kivételesen el lett volna zárva, ez az Ediktum nem fog számára előnyt jelenteni, mivel nem
volt oka annak, hogy a birtokba adás megtörtént.
6. Megállapítást nyert, hogy sem a kiskorú, sem az elmebeteg nem vonható felelősségre e
rendelet alapján, mivel akaratnélküliségük miatt nem rendelkeznek akaraterővel. Kiskorú alatt
azt kell értenünk, aki nem képes csalást elkövetni, de ha már képes erre, akkor az ellenkező
véleményt kell vallani; ezért, ha egy gyám csalást követne el, akkor a gyámoltja ellen
keresetnek adunk helyt, feltéve, hogy a gyám fizetőképes. Julianus azt mondja, hogy maga a
gyám is perelhető.
7. Ha valakit megakadályoznak abban, hogy az úr vagy az apa beleegyezésével birtokba
vegye, a keresetnek ugyanúgy helyt adnak ellene, mintha a cselekményt mások
közreműködésével követte volna el.
8. Ezt a keresetet csak egy éven belül lehet benyújtani, kivéve, ha valakit azért helyeznek
birtokba, hogy biztosítsa a hagyaték kifizetését; és meg kell jegyezni, hogy az év letelte után
nem lehet benyújtani, mivel büntető jellegű; és nem adható meg az örökösök és más ilyen
személyek ellen sem, kivéve, ha a kezükbe került vagyonra hivatkozva. Az örökösök és más
jogutódok ellen azonban megadják. Ha ugyanis bárkit megakadályoznak abban, hogy a
hagyaték vagy a bizalmi vagyonkezelés fenntartása miatt birtokába jusson, a kereset örökös,
és az örökös ellen adják meg, mert az örökösöknek hatalmukban áll a tilalom hatását
biztosíték nyújtásának felajánlásával elkerülni.
2. Paulus, Az ediktumról, LIX. könyv.
Nincs különbség, hogy valaki a saját vagy más nevében nem veheti birtokba a birtokot, mivel
a "vagyon értékének megfelelő összegben" szavak a tulajdonosra személyesen vonatkoznak.
1. Az is felelős, aki akár a saját, akár más nevében megakadályozza a birtokbavételt.
3. Ulpianus, Az ediktumról, LXVIII. könyv.
Ha valakinek birtokba adják a birtokot egy bizalmi vagyon védelme érdekében, és nem
fogadják be, akkor annak a hatósága által kell birtokba adni, aki azt neki adta. Ha élni kíván a
tilalommal, ki kell mondani, hogy az alkalmazandó lesz. A bíró számára azonban jobb lenne,
ha a határozatát a hivatalából eredő hatalmából eredő rendkívüli eljárással hajtaná végre, sőt
néha fegyveres erővel is végrehajthatná.
(1) Antoninus úgy döntött, hogy bizonyos körülmények között megengedhető, hogy az örökös
vagyonát maga vegye birtokba. Ezért, ha valakinek nem engedik meg, hogy birtokba vegye az
ilyen vagyont, akkor úgy kell tekinteni, hogy ez a méltányossági eljárás megalapozott.
Rendkívüli végrehajtással is élhet.
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(2) A praetor birtokba ad egy születendő gyermeket. Ez a tilalom egyszerre tiltó és visszatartó
jellegű. Ha az anya inkább in factum keresetet indít, nem szabad megfeledkezni arról, hogy
ezt megteheti (mint a hitelezők esetében), és nem élhet az interdictummal.
(3) Ha a nő állítólag bosszúság okozása céljából szerezte meg a birtokot, vagy azért, mert nem
terhes, vagy nem attól a férfitól terhes, akinek a tulajdonáról van szó, vagy ha bármit is
állítanak a státusára való hivatkozással, a praetor az isteni Hadriánus rezcriptuma alapján a
születendő gyermeknek ígéri a birtokot, a karboniai ediktum vélelmének megfelelően.
4. Ugyanő, Az ediktumról, LXIX. könyv.
A prétor ezen ediktummal az általa fenyegető sérelem elhárítása érdekében birtokba vett
személy segítségére siet, hogy megakadályozza az ellene alkalmazott erőszakot.
(1) Sőt, a büntetés, amelyet arra szabnak ki, aki nem ígér biztosítékot vagy nem nyújtja azt,
az, hogy az ellenfele kerül birtokba. Ezért, ha biztosítékot ígér, vagy ha nem volt köteles
biztosítékot nyújtani, akkor a tilalom nem alkalmazható, és a felperes kivételesen eltiltható.
(2) A praetor ígéretet tesz arra, hogy a féllel szemben, aki nem adott biztosítékot, és nem
engedte, hogy a birtokba adott személy belépjen a helyiségekbe, pert indíthat azon összegért,
amelyet akkor kellett volna fizetnie, ha biztosítékot nyújtott volna.
(3) A prétor egy másik okból is bevezette ezt a keresetet, nevezetesen azért, hogy ha valaki,
amikor birtokba kívánta venni, nem tudott megjelenni a bíróságon, és időközben, amíg a
képtelensége fennállt, bármilyen kárt szenvedett, jogosult legyen a kereset benyújtására.
(4) Azt is hozzátették, hogy ha valakit, akit birtokba helyeztek, állítólag más okból
akadályoztak meg, akkor joga van a tényállási keresetre.

5. cím. A végrendelethez kapcsolódó iratok bemutatásáról
1. Ulpianus, Az ediktumról, LXVIII. könyv.
A prétor azt mondja: "Ha birtokodban van olyan irat, amelyet Lucius Titius állítólag
hátrahagyott, és amely a végrendeletére vonatkozik, vagy ha valamilyen csalást követtél el,
hogy ne legyen a birtokodban, akkor be kell mutatnod azokat Szo és Szo számára. A
rendeletembe bele fogok foglalni minden memorandumot, vagy bármi mást, amit állítólag ő
hagyott hátra".
(1) Ha valaki elismeri, hogy a végrendelet a birtokában van, akkor kötelezni kell a
bemutatására, és időt kell neki erre biztosítani, ha nem tudja azonnal bemutatni. Ha azt állítja,
hogy nem tudja bemutatni, vagy tagadja, hogy ezt meg kellene tennie, akkor a tilalom
érvényben marad.
(2) Ez a tilalom nemcsak magára a végrendeletre vonatkozik, hanem mindenre, ami azzal
kapcsolatos, mint például a kodicil.
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(3) El kell mondani, hogy a tilalom attól függetlenül alkalmazandó, hogy a végrendelet
érvényes-e vagy sem (akár eredetileg érvénytelen volt, akár megtört, akár más tekintetben
hibás, akár hamisnak állítják, akár olyan személy tette, aki nem volt végrendelkezési
képességgel rendelkező személy).
(4) Meg kell állapítani, hogy ez a tilalom attól függetlenül alkalmazandó, hogy a szóban forgó
végrendelet az utolsó vagy az első végrendelet volt.
(5) Ezért azt kell mondani, hogy ez a tilalom minden írásos végrendeletre vonatkozik, legyen
az tökéletes vagy tökéletlen.
(6) Ezért, ha több, különböző időpontokban készült végrendelet van, akkor úgy kell tekinteni,
hogy ez a tilalom alkalmazandó; mivel minden olyan okiratot be kell mutatni, amely a
végrendeletre utal, és amelyet különböző időpontokban készítettek".
(7) Ha vita merül fel az örökhagyó állapotával kapcsolatban, és állítólag egy apai felügyelet
alatt álló fiú vagy egy rabszolga készítette a végrendeletet, akkor azt be kell mutatni.
(8) Ezen túlmenően az apai felügyelet alatt álló fiú végrendelkezése esetén is van alapja ennek
a tilalomnak, ha a fiú végrendelkezik a castrense peculiumáról.
(9) Ugyanez a szabály vonatkozik arra az esetre is, ha a végrendelet végrehajtója az ellenség
kezében meghal.
(10) Ez a tilalom nem egy élő személy végrendeletére vonatkozik, mert a praetor a "balra
hagyott" kifejezést használja.
(11) Ha a végrendeletet csalárd szándék nélkül törölték,
2. Paulus, Az ediktumról, LXIV. könyv.
Vagy teljesen, vagy részben,
3. Ulpianus, Az ediktumról, LXVIII. könyv.
Ez az eltiltás alkalmazandó.
1. Ha a végrendeletet több lapra írták, akkor mindegyiket ez a tilalom alá kell vonni, mivel
azok egyetlen végrendeletet alkotnak.
2. Ha a végrendeletet Titius bárkinél letétbe helyezi, akkor ezen tilalom alapján eljárás
indítható mind az ellen, akinél a végrendelet van, mind pedig az ellen, aki azt nála letétbe
helyezte.
3. Ezért, ha egy templom gondnoka vagy egy közjegyző letéteményesként rendelkezik a
végrendelettel, akkor azt kell mondani, hogy e tilalom értelmében felelősséggel tartozik.
4. Ha a végrendelet egy rabszolga kezében van, a gazdája az interdictum alapján felel.
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5. Ha az örökhagyó maga mondja, hogy a végrendelet az övé, és azt kívánja, hogy azt
bemutassák, ez a tilalom nem áll fenn; de a végrendelet bemutatására irányuló keresetet kell
indítani, hogy a végrendeletet a bemutatását követően követelhesse.
Ezt a szabályt minden olyan esetben el kell fogadni, amikor a személyek dokumentumok
tulajdonjogát követelik.
6. Ha valaki csalást követ el annak érdekében, hogy elkerülje a végrendelet birtoklását, akkor
is felelősségre vonható e tilalom alapján. A végrendeletekre vonatkozó corneli törvény
szerinti eljárás azonban nem akadályozza meg; például ha az érintett fél állítólag csalárd
módon elhallgatta a végrendeletet. Ugyanis senki sem tarthatja vissza büntetlenül a
végrendeletet azzal az ürüggyel, hogy súlyosabb bűncselekményt követett el, és annak
felmutatásával a beismert bűncselekmény annál könnyebben bizonyíthatóvá válik.
Bárki lehet bűnös csalásban, és mégsem tartozik e törvény rendelkezései alá, például ha nem
lopta el vagy rejtette el a végrendeletet, hanem átadta azt másnak, hogy ne kelljen azt a
tilalomra hivatkozó félnek bemutatnia; vagyis ha ezt nem a végrendelet elhallgatásának
szándékával tette, hanem azért, hogy elkerülje annak bemutatását.
7. Ez az eltiltás kiállítási jellegű.
8. Lássuk, mit jelent bármit is előállítani. Olyan helyzetbe hozni, amely lehetőséget ad arra,
hogy megragadják.
9. Az előállításnak a bíró előtt kell megtörténnie oly módon, hogy az ő felhatalmazása alapján
a tanúkat értesíthessék, hogy jelenjenek meg és ismerjék el pecsétjeiket. Ha nem
engedelmeskednek, Labeo szerint a magisztrátusnak kell őket erre kényszerítenie.
10. Minden olyan személy, akire végrendeletileg valamit hagyott, követelheti annak
előállítását.
11. Ilyen esetben az ítélet összegének arányosnak kell lennie annak az érdekével, akinek a
végrendeletet birtokló személy megtagadja annak bemutatását.
12. Ezért, ha a kijelölt örökös él ezzel a tilalommal, a kártérítés becslésének arányosnak kell
lennie a hagyaték értékével.
13. Ha a hagyaték vitatott, a kártérítés összegének arányosnak kell lennie a hagyaték
értékével.
14. Ha a hagyatékot feltételhez kötve hagyták, a becslés ugyanúgy történik, mintha a feltétel
teljesült volna; és az örökhagyó nem kényszerül biztosítékot nyújtani arra, hogy visszaadja
mindazt, amit kap, ha a feltétel nem teljesülne; mert a végzés az örökös által a végrendelet
bemutatásának elmulasztása miatt elkövetett szemérmetlenségért kiszabott büntetést szabja ki.
15. Ezért, ha az örökhagyó, miután ily módon megkapta a hagyaték értékét, később magát a
hagyatékot követeli, felmerül a kérdés, hogy meg kell-e őt hallgatni. Úgy gondolom, hogy ha
az örökös fizette ki az összeget, akkor az örökhagyó csalásra alapított kivétellel el lesz zárva;
de ha valaki más fizette ki, akkor nem lesz elzárva. Ezért ugyanezt a megkülönböztetést kell
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alkalmazni akkor is, ha az örökös a hagyaték értékét a tilalom igénybevétele után szerezte
meg.
16. Megállapítást nyert, hogy ez a tilalom az év letelte után is alkalmazható.
17. Ez az örökös és más jogutódok javára fog szólni.
4. Paulus, Az ediktumról, LXIX. könyv.
Ha a végrendelet a gyámolt birtokában van, és azt a gyámja csalárd cselekedete miatt
fosztották meg tőle, az interdict magával a gyámmal szemben foganatosítható; mivel csak az a
jogos, hogy a saját bűneiért ő feleljen, nem pedig a gyámja.
5. Javolenus, Cassiusról, XIII. könyv.
A végrendelet bemutatására felszólító tilalom nem alkalmazható, ha a hagyatékkal
kapcsolatban bármilyen vita van folyamatban, vagy bármilyen közjogi kérdésről van szó.
Ezért a végrendeletet időközben vagy egy templomban, vagy valamely felelős személy
kezében kell letétbe helyezni.

6. cím. A szent helyen történő cselekmények megakadályozására irányuló
tilalomról
1. Ulpianus, Az ediktumról, LXVIII. könyv.
A prétor azt mondja: "Megtiltom, hogy szent helyen bármilyen munkát végezzenek, vagy
bármit odahordjanak".
(1) Ez a tilalom a szent helyekre vonatkozik, és nem arra, ahol szent tárgyakat őriznek.
(2) Amikor a prétor azt mondja, hogy szent helyen nem szabad munkát végezni, ez nem arra
vonatkozik, amit annak díszítésére tesznek, hanem azokra a cselekedetekre, amelyeket azzal a
céllal követnek el, hogy azt elrontják vagy kényelmetlenül használják.
(3) A templomok és más szent helyek gondozását azokra bízzák, akik felelősek értük.
2. Hermogenianus, Epitomák a jogról, III. könyv.
Tilos bármit is tenni a szent épületek falain, ajtóin vagy más részein, ami sérülést vagy
kellemetlenséget okozhat.
3. Paulus, Döntések, V. könyv.
Sem a falakat, sem az ajtókat nem lehet lakhatásra használni a császár engedélye nélkül, a
tűzveszély miatt.
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7. cím. A közterületekre és országutakra vonatkozó tilalomról
1. Pomponius, Sabinusról, XXX. könyv.
Mindenki számára lehetővé kell tenni, hogy a mindenki használatára szánt közvagyon,
például a közutak és közutak, hasznát vegye; ezért bárki, bárkinek a kérésére meg lehet tiltani
az ezekbe való beavatkozást.
2. Ulpianus, Digest, XLVIII. könyv.
Senki sem állíthat emlékművet közúton.
(3) Ulpianus, Sabinusról, XXXIII. könyv.
A közutak közé tartoznak azok az utak is, amelyek egy adott városrészben léteznek, és
amelyek magánszemélyek tulajdonában lévő földterületek hozzájárulásából származnak, és
amelyek ősidők óta léteznek.
1. Az ilyen jellegű utak és a katonai utak között van egy különbség, nevezetesen, hogy a
katonai utak a tengerparton, vagy városokban, vagy nyilvános patakoknál, vagy más katonai
utaknál végződnek, de nem ez a helyzet a szomszédságon átvezető utakkal, mert némelyikük
katonai utaknál végződik, mások pedig kijárat nélkül végződnek.

8. cím. A közterületen vagy országúton történő tiltó tilalomról
1. Paulus, Az ediktumról, LXIV. könyv.
A prétor megtiltja, hogy közterületen bármilyen épületet felállítsanak, és erre vonatkozóan
tilalmat rendel el.
2. Ulpianus, Az ediktumról, LXVIII. könyv.
A prétor azt mondja: "Semmi olyat nem szabad közterületen tenni vagy oda vinni, ami kárt
okozna benne; kivéve, amit valamilyen törvény, szenátusi rendelet, ediktum vagy császári
rendelet megenged, és ha valami ilyesmit tesznek, tilalmat rendelek el." A prétor azt mondja:
"A közterületen semmi olyat nem szabad tenni vagy oda vinni, ami kárt okozna benne,
kivéve, amit valamilyen törvény, szenátusi rendelet, ediktum vagy császári rendelet
megenged.
1. Ez az eltiltás tiltó jellegű.
2. Ezáltal a köz- és a magánjólét egyaránt védelmet élvez. A közterületek ugyanis a
magánszemélyek használatára szolgálnak, vagyis az állam tulajdonát képezik, nem pedig az
egyén tulajdonát; és csak annyi jogunk van az élvezetükhöz, amennyire a nép közül bárkinek
joga van megakadályozni, hogy beavatkozzanak beléjük. Ezért, ha egy közterületen olyan
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munkát végeznek, amely egy magánszemély sérelmére irányul, az ezért felelős személy ellen
az e célból bevezetett tiltó tilalom alapján lehet eljárni.
3. Labeo a "közterület" kifejezést úgy határozza meg, hogy az olyan helyekre, házakra,
mezőkre, országutakra és utakra vonatkozik, amelyek a közösség egészéhez tartoznak.
4. Nem hiszem, hogy ez a tilalom olyan helyekre vonatkozik, amelyek a kincstárhoz
tartoznak, mert az ilyen helyeken senki sem tehet semmit, és magánszemély sem
akadályozhatja meg, hogy ott bármit is tegyenek. A kincstár vagyona bizonyos mértékig a
császár tulajdonát képezi. Ezért, ha bárki bármit is épít az említett ingatlanon, nem lesz alapja
e tilalom alkalmazásának. Ha bármilyen vita merülne fel ezzel kapcsolatban, a császári
prefektusok lesznek a bírák.
5. Ez a tilalom tehát olyan helyekre vonatkozik, amelyek a nyilvánosság használatára
szolgálnak, és ha ott bármi olyat tesznek, ami egy magánszemélyt megkárosíthat, a prétor e
tilalom révén közbeléphet.
6. Ha valaki olyan napellenzőt függeszt ki a portája fölé, amely elzárja a szomszédja elől a
fényt, akkor a következő feltételekkel fog tiltó határozatot hozni: "Ne helyezzenek el semmit
a közutcán, ami Gaius Seius fényét zavarhatja."
7. Ha valaki valamit meg akar javítani egy nyilvános helyen, Arisztó azt mondja, hogy lesz
alapja ennek a tilalomnak az alkalmazására, hogy megakadályozza ebben.
8. Ez az eltiltás bárki ellen, aki a tengerbe alapot épít, olyan személy által alkalmazható, aki
esetleg kárt szenved; de ha senki sem szenved kárt, akkor az, aki a parton épít, vagy a
tengerbe alapot épít, védelmet kell, hogy élvezzen.
9. Ha valakit megakadályoznak abban, hogy a tengeren halászhasson vagy hajózhasson, nem
jogosult erre az eltiltásra, mint ahogyan az sem, ha valakit megakadályoznak abban, hogy
közterületen játékokban vegyen részt, vagy közfürdőben fürödjön, vagy színházban jelen
legyen; de mindezekben az esetekben a sérelem megtérítése iránti keresetet kell alkalmazni.
10. A praetor nagyon helyesen mondja: "ha a felet emiatt bármilyen kár éri". Mert ahol
valamit közterületen szabad végezni, ott engedélyt kell adni, hogy az úgy történjék, hogy
senkinek ne okozzon kárt, és a császár szokott engedélyt adni, ha bármilyen új mű építésére
kérik.
11. Ezen túlmenően a kár akkor tekinthető elszenvedettnek, ha a közterületből származó
bármilyen jellegű előny elveszik.
12. Ha tehát valakinek a kilátását vagy a közterület megközelítését zavarják, csökkentik vagy
korlátozzák, akkor ezt a tilalmat kell alkalmazni.
13. Labeo úgy gondolja, hogy ha egy közterületen épületet emelek, hogy megakadályozzam,
hogy a víz az én telkemről a tiédre folyjon, amit korábban minden jogom nélkül tettek, akkor
nem leszek felelős a tilalom értelmében.
14. Világos, hogy ha az általam emelt épület megzavarja a házad fényét, akkor ez a tilalom
érvényben marad.
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15. Azt is mondja, hogy ha én egy közterületen épületet emelek, és az ütközik egy olyan
épülettel, amelyet te már felépítettél ugyanott, akkor ez a tilalom nem lesz érvényes, mivel te
is törvénysértő módon építettél, kivéve, ha ezt valamilyen különleges kiváltság alapján tetted,
amelyet neked adtak.
16. Ha valaki a császártól általános engedélyt kap arra, hogy közterületen építkezzen, nem
szabad azt hinni, hogy az épületet úgy emelheti fel, hogy az bárkinek kellemetlenséget
okozzon; mert az ilyen engedményt nem tekintik megadottnak, hacsak ezt nem mondták ki
kifejezetten.
17. Ha valaki egy házat épít egy közterületen anélkül, hogy ezt bárki megakadályozná, nem
kényszeríthető annak eltávolítására, mert félő, hogy a lebontása miatt a város megrongálódik;
és mivel az interdictum tiltó és nem helyreállító jellegű. Ha azonban az említett épület zavarja
a közhasználatot, akkor a közterület-felügyelő kérelmére le kell bontani; ha azonban nem
zavarja semmiben, akkor telekadó vethető ki rá, mert az adó azért kapja ezt a nevet, mert a
telek után fizetik.
18. Ha azonban még nem végeztek munkát, a hatáskörrel rendelkező bírónak kötelessége
biztosítékot kérni arra, hogy a munkát nem végzik el, és a kötelezvényt úgy kell elkészíteni,
hogy az örökös és más jogutódok felelőssége fennálljon.
19. A szent helyekkel kapcsolatban más a szabály, mert nemcsak azt tiltjuk meg, hogy egy
szent helyen bármilyen munkát végezzenek, hanem ahol már végeztek, ott elrendeljük, hogy
mindent állítsanak vissza a korábbi állapotába. Ezt a szabályt a vallás érdekében fogadtuk el.
20. A praetor azt mondja: "Megtiltom, hogy közútra vagy közútra bármit is építsenek, vagy
ott elhelyezzenek, ami az említett közutat vagy utat megrongálja, vagy megrongálhatja."
21. A közút alatt olyan utat értünk, amelynek földje az embereké, mert a magánút alatt nem
ugyanazt értjük, mint a közút alatt. A magánút esetében a talaj másé, és nekünk csak a
gyaloglás és a vezetés joga van rajta; de a közút földje a közösség tulajdona, és azt irányra
való hivatkozással és bizonyos határok között az hozta létre, akinek joga volt közúttá tenni,
hogy mindenki közlekedhessen rajta, és áthaladhasson rajta.
22. Vannak közutak, vannak magánutak, és vannak helyi, a környékhez tartozó utak.
Közutaknak nevezzük azokat az utakat, amelyeket a görögök királyi utaknak, mi pedig
praetoriánus vagy konzuli utaknak nevezünk. A magánutak olyanok, amelyeket egyesek
agrárutaknak neveznek. Helyi vagy szomszédos utak azok, amelyek falvakban vannak, vagy
városokba vezetnek; egyes hatóságok ezeket is közutaknak nevezik. Ez azonban csak ott igaz,
ahol nem magánszemélyek földterület-hozzájárulásával létesültek; másként van azonban, ha
magánszemélyek költségén javítják őket, mert egy út emiatt nem magánút. Annak javítása
közös, mert az ilyen út a közös használatot és hasznot szolgálja.
23. A magánutak kétfélék, némelyikük olyan földterületen halad keresztül, amelyre szolgalmi
jogot róttak ki, hogy más földterületére útjogot biztosítson, mások bizonyos földterületekre
vezetnek, és bárki használhatja őket, miután elhagyta a konzuli utat, ha egy sávot, ösvényt
vagy egy gazdaságba vezető vezethető utat talál. Úgy gondolom, hogy a konzuli útról a
tanyákra vagy falvakba vezető utak is közforgalmúak.
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24. Ez a tilalom csak a vidéki utakra vonatkozik, a városi utakra nem, mivel ez utóbbiak
gondozásával az elöljárók vannak megbízva.
25. Ha a közúton a forgalmat feltartóztatják, vagy azt lezárják, a bíráknak közbe kell
avatkozniuk.
26. Ha valaki csatornát vezet át a közúton, és emiatt az kevésbé lesz használható, Labeo
szerint az, aki azt oda helyezte, felelősséggel tartozik.
27. Ha tehát valaki a saját földjén árkot ás, és az általa összegyűjtött víz az országúton folyik
át, akkor az ilyen tilalom alapján felelősségre vonható, mivel úgy tekintik, hogy akadályozta
azt.
28. Labeo azt is mondja, hogy ha valaki a saját telkén épít házat, és a víz ezután az országútra
gyűlik, nem lesz felelős az interdictum alapján, mert nem ő okozta, hogy a víz az országútra
folyjon, hanem csak nem gondoskodott róla. Nerva azonban helyesebben azt mondja, hogy
mindkét esetben felelősségre vonható, mivel egyértelmű, hogy ha a földje a közúttal határos, a
róla lefolyó víz az utóbbit károsítja; mert ha a víz a szomszéd földjéről a tiédre folyik, és te
kénytelen vagy gondoskodni erről a vízről, akkor alapot adsz a szomszédoddal szemben az
interdictumra. Ha azonban nem szükséges, hogy gondoskodj róla, akkor a szomszédod nem
lesz felelős, de te igen; mert az, aki a víz használatában állt, úgy tekintendő, mint aki
elkövette azt a cselekményt, amely az országutat megkárosította. Nerva azt is mondja, hogy
ha az interdictum alapján eljárás indul ellened, nem vagy köteles többet tenni, vagy pert
indítani szomszédod ellen, hogy kényszerítsd őt arra, hogy megtegye azt, ami kielégíti azt, aki
beperelt téged. Ha másként döntenek, akkor is felelősnek kell tekinteni téged, még akkor is,
ha jóhiszeműen indítottál keresetet a szomszédod ellen, és nem a te hibád, hogy az, aki
beperelt téged, nem elégedett azzal, amit tettél.
29. Azt is mondja, hogy ha az út helye a rossz szag miatt egészségtelenné válik, a tilalom
emiatt nem alkalmazható.
30. Ez a tilalom akkor is érvényes, ha az állatokat közúton vagy közúton legeltetik, és
megsérülnek.
31. A praetor azt is mondja, hogy "amely által az említett országút vagy út sérül vagy
sérülhet". Ez tehát akkor is érvényes, ha az út azonnal megrongálódik, vagy ha ez utólag
történik, mert ez a jelentése a "megrongálódik, vagy megrongálódhat" szavaknak. Vannak
ugyanis bizonyos dolgok, amelyek azonnal károsítják az utat, és vannak olyanok, amelyek
nem azonnal, hanem a jövőben fogják károsítani.
32. Ezen túlmenően egy út akkor tekinthető sérültnek, ha kevésbé alkalmas az utazásra, azaz a
gyaloglásra vagy a vezetésre; például ha az út, miután sík volt, dombos lesz; vagy ha, miután
sima volt, egyenetlen lesz; vagy ha, miután széles volt, keskeny lesz; vagy ha, miután száraz
volt, sáros lesz.
33. Tudom, hogy vitatták már azt a kérdést, hogy egy közúton átívelő ív vagy híd építhető-e.
Számos hatóság úgy véli, hogy aki ezt megteszi, az a tilalom értelmében felelősséggel
tartozik, mivel az országutat nem szabad kevésbé használhatóvá tenni.
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34. Ez az eltiltás örök érvényű és népszerű, és a felperes érdekeinek mértékéig ítéletet kell
hozni.
35. A praetor azt mondja: "Mindent vissza kell állítanod a korábbi állapotba, ha olyan munkát
végeztél, vagy olyan dolgot helyeztél el a közútra, amely által az említett közút vagy út
megrongálódott, vagy megrongálódhatott." A praetor azt mondja: "A közút vagy közút
megrongálódott, vagy megrongálódhatott."
36. Ez az eltiltás ugyanazon az okon alapul, mint az előző, és az egyetlen különbség közöttük
az, hogy ez a tiltó határozat visszatartó jellegű, a másik pedig tiltó jellegű.
37. E tilalom értelmében nem az felel, aki a közútra bármit is épít, hanem az, aki az építményt
birtokolja. Ha tehát az egyik személy épít valamit, és a másik birtokolja azt, akkor az utóbbi
lesz felelős; és ez így megfelelőbb, mert az, aki az akadály felett rendelkezik, vissza tudja
állítani a közutat az eredeti állapotába.
38. Úgy tekintjük, hogy az épületet az birtokolja, aki azt birtoklás jogán birtokolja vagy
élvezi, függetlenül attól, hogy azt ő maga építette, vagy vásárlás, bérlet, hagyaték, öröklés
vagy bármilyen más módon szerezte meg.
39. Ezért Ofilius úgy gondolja, hogy ha valaki elhagyja az általa emelt akadályt az
országúton, ami által az megsérül, nem lesz felelős e tilalom alapján; mivel nem birtokolja
azt, amit épített. De nézzük meg, hogy lehet-e ellene keresetet indítani. Azt hiszem.
hogy a közútra épített építmények1 eltávolítására és a közút korábbi állapotának
helyreállítására kötelezhetik.
40. Ha egy fa az Ön földjéről a közútra dől, oly módon, hogy azt akadályozza, és Ön a fát
elhagyottnak tekinti, a Labeo szerint Önt nem terheli felelősség. Hozzáteszi, hogy ha a
panaszos hajlandó a fát saját költségén eltávolítani, akkor a közutak javítására vonatkozó
tilalom alapján megfelelően eljárhat Ön ellen. Ha azonban Ön nem tekinti a fát elhagyottnak,
akkor a panaszos jogszerűen járhat el Ön ellen ezen tilalom alapján.
41. Labeo azt is mondja, hogy ha a szomszédom akadályozza a közutat valamilyen munkával,
amit ő végez, ami nekem éppúgy előnyös, mint neki, de ezt csak a saját földje javára tette,
engem nem perelhet be az interdictum alapján; de ha ezt a munkát közösen végeztettük,
mindketten felelősek leszünk.
42. Ez az eltiltás vonatkozik arra a személyre is, aki csalárd módon elkerülte, hogy az
autópályát károsító építményt birtokolja vagy tartsa; ugyanis az, aki birtokolja vagy tartja azt,
és az, aki csalárd módon cselekedett annak elkerülése érdekében, ugyanazon korlátozásoknak
kell alávetni.
Labeo véleménye helyesnek tűnik számomra.
43. Amikor a prétor azt mondja, hogy "állítsd vissza a korábbi állapotába", úgy kell érteni,
hogy az eredeti állapotába kell helyezni, amit vagy úgy ér el, hogy eltávolítja, amit építettek,
vagy úgy, hogy pótolja, amit elvettek, és ez néha a saját költségén történik. Ha ugyanis az a
fél, akit az interdictum alapján perelnek, végezte a munkát, vagy valaki más végezte azt az ő
megbízásából, vagy ő ratifikálta azt, amit az utóbbi tett, akkor saját költségén mindent vissza
kell állítania az eredeti állapotba. Ha azonban semmi ilyesmi nem történt, hanem csak
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birtokolja azt, amit építettek, akkor ebben az esetben azt mondjuk, hogy csak azt kell tűrnie,
hogy a művet eltávolítsák.
44. Nem szabad elfelejteni, hogy ez a tilalom nem ideiglenes, mivel a közjólétre vonatkozik.
Az ítéletet a felperesnek az épített mű elbontásához fűződő érdeke erejéig kell meghozni.
45. A praetor azt mondja: "Megtiltom, hogy erőszakkal megakadályozzanak bárkit abban,
hogy szabadon áthaladjon és közlekedjen a közúton, vagy közúton."
3. Celsus, Digest, XXXIX. könyv.
Úgy gondolom, hogy a tengerpartok, amelyek felett a római nép rendelkezik, az övék.
1. A tenger használata éppúgy, mint a levegőé, minden ember közös, és a tengerbe vert
cölöpök annak a személynek a tulajdonát képezik, aki azokat oda helyezte; de ezt nem szabad
elismerni, ha a part megsérül, vagy ha a tenger jövőbeni használata emiatt károsodik.
4. Scaevola, Vélemények, V. könyv.
"A nemzetek joga szerint a tengerparton szabad építkezni, kivéve, ha ezzel a tengerpart
közhasználatát akadályozzák."
(5) Paulus, Sabinusról, XVI. könyv.
Ha egy közterületen keresztül vizet vezető patak egy magánszemélyt károsít, akkor az a
Tizenkét Tábla Törvénye alapján jogosult a tulajdonos által okozott károk megtérítése
érdekében biztosíték nyújtására.
6. Julianus, Digest, XLIII. könyv.
Az, aki ezen tilalommal élve megakadályozza, hogy egy közterületen végzett munka kárt
okozzon egy magánszemélynek, ügyvédet vehet igénybe, bár a tilalom szerinti eljárás
közterületre vonatkozik.
(7) Ugyanaz, Digest, XLVIII. könyv.
Ahogyan az, aki közterületen építkezik anélkül, hogy bárki megpróbálná megakadályozni,
nem kényszerül arra, hogy lebontsa, amit épített, hogy a várost ne csúfítsák el a romok, úgy
annak, aki a pretoriánus rendelet ellenére építkezik, el kell távolítania, amit felépített;
különben a pretor hatalma hiábavalóvá és illuzórikussá válik.

9. cím. A közterület-használatra vonatkozó rendeletről
1. Ulpianus, Az ediktumról, LXVIII. könyv.
A praetor azt mondja: "Megtiltom, hogy erőszakkal akadályozzák meg, hogy valaki, aki
közvagyont bérelt, vagy annak társa a bérleti szerződés feltételeinek megfelelően élvezze azt".
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1. Nyilvánvaló, hogy ezt a tilalmat a közjó érdekében hozták létre, mivel védi az állami
bevételeket, amikor megtiltja, hogy erőszakot alkalmazzanak bárki ellen, aki közterületet
bérelt annak élvezete céljából.
2. Ha a bérlő és élettársa egyaránt kérelmezi a tilalom elrendelését, akkor a bérlő maga
jogosult az elsőbbségre.
3. A praetor azt mondja: "A bérleti szerződés feltételeinek megfelelően", és ez ésszerű, mert
azt a bérlőt, aki a bérleti szerződésben foglaltakon túl vagy azokkal ellentétesen kívánja
élvezni az ingatlant, nem szabad meghallgatni.
2. Paulus, Döntések, V. könyv.
Szokás megengedni, hogy a város díszére szolgáló képeket és szobrokat köztereken állítsanak
fel.

10. cím. A közutakra és az azokon végzett tevékenységekre vonatkozó
rendeletről
(1) Papinianus, A mdilesek kötelességeiről.
Az ediliseknek gondoskodniuk kell arról, hogy a városok utcáit rendben tartsák, hogy a víz
túlfolyása ne okozzon kárt a házakban, és hogy ahol szükséges, ott hidakat építsenek.
1. Gondoskodniuk kell arról is, hogy a város falai, valamint mások falai, és különösen azok,
amelyek az utcára néznek, ne legyenek rossz állapotban, hanem kötelezzék a tulajdonosokat,
hogy javítsák és építsék újjá azokat. Ha azonban az utóbbiak nem javítják vagy építik újjá
őket, akkor bírságolják meg őket, amíg ezt meg nem teszik.
2. Arra is ügyelniük kell, hogy senki ne ásson gödröket az utcákon, ne ássa alá azokat, és ne
építsen bele semmit. Ha egy rabszolga ilyesmit tesz, bármelyik járókelő megverheti; ha pedig
az aedilisek előtt bebizonyosodik, hogy szabad ember, akkor a törvény szerint
megbírságolhatják, és lerombolhatják, amit épített.
3. Mindenki köteles a saját háza előtti közutat kiépíteni, a szabadon, azaz az ég felé nyitott
ereszcsatornákat megtisztítani, és az utcát olyan állapotban tartani, hogy az ne akadályozza a
jármű áthaladását. Aki a házat bérli, annak kell megépítenie az utcát, ha a tulajdonos nem
teszi meg, és a költségeket levonhatja a bérleti díjból.
4. Az Edilesnek arra is ügyelnie kell, hogy semmi ne álljon ki az üzletek elé, kivéve, ha a
ruhaszárító ruhákat akar szárítani, vagy ha a kocsikészítő a munkáját a szabadban végzi; de
ezekben az esetekben bármit is tesznek, nem akadályozhatja a járművek áthaladását.
5. Az edilisek nem engedhetik meg, hogy az utcán veszekedés folyjon, és hogy az utcára
mocskot, döglött állatokat vagy bőröket dobáljanak.
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11. cím. A közutak és közutak javítására vonatkozó tilalomról
1. Ulpianus, Az ediktumról, LXVIII. könyv
A praetor azt mondja: "Megtiltom, hogy erőszakkal akadályozzanak meg bárkit abban, hogy
egy közutat vagy közutat felnyisson vagy kijavítson, akinek joga van hozzá, kivéve, ha az
utca vagy közút állapota ezáltal romlik".
(1) Egy utca felbontása azt jelenti, hogy visszaállítjuk a korábbi magasságát és szélességét; és
az utcák rendbetételéhez hozzátartozik az utcák megtisztítása is. Helyesen szólva azonban egy
utca megtisztítása azt jelenti, hogy a megfelelő szintre visszaviszik, eltávolítva mindent, ami
lerakódott rajta. Mert aki egy utcát megjavít, valamint aki felbontja és megtisztítja, az olyan
személy, aki visszaállítja azt a korábbi állapotába.
(2) Ha valaki egy utca javításának ürügyén ront rajta, büntetlenül lehet ellene erőszakot
alkalmazni, mert aki a javítás ürügyén él a tilalommal, nem teheti szélesebbé, hosszabbá,
magasabbá vagy alacsonyabbá az utcát, nem szórhat bele homokot, nem kövezheti ki kővel,
ha az csak földből áll; másrészt, ha kővel van kikövezve, nem távolíthatja el, csak a földet
hagyva meg.
(3) Ez az eltiltás örök érvényű, mindenki számára és mindenki ellen érvényes, és a felperes
érdekeinek mértékéig ítéletet hoz.
2. Javolenus, Cassiusról, X. könyv.
A lakosság nem veszíthet el egy autópályát azáltal, hogy nem használja azt.
3. Paulus, Döntések, I. könyv.
Ha valaki közutat vet a szomszédja földjére, az Actio vise receptae csak annak az érdeke
erejéig lesz megítélhető vele szemben, akinek a tulajdonát ez sértette.
(1) Ha valaki felszántja az országutat, egyedül ő köteles azt kijavítani.

12. cím. A folyókra vonatkozó tilalomról és annak megakadályozásáról,
hogy azokon vagy partjaikon bármi olyat tegyenek, ami a hajózást
akadályozhatja
1. Ulpianus, Az ediktumról, LXVIII. könyv.
A praetor azt mondja: "Semmit sem szabad a közforgalmú folyóba dobni vagy annak partján
lerakni, amivel az áruk kirakodását, a forgalmat vagy a hajózás mozgását akadályozni
lehetne".
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1. A folyót a kisebb patakoktól a nagyobb mérete különbözteti meg, vagy a környéken élők
véleménye szerint.
2. Egyes folyóknak folyamatos a vízhozama, mások pedig áradnak. Azok a folyók,
amelyeknek folyamatos a vízhozama, mindig folynak; azok, amelyeknek áradnak, csak télen
folynak. Ha azonban egy folyó, amely máskor is folyamatosan folyik, nyáron kiszárad, akkor
emiatt nem kerül ki az előbbi osztályból.
3. Egyes folyók nyilvánosak, mások nem. Cassius szerint a nyilvános folyó az, amelyik
megszakítás nélkül folyik. Cassiusnak ez a véleménye, amelyet Celsus is jóváhagy, hihetőnek
tűnik.
4. Ez a tilalom a közforgalmú folyókra vonatkozik, de nem vonatkozik a magánfolyókra, mert
a magánfolyó nem különbözik más, magánszemélyek tulajdonában lévő helyektől.
5. A partot helyesen úgy határozzák meg, hogy az az, ami egy folyót tartalmaz, amikor az
természetes folyását követi, mivel az nem változtatja meg a partját eső, dagály vagy
bármilyen más ok miatt. Senki sem mondja, hogy a Nílus, amely Egyiptomot elborítja
áradásával, megváltoztatja vagy megnöveli a partjait; mert amikor visszatér a szokásos
méretéhez, a csatornájának oldalait helyre kell állítani. Ha azonban egy folyó természetes
módon úgy növekszik, hogy állandóan megnagyobbodik, akár egy másik folyó vizének
hozzáadásával, akár más okból, akkor kétségtelenül azt kell mondani, hogy megváltoztatta a
partjait, mint ahogyan azt is, ha a medrének megváltoztatása után máshol kezd el folyni.
6. Ha egy közforgalmú folyóban szigetet alakítanak ki, és bármit is építenek rá, az nem
tekinthető közterületen építettnek, mert a sziget az első birtokos tulajdonába kerül, ha a
szomszédos földek szabályos határokkal rendelkeznek; vagy azé, akinek a partjával határos;
vagy ha a csatorna közepén alakítják ki, azoké lesz, akiknek a patak mindkét partján földjük
van.
7. Hasonlóképpen, ha egy folyó elhagyja a medrét, és máshol kezd el folyni, bármi, ami a régi
mederben épült, nem esik e tilalom hatálya alá, mert ami a kétoldali szomszédoké, az nem
épül a közfolyóba; vagy, ha a földnek vannak határai, a folyó medre az első birtokosé lesz, és
biztosan megszűnik közvagyonnak lenni. Sőt, bár a folyó által magának kialakított új meder
korábban magántulajdon volt, azonnal köztulajdonná válik; mert lehetetlen, hogy egy közcélú
patak medre ne legyen közcélú.
8. Az emberi kéz által készített csatorna, amelyen keresztül egy közfolyó folyik,
mindazonáltal olyan mértékben köztulajdon, hogy ha ott bármit építenek, azt úgy tekintik,
hogy az egy közfolyóba épült.
9. Más a helyzet, ha egy folyó elönti egy másik földjét, és nem készít magának új medret;
mert akkor, amit a víz elborított, nem válik köztulajdonná.
10. Ismétlem, ha egy folyó földterületet vesz körül, meg kell jegyezni, hogy a földterület
továbbra is az eredeti tulajdonos tulajdona marad. Ezért, ha bármit is építenek bele, az nem
egy közcélú patakra épül. Bármi, amit magánterületen tesznek, nem tartozik e tilalom hatálya
alá, mint ahogy az sem, amit egy magánpatakban tesznek; mert bármi, amit egy
magánpatakban tesznek, ugyanolyan, mintha bármely más, magánszemély tulajdonában lévő
helyen tennék.
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11. Mi mindent úgy értelmezünk, hogy a közkifolyóban építettek, ha ez magában a vízben
történt; mert ha bármit a vízen kívül építettek, azt nem tekintjük úgy, hogy a vízfolyásban
történt, így a parton emelt bármilyen építményt nem tekintjük úgy, hogy a vízfolyásban
építették.
12. A praetor nem tiltja meg teljes mértékben, hogy a közforgalmú folyón vagy annak partján
bármilyen munkát végezzenek, hanem csak azt, ami az áruk kirakodását vagy a hajózást
akadályozhatja. Ezért ez a tilalom csak a hajózható közfolyókra vonatkozik, másra nem.
Labeo azonban azt mondja, hogy még ha egy nem hajózható folyón bármit is tesznek, ami
miatt az kiszáradhat, vagy ami akadályozza a víz folyását, nem lesz igazságtalan, ha
rendelkezésre álló interdictumot adnak, hogy megakadályozzák, hogy bármilyen erőszakot
alkalmazzanak a folyó medrében vagy partján épített, a folyón való áthaladást vagy áramlást
akadályozó építmény eltávolítása vagy lebontása ellen, és hogy egy megbízható polgár ítélete
szerint kötelezzenek mindent a jó állapot helyreállítására.
13. A statio szó, a hajók kikötőhelye, a statuo igéből származik. Ezzel tehát azt a helyet jelöli,
ahol a hajók biztonságban maradhatnak.
14. A praetor azt mondja: "vagy a hajózás mozgását zavarhatják". Ezt a hajózás szó helyett
használjuk, és valóban, a hajózás és a hajózás kifejezéseket szoktuk használni maga a hajó
helyett. Ezért a "hajózás" kifejezés alatt a hajó útját is érthetjük. A hajók is beletartoznak ebbe
a kifejezésbe, mivel használatuk gyakran szükséges. Ha a gyalogosok megközelítését
akadályozzák, akkor a hajózás mozgását is akadályozzák.
15. A horgonyzási hely és a hajózás folyamata akkor is sérültnek minősül, ha ezek használata
megszakad, vagy megnehezül, vagy csökken, vagy ritkábbá válik, vagy teljesen
megsemmisül. Ha tehát a vizet elvonják, és a folyó, miután kisebb lett, kevésbé hajózhatóvá
válik; vagy ha a szélessége megnő, vagy a víz, mivel szélesebb körben oszlik el, sekélyebbé
válik; vagy ha másrészt a folyam keskenyebbé válik, és nagyon gyorsan folyik; vagy ha bármi
történik, ami a hajózást megnehezíti, megnehezíti vagy teljesen megakadályozza; akkor okot
adnak a tilalomra.
16. Labeo azt mondja, hogy nem szabadna kivételt tenni azon az alapon, hogy a munkát csak
a bank megőrzése érdekében végezték, hanem azon az alapon, hogy semmi mást nem tettek,
mint amit a törvény engedélyezett.
17. Ahol a tengerbe bármit is építettek, ott Labeo szerint a következő tilalom fog állni. "A
tengerben vagy annak partján semmi olyat nem szabad építeni, ami kikötőt, horgonyzóhelyet
vagy a hajózás útját akadályozhatja."
18. Úgy véli, hogy ugyanez a szabály vonatkozik minden olyan közcélú vízfolyásra is, amely
nem hajózható.
19. A praetor továbbá azt mondja: "Ha valamit közforgalmú folyóba helyeztél, vagy ott, vagy
annak partján olyan munkát végeztél, amely által a hajók horgonyzását vagy a hajózás
menetét akadályoztad vagy akadályozhatod, mindent vissza kell állítanod a korábbi
állapotba."
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20. A fent említett tilalom tiltó jellegű; az ugyanerre az esetre vonatkozó tilalom pedig
helyreállító jellegű.
21. Aki a folyóban vagy annak partján bármilyen munkát végzett, vagy bármit elhelyezett,
ami akadályozhatja a hajózást, köteles mindent visszaállítani a korábbi állapotba, ha az általa
végzett munka akadályozhatja a hajók lehorgonyzását vagy mozgását.
22. A következő szavak: "megépítette vagy elhelyezte" azt jelzik, hogy az, aki az akadályt
megépítette vagy elhelyezte, nem felelős, de az, aki ezt követően birtokolja azt, felelősséggel
tartozik. Végül Labeo azt mondja, hogy ha az ön megbízottja elterelte a patak folyását, akkor
ön felel a tilalom értelmében, ha használja a vizet.
2. Pomponius, Sabinusról, XXXIV. könyv.
Semmi sem akadályoz meg senkit abban, hogy vizet vegyen egy közkifolyóból, kivéve, ha ezt
a császár vagy a szenátus megtiltja; feltéve, hogy a vizet a lakosság használatára szánják. Ha a
patak vagy hajózható, vagy egy másikat hajózhatóvá tesznek általa, ezt nem szabad megtenni.
3. Paulus, Sabinusról, XVI. könyv.
A szabályos folyású közfolyók és partjaik köztulajdonban vannak.
1. Egy folyó partjainak azokat a partokat tekintjük, amelyek a folyót körülhatárolják, amikor a
víz a legmagasabb pontján van.
2. A patak partján lévő helyek nem mind közterületek, mivel ezek a partokhoz tartoznak, és
ott kezdődnek, ahol a patak a sík terepről a víz felé kezd el lejtőzni.
4. Scaevola, Vélemények, V. könyv.
Megkérdezték, hogy annak, aki egy közcélú patak mindkét oldalán házzal rendelkezik, van-e
joga hidat építeni, amely a magántulajdonába kerül. A válasz az volt, hogy nem teheti meg.

13. cím. A tilalomról, amely megakadályozza, hogy egy közforgalmú
folyóban vagy annak partján bármit is építsenek, ami a víznek az előző
nyár folyamán tapasztalt iránytól eltérő folyását okozhatja
(1) Ulpianus, Az ediktumról, LXVIII. könyv.
A praetor azt mondja: "Megtiltom, hogy közforgalmú folyóba vagy annak partjára bármit
építsenek, vagy bármit elhelyezzenek egy ilyen folyóban vagy annak partján, amivel a vizet
más irányba lehet terelni, mint az előző nyár folyamán."
(1) E tilalommal a prétor a folyó kiszáradása ellen intézkedik, amely a víz elvételére
vonatkozó helytelen engedmények miatt következik be; és megakadályozza, hogy a patakok
medre megváltozzon és kárt okozzon a szomszédoknak.
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(2) Ez a közforgalmú folyókra vonatkozik, függetlenül attól, hogy hajózhatóak-e vagy sem.
(3) A praetor azt mondja: "amivel a víz más irányba terelhető, mint az előző nyáron". Ezért
nem mindenki felel, aki a folyóba épített vagy elhelyezett egy akadályt, hanem csak az, aki az
építéssel vagy elhelyezéssel a víznek más irányt adott, mint amit az előző nyár folyamán tett.
Ahol azonban azt mondja, hogy "más irányba", az nem a víz mennyiségére vonatkozik,
hanem a víz erejére, áramlásának módjára és menetére. És általában véve azt kell mondanunk,
hogy a tilalom értelmében az illető csak akkor felel, ha a csatorna az általa elkövetett
cselekmény következtében megváltozik, feltéve, hogy az alacsonyabbá vagy keskenyebbé
válik, és ennek következtében az áramlás gyorsabbá válik, és a környéken lakóknak
kellemetlenséget okoz. Ha a szomszédok a kérdéses fél cselekménye miatt bármilyen
kellemetlenséget szenvednek el, akkor van alapja a tilalomnak.
(4) Ha valaki, aki korábban fedett vízvezetékkel vezette a vizet egy folyóból, most nyílt
vízvezetékkel akarja vezetni, vagy fordítva, akkor a döntés szerint a tilalom értelmében
felelősségre vonható, feltéve, hogy ezzel bármilyen kellemetlenséget okoz a folyó közelében
élő személyeknek.
(5) Hasonlóképpen, ha a folyót árokkal vezeti, vagy más helyen teszi ezt, vagy megváltoztatja
a folyó medrét, e tilalom értelmében felelősségre vonható.
(6) Vannak olyan hatóságok, amelyek úgy vélik, hogy az eltiltás alóli kivételre lehet
hivatkozni azon az alapon, hogy a munkát csak a partok javítása céljából végezték, így ha
valaki a partok javítása céljából más irányba tereli a vizet, nem lesz alapja az eltiltásnak. Ezt a
véleményt más hatóságok nem fogadják el, mivel a partokat nem szabad megjavítani, ha az
kellemetlenséget okoz a környéken élőknek. Megszoktuk azonban, hogy a prétor vizsgálat
után döntse el, hogy meg kell-e adnia ezt a kivételt, mert nagyon gyakran előnyös, ha ezt
megengedik.
(7) Ha azonban valamilyen más előnyhöz jutott az a személy, aki valamit tett egy közcélú
folyóval (tegyük fel például, hogy a víz általában nagy kárt okozott neki, és földjét elöntötte),
és ő gátakat emelt, vagy más intézkedéseket tett a partok helyreállítására, hogy megvédje
földjét, és ez bizonyos mértékig megváltoztatta a folyó folyását; miért ne lehetne az ő érdekeit
figyelembe venni? I
tudom, hogy több személy a földjeik védelme1 érdekében teljesen elterelte a patakok folyását,
és megváltoztatta medrét, mivel az ilyen esetekben figyelembe kell venni az érdekelt fél
hasznát és biztonságát, ha a szomszédságban élő más személyeket nem éri kár.
8. E tilalom alapján az is felelősségre vonható, aki a folyó folyását az előző nyár folyamán
mért iránytól eltérő irányba tereli. A hatóságok szerint tehát a praetor az előző nyarat is
beleszámította, mert egy folyó természetes folyása nyáron biztosabb, mint télen. Ez a tilalom
a múltra vonatkozik, és nem a jelenlegi nyárra; mert a folyónak az elmúlt nyáron való folyása
kevésbé kétséges. A nyár az őszi napéjegyenlőségig tart. Ha a tilalomra nyáron hivatkoznak,
akkor az előző évszakot kell figyelembe venni; ha pedig télen teszik ezt, akkor nem a telet
követő nyarat, hanem az elmúltat kell figyelembe venni.
9. Ez a tilalom bármelyik ember javára szól, de nem alkalmazható mindenki ellen, hanem
csak az ellen, aki a víz más irányba való áramlását okozta, holott ehhez nem volt joga.
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10. Ez az eltiltás az örökösökkel szemben is alkalmazható.
11. A praetor végül azt mondja: "Mindent visszaállítasz a korábbi állapotba, ha birtokodban
van valami, amit közfolyóba vagy annak partjára építettek vagy helyeztek, és amivel a vizet
más irányba terelték, mint ahogyan az előző nyáron folyt." A praetor azt mondja: "A víznek a
korábbi állapotát vissza kell állítanod."
12. A szóban forgó eltiltás helyreállító jellegű; az előbbi tiltó jellegű, és a még el nem végzett
munkára vonatkozik. Ha tehát valamit már elvégeztek, a korábbi állapot helyreállítása e
tilalom segítségével érhető el; ha pedig azt kívánják, hogy semmit se tegyenek, a korábbi
tilalmat kell alkalmazni; ha pedig a tilalom kiadása után tesznek valamit, a felelős személyt
meg kell büntetni.
13. Nem igazságtalan, ahogy Labeo mondja, hogy ebbe a visszahelyezett tilalomba
beleértendő minden, amit azért tettek, hogy elkerüljék annak az építménynek a birtokában
maradását, amelyre a tilalmat kiadták.

14. cím. A közforgalmú folyó hajózási célú használatára vonatkozó
tilalomról
1. Ulpianus, Az ediktumról, LXVIII. könyv.
A praetor azt mondja: "Megtiltom, hogy erőszakkal megakadályozzanak bárkit abban, hogy
hajót vagy csónakot vezessen egy közforgalmú folyón, vagy megakadályozzák, hogy azt bevagy kirakodja, az említett folyó partján. Megtiltom továbbá, hogy a hajózást akadályozzák
bármely tavon, csatornán vagy közforgalmú vízen."
1. Ez a tilalom előírja, hogy senkit sem lehet megakadályozni abban, hogy a közforgalmú
folyót hajózási célokra használja. Mert ahogyan a közutak használatában akadályozott
személy esetében is kihirdettek egy interdictumot, úgy gondolta a praetor, hogy ezt az
interdictumot is ki kell hirdetni.
2. Ha a fent említett helyek magánszemélyek tulajdonában vannak, a tilalom nem
alkalmazható.
3. A tó olyan víztömeg, amely állandó utánpótlással rendelkezik.
4. A tó olyan víztest, amely egy ideig állóvíz, és amely télen általában megnő.
5. Az árok egy emberi kéz által készített víztároló edény.
6. Ezek mindegyike nyilvános lehet.
7. Sabinus, valamint Labeo is azon a véleményen van, hogy tilalom alá esik, ha valakinek
megtiltják, hogy olyan tóban vagy tóban halásszon, amelyet egy adófizető gazdától bérelt. Ha
tehát egy önkormányzattól bérelte, akkor tökéletesen jogos, hogy jogait interdictummal
védjék a befolyó jövedelem miatt.
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8. Ha valaki ilyen jellegű tilalmat akar igénybe venni, hogy a földet a jószága itatására
leeressze, ne hallgassák meg; és ezt Mela is kijelentette. Azt is mondja, hogy ez az
interdictum arra szolgál, hogy bárkit megakadályozzon abban, hogy erőszakkal
megakadályozza, hogy más marhái megközelítsenek egy közforgalmú folyót vagy annak
partját.

15. cím. A patakok partjának megemelésére vonatkozó tilalomról
1. Ulpianus, Az ediktumról, LXVIII. könyv.
A praetor azt mondja: "Megtiltom, hogy erőszakkal akadályozzanak meg bárkit abban, hogy
bármelyik közfolyóban vagy annak partján olyan munkát végezzen, amelyhez joga van az
említett part megerősítése vagy az azzal határos földjének védelme érdekében; feltéve, hogy
ezzel nem akadályozza a hajózást, és a jó polgár ítélete szerint tíz évre biztosítékot nyújt a
fenyegető kár ellen; vagy ha nem az érintett fél hibájából nem adtak erre a célra kezességet
vagy biztosítékot." A praetor azt mondja: "Megtiltom, hogy erőszakkal akadályozzanak meg
bárkit abban, hogy a közfolyóban vagy annak partján olyan munkát végezzen, amelyhez joga
van az említett part megerősítése vagy az azzal határos földjének védelme érdekében."
1. Nagyon előnyös a közcélú patakok partjainak javítása és megerősítése. Ezért, ahogy van
egy tilalom, amely a közutak javítására vonatkozik, úgy van egy tilalom, amely a folyók
partjainak megerősítésére vonatkozik.
2. A praetor jó okkal teszi hozzá: "feltéve, hogy ez nem akadályozza a hajózást", mert csak
olyan javítások engedélyezhetők, amelyek nem akadályozzák a hajózást.
3. Aki helyre akarja hozni a bankját, annak a fenyegető kár ellen vagy óvadékkal, vagy az
érdekelt felek rangjától függő kezességvállalással kell rendelkeznie. Ebben az interdictumban
kifejezetten kimondatik, hogy a jó polgár ítélőképessége szerint tíz éven belül bekövetkező
károkért vagy kötelezvény vagy kezesség útján kell biztosítékot nyújtani.
4. Nemcsak a szomszédoknak, hanem a patak túloldalán lévő földterületeket birtokló
személyeknek is biztosítékot kell nyújtani.
5. Gondoskodni kell arról, hogy e személyek számára a munka elvégzése előtt biztosítékot
nyújtsanak; mert miután ez megtörtént, e tilalom alapján senki ellen nem lehet eljárást
indítani; még akkor sem, ha később bármilyen kár keletkezne, de az aquiliai törvény alapján
lehet pert indítani.
6. Meg kell jegyezni, hogy a praetor nem rendelkezik a tó, csatorna vagy tó partjának
javításáról. Ugyanazt a szabályt kell azonban betartani, amely a patakpartok javítására
vonatkozik.
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16. cím. Az erőszak és fegyveres erőszak elleni tilalomról
1. Ulpianus, Az ediktumról, LXIX. könyv.
A praetor azt mondja: "Ha te vagy a rabszolgáid erőszakkal megfosztottál valakit olyan
vagyontárgyaktól, amelyekkel annak idején rendelkezett, pert engedélyezek, de csak egy évre;
de az év letelte után arra való hivatkozással, ami annak a kezébe került, aki a panaszost
erőszakkal megfosztotta, pert engedélyezek". 1. Ezt a tilalmat az erőszakkal elűzött személy javára hozták létre, mivel ilyen körülmények
között tökéletesen indokolt a segítségére sietni. Ezt az tilalmat azért hozták létre, hogy
lehetővé tegyék számára a birtoklás visszaszerzését.
2. A köz- és magánügyekre vonatkozó különböző Leges Julia, valamint a különböző
birodalmi alkotmányok előírják, hogy erőszakot nem szabad alkalmazni.
3. Ez a tilalom nem vonatkozik mindenfajta erőszakra, hanem csak azokra, amelyeket a
birtoklásuktól megfosztott személyek ellen alkalmaznak. Csak a kegyetlen erőszakra
vonatkozik, és csak akkor, ha a feleket megfosztják a föld birtokától; mint például egy
földterület vagy egy épület, de semmi másra. Ha valakit megfosztanak olyan földterület
birtokától, amelyen nem található épület, kétségtelenül van alapja az interdictumnak.
4. Általánosságban elmondható, hogy ez a tilalom mindenkire vonatkozik, akit megfosztottak
a földhöz kötött tulajdonától, és függetlenül attól, hogy mi az a hely, ahonnan erőszakkal
elűzték, a tilalom alkalmazandó.
5. Ha tehát egy házból kiutasították, és nincs érdekeltsége a ház alapjául szolgáló földben,
nyilvánvaló, hogy a tilalomnak lesz alapja.
6. Az sem kétséges, hogy ez a tilalom nem vonatkozik az ingóságokra; ugyanis lopás esetén,
vagy ha valamit erőszakkal vesznek el, más keresetnek van helye. A sértett fél a
vagyontárgyak előállítására irányuló pert is indíthat. Nem kétséges, hogy ha a földterületen
vagy abban a házban, ahonnan az illetőt kiűzték, van bármilyen személyes vagyontárgy, akkor
az említett vagyontárgyakra vonatkozóan is megalapozott a tilalom.
7. Ez a tilalom nem alkalmazható, ha valakit erőszakkal fosztanak meg egy hajó birtokától,
aminek bizonyítéka, hogy ahol valakit ilyen módon fosztanak meg egy járműtől, senki sem
fogja azt mondani, hogy élhet ezzel az eljárással.
8. Senkinek sincs kétsége afelől, hogy ez az interdictum alkalmazható, ha valakit
megfosztanak egy fából épült házától; mert függetlenül attól, hogy milyen természetű a
földhöz kapcsolódó tulajdon, az interdictum akkor is fennáll, ha az illetőt erőszakkal kiűzik a
házból.
9. Aki birtokolja az ingatlant, azt mondják, hogy erőszakkal kiutasították, függetlenül attól,
hogy polgári vagy természetjog alapján birtokolta-e azt, mivel a természetes birtoklás alapot
ad erre a tilalomra.
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10. Végül, ha a feleséget kiteszik a férjétől kapott ingatlanból, akkor élhet a tilalommal; a
bérlő azonban nem teheti ezt meg, ha elkobozták.
11. A praetor azt mondja: "ha te vagy a rabszolgáid erőszakkal kitessékelték". A rabszolgák
nagyon helyesen vannak említve, mert a "ti erőszakkal taszítottatok ki" szavak személyesen
arra vonatkoznak, aki az erőszakos cselekményt elkövette, és nem a rabszolgáira
vonatkoznak; mert ha a rabszolgáim taszítanának ki valakit, akkor én nem tekinthetnék úgy,
mint aki ezt tette; és ezért volt szükséges hozzátenni, hogy "vagy a rabszolgáitok".
12. Azt is úgy tekintik, hogy erőszakkal taszított ki valakit, aki ezt irányította vagy elrendelte.
Mert nyilvánvalóan nagyon kevés különbség van abban, hogy valaki saját kezűleg vagy valaki
más megbízásából fosztja ki a másikat. Ha tehát a rabszolgáim az én beleegyezésemmel
taszítanak ki valakit, akkor én magam tekintem úgy, hogy kiűztem őt.
13. Ha egy kellően meghatalmazott megbízott erőszakkal taszított el valakit, Sabinus szerint
mindkét fél ellen, vagyis a megbízó és a megbízott ellen is lehet eljárást indítani, és egyikük a
másik elítélésével mentesül a felelősség alól; feltéve azonban, hogy a bírósági becsérték
összegét az egyikük fizette meg; mert nem menthetőbb az, aki más utasítására taszított el
valakit, mintha valaki más utasítására ölt volna meg valakit. Ha azonban az állítólagos
megbízott hamisan állítja be magát, mint aki felhatalmazással rendelkezik, az interdictum
szerinti eljárást csak ellene kell megindítani. Sabinus véleménye helyes.
14. Ha azonban megerősítem valakinek a cselekedetét, aki a nevemben erőszakkal elűzött
valakit; egyes hatóságok Sabinus és Cassius véleményét fogadják el, akik szerint a
megerősítés egyenlő a megbízással, és úgy kell tekinteni, hogy én taszítottam el az illetőt, és
ezért az interdictum értelmében felelős leszek.
Ez helyes, mert ha bűncselekményt követnek el, akkor teljesen jogos a ratifikációt a
mandátumhoz hasonlítani.
15. Ahol az áll: "vagy a rabszolgáitok", ott ez nagyon helyesen azokra az esetekre vonatkozik,
amikor a rabszolgáim erőszakkal kitaszítottak valakit. Ha azonban a gazda ezt elrendelte,
akkor ő maga követte el a kitaszítást; ha azonban nem ő rendelte el, akkor nem panaszkodhat,
ha rabszolgái cselekedeteiért felelős, még akkor sem, ha nem az ő parancsára taszították ki az
illetőt; mert emiatt nem nyomasztják, mert vagy került a kezébe valami, amit vissza kell
adnia, vagy ha nem ez a helyzet, akkor mentesül a felelősség alól, ha rabszolgáit az általuk
elkövetett vétség jóvátételére kiadja. És bár kénytelen jóvátételként átadni rabszolgáit, ezt
figyelembe kell vennie az őt ért kár becslésénél; mivel a rabszolga ily módon is
megkárosíthatja gazdáját.
16. A "rabszolgák" kifejezés alatt a rabszolgák egész testét értik.
17. De felmerül a kérdés, hogy hány rabszolgát foglal magában ez a kifejezés, csak kettőt,
hármat vagy többet. E tilalom alkalmazását tekintve a jobbik vélemény az, hogy ha csak
egyetlen rabszolga taszít el valakit erőszakkal, akkor a rabszolgák egész csoportját kell úgy
tekinteni, mint aki a cselekményt elkövette.
18. A "rabszolgák" kifejezésben mindazok benne foglaltatnak, akiket annak tartunk.
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19. Ha valaki nem hajlandó megvédeni rabszolgáját vagy rabszolgáit, akkor kénytelen legyen
alávetni magát ennek a tilalomnak; vagy legalábbis olyan mértékben, hogy arra kényszerítsék,
hogy visszaadja mindazt, ami a kezébe került.
20. Ha egy apai felügyelet alatt álló fiú vagy egy napszámos erőszakkal megfoszt valakit a
tulajdonától, akkor a rendelkezésre álló tilalom érvényesül.
21. Ha az interdictummal élnék bárkivel szemben, aki a szabadság állapotában van, de
rabszolgaként követelik, vagy fordítva, miután bírósági eljárás indult, és az illetőt szabadnak
ítélték, és bebizonyosodik, hogy rabszolgái erőszakkal, az ő tudta nélkül kitaszítottak, akkor a
birtokomra kell cserélni.
22. A tulajdonos úgy tekintendő, hogy birtokolja azt a tulajdont, amelyet a rabszolgája, az
ügynöke vagy a bérlője birtokol. Ezért, ha ezek bármelyikét erőszakkal megfosztják a
birtokától, ő maga is úgy tekintendő, mint akit megfosztottak a birtokától, még akkor is, ha
nem tudott arról, hogy azokat, akik által a birtokában volt, kitaszították. Ennélfogva, ha bárki
mást, aki által birtokomban volt, kiutasítanak, senkinek sem lehet kétsége afelől, hogy én
jogosult leszek a tilalom előnyeire.
23. Ez az eltiltás azonban senki javára nem jár, hacsak nem volt birtokában a kitiltás
időpontjában, mivel senki sem tekinthető kitiltottnak, hacsak nem volt birtokában.
24. Egyértelmű, hogy bárkit erőszakos kilakoltatásnak kell tekinteni, ha az illető akár testileg,
akár szándékosan birtokolta az ingatlant. Ezért, ha valaki elhagyja a földjét vagy a házát, és
senkit sem hagy ott az emberei közül, és amikor visszatér, megakadályozzák, hogy belépjen a
helyiségébe; vagy ha valaki útja közepén megállítja őt, és birtokba veszi a tulajdonát, akkor
úgy kell tekinteni, hogy erőszakkal taszították ki; mivel megfosztották a birtoktól, amelyet
szándékosan, de nem testileg birtokolt.
25. A közismert mondás, miszerint "a téli és nyári üdülőhelyek birtoklása nem szándékosan
történik", egy példával szolgál, amellyel Proculus élt. Ugyanez a szabály vonatkozik minden
olyan ingatlanra, amelyből ideiglenesen kivonulunk anélkül, hogy szándékunkban állna
lemondani a birtoklásról.
26. A jobb vélemény az, hogy nem az válik el, aki sem szándékosan, sem testileg nem
birtokolta a tulajdont, és nem az, akit megakadályoztak abban, hogy belépjen és birtokba
vegye azt; mert az válik el, aki elveszíti a birtokot, és nem az, akinek nem engedték meg,
hogy birtokba vegye azt.
27. Cassius azt mondja, hogy az erőt erővel lehet visszaverni; mert ezt a jogot a természet
törvénye biztosítja. Ezért szerinte egyértelmű, hogy a fegyveres támadást fegyverrel lehet
visszaverni.
28. Az erőszakos birtokbavételt úgy kell meghatározni, hogy az olyan esetet jelent, amikor
valaki a korábbi birtokost elűzve erőszakkal jut birtokba; vagy amikor a birtokbavételre
készen és felkészülten érkezik a területre, és a jó erkölcsbe ütközve intézkedéseket tett annak
érdekében, hogy ne akadályozzák meg a birtokbavételt. Labeo azonban azt mondja, hogy nem
erőszakkal birtokol az, aki erőszak alkalmazásával tart meg valamit.
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29. Labeo azt is mondja, hogy aki egy embertömeg megjelenésétől megriadva menekül, azt
úgy tekintik, hogy erőszakkal elűzték. Pomponius hasonlóképpen azt mondja, hogy erőszak
nem létezik testi erő kifejtése nélkül. Úgy gondolom, hogy aki a tömeg közeledése miatt
menekül, azt erőszakkal kitaszítottnak kell tekinteni, ha birtokba veszik a tulajdonát.
30. Bárki, aki erőszakkal birtokba vette a tulajdonomat, jogosult lesz az interdictum előnyeire,
ha őt magát más taszítja ki.
31. Bárki, akit erőszakkal kitelepítettek, kártérítést követelhet minden olyan kárért, amelyet a
kitelepítés miatt szenvedett el; ugyanis ugyanabba az állapotba kell kerülnie, amelyben akkor
lett volna, ha nem telepítették volna ki.
32. Ha egy földterületet, amelytől megfosztottak, visszaadnak nekem, de bármely más
tulajdont, amelytől erőszakkal megfosztottak, nem adnak vissza, akkor azt kell mondani, hogy
a tilalom továbbra is fennáll; mert igaz, hogy erőszakkal megfosztottak. Nyilvánvaló, hogy ha
valaki a földterület birtoklására való hivatkozással, valamint a személyes vagyontárgyak
bírósági előállításának kikényszerítésére irányuló perrel kíván élni ezen tilalommal, akkor ezt
belátása szerint megteheti. Ezt Julianus állapította meg, és hozzáteszi, hogy ilyen esetben
bárkinek joga van az erőszakkal elvett tulajdonért pert indítani.
33. Ahol a prétor azt mondja: "ami ott volt nála", ezt úgy kell értenünk, hogy ez alatt az
összes vagyont értjük, nemcsak azt, ami az övé volt, hanem mindazt is, amit nála helyeztek
letétbe, vagy kölcsönadtak neki, vagy zálogba adtak neki, és aminek a használatában,
haszonélvezetében vagy gondozásában volt, vagy amit bérbe adtak neki. Mert amikor a
praetor azt a szót használja, hogy "rendelkezett", akkor mindenféle vagyontárgyat magában
foglal.
34. Sőt, a prétor nagyon helyesen hozzáteszi: "amely akkoriban volt az övé", és az
"akkoriban" szavakat úgy kell értenünk, hogy akkor, amikor megfosztották a birtokától. Ezért,
ha azután megszűnt birtokolni valamit azon a helyen, akkor azt kell mondanunk, hogy az
interdictum alkalmazandó. Így történik, hogy még akkor is, ha a rabszolgák vagy a jószágok
elpusztultak a birtokbavétele óta, akkor is lesz alapja az interdictumnak. Végül Julianus azt
mondja, hogy ha valakit erőszakkal megfosztottak egy olyan földterülettől, amelyen
rabszolgák voltak, és a rabszolgák azután az ő hibáján kívül meghaltak, akkor azok felbecsült
értékét az interdictum révén ki kell fizetni neki; ahogyan a rabszolgát ellopó tolvaj is felelős a
rabszolga halála után.
35. Ennek az a következménye, hogy a tűz által elpusztított parasztházak vagy más épületek
árát kénytelen lesz visszafizetni; Julianus ugyanis azt mondja, hogy ahol valakit kiűztek, ott
mindig a másik fél a felelős azért, hogy megakadályozza őt abban, hogy a visszatérítést
megkapja.
36. Ezért azt állítja, hogy megállapítást nyert, hogy aki erőszakkal kitaszított egy másik
személyt, és ezt követően elvesztette a birtokát anélkül, hogy csalásban vétkes lett volna, az a
tilalom alapján felelősségre vonható.
37. Az "ott" szót a prétor azért említi, hogy senki ne vonhasson be olyan tulajdont, amellyel
nem rendelkezett azon a helyen.
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38. De hogyan kell értenünk az "ott" szót, amelyet a prétor használ? Vajon azt a helyet értjüke alatta, ahonnan erőszakkal kiűzték, vagy pedig a birtoklás teljes helyére vonatkozik? Jobb,
ha úgy véljük, hogy nem arra a sarokra vagy helyre utal, ahol az illető esetleg tartózkodott,
hanem a birtokában lévő egész birtokra, amelytől a kitaszításkor megfosztották.
39. Az év, amikor ez a tilalomról van szó, egy rendelkezésre álló év.
40. A nyereség becslésénél a számítás attól a naptól kezdődik, amikor a személyt kirúgták, bár
más tilalmak esetében a számítás attól a naptól kezdődik, amikor a tilalmat kiállították, és a
számítás nem történik ezen időponton túl. Ugyanez a szabály vonatkozik a véletlenül ott lévő
ingóságokra is, mert annak nyereségét attól a naptól kell számítani, amikor a személyt
erőszakkal megfosztották tőle.
41. Nemcsak a nyereséggel kell elszámolni a tilalom alapján, hanem minden más olyan
haszonnal is, amelyhez a felperes esetleg hozzájutott. Vivianus ugyanis azt mondja, hogy akit
megfosztottak, még ha erőszakot nem is alkalmaztak, az ezen ediktum alapján jogosult lesz
mindannak a visszaszolgáltatására, amit birtokolt vagy szerzett volna, vagy a bírónak
értékbecslést kell készítenie, hogy a fél ítéletet kaphasson a megfosztás elmaradásából eredő
érdeke mértékében.
42. Az Unde vi. tilalom értelmében, még ha a fél nem is birtokolja, akkor is köteles lesz a
visszaszolgáltatásra.
43. Mivel ez a tilalom figyelembe veszi az elkövetett jogellenes cselekmény szörnyűségét,
felmerül a kérdés, hogy vajon a szabad ember javára a pártfogója ellen, vagy a gyermek
javára a szülei ellen. A jobb vélemény az, hogy nem adható meg a felszabadított embernek a
pártfogója ellen, vagy a gyermekeknek a szüleik ellen; mert jobb lesz, ha ők indítanak pert in
factum; kivéve, ha a pártfogó fegyveres erőszakot alkalmazott a felszabadított embere ellen,
vagy a szülő a gyermekei ellen; mert ilyen körülmények között az interdictum megilleti őket.
44. Ez a tilalom az örökös és más jogutódok javára szól.
45. A Vivianus által elmondottak azt bizonyítják, hogy az Unde vi interdictum csak a birtokos
félnek adatik meg; mert ha valaki erőszakkal kiűzött, és nem űzte ki a népemet, nem élhetek
az interdictummal, mert a birtokot megtartom a családom azon tagjai által, akiket nem űztek
ki.
46. Vivianus azt is mondja, hogy ha valaki erőszakkal elűzte rabszolgáidat, másokat pedig
megtartott és láncra verte, vagy parancsokat adott nekik, akkor úgy kell érteni, hogy
erőszakkal elűztek, mert megszűnik a birtoklásod, mivel rabszolgáidat más birtokolja; és amit
a rabszolgák egy részére vonatkozólag mondanak, az az összesre vonatkozik, ha egyiket sem
űzték el, hanem mindet birtokba vette az, aki a birtokba lépett.
47. Vivianus is tárgyalta a kérdést, és azt kérdezi, mit mondjunk, ha birtokba veszem a
birtokot, miközben valaki más birtokolja, és én nem taszítom ki a birtokost, hanem, miután
leláncoltam, munkára kényszerítem? Azt hiszem, az a jobb vélemény, hogy azt, akit láncra
vertek, úgy kell tekinteni, mint akit erőszakkal kitaszítottak.
48. E tilalom értelmében a tényállás alapján a birtok örököse és a praetorianus birtokos,
valamint más birtokosok ellen is indítható kereset mindazért, ami a kezükbe került;
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2. Paulus, Az ediktumról, LXV. könyv.
Vagy bármiért, amit az általuk elkövetett csalárd cselekmények révén szereztek.
3. Ulpianus, Az ediktumról, LXIX. könyv.
Ugyanez a szabály érvényesül, ha valakit fegyveres erővel taszítottak el, mert az elhunyt
bármely jogellenes cselekménye miatt keresetet nyújtanak be az örökös kezébe kerülő
összegre. Elegendő azonban, ha az örökös nem jutott haszonhoz, mert nem szenvedhet
veszteséget.
1. Ez a kereset, amely az örökös és más jogutódok ellen indítható, örökösödési per, mivel a
vagyonra való törekvésről van szó.
2. Mit kell értenünk a "fegyveres erővel kiutasítottak" szavak alatt? A fegyverek közé tartozik
minden rakétafegyver, vagyis nemcsak a kardok, lándzsák, dárdák vagy nyilak, hanem a
botok és kövek is.
3. Egyértelmű, hogy ha csak egy vagy két személynél van bot vagy kard, akkor a birtoklót
úgy kell tekinteni, mint akit fegyveres erővel elűztek.
4. Sőt, még ha a támadók fegyvertelenül érkeznek is, ha a veszekedés idején azok, akik
fegyvertelenül érkeztek, botokat vagy köveket használnak, ez fegyveres erő alkalmazása lesz.
5. Még ha a fegyveresen érkezők nem is használták fegyverüket a birtokos fél elűzésére,
hanem félretették, akkor is úgy kell tekinteni, hogy fegyveres erőszakot alkalmaztak; mivel a
fegyverektől való félelem elegendő a fegyveres erőszakkal való megfosztás tényének
megállapításához.
6. Ha valaki, aki fegyvereseket látott máshová menni, emiatt annyira megrémült, hogy
menekülőre fogta, nem tekinthető megfosztottnak, mert a fegyvereseknek nem állt
szándékukban zaklatni őt, hanem máshová tartottak.
7. Ha tehát valaki meghallja, hogy fegyveresek közelednek, és rémületében lemond a
tulajdonáról, akkor azt kell mondani, hogy nem fegyveres erővel fosztották meg a
tulajdonától, akár igaz, akár hamis volt, amit hallott, kivéve, ha az említett személyek
ténylegesen birtokba veszik.
8. Ha azonban, amikor a tulajdonos éppen birtokba akart venni, fegyveres személyek, akik
már lefoglalták a tulajdonát, megakadályozzák ebben, akkor úgy kell tekinteni, hogy
fegyveres erővel taszították ki.
9. Ezért bárkit, aki fegyverrel jön, fegyverrel visszaverni lehet, de ezt azonnal kell megtenni,
és nem bizonyos idő elteltével; ha nem feledjük, hogy nemcsak az erőszakos kiutasítással
szemben lehet ellenállást tanúsítani, hanem az is, akit kiutasítottak, maga is kiűzheti a
betolakodót, ha ezt azonnal teszi, és nem idő elteltével.
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10. Ha a fegyveresen érkező személy ügynök, akkor megbízója úgy tekintendő, mint aki
fegyveres erőt alkalmazott a jogfosztás során, függetlenül attól, hogy ezt ő rendelte-e el, vagy
- ahogy Julianus mondja - utólag ratifikálta azt.
11. Ez vonatkozik a rabszolgák esetére is; mert ha a rabszolgáim nélkülem jönnek fegyverrel,
akkor nem engem kell úgy tekinteni, hogy én jöttem, hanem a rabszolgáimat; kivéve, ha én
utasítottam őket erre, vagy megerősítettem a cselekedetüket.
12. Ez a tilalom alkalmazható az ellen is, akinek csalárd magatartása miatt fegyveres
erőszakkal megfosztottak valakit a birtokától; és egy év elteltével megadható annak
visszaszerzésére, ami a cselekményért felelős személy kezébe került.
13. Nyilvánvaló, hogy a haszonélvezeti tilalom Unde m szükségessé válik a haszonélvező
számára, ha megakadályozzák abban, hogy a földterület haszonélvezetét használja és élvezze.
14. A haszonélvezőt úgy kell érteni, hogy megakadályozták jogának használatában és
élvezésében, ha erőszakkal kitaszítják, miközben él a kiváltságával, vagy nem engedik be a
földterületre, ha azt a haszonélvezetről való lemondás szándéka nélkül hagyta el. Ha azonban
valaki kezdetben megakadályozza őt abban, hogy használja és élvezze azt, nem lesz alapja
ennek a tilalomnak. Mit kell tehát tenni? A haszonélvezőnek pert kell indítania a
haszonélvezet visszaszerzése érdekében.
15. Ez a tilalom vonatkozik arra, akit megakadályoznak a föld használatában és élvezetében,
valamint arra, akit akadályoznak a ház használatában és élvezetében. Következésképpen úgy
véljük, hogy nem vonatkozik ingóságokra, ha valakit akadályoznak azok használatában és
élvezetében, kivéve, ha az említett ingóságok a földterület tartozékai. Ezért, ha az ingatlan a
telken volt, akkor azt kell mondani, hogy ez a tilalom vonatkozik rá.
16. Hasonlóképpen, ha nem a haszonélvezeti jogot, hanem csak az ingatlan használatát
hagyták örökül, akkor is fennáll ez az eltiltás; ugyanis függetlenül attól, hogy a haszonélvezeti
jogot vagy a használatot milyen módon alapították, ez az eltiltás alkalmazandó.
17. Bárki, aki haszonélvezőként bármilyen módon birtokba vette az ingatlant, élhet ezzel a
tilalommal. Ha valaki, akit megakadályoztak abban, hogy éljen kiváltságával, később elveszíti
polgári jogait, vagy meghal, nagyon helyesen úgy ítélték meg, hogy ez az interdictum az
örökösei és utódai javára fog érvényesülni; nem azért, hogy újabb haszonélvezeti jogot
alapítsanak, hanem azért, hogy a múltban elszenvedett kárt jóvá lehessen tenni.
18. Hasonlóképpen az örökös is perelhető a kezébe került mindenért.
4. Ugyanő, Az ediktumról, X. könyv.
Ha valaki erőszakkal, egy önkormányzat nevében megfoszt engem, Pomponius azt mondja,
hogy az említett önkormányzat ellen interdictumra leszek jogosult, feltéve, hogy bármi is a
kezébe került.
5. Ugyanő, Az ediktumról, XI. könyv.
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Ha egy bírósági végzésnek megfelelően birtokba adom az ingatlant, Pomponius azt mondja,
hogy az Unde vi interdictum nem lesz alkalmazható, mivel nem kényszerítik ki erőszakkal
azt, akit arra kényszerítenek, hogy mást adjon birtokba.
(6) Paulus, Az ediktumról, XVII. könyv.
Amikor az Unde vi. tilalom alapján határozatot hoznak, annak a felperesnek az ingatlan
birtokában maradásához fűződő érdekének értékére kell vonatkoznia. Pomponius szerint ez a
mi gyakorlatunk, vagyis a tulajdont a felperes érdekeltségével megegyező értékűnek
tekintjük. Ez lehet kevesebb vagy több is, mert gyakran a felperesnek nagyobb érdeke fűződik
ahhoz, hogy a rabszolgát megtartsa, mint amennyit ér; például amikor a tulajdonosnak érdeke
fűződik ahhoz, hogy birtokában maradjon, akár azért, hogy kínvallatásnak vessék alá, akár
azért, hogy valamilyen tényt bizonyítson, akár azért, hogy elfogadjon egy birtokot.
7. Ugyanő, Az ediktumról, XXIV. könyv.
Ha engem erőszakkal kitaszítottál, és Titius elkezdte birtokolni ugyanazt a birtokot, akkor az
interdictum értelmében senki más ellen nem indíthatok eljárást, csakis ellened.
8. Ugyanez, Az ediktumról, LIV. könyv.
Fulcinius azt szokta mondani, hogy a birtokot erőszakkal szerezték meg, valahányszor valakit,
aki nem volt tulajdonos, de birtokában volt, erőszakkal kitaszítottak.
9. Ugyanő, Az ediktumról, LXV. könyv.
Ha több örökös van, mindegyikük csak a kezébe jutott összegért felel. Ezért előfordul, hogy
egy örökös a kezébe jutott teljes összegért felel, még akkor is, ha a hagyatéknak csak egy
részét örökölte.
(1) A prétor elrendeli, hogy akit erőszakkal megfosztottak a haszonélvezeti jogától, azt
állítsák vissza a korábbi állapotába, vagyis abba az állapotba, amelyben akkor lett volna, ha
nem vetették volna el. Ha tehát a haszonélvezeti jog az idő múlásával megszűnik, miután a
haszonélvezőt a tulajdonos megfosztotta tőle, ez utóbbi mindazonáltal köteles lesz a
helyreállításra, azaz a haszonélvezet újbóli alapítására.
10. Gaius, A városi prétor ediktumáról, cím: A szabadsággal kapcsolatos ügyekről.
Ha egy birtokháborító a tulajdonost és a haszonélvezőt egyaránt kiűzi egy földterületről, és a
haszonélvező elveszíti a jogát, mert nem használta azt az előírt idő alatt, senki sem kételkedik
abban, hogy a tulajdonos egyedül vagy a haszonélvezővel együtt eljárást indíthat a
birtokháborító ellen; vagy ha nem így tesz, akkor a haszonélvezeti jogot megtarthatja, miután
azt visszaadják neki, és a haszonélvezőt ért kárt attól kell behajtani, aki a veszteségért felelős.
11. Pomponii, Plautiusról, VI. könyv.
Erőszakot alkalmaz az, aki nem engedi meg a birtokos félnek, hogy a birtokot tetszése szerint
használja, akár magvetéssel, akár műveléssel, akár ásással, akár szántással, akár építkezéssel,
akár bármilyen más olyan cselekmény elkövetésével, amely akadályozza a föld ellenfelének
szabad birtoklását.
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12. Marcellus, Digest, XIX. könyv.
Egy bérlő nem engedte, hogy egy olyan ember, akinek a bérbeadó eladta a földet és utasította,
hogy vegye birtokba, belépjen a földre; és ezt a bérlőt később egy másik bérlő erőszakkal
megfosztotta a birtokától. Felmerült a kérdés, hogy kit illet meg az interdict Unde vi? Úgy
ítéltem meg, hogy nincs különbség abban, hogy a bérlő akadályozta-e magát a tulajdonost,
vagy azt a vevőt, akinek a tulajdonos elrendelte a birtokba adást, hogy belépjen a helyiségbe.
Ennélfogva az Unde vi tilalom a bérlő javára állna fenn, és ő maga is hasonló tilalom alá esne
a bérbeadó javára, akit úgy tekintettek, mint akit kitaszított, amikor megtagadta a birtokba
adást a vevőnek, kivéve, ha ezt jogos és ésszerű okból tette.
13. Ulpianus, Sabinusról, VIII. könyv.
Sem az Unde vi interdictum, sem más interdictumok nem jelentenek gyalázatot.
14. Pomponius, Sabinusról, XXIX. könyv.
Ha azonban fegyveres erővel taszítják el Önt, akkor is jogosult lesz a földterület
visszaszerzésére, még akkor is, ha eredetileg erőszakkal, titokban vagy bizonytalan jogcímen
jutott birtokába.
15. Paulus, A Sabinusról, XIII. könyv.
Ha erőszakkal taszítottál ki, vagy ha ezt erőszakkal vagy titokban tetted, még ha később el is
veszíted a birtokot anélkül, hogy csalás vagy gondatlanság vétke lenne, akkor is felelős leszel
azért, hogy a kamatom összegére vonatkozóan ítéletet hozzanak ellened; mert először is te
voltál a hibás, mivel vagy erőszakkal taszítottál ki, vagy erőszakkal vagy titokban tetted ezt.
16. Ulpianus, Az ediktumról, XXIX. könyv.
Az Unde vi. tilalomra hivatkozva meg kell állapítani, hogy az apai felügyelet alatt álló fiú
általi elbirtoklás esetén az apja felel mindazért, ami a kezébe került.
17. Julianus, Digest, XLVIII. könyv.
Ha valaki erőszakkal visszaszerzi a birtokába azt a tulajdont, amelytől ugyanezen vita során
erőszakkal megfosztották, akkor úgy kell tekinteni, hogy a korábbi helyzetét helyreállította,
nem pedig úgy, hogy erőszakkal visszaszerezte a tulajdon birtokát. Ha tehát erőszakkal
fosztalak meg valamitől, és te azt ugyanilyen módon visszaveszed tőlem, majd ismét
elveszem tőled, akkor élhetsz az Unde vi interdictummal ellenem.
18. Papinianus, Kérdések, XXVI. könyv.
Ha valaki elad egy általa bérelt földterületet, és utasítja a vevőt, hogy vegye birtokba, a bérlő
pedig megakadályozza ebben, és a vevő ezután erőszakkal kiutasítja a bérlőt, felmerül a
kérdés, hogy kit illet meg az interdictum Unde vi? Megállapították, hogy a bérlő az eladó
javára jogosult az interdictumra; mert nem volt különbség, hogy ő maga vagy egy általa
küldött más akadályozta-e meg a birtokbavételt. A birtoklás ugyanis nem tekinthető
elveszettnek, mielőtt az ingatlant a vevőnek átadták volna, mert senkinek sincs olyan
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szándéka, hogy a vevő javára elveszítse a birtoklást, mielőtt az utóbbi azt maga megszerezte
volna. Az a vevő is, aki utólag erőszakot alkalmazott, maga is felelős lenne a bérlő javára
szóló tilalomért; mivel nem tőle, hanem az eladótól, akitől maga is megfosztották, erőszakkal
szerezték meg a földterület birtokát. Felmerült a kérdés, hogy meg kell-e adni a mentességet a
vevőnek, ha az eladó beleegyezésével utólag erőszakkal elűzte a bérlőt. Véleményem szerint
nem volt jogosult a mentességre, mivel a végrehajtást jogellenes megbízás alapján vállalta.
1. Ha valaki földterület visszaszerzése iránt indít pert olyan személy ellen, aki az Unde vi
tilalom alapján felelős, úgy határoztak, hogy amíg az ügy folyamatban van, a tilalmon alapuló
eljárás jogszerűen lefolytatható.
19. Tryphoninus, Disputációk, XV. könyv.
Julianus nagyon helyesen állapította meg, hogy ha erőszakkal megfosztasz engem olyan
földtől, amelyen ingóságok vannak, akkor az Unde vi interdictum értelmében köteles leszel
visszaadni nekem nemcsak a föld birtokát, hanem az akkor ott lévő ingóságokét is; még akkor
is, ha az interdictum értelmében mulasztást követtem el az ellened való eljárás során; tehát ha
a rabszolgák vagy a jószágok közül néhány elpusztult, vagy más vagyontárgy véletlenül
megsemmisült, akkor is köteles leszel a visszaszolgáltatásra, mert több mulasztást követtél el,
mint amennyit egy adósnak kell tekinteni.
(20) Labeo, Paulus valószínűségek epitómái, III. könyv.
Ha a bérlőjét erőszakkal kitették, akkor az Interdict Unde vi. Ugyanezt a szabályt kell
alkalmazni, ha az Ön házának bérlőjét erőszakkal kitessékelték. Paulus: Ez vonatkozik az
albérlőre vagy albérlőre is.

17. cím. Az uti possidetis interdictumról
1. Ulpianus, Az ediktumról, LXIX. könyv.
A prétor azt mondja: "Megtiltom, hogy erőszakkal akadályozzátok meg egyikőtöket abban,
hogy a kérdéses házakat a másik ellenében birtokában tartsa, ha nem erőszakkal, titokban
vagy bizonytalan jogcímen szereztétek meg a birtokotokat. Ezt az eltiltást nem fogom
megadni csatornákkal kapcsolatos esetekben, vagy többért, mint amennyit az ingatlan ér; és
megengedem, hogy a pereket attól a naptól számított egy éven belül indítsák meg, amelyen a
fél erre jogosult volt."
1. Ez a tilalom azon földbirtokosok javára szól, akiket a prétor a birtoklásra enged, és a
birtoklás megtartása tekintetében tiltó jellegű.
2. A tilalom bevezetésének oka az, hogy a tulajdon birtoklásának meg kell különböztetni a
tulajdonjogtól. Előfordulhat ugyanis, hogy valaki birtokosa, de nem tulajdonosa a vitatott
vagyontárgynak, és előfordulhat, hogy valaki tulajdonosa, de nem birtokosa; és előfordulhat,
hogy ugyanaz a személy egyszerre birtokosa és tulajdonosa.
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3. Ezért, ha a peres felek között vagyonjogi vita merül fel, vagy abban állapodnak meg, hogy
egyikük a birtokos, másikuk pedig a jogosult, vagy pedig nem születik ilyen megállapodás, az
eredmény a következő lesz. Ha megegyeznek, az ügy azonnal elintéződik, és az, akivel
megállapodtak, hogy birtokos lesz, élvezni fogja a birtokos előnyeit, a másik pedig viselni
fogja a jogosult terheit. Ha vita van közöttük arról, hogy melyikük a birtokos, mert
mindegyikük kijelenti, hogy neki van a legjobb joga, akkor, ha a vita tárgya az ingatlan, akkor
ehhez a tilalomhoz kell folyamodniuk.
4. Ez az interdictum, amelyet általában Uti possidetisnek neveznek, a birtoklás megtartására
szolgál; mivel azért adják ki, hogy megakadályozzák, hogy a birtokos fél ellen erőszakot
alkalmazzanak, és ezért az Unde vi interdictum után vezetik be, mivel ez utóbbi az elveszített
birtokot helyreállítja, ez az interdictum pedig az elveszítés ellen intézkedik. Végül a praetor
megtiltja, hogy a birtokos ellen erőszakot alkalmazzanak; ezért az előbbi interdictum ellene
szegül, míg az utóbbi megvédi őt. És, ahogy Pedius mondja, minden birtoklással kapcsolatos
vita vagy azt foglalja magában, hogy visszaadja nekünk azt a tulajdont, amelynek nem
vagyunk a birtokában, vagy megengedi, hogy birtokba vegyük azt, amely már a birtokunkban
van. A birtoklás visszaszerzésére irányuló eljárás vagy interdictum útján, vagy más kereset
útján indul. Ezért a birtoklás megszerzésének két módja van, azaz kivétel vagy tilalom útján.
Kivételt a birtokos félnek több okból is engedélyeznek.
5. A következő szavakat mindig beillesztik ebbe a tilalomba: "Ha nem fosztod meg a másik
felet a birtoktól akár erőszakkal, akár titokban, akár bizonytalan jogcímen."
6. Az Uti possidetis nevű tilalom a föld birtokosát is védi, mert nem jár neki kereset, mivel
elég volt, hogy birtokában volt.
7. Ez az eltiltás akkor is alkalmazható, ha valaki azt állítja, hogy az egész földterületet vagy
csak annak egy bizonyos részét, illetve osztatlan részét birtokolja.
8. Ez a tilalom kétségtelenül alkalmazható minden olyan esetre, amely ingatlan birtoklásával
kapcsolatos, feltéve, hogy az ingatlan birtokba vehető.
9. Amikor a praetor azt mondja az interdictumban, hogy "ahol egyikőtök sem erőszakkal, sem
titokban, sem bizonytalan jogcímen nem fosztotta meg a másikat a birtokától", ez azt jelenti,
hogy ha valaki erőszakkal, vagy titokban, vagy bizonytalan jogcímen szerezte meg a birtokot
valaki mástól, mint az ellenfelétől, akkor ez előnyére válik. Ha azonban megfosztotta
ellenfelét a birtoklástól, akkor nem nyerheti meg az ügyét, azon oknál fogva, hogy jogtalanul
fosztotta meg őt; mert világos, hogy az ilyen jellegű birtoklás nem lehet előnyös.
2. Paulus, Az ediktumról, LXV. könyv.
E tilalom mérlegelése során a többi fél szempontjából nincs különbség, hogy a birtoklás
jogszerű vagy jogtalan-e; mert aki birtokolja, éppen e tény miatt jobb joggal rendelkezik, mint
az, aki nem birtokolja az ingatlant.
3. Ulpianus, Az ediktumról, LXIX. könyv.
Ha két fél birtokolja a teljes ingatlant, lássuk, milyen véleményt kell alkotni. Vizsgáljuk meg,
hogyan történhet ez meg. Ha valaki olyan esetet javasolna, amikor az egyikük jogosan, a
másikuk pedig jogtalanul birtokolja az ingatlant; például, ha én jogcímen birtoklom az
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ingatlant, te pedig erőszakkal vagy titokban szerezted meg, és megfosztottál a birtokomtól,
akkor én élvezem az interdictum előnyét; de ha te nem szerezted meg tőlem a birtokot, akkor
egyikünknek sem lesz előnye, mert mindketten birtokosok vagyunk.
1. Ez a tilalom kettős, és mind a felperesek, mind az alperesek javára szól.
2. Ez az eltiltás elegendő annak, akit megakadályoznak abban, hogy a saját földjén
építkezzen, mert úgy tartják, hogy beavatkozol a birtokomba, ha megakadályozol abban, hogy
használjam azt.
3. Ha egy bérlő akadályozza a tulajdonost a háza javításában, akkor az Uti possidetis
interdictumról van szó, ha a tulajdonos tanúk jelenlétében kijelenti, hogy nem kívánja
megakadályozni a bérlőt abban, hogy a házban lakjon, de nem kívánja, hogy a bérlőt a ház
birtokában lévőnek tekintsék.
4. Lássuk továbbá, mi a törvény, ha a szomszédod megbízottja a te földedről szőlőt ültet át a
saját földjére. Pomponius azt mondja, hogy felszólíthatod, és levághatod a szőlőt, és Labeo is
ugyanezt mondja. Azt is mondja, hogy az Uti possidetis tilalmat alkalmazhatod arra a helyre
vonatkozóan, ahol a szőlő gyökeret vert, mivel ha erőszakkal akadályozna meg téged a szőlő
kivágásában vagy eltávolításában, akkor úgy tekintik, hogy erőszakkal akadályozott meg
téged a birtokbavételben; Pomponius ugyanis úgy véli, hogy aki megakadályozza a másikat a
saját földjének megművelésében, az megakadályozza őt abban, hogy a földet birtokában
tartsa.
5. Ismét, ha az egyik szomszéd valamit a másik szomszéd földjére vetít, és ezt állítólag
minden jog nélkül tette, nézzük meg, hogy az Uti possidetis interdictum az egyikük számára
elérhető lesz-e a másik ellen. Cassius azt állítja, hogy egyikük sem alkalmazhatja, mert
egyikük birtokolja a földet, a másik pedig a felszínt a rajta lévő épülettel együtt.
6. Labeo azt is mondja: "A házam egy része a tiéd fölé magasodik. Tudsz-e élni az ellenem
szóló tilalommal, ha mindketten birtokoljuk azt a helyet, amelyet a kiugrás fed? Vagy
alkalmazhatom-e az interdictumot ellened, hogy annál könnyebben birtokba vehessem a kiálló
részt, mivel most te birtoklod a házat, amelynek egy része az említett kiálló részt képezi?"."
7. Ha azonban a ház fölött, amelynek birtokában vagyok, van egy lakás, amelyben más
személy mint tulajdonos lakik, Labeo azt mondja, hogy én, és nem az, aki az említett lakásban
lakik, élhetek az Uti possidetis tilalommal, azon oknál fogva, hogy ami a földre épül, az
mindig a föld részét képezi. Labeo azt mondja, hogy egyértelmű, hogy ha a lakásnak
nyilvános bejárata van, akkor a ház alsó részének tulajdonosa nem birtokolja azt, hanem az
fogja birtokolni, akinek az utcáról van bejárata. Ez a közbejárattal rendelkező lakásra való
hivatkozással igaz. A telken lévő épületek birtokában lévő felek azonban jogosultak a praetor
által biztosított különleges tilalomra és keresetekre. A földterület tulajdonosa azonban az Uti
possidetis interdictum esetében előnyben részesül, nemcsak azzal szemben, aki az épületet
birtokolja, hanem mindenki mással szemben is. Mégis, a praetor a bérleti szerződés
feltételeinek megfelelően megvédi azt, akinek joga van az épülethez. Pomponius is ezt a
véleményt vallja.
8. Azok a hitelezők, akiket a vagyon megőrzése érdekében bírtokba helyeztek, nem élhetnek
az Uti possidetis tilalommal; és ez ésszerű, mivel ténylegesen nincsenek birtokukban. Meg
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kell mondani, hogy ugyanez a szabály vonatkozik minden másra is, akit a vagyon
megőrzésével bíztak meg a birtoklással.
9. Ha a szomszédom a házam fölé vetíti a tetőjét, akkor az Uti possidetis tilalomra hivatkozva
kötelezhetem őt annak eltávolítására.
10. Nem minősülök erőszakos birtoklásnak, ha egy földterületet olyan személytől szereztem
meg, aki azt erőszakos birtokbavétellel szerezte meg.
11. Ebben a tilalomban az ingatlan becsült értékével megegyező összegű ítéletet hoznak. Az
"az ingatlan értékének megfelelő összegben" szavakat úgy kell értelmeznünk, hogy azok a
félnek a birtoklás megtartásához fűződő érdekét jelentik. Servius véleménye szerint azonban a
birtoklás értékét ugyanannyira kell becsülni, mint az ingatlan értékét; ezt azonban
semmiképpen sem szabadna elfogadni, mert egy dolog az ingatlan értéke, és más dolog a
birtoklás értéke.
(4) Ugyanő, Az ediktumról, LXX. könyv.
Végezetül úgy gondolom, hogy azt kell mondani, hogy ezt a tilalmat a haszonélvezők között
kell megadni, még akkor is, ha egyikük a haszonélvezeti jogot, a másik pedig a birtokot
követeli. Ugyanezt a szabályt kell alkalmazni, ha valaki azt állítja, hogy ő a haszonélvezeti
jog birtokosa. Ezt tartja Pomponius is. Ezért ezt az interdictumot akkor is meg kell adni, ha az
egyik személy ugyanazon ingatlan használatára, a másik pedig haszonélvezetére hivatkozik.

18. cím. A földterület felszínére vonatkozó tilalomról
1. Ulpianus, Az ediktumról, LXX. könyv.
A praetor azt mondja: "Megtiltom, hogy akár erőszakkal, akár titokban, akár bizonytalan
jogcímen, akár titokban megakadályozzátok a szóban forgó földterület felszínének a bérleti
vagy szerződési feltételeknek megfelelő használatát. Ha bármilyen más, a földterület
felszínére vonatkozó intézkedést kérnek, azt megfelelő indoklás esetén meg fogom engedni".
1. Bárki, akinek joga van más tulajdonában lévő földterület felszínének használatára, polgári
peres úton védelmet élvez. Ha ugyanis bérelte azt, akkor a bérleti szerződés alapján pert
indíthat; ha pedig vásárolta, akkor a földterület tulajdonosa ellen vételi pert indíthat, és ha ez
utóbbi beavatkozik, akkor a felperes érdekének megfelelő összegben perelhető. Ha jogaiba
más avatkozik bele, a tulajdonos köteles őt kártalanítani, és a peres jogait átruházni rá. Sokkal
célszerűbbnek tartották azonban ezt az interdiktumot alkalmazni, és egyfajta reálpert ígérni,
mert bizonytalan volt, hogy a bérleti szerződés alapján indítható-e a per, mivel mindig jobb a
birtoklás, mint a személyes per.
2. Ebben az esetben kettős tilalmat javasolnak, akárcsak az Uti possidetis tilalom esetében.
Ezért a praetor az Uti possidetishez hasonló interdictummal védi azt, aki a földterület
felszínének jogát követeli, és semmi mást nem követel tőle, csak azt, hogy rendelkezzen
birtokjoggal. Csak egy dolgot kérdez, nevezetesen, hogy nem erőszakkal, titokban vagy
bizonytalan jogcímen szerezte-e meg ellenfelétől a birtokot. Ezen interdictum esetében
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minden olyan alaki követelményt be kell tartani, amely az Uti possidetis interdictumra
vonatkozik.
3. Amikor a praetor azt mondja: "Ha a föld felszínére vonatkozó bármely más keresetet
kérvényeznek, azt megfelelő indoklás esetén megadom", ezt úgy kell érteni, hogy ha valaki
rövid időre bérbe vette a föld felszínét, a valódi keresetet megtagadják tőle. Ez a dologi
kereset azonban annak javára fog megtörténni, aki hosszú időre bérelte a föld felszínét,
miután megfelelő okot mutattak ki.
4. Ráadásul annak, akinek a földjén egy épületet emeltek, nincs szüksége méltányossági
keresetre, hanem a föld visszaszerzése céljából ugyanolyan reálissal rendelkezik, mint
amilyenre jogosult. Nyilvánvaló, hogy ha pert kíván indítani az épületre jogosult személy
ellen, akkor élhet a tényleges kivétel lehetőségével, mert amikor bárkinek is keresetet
biztosítunk, akkor azt kell mondanunk, hogy sokkal több okkal jogosult a kivételre.
5. Ha a föld felszínét a birtokostól kilakoltatják, akkor teljesen jogos, hogy a kilakoltatásra
vonatkozó kikötés alapján, vagy mindenesetre adásvételi kereset útján segítsék őt.
6. Ismétlem, mivel a dologi kereset mindenkinek jár, akinek joga van a talaj felszínéhez, ez
ellene is jár; és fenn kell tartani, hogy egyfajta haszonélvezeti vagy használati jog illeti meg,
és hogy joga praetoriánus keresetekkel megállapítható.
7. Meg kell érteni, hogy a talaj felszínére vonatkozó jog átadással, valamint örökléssel és
ajándékozással is átruházható.
8. Ha ezt a jogot két személy közösen birtokolja, akkor a felosztási keresetnek adunk helyt.
9. A praetoriánus jog is megállapítja a szolgalmi jogokat, és ezek visszaszerzésére a polgári
jog által megállapítottakhoz hasonlóan méltányossági keresetek útján lehet eljárást indítani. A
rájuk vonatkozó tilalom is érvényesül.
(2) Gaius, A tartományi ediktumról, XXV. könyv.
Azt mondjuk, hogy a házak a föld felszínének részét képezik, amennyiben bérleti szerződés
alapján épültek; és a polgári és a természetjog szerint a tulajdonjoguk a föld tulajdonosát illeti
meg.

19. cím. A magánútjogokra vonatkozó tilalomról
1. Ulpianus, Az ediktumról, LXX. könyv.
A prétor azt mondja: "Megtiltom, hogy megakadályozd a szóban forgó magánút vagy út
használatát, ahogyan azt az elmúlt évben tetted; kivéve, ha ellenfeledtől erőszakkal, titokban
vagy bizonytalan jogcímen szerezted meg a használatot."
1. Ez a tilalom tiltó jellegű, és kizárólag a falusi szolgalmi jogviszonyok megőrzését tartja
szem előtt.
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2. A prétor az eltiltás megadásakor nem azt vizsgálja, hogy a kérelmezőnek van-e törvény
által kiszabott szolgalma vagy sem, hanem csak azt, hogy a kérelmező az útjogot a jelen
évben erőszak alkalmazása nélkül, titokban vagy bizonytalan jogcímen használta-e, és
megvédi őt, bár lehet, hogy az eltiltás megadásának időpontjában már nem használja az
útjogot. Ezért akár jogosult az útjogra, akár nem, a prétor védelmét igényelheti, feltéve, hogy
egy éven át, vagy ésszerű ideig, azaz legalább harminc napig használta a jogát. Ez az élvezet
nem a jelen időre vonatkozik, mivel a legtöbb esetben nem használunk egy utat állandóan,
hanem csak akkor, amikor a szükség úgy kívánja. Ezért a prétor egyéves időtartamra
korlátozta a használatát.
3. Az évet az eltiltás időpontjától kell visszaszámolnunk.
4. Ha valaki él ezzel a tilalommal, akkor elegendő két dolog egyikét bizonyítani, nevezetesen
azt, hogy az utat vagy gyalogosan, vagy autóval használta.
5. Julianus azt mondja, hogy az interdict a felperes javára fog szólni, amíg nem lépett az útra,
ami igaz.
6. Vivianus nagyon helyesen mondja, hogy ha valaki egy patak okozta kellemetlenség miatt,
vagy mert a közutat elzárták, új utat csinál a szomszédja földjén keresztül, semmiképpen sem
úgy értendő, hogy megszerezte annak használatát, még ha ezt gyakran teszi is; ezért az
interdictumot nem lehet alkalmazni vele szemben, nem azért, mert bizonytalan jogcímen
használta az utat, hanem mert egyáltalán nem használta. Eszerint úgy kell tekinteni, hogy
egyik utat sem használta, mivel még kevésbé használta a régit, amelyen nem közlekedett a
patak okozta kellemetlenségek miatt, vagy mert az akadályozva volt. Ugyanezt a szabályt kell
alkalmazni akkor is, ha nem közút, hanem magánút volt akadályozva, mert ebben az esetben a
kérdés ugyanaz.
7. Ha egy bérlő, vendég vagy bárki más egy másik földjén keresztül vezet utat, úgy tekintik,
hogy a tulajdonos használta azt, és ezért jogosult lesz az interdictumra; ezt említette Pedius is,
aki hozzátette, hogy ha nem tudja, kinek a földjén haladt át, akkor megtartja a szolgalmi jogot.
8. Ha azonban én olyan földeken keresztül vezetnék utat, amelyekről egy barátom azt hiszi,
hogy az övé, akkor úgy kell érteni, hogy a saját javára, és nem az enyémre jogosult a
tilalomra.
9. Ha valaki az elmúlt évben belvíz miatt nem használt egy útjogot, de az előző évben
használta, akkor az időpont megváltoztatásával élhet ezzel az eltiltással, és az eltiltás záradéka
alapján teljes visszatérítésre lesz jogosult, "ha úgy látom, hogy erre jó oka van".
Ha azonban erőszakkal akadályozták meg abban, hogy az útjogot használja, Marcellus úgy
véli, hogy teljes kártérítést kell kapnia. Ezen túlmenően a megváltoztatott dátummal ellátott
tilalom más esetekben is alkalmazható, amelyekben a fél általában jogosult a teljes
helyreállítás követelésére.
10. Azt is meg kell jegyezni, hogy amennyiben ellenfelemnek haladékot adnak, és ez az
interdictum szerinti ügyemet hátrányosan érinti, akkor az interdictum időpontjának
megváltoztatása indokolt.
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11. Ha bizonytalan jogcímen átruházok önre egy olyan földterületet, amelyre útjog illeti meg,
és ön a szomszédos, bizonytalan jogcímen birtokolt ingatlanok tulajdonosához fordul, hogy
engedélyezze önnek az említett útjog használatát, vajon el lesz-e zárva a kivétel, ha a tilalmat
azzal szemben kívánja alkalmazni, akitől engedélyt kért a bizonytalan jogcímen fennálló útjog
használatára? A jobbik vélemény az, hogy el leszel zárva; és ez kiderül abból, amit Julianus
mondott egy hasonló ügyben. Azt kérdezi ugyanis, hogy ha én bizonytalan jogcímen adnék át
neked egy földterületet, amelyre útjog jár, és te bizonytalan jogcímen szereznéd meg az út
használatának jogát, akkor is élhetek az interdictummal, mert mivel a bizonytalan jogcím nem
kötelez engem, ezért nem tekinthető úgy, hogy birtokba kerültem volna bármi által, amit te
ilyen jogcímen tettél. Ugyanis valahányszor a bérlőm vagy az a személy, akinek a földet
bizonytalan jogcímen átadtam, használja az utat, úgy értik, hogy én használom azt; ezért
nagyon helyesen azt mondom, hogy én élvezem az út használatát. Ezért azt mondja, hogy az
eredmény az lesz, hogy ha az útjogot bizonytalan jogcímen szereztem, és azután a földet
ugyanezen jogcímen átruházom önre, és bár ön abban a hitben közlekedett az úton, hogy a jog
az én földemet illeti, a tilalmat nem alkalmazhatom, és nem ok nélkül fogják úgy tekinteni,
hogy az utat bizonytalan jogcímen használtam, mert nem az ön véleményét, hanem az
enyémet kell figyelembe venni. Úgy vélem azonban, hogy az interdictummal élhetsz, bár
Julianus nem mond erről semmit.
12. Ha valaki a fent említett egyéves időtartam alatt erőszak alkalmazása nélkül, vagy
titokban, vagy bizonytalan jogcímre hivatkozva használta az útjogot, de azóta nem használta,
vagy titokban, vagy bizonytalan jogcímre hivatkozva használta, nézzük meg, hogy ez sérti-e a
jogait. A jobbik vélemény az, hogy ez semmiképpen sem sérti azokat, amennyiben a
tilalomról van szó.
2. Paulus, Az ediktumról, LXVI. könyv.
A szabályszerűen megszerzett jog nem szűnhet meg vagy nem változtatható meg semmilyen
esetlegesen felmerülő hiba miatt.
(3) Ulpianus, Az ediktumról, LXX. könyv.
Labeo a következő esetre utal, nevezetesen: "Ha Ön egy olyan útjogot használ, amelyet
jogszerűen szerzett tőlem, és én eladom a földterületet, amelyre a jog van kiszabva, és a vevő
utólag megakadályozza, hogy Ön használja azt, bár úgy tekinthető, hogy Ön titokban
használja azt, ami őt illeti (mert aki egy joggal él, miután megtiltották neki, titokban használja
azt) ; mégis, az eltiltás egy évig az Ön javára fog szólni, mivel ez alatt az egy év alatt volt
olyan időszak, amikor Ön a jogot erőszak alkalmazása nélkül, vagy anélkül, hogy azt
titokban, vagy bizonytalan jogcímen használta volna."
1. Meg kell jegyezni, hogy egy személy nem csak akkor minősül úgy, hogy titokban használja
az útjogot, ha azt megtiltották neki, hanem akkor is, ha azt azután használja, hogy azt
megtiltották neki, akitől a jogot megszerezte. Nyilvánvaló, hogy ha nem tudtam arról, hogy
megtiltották neki a használatot, és továbbra is használom, akkor azt kell mondani, hogy nem
sérülök meg.
2. Ha valaki egy útjogot az én megbízottam útján erőszakkal, vagy titokban, vagy bizonytalan
jogcímen szerzett meg, vagy birtokolja azt, én megakadályozhatom a használatában, és nem
élhet a tilalommal, mert aki az én megbízottam útján szerzett hibás jogcímen birtokolja, úgy
tekintendő, mint aki tőlem erőszakkal, titokban, vagy bizonytalan jogcímen birtokolja.
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Pedius azt mondja, hogy ha valaki a fenti módok bármelyikén szerzett birtokot egy olyan
személytől, akitől örökség, vétel vagy bármilyen más jogcímen örökölt, ugyanez a szabály
érvényesül. Mert ahol mások jogaiba lépünk, ott nem igazságos, hogy valami olyasmi miatt
sérüljünk, ami nem sértette meg azt, akinek a jogutódja lettünk.
3. Ebben a tilalomban figyelembe veszik annak az érdeknek az értékét, amely a félnek ahhoz
fűződött, hogy nem akadályozták meg az útjog használatában.
4. Úgy tekintik, hogy szolgaságot élvezünk rabszolgáink, bérlőink, barátaink vagy vendégeink
révén, és szinte mindenki által, aki a nevünkben szolgaságot tart. Julianus azonban azt
mondja, hogy a szolgalmat nem a haszonélvező tartja fenn az ingatlan tulajdonosa számára, és
hogy ez az interdictum a haszonélvezőn keresztül nem fog a tulajdonos javára szólni.
5. Julianus azt is mondja, hogy ha haszonélvezettel rendelkezem a te földeden, amelynek
tulajdonjoga ténylegesen téged illet, és mindketten áthaladunk egy szomszéd földjén, akkor
mindketten élhetünk ezzel a tilalommal.
Ha a haszonélvezőt idegen vagy a tulajdonos akadályozza meg jogának gyakorlásában, vagy
ha az utóbbit a haszonélvező megzavarja, akkor a tilalom alkalmazandó; mert bárkivel
szemben alkalmazható, aki az útjogot megzavarja.
6. Ez az eltiltás annak javára is érvényesül, aki ajándékozás útján jut egy földterület birtokába.
7. Ha valaki az én utasításomra vásárol földet, akkor teljesen jogos, hogy ezt a tilalmat nekem
adják meg, hogy az, aki az én utasításomra vásárolta az ingatlant, élvezze a jogát.
8. Ha azonban valaki megvásárolja a földterület haszonélvezetét vagy használatát, vagy azt
ráhagyják vagy átruházzák, jogosult lesz erre a tilalomra.
9. Továbbá bárki, akinek földet adtak át hozományként, eljárást indíthat ezen tilalom alapján.
10. Általánosságban pedig azt kell mondani, hogy minden olyan esetben, amikor az útjogot
adásvétel vagy bármilyen más szerződés útján szerezték meg, indokolt lesz ez a tilalom.
11. A prétor azt mondja: "Megtiltom, hogy bárki erőszakkal megakadályozza, hogy egy utat
vagy ösvényt kijavítsatok, és visszaállítsátok azt abba az állapotba, amelyben volt, amikor az
elmúlt évben élveztétek, ha nem erőszak alkalmazásával, titokban vagy bizonytalan jogcímen
használtátok. Aki élni kíván ezzel a tilalommal, annak biztosítékot kell nyújtania ellenfelének
minden olyan kárért, amely az ő hibájából származik."
12. A közjó is indokolta e tilalom bevezetését, mert csak azért volt helyénvaló, hogy tilalmat
hirdessenek ki annak javára, aki útjogot élvez, hogy lehetővé tegyék számára az út javítását.
Mert hogyan használhatna bárki kényelmesen egy utat vagy ösvényt, ha nem javítja meg?
Hiszen amint az út megrongálódik, az, akit az útjog megillet, kevésbé tudja használni és
élvezni azt.
13. Ez a tilalom különbözik az előzőtől, mert az utóbbit mindenki igénybe veheti, aki egy évig
használta az utat; de ezt a tilalmat csak azok vehetik igénybe, akik egy évig használták az utat,
és emellett a javítás jogával is rendelkeznek. Ez a jog azonban azt illeti meg, akit a szolgalom
megillet. Ezért annak, aki él ezzel az interdictummal, két dolgot kell bizonyítania: először is,
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hogy egy éven keresztül használta az utat, másodszor pedig, hogy jogosult a szolgalomra,
mert ha egyiket sem tudja bizonyítani, az interdictum nem alkalmazható. Ez nem is
ésszerűtlen, mert ha az, aki az útjogot addig kívánja élvezni, amíg a szolgalomra való igényét
meg nem állapítják, nem mutatja be annak bizonyítékát, mit veszített az, aki eltűri, hogy azt
tegye, amit már egy éve tett? Aki azonban az utat meg akarja javítani, az valami új dologra
vállalkozik, és nem szabadna megengedni, hogy ezt más földjén kísérelje meg, hacsak nem
bizonyítja, hogy valóban jogosult a szolgalomra.
14. Előfordulhat továbbá, hogy valakinek joga van áthaladni és áthajtani egy másik
ingatlanán, de nincs joga az út javítására, mert a szolgalom megadásakor kifejezetten
rendelkezhettek arról, hogy az út javításának joga nem tartozik bele; vagy pedig úgy
rendelkezhettek, hogy ha a jogosult meg akarja javítani az utat, akkor azt csak bizonyos
módon teheti meg. Ezért a praetor nagyon helyesen mondja a javításokra való hivatkozással,
hogy "megtiltom, hogy bárki megakadályozza az út javítását, ahogyan ahhoz joga van",
vagyis olyan mértékben, amennyire a kiszabott szolgalom feltételei szerint meg van engedve.
15. A "javítás" kifejezés alatt azt értjük, hogy az utat vissza kell állítani a korábbi állapotába,
azaz nem szabad kiszélesíteni, meghosszabbítani, lesüllyeszteni vagy megemelni, mert egy
dolog egy utat megjavítani, és egészen más dolog megépíteni.
16. Labeo azt a kérdést teszi fel, hogy ha valaki egy út javítása céljából új hidat kíván építeni,
meg kell-e engedni neki, hogy ezt megtehesse. Azt mondja, hogy meg kell engedni, mert egy
ilyen építmény az útjavítás részét képezi. Úgy gondolom, hogy Labeo véleménye helyes;
feltéve, hogy ha ez nem történik meg, akkor nem lehetne kényelmesen oda-vissza közlekedni
az úton.
4. Venuleius, Interdicts, I. könyv.
A régiek kifejezetten hozzátették, hogy nem szabad erőszakkal megakadályozni, hogy valaki
az út javítására alkalmas anyagokat hozzon. Ez a rendelkezés felesleges, hiszen aki nem
engedi, hogy olyan anyagokat hozzanak, amelyek nélkül nem lehet az utat megjavítani, az
erőszakkal akadályozza meg a javítást.
(1) Ha azonban valaki, aki a javításhoz szükséges anyagokat rövidebb úton is el tudja hozni,
inkább hosszabb úton hozza azokat, hogy a szolgalom kötelezettjét bosszúságnak tegye ki,
akkor ellene büntetlenül lehet erőszakot alkalmazni, mert ő maga az, aki akadályozza az út
javítását.
5. Ulpianus, Az ediktumról, XX. könyv.
Nyilvánvaló, hogy ha valaki megakadályozza az anyagok felhalmozását, akkor erőszakot
alkalmaz a javítás megakadályozására.
1. Ha valaki, aki a földterület egy másik részén keresztül tudja szállítani az anyagokat anélkül,
hogy a földterület tulajdonosának bármilyen kellemetlenséget okozna, egy másik részen
keresztül szállítja azokat, akkor nagyon helyesen döntöttek úgy, hogy erőszakkal meg lehet
akadályozni ebben.
2. Kétségtelen, hogy ez a tilalom nemcsak magának a személynek adható meg, akit
megzavartak, hanem utódainak is. A vevőt is megilleti, és a vevővel szemben is megilleti.
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3. Ha valakinek van egy olyan szolgasága, amelyet nem törvényesen szabtak ki, de amelyet
hosszú időn keresztül élvezhetett, az a tény, hogy hosszabb ideig használta, feljogosítja őt
arra, hogy ezt a tilalmat alkalmazza.
4. Aki élni kíván ezzel a tilalommal, annak biztosítékot kell nyújtania ellenfelének a
cselekményeivel okozott esetleges károk ellen.
(6) Paulus, Az ediktumról, LXVI. könyv.
Ahogyan az, aki hibás jogcím nélkül élvezte a szolgalmat, nem szenved kárt a jogaiban, még
akkor sem, ha az elmúlt egy év során azt hibás jogcím alatt vette igénybe, ugyanígy a vevő
vagy az örökös sem szenved kárt, ha hibás jogcím alatt élvezte a szolgalmat, ha az eladó vagy
az örökhagyó jó jogcím alatt élvezte azt.
7. Celsus, Digest, XXV. könyv.
Ha valaki erőszak alkalmazása nélkül, vagy titokban, vagy bizonytalan jogcímen, de mégis
minden jog nélkül, de azzal a szándékkal, hogy ne járja át a földet, ha megtiltották volna neki,
ide-oda járkált a földeteken; ez a tilalom ilyen körülmények között nem áll fenn, mert ahhoz,
hogy ezt megtehesse, az említett személynek valamilyen joggal kell rendelkeznie a földön.

20. cím. Azzal a rendelettel kapcsolatban, amely a mindennap használt
vízre és a csak nyáron használt vízre vonatkozik
(1) Ulpianus, Az ediktumról, LXX. könyv.
A prétor azt mondja: "Megtiltom, hogy erőszakkal akadályozzanak meg abban, hogy a szóban
forgó vizet ugyanúgy vezessétek, mint ahogyan azt az elmúlt évben is tettétek, feltéve, hogy
ezt nem tettétek sem erőszakkal, sem titokban, sem bizonytalan címmel."
1. Ez a tilalom tiltó jellegű, és néha visszatartó jellegű, és a mindennapi használatban lévő
vízre vonatkozik.
2. A mindennapi használatban lévő víz nem olyan víz, amelyet állandóan használnak, hanem
olyan, amelyet bárki minden nap használhat, ha úgy kívánja; bár néha, bár télen nem
kényelmes, mégis joga van hozzá.
3. A vízzel kapcsolatban kétféle szolgalom létezik, az egyik a napi, a másik a nyári
használatra vonatkozik. A mindennap használható különbözik a nyári használatútól, mert az
előbbi olyan, amelyet nyáron és télen is folyamatosan vezetnek, bár néha nem használják.
Annak, amit mindennapi használatra szánt víznek neveznek, a kiszolgálása
időintervallumokra van osztva. Ami nyári használatra való, az olyan, amit csak abban az
évszakban célszerű használni, ahogyan nyári ruházatról, nyári üdülőkről és nyári táborokról
szoktunk beszélni, amelyeket alkalmanként télen is használunk, de többnyire nyáron. Úgy
gondolom, hogy a nyáron használt vizet és a mindennapi használatra szánt vizet a felek
szándékát és a használat helyének jellegét figyelembe véve kell megkülönböztetni; mert ha
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olyan, hogy mindig lehet vezetni, de én csak nyáron használom, akkor azt kell mondani, hogy
ez nyári víz. Sőt, ha csak nyáron lehet vezetni, akkor is nyári víz. Ha a helyek olyanok, hogy
természetüknél fogva a vizet csak nyáron lehet bevezetni, akkor azt kell mondani, hogy azt
helyesen nyári víznek fogjuk nevezni.
4. Amikor a tilalomban az áll, hogy "ahogyan az elmúlt évben a vizet vezetted", ez nem
minden napot jelent, hanem akár csak egy napot vagy éjszakát az egész év során. A napi víz
tehát olyan, amilyet télen vagy nyáron minden nap lehet végezni, bár lehetnek olyan
időszakok, amikor nem végeznek vizet. A nyári víz olyan, amelyet minden nap lehet végezni,
de csak nyáron használják, télen nem; nem azért, mert télen nem lehet, hanem azért, mert
általában nem ez a helyzet.
5. A prétor ebben az interdiktumban is csak a folyamatosan folyó vízre utal, mert a vizet csak
akkor lehet vezetni, ha a folyása állandó.
6. Bár megállapítottuk, hogy ez a tilalom csak a folyamatosan folyó vízre vonatkozik, az
olyan vízre is vonatkozik, amelyet el lehet vezetni. Vannak ugyanis olyan vizek, amelyek bár
folyamatosan folynak, mégsem vezethetők; ilyen például a kútvíz, és az olyan víz, amely
olyan mélyen van a föld alatt, hogy nem lehet a felszínre emelni, hogy hasznunkra legyen. Az
ilyen jellegű, nem vezethető víz vételére szolgalmi jog szabható ki.
7. A vízzel és forrásokkal kapcsolatos tilalmak csak a forrásból származó vízre vonatkoznak,
máshonnan nem, mivel a polgári jog szerint az ilyen jellegű vízre szolgalmi jog róható ki.
8. A víz forrása az a hely, ahonnan ered, és maga a forrás, ha forrásból ered. Ha azonban
folyóból vagy tóból származik, akkor annak az ároknak az első része, amelyen keresztül a víz
az említett folyóból vagy tóból a csatornába kerül, a forrásnak minősül. Ha a földből szivárgó
víz először valamilyen helyen jelenik meg, egyértelmű, hogy azt a helyet kell forrásnak
neveznünk, ahol először lép ki a földből.
9. És függetlenül attól, hogy a vízhez való jogot milyen módon lehet megállapítani, meg kell
állapítani, hogy ez a tilalom alkalmazandó.
10. Ha azonban a vízhez való jog jogilag senkit sem illet meg, de az illető azt hiszi, hogy neki
van törvényes joga a víz elvezetésére, és ezt meg is teszi, mivel ebben az esetben a tévedés
nem a jogban, hanem a tényben van, úgy kell tartani, és ez a mi gyakorlatunk is, hogy jogosult
élni ezzel a tilalommal; mert elég, ha azt hitte, hogy törvényes joga van a víz elvezetésére, és
ezt nem erőszakkal, nem titokban vagy bizonytalan jogcímen tette.
11. A kérdés az, hogy ezek a tilalmak csak a földek öntözésére használt vízre vonatkoznak-e,
vagy minden vízre, még a saját használatunkra és kényelmünkre használt vízre is. A mi
gyakorlatunk szerint ezek a tilalmak mindenféle vízre vonatkoznak. Ezért ez a tilalom akkor
is alkalmazandó, ha valaki a városban lévő házaiba akar vizet vinni.
12. Labeo továbbá azt mondja, hogy még ott is, ahol vannak bizonyos vízvezetékek, amelyek
nem tartoznak a földhöz, mert bárki használhatja őket, az tilalom akkor is érvényes.
13. Labeo azt is mondja, hogy még ha a prétor ebben az interdictumban a hideg vízre gondolt
is, az interdictumokat mindazonáltal nem szabad megtagadni, ha meleg vízről van szó, mivel
az ilyen víz használata szükséges, mert néha hideg víz helyett ezt használják a földek
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öntözésére. Ráadásul egyes helyeken a meleg víz elengedhetetlen az öntözéshez, mint például
Hieropolisban, mivel tény, hogy a hieropoliták meleg vízzel öntözik földjeiket Ázsiában. És
bár lehet, hogy az ilyen víz nem feltétlenül szükséges az öntözéshez, mégsem kételkedik senki
abban, hogy e tilalmak ilyen körülmények között érvényesek.
14. A tilalomnak lesz alapja, akár a városban, akár azon kívül van a víz.
15. Meg kell azonban érteni, hogy a prétor elrendeli, hogy a vizet ugyanúgy vezessék, mint
ahogyan az elmúlt évben vezették, ezért ezt nem lehet nagyobb mennyiségben vagy más
helyen végezni. Ha tehát a víz, amelyet valaki vezetni kíván, más, mint amit a múlt évben
vezetett, vagy ha ugyanaz volt, és a helyiségének más részén keresztül kívánja vezetni,
erőszakkal lehet megakadályozni ebben.
16. Labeo szerint a földterület minden olyan része, amelyen keresztül a vizet vezetik, jogosult
a szolgalom előnyeire. Ezért, ha a felperes megvásárolt egy szomszédos földet, és a vizet,
amelyet az elmúlt évben használt, át akarja vezetni a nemrég megvásárolt földre, jogszerűen
élhet ezzel a tilalommal, mint az útjogok esetében; így, miután egyszer belépett a saját
földjére, a másik földre is beléphet, ahová csak akar, hacsak nem akadályozza meg az a
személy, akitől a víz szolgalmi jogot kapta.
17. Az a kérdés is felmerül, hogy ha valaki más vizet kever össze azzal, amelyet az előző
évben használt, büntetlenül meg lehet-e akadályozni, hogy ezt megtegye. Fennmaradt Ofilius
véleménye, aki úgy véli, hogy jogszerűen meg lehet akadályozni ebben, de csak ott, ahol
először engedi a vizet a csatornájába folyni. Ofilius azt mondja, hogy a vízhez való teljes
jogára hivatkozva jogszerűen megakadályozható. Egyetértek Ofilius véleményével, miszerint
a jog nem osztható meg, mert a víz egy részével kapcsolatban nem lehet erőszakot
alkalmazni, ha az nem vonatkozik az egészre.
18. Trebatius úgy véli, hogy ha egy itatóhelyre nagyobb számú jószágot hajtanak, mint
amennyit a tulajdonosnak joga van oda vinni, akkor az összeset meg lehet akadályozni, mert
azok, amelyek az itatásra jogosult jószághoz hozzáadódtak, megsemmisítik az összesnek azt a
jogát, hogy éljen a kiváltsággal. Marcellus azonban azt mondja, hogy ha az, akinek joga van
bizonyos számú marhát egy itatóhelyre vezetni, ennél a számnál többet vezet, nem szabad
megakadályozni, hogy mindet elvigye. Ez igaz, mert a szarvasmarhákat szét lehet választani.
19. Arisztosz úgy véli, hogy csak az jogosult ezt az tilalmat alkalmazni, aki úgy gondolja,
hogy joga van hozzá; és nem az, aki jól tudja, hogy nincs ilyen joga, és mégis él vele.
20. Azt is mondja, hogy aki az elmúlt évben erőszak nélkül, vagy titokban, vagy bizonytalan
jogcímen vizet vezetett, de akinek az élvezetét ugyanezen év egy részében e hibák egyikének
vagy másikának fennállása alatt élvezte, még mindig helyesen élhet ezzel az interdictummal,
mert azt az időt, amikor ezt tette, és nem volt ilyen hiba, figyelembe kell venni; mivel igaz,
hogy volt olyan időszak az elmúlt évben, amikor erőszak alkalmazása nélkül, vagy titokban
eljárva, vagy bizonytalan jogcímre támaszkodva élvezte a szolgalmat.
21. Felmerült a kérdés, hogy ha valaki egy évnél hosszabb ideig vezette a vizet, és az ezt
követő időszakban, vagyis egy éven belül a víz magától folyt, anélkül, hogy ő vezette volna,
vajon van-e alapja ennek a tilalomnak. Severus Valerius azt mondja, hogy az interdictum az ő
javára fog szólni, mivel úgy tekintik, hogy ő vezette a vizet, bár szigorúan véve nem lehet azt
állítani, hogy ténylegesen ő vezette.
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22. Az a kérdés is felmerült, hogy ha valaki úgy gondolja, hogy joga van minden második
napon vizet vezetni, és csak egy napon vezette azt, akkor vajon megállapítható-e, hogy ezt
szabályosan tette, és anélkül, hogy megtévesztette volna annak a földnek a birtokosát,
ahonnan a víz származik, így jogosult lenne-e élni ezzel a tilalommal. A praetor ugyanis azt
mondja, hogy "mivel a vizet az elmúlt év folyamán", azaz váltakozó napokon vezetted, nincs
különbség, hogy a víz minden ötödik napon, vagy minden második napon, vagy naponta
esedékes volt-e, amennyiben ez vonatkozik arra, aki élni kíván az interdictummal; mivel
ugyanis elegendő, ha a vizet az elmúlt év során csak egy napon vezette le, nincs jelentősége
annak, hogy az illetőnek milyen joga van a vízvezetésre, mivel ha valaki, akinek joga van a
vízvezetésre minden ötödik napon, élni kíván az interdictummal, arra hivatkozva, hogy joga
van a vízvezetésre minden második napon, úgy fogják megállapítani, hogy nincs joga a
vízvezetésre.
23. Ezenkívül meg kell jegyezni, hogy ha a vízvezetés során az ellenfél megtiltja Önnek a
vízvezetést, és időközben elveszíti a vízvezetéshez való jogát, akkor az eltiltás révén az
elvesztett összeg visszaszerzésével kártérítést kaphat. Úgy gondolom, hogy ez a vélemény
helyes.
24. Ha eladod és átadod a földet, amelyen vizet szoktál vezetni, akkor is élhetsz a tilalommal.
25. Ez a tilalom bárkivel szemben érvényesül, aki megakadályozza, hogy a vizet vezessem, és
nem számít, hogy a föld tulajdonjogával rendelkezik-e vagy sem, mivel a tilalom alapján
akkor is felelősséggel tartozik, mert miután a szolgalom egyszer érvénybe lépett, bárkivel
szemben bárkivel szemben érvényesíthető.
26. Ha két versenytárs között (azaz két olyan személy között, akik ugyanazon a csatornán
keresztül vezetik a vizet) vita merül fel a vízzel kapcsolatban, és mindegyikük azt állítja, hogy
kizárólagos joggal rendelkezik, akkor kettős tilalmat kell hozni a javukra.
27. Labeo úgy gondolja, hogy e tilalom értelmében az embernek tilos lesz bármit is építeni
azon a földön, amelyen a víz áthalad, vagy ott ásni vagy vetni, vagy fákat kivágni, vagy olyan
épületet emelni, amely által a víz, amelyet az elmúlt évben jó jogcímen vezetett át a földjén,
szennyezetté, romlottá, elrontottá vagy romlottá válhat. Azt mondja, hogy hasonlóképpen a
tilalom a nyári víz esetében is alkalmazható.
28. Ha valaki lemond a vízvételi jogról, a lemondás érvényes.
29. A prétor továbbá azt mondja: "Megtiltom, hogy erőszakkal megakadályozzanak
benneteket abban, hogy a vizet, mint ahogyan azt az elmúlt nyáron tettétek, erőszak
alkalmazása nélkül, titokban vagy bizonytalan jogcímen vízetek. Ezt a tilalmat az
örökösöknek, a felvásárlóknak és a prétori birtokosoknak is megadom".
30. Ez a tilalom a nyári vízre vonatkozik.
31. Mivel megállapítottuk, hogy különbség van a csak nyáron használt víz és a naponta
használható víz között, meg kell jegyezni, hogy a tilalmak között is van különbség; mert az,
amelyik a naponta használt vízre vonatkozik, a következő záradékot tartalmazza: "Ahogyan
az elmúlt év során a vizet vezette", és az, amelyik a csak nyáron használt vízre vonatkozik, a
következő záradékot tartalmazza: "Ahogyan az elmúlt nyáron vezette". Ez nem ésszerűtlen,
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hiszen mivel a szóban forgó személy a tél folyamán nem használta a vizet, nem a mostani,
hanem az előző nyárra kell hivatkoznia.
32. Tanult emberek úgy döntöttek, hogy a nyár a tavaszi napéjegyenlőségtől kezdődik, és az
őszi napéjegyenlőséggel ér véget. Ezért a nyár és a tél hat hónapos időszakkal oszlik meg.
33. A tavalyi nyarat két nyári szezon összehasonlításából számítják ki.
34. Emiatt, ha a tilalmat a nyár folyamán adják ki, az időszak néha egy évet és hat hónapot
foglal magában. Ez történik ott, ahol a tavaszi napéjegyenlőség kezdetén vízvezetést
végeznek, és az interdictumot a következő nyár folyamán, az őszi napéjegyenlőség előtti
napon adják ki. Ezért, ha télen adják ki, az időszak két évet foglal magában.
35. Ha valaki csak télen szokott vizet vezetni, nyáron nem, akkor élhet a tilalommal.
36. Bárki jogosult a rendelkezésre álló tilalomra, aki ezen a nyáron vezette a vizet, és nem az
előző nyáron.
37. A praetor azt mondja: "A vagyon örököseinek, felvásárlóinak és praetori birtokosainak
tilalmat adok". Meg kell jegyezni, hogy ezek a szavak nemcsak a nyáron használt vízre
vonatkoznak, hanem a mindennap használt vízre is, mert mivel a tilalmakat az örökösöknek
az útjogokra vonatkozóan adják meg, a praetor úgy gondolta, hogy ezeket is meg kell adni.
38. A prétor azt mondja: "Megtiltom, hogy erőszakkal akadályozzanak meg bárkit abban,
hogy a területén lévő víztározóból vizet vezessen, akinek erre a jogot átengedték. Ha
valamilyen mű építésére vonatkozó tilalmat kell kiadni, elrendelem, hogy a fenyegető sérelem
ellen biztosítékot kell nyújtani".
39. Szükséges volt ezt az interdictumot javasolni, mert mivel az előzőek olyan személyekre
vonatkoztak, akik a vizet a forrásból vezetik el, mert szolgalmi joggal terheltek, vagy mert
úgy gondolják, hogy ez megtörtént, indokoltnak tűnt, hogy interdictumot adjanak annak, aki
víztározóból vezeti a vizet, vagyis abból a tartályból, amely a közhasználatra szánt vizet
tartalmazza, és amelyet víztározónak neveznek.
40. Ha engedélyt adnak arra, hogy vizet vezessenek ki egy víztározóból, akkor tilalmat kell
elrendelni.
41. Ezen túlmenően engedélyt adnak arra is, hogy víztározóból, patakból vagy bármely más
nyilvános helyről vizet vezessenek.
42. Ezt az engedélyt a császár adja meg, és senki másnak nincs joga megadni.
43. Ez a jog néha földterületre, néha pedig személyekre vonatkozik. Ha földhöz adják, akkor
az érdekelt fél halálával nem szűnik meg; ha azonban személyhez adják, akkor a személy
halálával elvész, és ezért nem száll át a föld más tulajdonosára, örökösére vagy más
jogutódjára.
44. Egyértelmű, hogy a jogot az követelheti, akire a föld tulajdonjoga átruházásra került. Ha
ugyanis bizonyítja, hogy a víz az ő földjéhez tartozik, és annak a nevében folyt, akitől a
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tulajdonjog átruházódott rá, kétségtelenül jogot szerezhet a víz vezetésére; mert ez nem
szívesség, hanem igazságtalanság lenne, ha nem kapná meg.
45. Azt sem szabad elfelejtenünk, hogy ebben az interdictumban a vízjog átruházásának teljes
kérdését eldöntik. Ez az interdictum ugyanis nem pusztán előzetes, mint a korábban leírtak, és
nem is csak az ideiglenes birtoklásra vonatkozik, hanem az érdekelt fél vagy átruházta magára
a jogot, vagy nem, és az interdictum az egész ügyet ténylegesen eldönti.
(2) Pomponius, Sabinusról, XXXII. könyv.
Ha jogom van a vízvezetésre nappal vagy éjszaka, akkor nem tehetem azt más órákban, mint
amelyekben jogosult vagyok a vízvezetésre.
.3. Ugyanő, A Sabinusról, XXXIV. könyv.
Elfogadtuk azt a szabályt, hogy a vizet nem csak öntözési célokra, hanem a szarvasmarhatenyésztésre, sőt, még szórakozásra is lehet vezetni.
1. Egy folyóból több személy is vezethet vizet, feltéve, hogy nem okoznak kárt a
szomszédaiknak, sőt a túlparton lévőknek sem, ha a patak szűkül.
2. Ha egy közfolyóból vezettek vizet, és az elhagyja a medrét, akkor nem követheted azt, még
akkor sem, ha az a hely, ahol most folyik, hozzám tartozik, mert a szolgalmi jog nem arra a
földre volt kivetve. Azt azonban követheti, ha a folyó fokozatosan az ön földjére kerülne
alluviális lerakódás révén, mert az egész helységre vonatkozik a folyó vizének elvezetésére
vonatkozó szolgalom. Ha azonban a folyó, miután megváltoztatta a medrét, elkezdi
körülvenni azt, akkor nem követheti azt, mert az elhagyott medret nem terheli a szolgalom,
amely ennek következtében megszakad.
3. A patakból eredő vizet hallgatólagosan úgy tekintik, hogy b$ annak javára szolgál, aki
onnan vezeti.
4. Egy vízvezeték, amelynek eredete az ember emlékezetén kívül esik, úgy tekintendő, hogy
jogszerűen létesült azon a helyen, amelyen áthalad.
5. Aki jogosult a víz vezetésére a mindennapi használatra, csöveket helyezhet el a patakban,
vagy bármi mást is tehet, feltéve, hogy nem okoz kárt a szomszédja földjében, vagy nem
zavarja másoknak azt a jogát, hogy ugyanabból a forrásból vizet használjanak.
6. Akinek joga van vizet vezetni, az a parton épített vízvezetékkel jogszerűen vezethet felette
más vizet is, feltéve, hogy az alatta lévő vízvezetéknek nem okoz kárt.
4. Julianus, Digest, XLI. könyv.
Lucius Titiusnak megadtam a kiváltságot, hogy a forrásomból vizet vezessen. Felmerült a
kérdés, hogy adhatok-e Maeviusnak jogot arra, hogy ugyanezen a vízvezetéken keresztül vizet
vezessen. Ha úgy gondolod, hogy ez a jog két személynek megadható, hogy ugyanazon a
vízvezetéken keresztül vezesse a vizet, akkor hogyan kellene élniük a joggal? A válasz az
volt, hogy ahogyan egy útjogot több személynek együttesen vagy külön-külön is lehet adni;
ugyanígy a vízvezetés joga is jogszerűen adható nekik. Ha a felek nem állapodnak meg
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egymás között, milyen módon élhetnek vele? Nem lesz méltánytalan, ha praetoriánus pert
biztosítunk számukra, mint ahogyan számos hatóság úgy döntött, hogy az ilyen jellegű pert
több személynek, akik jogosultak egy haszonélvezetre, megosztva lehet biztosítani.
5. Ugyanő, A Miniciusról, IV. könyv.
Megállapítást nyert, hogy a vízhasználat nemcsak évszakok, hanem mérések szerint is
felosztható. Egyik személynek lehet joga a napi használatra való vezetésre, a másiknak pedig
nyáron; így a víz nyáron megoszlik közöttük, télen pedig csak az vezetheti, akinek joga van a
napi használatra.
1. Két olyan személy között, akik jogosultak voltak arra, hogy ugyanazon a vízvezetéken
keresztül különböző időpontokban vizet vezessenek, megállapodás született arról, hogy a
vízvezeték használatának időpontját meg kell változtatni. Ha a szükségesnél hosszabb ideig
vezették a vízvezetéket, ahogyan azt a szolgalom előírta, úgy, hogy egyikük sem használta azt
a meghatározott idő alatt, amelyre a vízvezetéket megadták neki, akkor kérdezem, hogy
elvesztették-e a vízvezeték használatának jogát. Tagadták, hogy elvesztették volna azt.
6. Neratius, Pergamenek, III. könyv.
Miközben a nyári vízhasználatra vonatkozó tilalmakat vizsgáljuk, úgy gondoljuk, hogy
először is meg kell határoznunk, hogy mi az a nyári víz, amelyre vonatkozóan általában az
előző évszakra vonatkozó tilalmat adnak ki; vagyis, hogy a nyári vízről el kell-e dönteni, hogy
az olyan, amelyet csak a nyár folyamán jogosult valaki használni, figyelembe kell-e venni
annak szándékát, akinek joga van a víz vezetésére ebben az évszakban; hogy ez a megnevezés
magának a víznek a természetétől függ-e, amelyet csak a nyár folyamán lehet vezetni; vagy
figyelembe kell-e venni a helyeknek az előnyét, ahová a vizet vezetik. Ezért úgy ítélték meg,
hogy a vizet két dolog miatt nevezik helyesen így; nevezetesen a víz természete és azon
földterület haszna alapján, amelyen átvezetik; tehát ha a víz természete olyan, hogy csak
nyáron vezethető, még akkor is, ha ezt télen is kívánják; vagy ha természete lehetővé teszi,
hogy az év bármelyik évszakában vezessék, és a helyeknek, ahová vezetik, a haszna csak azt
kívánja, hogy a jogosultak nyáron használják, akkor nagyon helyesen nevezik nyári víznek.
(7) Paulus, Döntések, V. könyv.
Ha egy útjog vagy a vízvezetés joga miatt indítanak eljárást, biztosítékot kell nyújtani arra,
hogy amíg a felperes megpróbálja bizonyítani a szolgalomhoz való jogát, nem lesz akadálya
annak, hogy a vizet vezesse vagy az útjogot használja. Ha azonban tagadja, hogy ellenfelének
bármilyen joga lenne az útjog használatára vagy a víz elvezetésére, akkor a szolgalom
elvesztésétől való félelem nélkül biztosítékot kell nyújtania arra, hogy az ügy elbírálásáig nem
fogja azt használni.
8. Scaevola, Megfigyelések.
Akinek joga van a földterületen vízvezetés céljából átvezetési jogot biztosítani, az a
földterület bármelyik részén keresztül csatornát építhet, amennyiben nem akadályozza más
vízvezeték építését.
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21. cím. A csatornákra vonatkozó tilalomról
(1) Ulpianus, Az ediktumról, LXX. könyv.
A praetor azt mondja: "Megtiltom, hogy bárki ellen erőszakot alkalmazzanak annak
megakadályozására, hogy bármely vízvezeték, csatorna vagy víztározó javítását vagy
tisztítását elvégezze, amelyet a víz elvezetésére jogosult használni, feltéve, hogy azt nem
vezeti másként, mint ahogyan azt az előző nyár folyamán tette, erőszak alkalmazása nélkül,
titokban vagy bizonytalan jogcímen."
1. Ez a tilalom rendkívül hasznos, mert ha senkinek nem engedélyezik, hogy megjavítsa a
vezetéket, akkor kellemetlenséget fog okozni a használatában.
2. Ezért mondja a praetor: "Egy vízvezeték és egy csatorna". A csatorna olyan hely, amelyet
teljes hosszában kiásnak, és a nevét a görög folyót jelentő szóból eredezteti.
3. A víztározó egy olyan hely, ahonnan az ember lenéz, és amelyről nyilvános kiállításokat
neveznek el.
4. A vízvezetékek az árkokkal ellentétben a patakból származó víz elvezetésére és
elvezetésére szolgálnak, függetlenül attól, hogy fából, kőből vagy bármilyen más anyagból
készültek. A víz visszatartása és továbbítása céljából találták fel őket.
5. Az árok egy patak partján kiásott hely, és a metszés szóból származik, mert vágással
készül; mivel a követ vagy a földet először bevágják, hogy a víz a folyóból lefolyhasson. A
gödrök és kutak is ebbe a tilalomba tartoznak.
6. A praetor ezután azt mondja: "javítani és tisztítani". Javítani azt jelenti, hogy helyreállítani
valamit, ami megsérült, a korábbi állapotába. A "javítás" kifejezésbe beletartozik a befedni,
vagy alulról megtámasztani, megerősíteni, felépíteni, valamint mindent, ami ehhez szükséges,
elszállítani és elszállítani.
7. Több hatóság szerint a "tiszta" kifejezés csak a jó állapotban lévő csatornára vonatkozik, de
nyilvánvaló, hogy a kifejezés olyan csatornára is vonatkozik, amely javításra szorul, mivel
gyakran egy csatorna javításra és tisztításra is szorul.
8. A praetor azt mondja: "a víz vezetése céljából". Ezt jó okkal teszi hozzá, hiszen csak az
javíthat és tisztíthat meg egy vízfolyást, aki azt vízvezetés céljából készítette.
9. Ez az eltiltás annak javára is megilleti azt, akinek nincs joga a vízvezetésre, feltéve, hogy
azt az előző nyáron vagy az adott év folyamán elvégezte; mivel elegendő, ha ezt nem
erőszakkal, nem titokban vagy bizonytalan jogcímen tette.
10. Ha valaki kőből akar egy olyan csatornát készíteni, amelyet korábban csak a földbe ástak,
úgy vélik, hogy nem hivatkozhat jogszerűen erre a tilalomra, mert aki ezt teszi, az nem csupán
a vízfolyást javítja. Ezt a véleményt Ofilius is elfogadta.
11. Ezért, még ha valaki egy másik helyen keresztül akar is csatornát ásni, büntetlenül
megakadályozható, hogy ezt megtegye. Ez a szabály arra is vonatkozik, hogy a csatornát
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leengedi, megemeli, kiszélesíti, kiterjeszti, befedi vagy feltárja. Én azonban úgy gondolom,
hogy más tekintetben meg lehet akadályozni a változtatásban, de ami a lefedést és a feltárást
illeti, nem hiszem, hogy bele lehet avatkozni, hacsak ellenfele nem bizonyítja, hogy az ő
érdekében áll, hogy ez ne történjék meg.
2. Paulus, Az ediktumról, LXVI. könyv.
Labeo azt állítja, hogy egy nyitott vezeték nem változtatható földalatti vezetékre, mert ezzel a
föld tulajdonosát megfosztják attól a kiváltságtól, hogy a jószágait itassa, vagy hogy az
említett vezetékből vizet merítsen. Pomponius azt mondja, hogy nem ért egyet ezzel a
véleménnyel, mert a tulajdonos inkább véletlenből, mint bármilyen jogból, amellyel
rendelkezik, élvezi ezt a kiváltságot, hacsak nem ez volt a szándék a szolgalom
bevezetésekor.
3. Ulpianus, Az ediktumról, LXX. könyv.
Servius azonban úgy véli, hogy a víz, amely korábban nyílt csatornán keresztül folyt,
másképp folyik, ha később egy lefedett csatornán keresztül vezetik; mert ha valaki olyan
művet épít, amelynek segítségével a víz jobban megmarad vagy visszatartható, nem lehet
büntetlenül megakadályozni, hogy ezt megtegye. Úgy gondolom, hogy egy csőre való
hivatkozással ennek ellenkezője érvényes, kivéve, ha az ellenfél nagyobb hasznot húz belőle.
1. Servius és Labeo azt mondják, hogy ha valaki kőből akarja megcsinálni a vezetéket,
amelyet először is a földbe ástak, és ezért nem tartotta vissza a vizet, akkor meg kell hallgatni.
Ha viszont a korábban kőből épített vezetéket pusztán földön átívelő árokká akarja változtatni,
akár teljesen, akár részben, nem lehet ebben megakadályozni. Úgy tűnik számomra, hogy
minden sürgős és szükséges javítást engedélyezni kell.
2. Ha valaki új csatornát vagy új csöveket kíván csatlakoztatni a vízfolyáshoz, amelyek
korábban nem voltak ott, Labeo szerint ez a tilalom alkalmazandó. Mi azonban azon a
véleményen vagyunk, hogy ilyen esetben annak a hasznát kell figyelembe venni, aki a vizet
úgy vezeti el, hogy az a föld tulajdonosának semmilyen kellemetlenséget nem okoz.
3. Ha a vizet egy tóba vezetik, és onnan több vízvezetéken keresztül, akkor ez a tilalom
mindazok javára szól, akik magát a tavat akarják megjavítani.
4. Ez a tilalom minden csatornára vonatkozik, függetlenül attól, hogy azok nyilvános vagy
magánterületen találhatók.
5. Még akkor is, ha a cső a melegvíz elvezetésére szolgál, ez a tilalom akkor is fennáll, ha
annak javítását kell elvégezni.
6. Aristo úgy gondolja, hogy praetoriánus keresetre akkor kerül sor, ha egy földalatti cső,
amelyen keresztül a gőzt a meleg fürdőkbe vezetik, javításra szorul; és meg kell mondani,
hogy az interdictum is alkalmazható ilyen esetben.
7. Ezt az eltiltást ugyanezeknek a személyeknek is megadják a fent felsorolt esetekben,
amelyekben a vízzel kapcsolatos eltiltásokat adják.
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8. Ha valakinek, aki éppen egy vezeték javítását végzi, kézbesítik az új mű építésének
abbahagyására vonatkozó felszólítást, akkor nagyon helyesen úgy ítélték meg, hogy nem kell
figyelmet fordítania rá, mert mivel a praetor megtiltja, hogy ilyen körülmények között
erőszakot alkalmazzanak ellene, abszurd, hogy az új mű építésének abbahagyására vonatkozó
felszólítás kézbesítésével zavarják. Meg kell mondani, hogy kétségtelenül lehet dologi pert
indítani a kérdéses fél ellen, azon az alapon, hogy nem volt joga a javítások elvégzésére.
9. Nem kérdéses, hogy annak, aki a javításokat elvégzi, biztosítékot kell nyújtania a fenyegető
kár ellen.
10. Ofilius úgy gondolja, hogy ez a tilalom mindazok javára fog szólni, akiket
megakadályoznak abban, hogy a javításhoz szükséges anyagokat behozzák vagy szállítsák. Ez
igaz.
4. Venuleius, Interdicts, I. könyv.
A tilalmat akkor is megadják, ha a vízvezetékeket meg kellene javítani, és nem vizsgálják,
hogy a víz elvezetésére van-e jog vagy sem. Az utak javítása ugyanis nem annyira szükséges,
mint a vízvezetékeké, mert ha az utóbbiakat nem javítják meg, a víz teljes használata
megszűnik, és az emberek szomjan halásnak lesznek kitéve. Nyilvánvaló, hogy a
vízvezetékek javítása nélkül nem lehet vízhez jutni; de ha egy utat nem javítanak meg, az odavissza való közlekedés csak megnehezül, és ez nyáron még kevésbé.

22. cím. A forrásokra vonatkozó tilalomról
(1) Ulpianus, Az ediktumról, LXX. könyv.
A prétor azt mondja: "Megtiltom, hogy erőszakkal megakadályozzanak abban, hogy a szóban
forgó forrást, amelynek vizét az elmúlt évben erőszak alkalmazása nélkül, titokban vagy
bizonytalan jogcímen használd. Ugyanilyen tilalmat adok a tavakra, kutakra és halastavakra
vonatkozóan is."
1. Ezt a tilalmat annak javára vezették be, aki nem használhatja a forrás vizét. A szolgalmi
jogokat ugyanis általában nemcsak a víz vezetésére, hanem a víz vételére is adják; és mivel a
víz vezetésére és vételére vonatkozó szolgalmi jogok különállóak, ezért a rájuk vonatkozó
tilalmakat is külön adják.
2. Ezen túlmenően ez a tilalom akkor is érvényes, ha valakit megakadályoznak a víz
használatában, azaz ha megakadályozzák abban, hogy vizet merítsen, vagy hogy a marháit
odahajtsa.
3. Ugyanaz a szabály, amelyet a korábbi tilalmakra vonatkozóan említettünk, a személyekre
vonatkozó tilalmakra is érvényes.
4. Ez a tilalom nem vonatkozik a ciszternákra, mivel a ciszternának nincs állandó vagy folyó
vize. Ebből nyilvánvaló, hogy minden ilyen esetben követelmény, hogy a víznek folyónak

2246
kell lennie. A ciszternákat azonban az eső tölti meg. Összefoglalva megállapítható, hogy a
tilalom nem alkalmazható, ha a tó, halastó vagy kút nem tartalmaz folyóvizet.
5. Nyilvánvaló, hogy a tilalom akkor is elegendő, ha bárkit megakadályoznak abban, hogy a
vízkivételhez vezető utat használja.
6. A prétor ezután így szól: "Megtiltom, hogy erőszakkal akadályozzanak meg benneteket
abban, hogy a szóban forgó forrást megjavítsátok és megtisztítsátok, hogy a vizet
megtarthassátok; feltéve, hogy nem használjátok másképp, mint ahogyan az elmúlt évben
tettétek, erőszak alkalmazása nélkül, vagy titokban, vagy bizonytalan jogcímen".
7. Ez a tilalom ugyanolyan előnyös, mint az, amely a vezetékek javítására vonatkozik; ha
ugyanis egy forrás tisztítása és javítása nem megengedett, akkor az nem lesz használható.
8. Egy forrást meg kell tisztítani és meg kell javítani a víz visszatartása céljából, hogy bárki
ugyanúgy használhassa, mint ahogyan ez az elmúlt évben történt.
9. A víz visszatartása azt jelenti, hogy a vizet úgy korlátozzuk, hogy az ne folyjon túl, és ne
vesszen el; feltéve, hogy senkinek sem szabad új forrásokat keresnie és nyitnia, mert ez újítás
lenne az előző évben végzett tevékenységhez képest.
10. A tilalom akkor is alkalmazható, ha egy tavat, kutat vagy halastavat kell rendbe hozni
vagy megtisztítani.
11. Ez a tilalom minden olyan személyre vonatkozik, aki a nyári vízre való hivatkozással
használhatja.

23. cím. A csatornákra vonatkozó tilalomról
1. Ulpianus, Az ediktumról, LXXI. könyv.
A prétor azt mondja: "Megtiltom, hogy erőszakot alkalmazzatok bárki ellen, akinek joga van
a szóban forgó csatornát, amely az ő és a ti házatok közös csatornája, megjavítani és
kitisztítani. Elrendelem, hogy a munkálatokból eredő esetleges károk helyreállítására
biztosítékot adjanak."
1. A prétor két tilalmat helyezett e cím alá, amelyek közül az egyik tiltó, a másik pedig
helyreállító jellegű, és először a tiltó jellegű tilalmat tárgyalja.
2. E tilalmakkal a prétor előírja, hogy a csatornákat meg kell tisztítani és ki kell javítani, és
mindkettő a városok egészségére és védelmére vonatkozik, mivel a csatornák szennye azzal
fenyeget, hogy pestissé teszi a légkört és tönkreteszi az épületeket. Ugyanez a szabály akkor
is érvényes, ha a csatornákat nem javítják ki.
3. Ez a tilalom a magáncsatornákra vonatkozik, mivel a közcsatornák a tisztviselők
gondozását igénylik.
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4. A csatorna egy olyan ásás, amelynek segítségével a szennyeződéseket elszállítják.
5. Az elsőként említett tilalom tiltó jellegű, és megakadályozza, hogy a szomszéd erőszakkal
megakadályozza a csatorna tisztítását és javítását.
6. A "csatorna" kifejezés magában foglalja az árkot és a csövet is.
7. Mivel a csatornák javítását és tisztítását a közjólétre való hivatkozásnak tekintik, úgy
döntöttek, hogy a "ha nem erőszakkal, titokban vagy bizonytalan jogcímen használta"
záradékot nem kell hozzátenni; így ha valaki ilyen körülmények között használta is, akkor
sem akadályozzák meg abban, hogy a csatornát javítsa vagy tisztítsa, ha ezt kívánja.
8. A praetor ezután azt mondja: "ami közös az ő házában és a tiédben". Ebben az esetben a
"ház" kifejezést úgy kell érteni, hogy az mindenféle épületet jelent, mintha azt mondták volna,
hogy "az ő épületére és a tiédre".
Labeo még ennél is tovább megy, mert úgy véli, hogy akkor van alapja ennek a tilalomnak, ha
a két épület között üres hely van, és ha - mint javasolja - a csatorna a város egyik házából a
szomszédos telekre vezet.
9. Labeo azt is vallja, hogy aki a magáncsatornáját a közcsatornával kívánja összekötni, azt
meg kell védeni az erőszakkal való megakadályozással szemben. Pomponius azt mondja,
hogy ha valaki olyan csatornát kíván építeni, amely a közcsatornába folyik, azt nem szabad
ebben megakadályozni.
10. Ahol a praetor azt mondja, hogy "közös az ő és a te házaddal", ott azt jelenti, hogy a házad
felé irányul, oda terjed, vagy a te házadig ér.
11. Ez az eltiltás a szomszédra is vonatkozik, valamint a távolabbi szomszédokra is, akiknek a
házán keresztül a kérdéses csatorna fut.
12. Mely okból Favius Mela azt mondja, hogy ez az interdictum arra fog vonatkozni, hogy
bárkit felhatalmazzon arra, hogy a szomszéd házába behatoljon, és a csatornatisztítás céljából
felszedje a járdáját. Pomponius azonban azt mondja, hogy ebben az esetben a kár
megtérítésére vonatkozó kikötés büntetése is felmerülhet; ez azonban nem lesz így, ha a fent
említett személy kész pótolni azt, amit a csatorna javítása céljából fel kellett vennie.
13. Ha valaki egy új munkáról értesít, amikor éppen a csatornámat tisztítom vagy javítom,
akkor nagyon helyesen úgy vélik, hogy nem törődhetek az értesítéssel, és folytathatom a
javítást, amit elkezdtem.
14. A praetor azonban megígéri, hogy biztosítékot adnak minden olyan kár ellen, amely a
hibás munkából eredhet; mert ahogyan a csatornák javítására és tisztítására is engedélyt
adnak, úgy azt is meg kell mondani, hogy mások házaiban nem szabad kárt okozni.
15. A praetor ezután azt mondja: "Mindent vissza kell állítanod a korábbi állapotába, ahol a
közcsatornával bármit tettek vagy helyeztek el, ami által annak használatát zavarhatják.
Hasonlóképpen megtiltom, hogy a csatornával bármit is csináljanak, vagy beledobjanak".
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16. Ez a tilalom a közcsatornákra vonatkozik, és megtiltja, hogy bármit beledobjanak vagy
beletegyenek, ami károsan befolyásolhatja a használatukat.
2. Venuleius, Interdicts, I. könyv.
Bár a meglévő csatornák javítása, és nem újak építése szerepel ebben az interdictumban,
Labeo azt mondja, hogy ennek ellenére interdictumot kell adni annak megakadályozására,
hogy bárki erőszakot alkalmazzon egy másik ember ellen, aki csatornát épít, mert ugyanarról
a közjóléti kérdésről van szó; mivel a praetor interdictummal megtiltotta, hogy erőszakkal
akadályozzanak bárkit abban, hogy közterületen csatornát építsen. Ezt a véleményt Ofilius és
Trebatius is elfogadja. Labeo azt is mondja, hogy az interdictum értelmében bárkinek
beavatkozás nélkül meg kell engedni, hogy egy már megépített csatornát megtisztítson és
megjavítson; de a közutakért felelős tisztviselőnek engedélyt kell adnia egy új csatorna
építésére.

24. cím. Az erőszakkal vagy titokban vállalt munkákra vonatkozó
tilalomról
1. Vivianus, Az ediktumról, LXXI. könyv.
A prétor azt mondja: "Megparancsolom, hogy állítsd vissza a korábbi állapotba mindazt, amit
a szóban forgó vagyonnal erőszak alkalmazásával vagy titokban tettél, amint e célból eljárást
indítanak ellened".
(1) Ez a tilalom visszahelyeződik, és ennek révén kiküszöbölhető azoknak a csalása, akik
erőszakkal vagy titokban vállaltak valamit; és kötelesek a vagyontárgyat a korábbi állapotába
visszaállítani.
(2) Nem sokat számít, hogy a kérdéses félnek joga van-e a munka elvégzéséhez vagy sem;
mert még ha Be-nek van is joga, akkor is felelősségre vonható a tilalom alapján, mert
erőszakot alkalmazott vagy titokban cselekedett; mivel meg kell védenie a jogait, és nem
szabadna az övéit megkárosítani.
(3) Ezután felvetődik a kérdés, hogy bárki ellenvetheti-e az eltiltás ellen azt a kivételt, hogy az
alperes nem tett olyasmit, amihez nem szerzett jogot. A jobbik vélemény az, hogy nem
hivatkozhat ilyen kivételre, mert nem védheti magát jogilag kivétellel, ha erőszakot
alkalmazott vagy titokban cselekedett.
(4) Ez a tilalom csak azokra a munkákra vonatkozik, amelyeket a földön, erőszakkal vagy
titokban végeznek.
(5) Lássuk, mit jelent az erőszak alkalmazása, illetve a titkos cselekedet. Quintus Mucius azt
mondja, hogy bármit erőszak alkalmazásával elkövetettnek tekintünk, ha valaki azt azután
teszi, hogy megtiltották neki. Quintus Mucius meghatározása teljesnek tűnik számomra.
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(6) Pedius és Pomponius azt állítja, hogy ha valakit akár csak egy kis kő rávetésével is
eltiltanak egy munka folytatásától, akkor úgy tekintik, hogy erőszakot alkalmazott; és ez a mi
gyakorlatunk.
(7) Cascellius és Trebatius úgy gondolja, hogy ugyanez a szabály érvényesül, ha az illető a
munkát azután folytatja, hogy az értesítést tanúk jelenlétében kézbesítették neki, ami igaz is.
(8) Sőt, Aristo szerint az is erőszakot alkalmaz, aki tudván, hogy ellene fognak fordulni,
erőszakot alkalmaz, hogy elkerülje a tiltást.
(9) Hasonlóképpen, Labeo azt mondja, hogy ha valakinek megtiltom, hogy folytassa, és a
jelenlétemben abbahagyja, de utána folytatja a munkát, akkor úgy kell tekinteni, hogy
erőszakot alkalmazott, hacsak nem kapta meg a beleegyezésemet, vagy más jó oka van rá.
(10) Ha valakit a gyengeség akadályoz meg, vagy a sértéstől való félelem tart vissza, vagy
valaki, akinek a hatalmát az Ön javára gyakorolja, és ezen okok bármelyike miatt nem tiltja
meg Önnek, hogy folytassa, akkor nem tekinthető úgy, hogy erőszakot alkalmazott. Ezt Labeo
is megállapította.
(11) Azt is mondja, hogy ha valaki elrettent, amikor meg akar akadályozni a munkám
elvégzésében, például fegyverrel, anélkül, hogy én csalárd módon cselekednék, és emiatt nem
jön el, hogy megakadályozzon, akkor nem fogják úgy tekinteni, hogy erőszakot alkalmaztam.
2. Venuleius, Interdicts, II. könyv.
Hogy ne legyen másnak hatalmában az én állapotomat rontani, anélkül, hogy vétkes volnék.
3. Ulpianus, Az ediktumról, LXXI. könyv.
Ahhoz, hogy valakit megakadályozzanak az eljárásban, nem szükséges, hogy maga az illető
cselekedjen, mert jogilag úgy tekintik, hogy bárki akadályozta a másikat, akár a szolgája, akár
a megbízottja által. Ugyanez a szabály érvényesül, ha egy általam alkalmazott napszámos
megpróbálná megakadályozni őt. Nem lehet azt az ellenvetést sem felhozni, hogy a cselekvés
nem szokásosan egy szabad ember megbízásából történik; mert az akadályozás azt bizonyítja,
hogy ezt erőszak alkalmazásával érte el. És miért lenne ez figyelemre méltó, amikor én akkor
is jogosult leszek perelni, ha Ön a munkát titokban végezte, és ezért a keresetindítás jogát
inkább az Ön által elkövetett jogellenes cselekmény, mint más által szerzett jogtalan
cselekmény révén fogom megszerezni?
(1) Meg kell jegyezni, hogy nem szükséges, hogy az erőszakot folyamatosan gyakorolják;
miután ugyanis egyszer már kezdetben elkövetett erőszakot, azt tartósnak tekintik.
(2) Ha az engedélyt megadták, akkor kivételes intézkedés szükséges azzal szemben, aki él a
tilalommal.
(3) Sőt, ha nem csak én adnék engedélyt, hanem az én megbízottam, vagy a gyámság alatt álló
gyám, vagy a gondnokolt, az elmebeteg vagy a kiskorú gondnoka is megadja, akkor azt kell
mondani, hogy lesz alapja a kivételnek.
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(4) Nerva azt állítja, hogy nyilvánvaló, hogy nem lesz alapja a kivételnek, ha a kormányzó
vagy valamely város ügyeit intéző tisztviselő engedélyezi, hogy közterületen munkát
végezzenek; mert azt mondja, hogy bár a közterületek gondozását rábízhatták, mégsem adták
meg neki a jogot, hogy átruházza azokat. Ez csak akkor igaz, ha az önkormányzati jog nem
ruház nagyobb hatáskört a város ügyeit intéző köztisztviselőre. Ugyanezt a szabályt kell
alkalmazni akkor is, ha a jogot maga az uralkodó adta, vagy olyan személy, akit erre
felhatalmazott.
(5) Ha valaki kész megvédeni magát a bíróságon bizonyos személyekkel szemben, akik úgy
gondolják, hogy meg kell tiltani neki egy mű megépítését, nézzük meg, hogy vajon úgy
fogják-e tekinteni, hogy erőszak alkalmazásával állt el ettől. A jobbik vélemény az, hogy úgy
kell tekinteni, hogy megtette, ha felajánlja, hogy biztosítékot ad, és kész megvédeni a jogát.
Ezt Sabinus is megállapította.
(6) Ha pedig valaki hajlandó biztosítékot nyújtani az esetlegesen bekövetkező kár ellen, holott
csak emiatt tiltották meg neki, vagy azért, mert nem védekezett, vagy azért, mert nem nyújtott
biztosítékot a fenyegető kár ellen, akkor következésképpen azt kell mondani, hogy erőszak
alkalmazásával szüntette meg a munka folytatását.
(7) Cassius szerint titokban cselekszik az, aki eltitkolja ellenfele elől, amit tesz, és nem értesíti
őt, feltéve, hogy félt, vagy úgy gondolta, hogy jó oka van félni az ellenállástól.
(8) Aristo is úgy gondolja, hogy titokban cselekszik, amikor azzal a szándékkal, hogy elrejtse,
amit tesz, magával tartja azt a személyt, akiről úgy gondolja, hogy ellene fog állni, és azt
hiszi, vagy okkal feltételezi, hogy ellene fog állni annak, amire számít, hogy d.o.
4. Venuleius, Interdicts, II. könyv.
Servius azt mondja, hogy titokban cselekedett, még akkor is, ha azt hiszi, hogy nem fog vita
támadni azzal kapcsolatban, amit tesz; mert nem kell mindenki meggondolatlan véleményére
és ítéletére figyelni, különben a bolondok jobb helyzetben lennének, mint a bölcsek.
5. Ulpianus, Az ediktumról, LXX. könyv.
Aki a munkát más módon végzi el, mint ahogyan annak elvégzéséről értesítette, vagy
megtéveszti azt, akinek érdeke fűződött ahhoz, hogy a munkát ne végezzék el, vagy
szándékosan értesítést ad ellenfelének, amikor tudja, hogy nem tudja megakadályozni, vagy
olyan későn értesíti, hogy az nem tudja elhagyni a házát, hogy a munkába beavatkozzon, az
titokban jár el. Aristo szerint Labeo ezt a véleményt fogadta el.
(1) Ha valaki értesítést ad arról, hogy egy új építményt készül felállítani, nem mindig
tekinthető úgy, hogy titokban cselekedett, ha a munkát a bejelentés után végzi el; mert (Labeo
szerint) a bejelentésben mind a napot, mind az órát, valamint a munkavégzés helyét és jellegét
is fel kell tüntetni. Az értesítés nem lehet sem homályos, sem homályos, és nem korlátozhatja
az ellenfelet annyira, hogy ne tudjon megjelenni a megjelölt határidőn belül, hogy
megakadályozza a munka elvégzését.
(2) Ha nincs olyan személy, akinek az értesítést kézbesíteni lehetne, és a munkát elvégezni
szándékozó személy nem követett el csalást, akkor az értesítést az érdekelt fél barátainak vagy
megbízottjának, illetve házánál kell kézbesíteni.
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(3) Servius azonban nagyon helyesen mondja ki, hogy elegendő, ha az érdekelt nő férjét
értesíti a munkáról, vagy annak tudtával végzi el azt; bár az is elegendő, ha nem áll
szándékában eltitkolni előle.
(4) Azt is mondja, hogy ha valaki új művet kíván építeni egy önkormányzathoz tartozó
közterületen, elegendő, ha a város ügyeit intéző tisztviselőnek értesítést küld.
(5) Ha valaki azt hiszi, hogy egy bizonyos földterület az önöké, miközben valójában az
enyém, és új munkára vállalkozik azzal a szándékkal, hogy elrejtse azt önök elől, de nem
előlem, akkor a tilalom az én javamra fog szólni.
(6) Azt is mondja, hogy ha valaki új művet vállal azzal a szándékkal, hogy eltitkolja azt a
szolgám vagy megbízóm elől, akkor jogosult leszek a tilalomra.
(7) Ha valaki, aki nem értesítette, hogy új munkába kezd, de maga is értesítést kapott, hogy ne
kezdjen bele, és mégis megteszi, azt hiszem, a jobb vélemény az lesz, hogy erőszakot
alkalmazott.
(8) Ezeket a szavakat, "amit erőszakkal vagy titokban tettek", Mucius szerint úgy kell érteni,
hogy azt kell érteni, amit te magad vagy bárki a népedből tett, vagy amit a parancsodra tettek.
(9) Labeo azonban úgy véli, hogy e szavak nagyobb számú személyt foglalnak magukban;
mivel először is a Mucius által felsorolt személyek örökösei tartoznak ide.
(10) Azt is mondja, hogy ez a tilalom más felek képviseletében az ügynök, a gyám, a
gondnok, a kurátor, valamint az önkormányzat vagy a szindikátus ellen is alkalmazható.
(11) Ha rabszolgám új munkára vállalkozik, nem lehet emiatt ellenem pert indítani, hanem
szükséges, hogy azt vagy az én nevemben, vagy a saját nevében végezze; mert ha a
rabszolgádat napszámosként alkalmazom, és az én nevemben kezd bármilyen munkába, akkor
ezen tilalom alapján nem ellened, hanem ellenem lehet pert indítani, akinek a megbízásából
vagy nevében a munkát a rabszolgád végezte.
(12) Hasonlóképpen, ha az ilyen munkát bárkinek a megbízásából végzik, ez a kereset nem
ellene, hanem az ellen a személy ellen irányul, akinek a nevében a megbízást adták. Ha
ugyanis egy megbízott, egy gyám, egy gondnok, egy kurátor vagy egy község duumvirja, aki
annak vagy azoknak a nevében jár el, akiknek az ügyeit intézi, elrendeli a munka elvégzését,
akkor a pert az ellen kell indítani, akinek a nevében ezt megtették, és nem az ellen, aki
elrendelte. Ha utasítom Önt, hogy rendeljen el munkát, és Ön engedelmeskedik nekem, a pert
Ön ellen kell indítani, és nem ellenem.
(13) Mivel a tilalom a következőképpen van megfogalmazva: "amit erőszakkal vagy titokban
tettek", és nem "amit erőszakkal vagy titokban tettetek", Labeo úgy véli, hogy az más
személyekre is kiterjed, mint akiket fentebb említettünk.
(14) Gyakorlatunk szerint a Quod m aut clam tilalom értelmében felelősséggel tartozom,
függetlenül attól, hogy új munkát végeztem-e, vagy elrendeltem-e annak elvégzését.
6. Paulus, Az ediktumról, LXXVII. könyv.
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Ha én utasítom önöket egy új mű megépítésére, és önök másnak adnak megbízást, hogy
végezze el azt, nem lehet úgy tekinteni, hogy az én parancsomra készült; ezért önök és a
másik fél is felelősek lesznek. Lássuk, hogy én is felelős leszek-e. A jobbik vélemény az,
hogy én leszek az, mivel én utasítottam mást, hogy kezdje el a munkát. De ha e három közül
bármelyik jóváteszi a kárt, a másik kettő felmentést kap.
7. Ulpianus, Az ediktumról, LXXI. könyv.
Ha más személy az engedélyem nélkül építi fel az új művet, csak annyiban leszek felelős,
hogy engedélyezem a mű lebontását.
(1) Neratius azt is mondja, hogy ha valakinek a rabszolgája erőszakkal vagy titokban új művet
épít, az interdictum értelmében köteles lesz saját költségén mindent a korábbi állapotába
visszaállítani, vagy ezt megengedni, és a rabszolgát jóvátételül átadni. Azt állítja, hogy
nyilvánvaló, hogy ha az interdictumot a rabszolga halála vagy elidegenítése után alkalmazzák,
a gazdája csak arra lesz köteles, hogy engedélyezze a mű lebontását, hogy a vásárlót az
interdictum alapján be lehessen perelni a költségek megfizetésére vagy a rabszolga
jóvátételként történő átadására; de mentesül a felelősség alól, ha az új mű tulajdonosa saját
költségén mindent helyreállít, vagy ha ítéletet hoznak ellene, mert nem tette ezt. Ha viszont a
rabszolga gazdája vagy mindent helyreállít a korábbi állapotában, vagy az elszenvedett kár
összegének megfelelő ítéletet hoz ellene, ugyanez a szabály érvényesül. Ha azonban csak
jóvátétel címén hagyta el a rabszolgát, az interdictumot az új mű tulajdonosa ellen lehet
helyesen alkalmazni.
(2) Julianus azt mondja, hogy aki a felszólítás visszavonása előtt, és a tilalom megszegésével
új művet épít, két tilalom alapján felel, az egyik az új műre vonatkozó felszólításon alapul, a
másik pedig az erőszak alkalmazásán vagy titkos tevékenységen. Ha a felszólítás
visszavonása megtörtént, az alperes nem tekinthető úgy, hogy erőszakkal vagy titokban
cselekedett, még akkor sem, ha a tilalom továbbra is fennáll; mert annak, aki biztosítékot
adott, engedélyezni kell az építkezést, mert ezáltal birtokossá válik, és nem tekinthető úgy,
hogy titokban cselekedett volna sem a felszólítás visszavonása előtt, sem a felszólítás
visszavonása után, mivel az új műre vonatkozó felszólítás kézbesítője nem tekinthető úgy,
hogy eltitkolta volna magát, vagy hogy figyelmeztetést kapott volna, mielőtt bármilyen vitát
okozott volna.
(3) Julianus nagyon helyesen teszi fel a kérdést, hogy vajon nem lehet-e ez ellen a tilalom
ellen kivételt tenni: "Nem erőszak alkalmazásával vagy titokban végeztétek-e ezt a munkát?"
Például, ha én a Quod vi aut clam interdictumot használom ellened; ellenem szegülhetsz-e a
következő kivétellel: "Nem erőszakkal vagy titokban végezted-e ezt a munkát?". Julianus azt
mondja, hogy tökéletesen jogos, hogy ez a kivétel megadható; mert azt állítja, hogy ha te
erőszakkal vagy titokban építesz valamit, én pedig erőszakkal vagy titokban lebontom, és te
ezt az interdictumot alkalmazod ellenem, akkor jogosult leszek a kivétel előnyére. Ehhez az
eljáráshoz azonban nem szabad folyamodni, hacsak nem áll fenn jó és elégséges ok; ellenkező
esetben mindent a bíró bölcsességére kell bízni.
(4) Gallus kételkedik abban, hogy nem lehet-e még egy másik kivételt is tenni; például ha a
tűz terjedésének megakadályozása céljából lerombolom a szomszédom házát, és ellenem
eljárást indítanak a Quod vi aut clam tilalom alapján, vagy a jogtalan kár megtérítése
érdekében. Gallus bizonytalan abban, hogy a kivételt, "ha ezt nem a tűz terjedésének
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megakadályozása érdekében tetted", alkalmazni kell-e. Servius azt mondja, hogy ha egy
elöljáró utasított erre, akkor a kivételt meg kell adni, de egy magánszemélynek nem szabad
megengedni, hogy lebontsa a házat. Ha azonban valamelyik cselekményt erőszakkal vagy
titokban követték el, és a tűz nem terjedt el addig a pontig, akkor az egyszerű kártérítés
összegét meg kell becsülni, de ha mégis elérte azt a pontot, akkor az illető felet mentesíteni
kell a felelősség alól. Kijelenti, hogy a következtetés ugyanez lenne, ha a cselekményt a
jövőbeli kár megelőzése érdekében követték volna el, mivel, mivel mindkét ház elpusztult,
úgy tűnik, hogy nem történt sérülés vagy kár. Ha azonban ezt akkor tenné, amikor még nem
volt tűz, és a tűz később kitörne, ugyanez a szabály nem lenne alkalmazható; mert, mint
Labeo mondja, a kárbecslést nem a korábbi eseményre való hivatkozással, hanem az ingatlan
jelenlegi állapota szerint kell elvégezni.
(5) A fentiekben megjegyeztük, hogy bár a tilalom feltételei széles körben alkalmazandók, az
eljárás mégis csak a földterületen végzett munkára vonatkozik. Ennélfogva az, aki a terményt
elviszi, nem felelős a Quod vi aut clam tilalom értelmében, mivel nem végez új munkát a
földön. Az azonban, aki fákat vág ki, vagy nádat vagy fűzfát vág, felelősséggel tartozik; mivel
bizonyos mértékig a földre teszi rá a kezét, és károsítja a talajt. Ugyanez a szabály vonatkozik
a szőlő kivágására is. Azt azonban, aki a termést eltávolítja, lopás miatt kell perelni. Ezért, ha
valaki új művet épít a földön, akkor lesz alapja a tilalomnak. Mindaz, amit a fákkal tesznek,
úgy értelmezzük, hogy a talajra vonatkozik, de nem vonatkozik arra, amit a fák termésével
kapcsolatban tesznek.
(6) Ha valaki trágyakupacot szór egy olyan földre, amelynek a földje már gazdag, akkor a
Quod vi aut clam tilalom alapján eljárást lehet indítani ellene. Ez helyénvaló, mert a talaj
megromlott.
(7) Egyértelmű, hogy ha a föld megművelése céljából bármi újat építenek, a Quod vi aut clam
tilalom nem alkalmazható, ha a föld állapotát javítják, még akkor sem, ha azt erőszakkal vagy
titokban építették, miután a tiltó értesítést kézbesítették.
(8) Még egyszer: ha egy árokat ásol egy közterületi erdőben, és az ökröm beleesik, eljárhatok
ellened a tilalom alapján, mert ezt egy közterületen tetted.
(9) Ha valaki lebont egy házat, kétségtelenül felelősségre vonható a tilalom alapján, még
akkor is, ha nem tette a földdel egy szintbe.
(10) Ezért, ha eltávolítja a cserepeket egy épületről, akkor a jobb vélemény szerint a tilalom
alá esik.
8. Venuleius, Interdicts, II. könyv.
Az ilyen jellegű dolgok eredete ugyanis a talajból származik. Ráadásul a cserepek nem
önmagukban, hanem csak az egész épülettel együtt birtokolnak, és az sem mindegy, hogy
hozzá vannak-e erősítve, vagy csak rá vannak-e helyezve.
9. Ulpianus, Az ediktumról, LXXI. könyv.
Ha valaki ágakat távolít el a fákról, akkor is megengedjük, hogy ezt a tilalmat alkalmazzák.
Ami a cserepek épületről való eltávolítását illeti, ha azok nem az épületre kerülnek, hanem
attól elkülönítve vannak, akkor ez a tilalom nem alkalmazható.
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(1) Ha azonban egy zárat, egy kulcsot, egy padot vagy egy szekrényt visznek el, nem lehet
eljárást indítani a Quod vi aut clam tilalom alapján.
(2) De ha valaki letép valamit, ami egy házhoz van erősítve, például egy szobrot vagy bármi
mást, az a Quod vi aut clam tilalom értelmében felelősségre vonható.
(3) Ha valaki erőszakkal vagy titokban műveli meg a földet, vagy árkot ás rajta, e tilalom
értelmében felelősségre vonható. Ha egy szalmakupacot eléget, vagy úgy szórja szét, hogy azt
nem lehet a föld javára felhasználni, akkor nem lesz alapja az eltiltásnak.
10. Venuleius, Interdicts, II. könyv.
Ennek az az oka, hogy a szalmakupac nem a talajhoz van rögzítve, hanem az támasztja meg,
az épületek viszont a talajhoz vannak rögzítve.
(11) Ulpianus, Az ediktumról, LXXI. könyv.
Labeo azt mondja, hogy aki valamit a szomszédja kútjába önt, hogy ezzel elrontja a vizet, az a
Quod vi aut clam tilalom alapján felel, mert az élő vizet a föld részének tekintik, és ez olyan,
mintha új művet épített volna a vízbe.
1. Ha valaki akár erőszakkal, akár titokban eltávolít egy városban közterületen felállított
szobrot, felmerült a kérdés, hogy felelősségre vonható-e a tilalom értelmében. Cassiusnak
fennmaradt egy olyan véleménye, amely szerint az, akinek szobrát egy városban nyilvános
helyen állították fel, élhet ezzel a tilalommal, mivel érdeke, hogy a szobrot ne távolítsák el.
Ezenkívül a városi hatóságok is indíthatnak lopási pert, azzal az indokkal, hogy a tulajdon,
miután közkinccsé vált, az övék. Ha azonban a szobor leesik, ők maguk is eltávolíthatják azt.
Ez a vélemény helyes.
2. Ha valaki eltávolít egy szobrot egy emlékműről, az a személy, akit a síremlék joga illet,
indíthat-e eljárást a tilalom alapján? Megállapítást nyert, hogy az ilyen esetekben az
interdictumnak alapja lesz, és valóban azt kell mondanunk, hogy ha egy síremléken díszítés
céljából bármit elhelyeztek, az a síremlék részének tekintendő. Ez a szabály akkor is
alkalmazandó, ha a fél egy ajtót letép vagy betör.
3. Ha valaki bemegy a szőlőmbe, és eltávolítja a szőlőtőkéim támasztékát, az e tilalom alapján
felelősségre vonható.
4. Ahol a praetor azt mondja, hogy "ami erőszakkal vagy titokban történik", nézzük meg,
hogy milyen időt kell figyelembe venni, és hogy a múltra vagy a jelenre vonatkozik-e. Ezt a
pontot Julianus megmagyarázza, mert azt mondja, hogy ebben az interdictumban a jelen időt
kell értenünk. Ha azonban valamilyen kár keletkezett, és a gazda vagy az, akinek a földjén a
kár keletkezett, saját költségén megszünteti a kár okát, akkor jobb azt a véleményt elfogadni,
amelyet Julianus vall, nevezetesen, hogy a kárt meg kell javítani, és a költségeket meg kell
téríteni.
5. Ez a tilalom mindenre kiterjed, ami erőszakkal vagy titokban történt. De néha előfordul,
hogy ugyanazt a munkát részben erőszakkal, részben pedig titokban végezted el; például, bár
megtiltottam neked, hogy folytasd, mégis leraktad egy épület alapját, és később, miután
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megegyeztünk, hogy nem fejezed be, mégis befejezted, távollétemben és tudtom nélkül; vagy
másrészt, miután titokban leraktad az alapot, ellenkezésem ellenére befejezted az épületet. Ez
a mi gyakorlatunk; mert a tilalom elegendő, ha a munkát erőszakkal és titokban végezték el.
6. Ha az új művet egy gyám vagy gondnok utasítására építették, mivel az a megállapítás (és
Cassius szerint), hogy egy gyámolt vagy egy elmebeteg személy nem felelős gyámja vagy
gondnoka csalása miatt, az eredmény az lesz, hogy a méltányossági kereset vagy a
rendelkezésre álló tilalom maga a gyám vagy gondnok ellen irányul. Nyilvánvaló azonban,
hogy a gyámolt és az elmebeteg személy a bontás engedélyezésének mértékéig, valamint a
noxuális kereset tekintetében is felelős lesz.
7. Felmenthető-e az a rabszolga, aki egy új művet készített egy gyám vagy egy gondnok
utasításának engedelmeskedve? Hiszen a rabszolgák általában akkor kapnak bocsánatot, ha a
gazdájuknak vagy a helyüket elfoglalóknak engedelmeskednek olyan cselekmények
elvégzésében, amelyek nem rendelkeznek a bűncselekmények vagy súlyos kihágások
szörnyűségével. Ebben az esetben ezt el kell ismerni.
8. Ha a földet egy új mű erőszakos vagy titkos építése után adják el, nézzük meg, hogy az
eladó mégis élhet-e ezzel a tilalommal. Egyes hatóságok véleménye szerint az interdict az
eladó javára áll fenn, még akkor is, ha az adásvétel nem jött létre, és a vevőnek az adásvételi
perben semmit sem fizettek az adásvétel előtt épített műért; ugyanis elegendő, ha az eladó
emiatt a földet alacsonyabb áron adta el. Ugyanezt a szabályt kell alkalmazni akkor is, ha nem
alacsonyabb áron adta el.
9. Egyértelmű azonban, hogy ha az új művet a telek eladása után építették, még ha az eladó
maga ellen indítottak is eljárást a tilalom alapján, amiért az átadás még nem történt meg,
akkor is felel a vevővel szemben a vételi perben; mivel minden előnynek és hátránynak az
utóbbi javára vagy hátrányára kell lennie.
10. Ha a földet azzal a feltétellel adták el, hogy magasabb ár elérése esetén visszaadják, ki
jogosult a tilalomra? Julianus azt mondja, hogy az interdictum Quod vi aut clam annak javára
fog szólni, akinek érdekében állt, hogy a mű ne épüljön meg. Ha ugyanis a földet ilyen feltétel
mellett adják el, minden előny és hátrány a vevőt illeti meg vagy viseli el; és ez vonatkozik
mindarra, ami az adásvétel feltételei szerint a tulajdon átruházása előtt történt. Ha tehát
bármilyen új művet erőszakkal vagy titokban építettek, bár az eladó állapota javulhatott, a
vevő jogosult lesz a rendelkezésre álló tilalomra, de kénytelen lesz az adásvételi cselekmény
alapján szerzett keresetjogot, valamint minden egyéb, időközben szerzett hasznot átengedni.
11. Aristo azonban azt mondja, hogy az értesítést még annak is kézbesíteni kell, aki nem
birtokolja, mert azt állítja, hogy ha valaki elad nekem egy földterületet, amelyet még nem
adott át, és egy szomszéd, aki új művet akar építeni, tudván, hogy megvettem a földet, és azon
lakom, értesítene engem, akkor a továbbiakban biztonságban lesz, ami az új mű titkos
építésével kapcsolatos bármilyen gyanút illeti; ami valójában igaz is.
12. Abban az esetben, ha egy földterület eladására azzal a feltétellel kerül sor, hogy az nem
lesz hatályos, ha egy bizonyos időn belül jobb árat lehet elérni, és a földet bizonytalan
jogcímen adják át a vevőnek, úgy gondolom, hogy a vevő élhet a Quod vi aut clam. Ha
azonban az átadás még nem történt meg, vagy ha bizonytalan jogcím alatt történt, nem
hiszem, hogy kétséges lehet, hogy az eladónak joga van az interdictumhoz, mert az az ő
javára fog szólni, még akkor is, ha a tulajdon nem az ő kockázatára történik. Az sem sokat
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számít, ha az a vevő kockázatára van, mivel közvetlenül az adásvételi szerződés megkötése
után a tulajdon a vevő kockázatára van, és mindazonáltal, mielőtt az átadás megtörtént volna,
senki sem fogja azt állítani, hogy jogosult lenne az interdictumra. Mégis, ha bizonytalanul van
birtokában, nézzük meg, hogy élhet-e az interdictummal, mert az érdeke megvan, függetlenül
attól, hogy milyen jogcímen birtokolja. Ezért, még ha bérelte is az ingatlant, sokkal inkább
indokolt, hogy jogosult legyen rá; mert kétségtelen, hogy a bérlő az interdictum révén eljárást
indíthat. Ha az eladó állapota azelőtt javulna, hogy a művet erőszakkal vagy titokban építették
volna, Julianusnak nem fér kétség ahhoz, hogy az interdictum az eladó javára fog szólni, mert
a Cassius és Julianus közötti nézeteltérés egy időközben megkezdett új műre vonatkozik, és
nem vonatkozik egy később megkezdettre.
13. Ha egy földterületet azzal a feltétellel adtak el, hogy ha a vevő nem elégedett vele, az
adásvétel semmis, akkor könnyebben megállapíthatjuk, hogy a vevő jogosult lesz a tilalomra,
feltéve, hogy birtokában van. Ha az adásvétel érvénytelenítésének kérdését egy harmadik
félnek döntőbíráskodásra utalják, ugyanezt a szabályt kell alkalmazni. Ugyanez a helyzet
akkor is, ha azzal a feltétellel adják el, hogy ha valamilyen esemény bekövetkezik, a földet
nem eladottnak kell tekinteni. Ugyanezt a szabályt kell alkalmazni, ha az adásvételt azzal a
kikötéssel kötötték, hogy az érvénytelen lesz, ha a feltételeket meghatározott időn belül nem
tartják be.
14. Julianus azt is mondja, hogy ez a tilalom nemcsak a föld tulajdonosának javára szól,
hanem azok javára is, akiknek nem áll érdekében, hogy az új művet megépítsék.
12. Venuleius, Interdicts, II. könyv.
Bár a bérlő és a haszonélvező a terményre vonatkozóan jogosult e tilalom előnyeire, a
tulajdonos is jogosult rá, ha további érdekeltséggel rendelkezik.
13. Ulpianus, Az ediktumról, LXXI. könyv.
Végül, ha a telken, amelynek haszonélvezete Titiusé, fák vannak, és azokat egy idegen vagy a
tulajdonos kivágja, Titius mindkettőjük ellen eljárást indíthat az aquiliai törvény és a Quod vi
aut clam. interdictum alapján.
1. Labeo azt mondja, hogy ha az új művet a fiad ellenkezése ellenére építik, akkor ugyanúgy
jogosult leszel az interdictumra, mintha az ellenkezést te magad tetted volna; és a fiad is
jogosult lesz rá, mindazonáltal.
2. Azt is mondja, hogy senki sem tekinthető úgy, hogy az apai felügyelet alatt álló fiú ellen
titokban épített volna művet, ha a föld az ő peculiumának részét képezi; mert ha tudta, hogy
apai felügyelet alatt áll, nem tekinthető úgy, hogy a művet azzal a szándékkal végezte volna,
hogy eltitkolja előle, mivel tudja, hogy nem indíthat ellene pert.
3. Ha egy földterület két társtulajdonosa közül az egyik kivágja a fákat, a másik perelhet
ellene e tilalom alapján, mivel az bármely, az ingatlanban érdekelt személy javára szól.
4. Servius még tágabban fogalmazza meg, hogy ha engedélyt adsz nekem arra, hogy a
földeden fákat vágjak ki, és aztán valaki más erőszakkal vagy titokban kivágja azokat, akkor
én jogosult leszek erre a tilalomra, mert én vagyok az érdekelt fél. Még könnyebb ezt
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elismerni, ha én vásároltam tőled, vagy más szerződéssel szereztem tőled engedélyt a fák
kivágására.
5. Ha egy új művet erőszakkal vagy titokban építettek egy olyan földön, amely akkoriban
senkihez sem tartozott, és a tulajdonjog utóbb valamelyik személyre szállt, felmerül a kérdés,
hogy van-e alapja az interdictumnak; mint például, ha egy örökösödési jog megüresedett, és
Titius utóbb belépett a birtokra, jogosult-e az interdictumra? Vivianus gyakran hangoztatta,
hogy ez az interdictum az örökös javára fog szólni, mivel a munkát azelőtt végezték el, hogy
ő elfogadta volna a birtokot. Labeo szerint mindegy, hogy a kérdéses fél nem tudta-e, ki lesz
az örökös, mert könnyen élhet ezzel az ürüggyel, még a hagyaték elfogadása után is. Azt is
mondja, hogy nem lehet kifogást emelni azért, mert abban az időben nem volt tulajdonosa a
földnek, mert egy temetkezési helynek nincs tulajdonosa, és ha bármilyen új művet" építenek
rajta, akkor a Quod m aut clam interdictum révén eljárást indíthatok. A korábban
elmondottakhoz hozzá kell tenni azt is, hogy a tulajdonjog helyébe az öröklés lép. Nagyon
helyesen megállapítható, hogy az interdiktum az örökös és más jogutódok javára áll fenn, ha a
művet erőszakkal vagy titokban építették, mielőtt vagy miután a hagyatékba beléptek.
6. Ha a bérlőm az én beleegyezésemmel épít egy új művet, vagy én utólagosan jóváhagyom a
cselekedetét, az ugyanolyan, mintha az én megbízottam építette volna. Ebben az esetben
megállapítást nyer, hogy én leszek a felelős, függetlenül attól, hogy ő a beleegyezésemmel
cselekedett, vagy én erősítettem meg, amit tett.
7. Julianus szerint, ha egy bérlő kivág egy fát, amelynek tulajdonjoga vitatott, vagy bármi
mást tesz, és ezt a tulajdonos utasítására tette, mindkét fél felelős, nemcsak a fa kivágásának
engedélyezéséért, hanem a korábbi állapot helyreállításának minden költségének
megfizetéséért is. Ha azonban a tulajdonos nem rendelte el a munkát, a bérlő felel a fa
kivágásának engedélyezéséért és a költségek megfizetéséért; a tulajdonos pedig csak a fa
eltávolításának engedélyezésére lesz köteles.
14. Julianus, Digest, LXVIII. könyv.
Ha ugyanis a rabszolgám a tudtom nélkül új művet épít, és én ezt követően eladom vagy
kiváltom őt, csak azért lehet ellenem eljárást indítani, hogy kényszerítsenek arra, hogy
engedjem a mű lebontását. A felperes azonban eljárhat a rabszolga vevője ellen, és
kényszerítheti őt, hogy jóvátétel címén adja át őt, vagy fizesse meg a tulajdon eredeti
állapotának helyreállításával járó költségeket. Ezt a keresetet maga a rabszolga ellen is
megindíthatja, miután manumálták.
15. Ulpianus, Az ediktumról, LXXI. könyv.
Ez az eltiltás mindig alkalmazható azzal szemben, aki új mű birtokában van. Ha tehát valaki a
tudtom és beleegyezésem nélkül új művet épített a földemen, akkor van alapja az eltiltásnak.
1. Ha földedet földmunka céljára bérbe adtad, és a bérlő a kivett köveket a szomszéd földjére
dobja, Labeo azt mondja, hogy a Quod vi aut clam tilalom értelmében nem vagy felelős,
hacsak nem az utasításodra történt. Én azonban úgy gondolom, hogy a bérlő felel, de a
bérbeadó nem, hacsak nem olyan mértékben, hogy kénytelen engedélyezni a kövek
eltávolítását, és engedményezni az őt megillető esetleges kereseti jogot; ellenkező esetben
nem vonható felelősségre.
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2. Labeo azt mondja, hogy ha az én parancsomra földet halmoztak fel egy más tulajdonában
lévő temetkezési helyre, akkor a Quod vi aut clam tilalom alapján eljárás indítható ellenem; és
ha ez több személy közös beleegyezésével történt, akkor eljárás indítható bármelyikük ellen,
vagy mindegyikük ellen külön-külön; mert egy olyan vállalkozás, amelyben több személy is
részt vesz, mindegyiküket külön-külön teljes mértékben felelőssé teszi. Ha azonban egyesek
közülük saját felelősségükre jártak el, a pert valamennyiük ellen, azaz a teljes összeg ellen
kell indítani. Ha tehát egyiküket beperelik, az nem mentesíti a többieket, és még ha csak egy
ellen születik is ítélet, az eredmény ugyanaz lesz; míg az előbbi esetben, ha egyet perelnek be,
a többiek mentesülnek. Ezen túlmenően a kereset alapján oh a sírbolt megsértése is
megindítható.
3. Ez a tilalom az örökös és más jogutódok ellen szól, a kezükbe jutott összegre, de egy év
elteltével már nem.
4. Az év attól az időponttól kezdődik, amikor a munka befejeződött, vagy a munka megszűnt,
még ha nem is fejeződött be. Ellenkező esetben, ha az évet a munka megkezdésének napjától
számítanák, akkor több pert kellene indítani azok ellen, akik késleltették a befejezést.
5. Ha azonban a hely, ahol a munkát végezték, nem volt könnyen hozzáférhető (például ha
erőszakkal, vagy titokban, egy temetkezési helyen, vagy más félreeső helyen, vagy a föld
alatt, vagy víz alatt, vagy csatornában végezték), a tilalom az új munkára való hivatkozással
még egy év elteltével is fennáll, ha megfelelő okot mutatnak ki. Ha ugyanis a megfelelő okot
bizonyítják, nem lehet hivatkozni az egy év elteltére alapított kivételre, vagyis arra, hogy a
tudatlanságra jó és elégséges okot állapítottak meg.
6. Ha valaki, aki "az állam számára üzleti ügyben távol van, amikor visszatér, élni kíván a
Quod vi aut clam interdictummal, a jobb vélemény az, hogy nem zárható ki ebből az egy év
elteltére hivatkozva, hanem a visszatérése után egy évvel jogosult lesz rá. Ha ugyanis egy
huszonöt év alatti kiskorú közügyek miatt távol van, és távolléte alatt nagykorúvá válik, az
évet a visszatérésétől számítják, nem pedig attól a naptól, amikor a huszonötödik életévét
betöltötte. Ezt az isteni Pius egy rezcriptumban mondta ki, és az őt követő összes többi
császár is megerősítette.
7. A jelen tilalmi eljárás során az ítélet összege a felperesnek az új mű megépítésének
elmaradásához fűződő érdekén alapul. A bíró kötelessége dönteni arról, hogy az ingatlant úgy
kell helyreállítani, hogy a felperes állapota ugyanolyan legyen, mint amilyen akkor lett volna,
ha az új munkálatokat, amelyek miatt a keresetet benyújtották, sem erőszakkal, sem titokban
nem végezték volna el.
8. Ezért néha figyelembe kell venni a tulajdonjogot, például amikor a szolgalmi jog elveszik,
vagy a haszonélvezeti jog megszűnik a megkezdett új munkálatok miatt, ami nemcsak az
építés közben, hanem a bontáskor is megtörténhet, amikor a szolgalmi jog, a haszonélvezet
vagy maga az ingatlan állapota romlik.
9. A felperes érdekeltségét azonban a bíróságon tett esküjével kell megállapítani, vagy ha ez
nem lehetséges, akkor a bírónak kell megállapítania.
10. Ha valaki csalással elkerülte az ingatlan korábbi állapotának helyreállítását, akkor úgy kell
tekinteni, hogy erre jogosult.
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11. Ebben a tilalomban az alperes gondatlanságát is figyelembe kell venni, és ezt a bíró
bölcsessége szerint kell megbecsülni.
12. Mivel ez az eltiltás a felperesnek arra az érdekére vonatkozik, hogy ne épüljön új mű, ha
érdekének értékét valamilyen más kereset útján szerezte meg, az eredmény az lesz, hogy az
eltiltás alkalmazásával semmi mást nem szerezhet.
16. Paulus, Az ediktumról, LXVII. könyv.
Ez az eltiltás azok javára is érvényesül, akik nem rendelkeznek az ingatlannal, feltéve, hogy
érdekük fűződik hozzá.
1. Ha valaki erőszakkal vagy titokban kivágja azokat a fákat, amelyek nem teremnek
gyümölcsöt, mint például a ciprusok, a tilalom csak a tulajdonos javára szól. Ha azonban az
ilyen fák valamilyen örömet okoznak, akkor azt lehet mondani, hogy a haszonélvezőnek is
van érdeke emiatt, és jogosult lesz az interdictumra.
2. Röviden, ha valaki erőszakkal vagy titokban épített egy művet, és birtokában van, akkor
engedélyeznie kell az építmény eltávolítását, és meg kell fizetnie az eltávolítás költségeit; ha
azonban nem birtokában van az, aki a művet építette, akkor meg kell fizetnie az eltávolítás
költségeit; ha birtokában van, de nem ő építette a művet, akkor csak az eltávolítását kell
engedélyeznie.
17. Ugyanő, Az ediktumról, LXIX. könyv.
A Quod vi aut clam tilalmat szinte bárki, sőt még a bérlő is megszerezheti a tulajdonos
számára.
18. Celsus, Digest, XXV. könyv.
Ha valaki kivágja a fát, mielőtt az éretté válna, a Quod vi aut clam tilalom értelmében
felelősségre vonható. Hasonlóképpen, ha a fát az érettség után vágja ki, és a tulajdonosnak
nem keletkezik kára, akkor semminemű felelősséggel nem tartozik.
1. Nagyon helyesen állapították meg, hogy ha Ön kérvényezi a bírótól, hogy kötelezze
ellenfelét a bíróságon való megjelenésre, hogy megakadályozza, hogy felszólítsa Önt, hogy ne
építsen új művet, akkor Önt titkos cselekménynek fogják tekinteni, ha időközben folytatja a
munkát.
19. Ulpianus, Az ediktumról, LVII. könyv.
Sabinus azt mondja, hogy az apai felügyelet alatt álló fiú, aki bérlő, jogosult a Quod vi aut
clam tilalomra bárkivel szemben, aki fákat gyújt fel.
(20) Paulus, Sabinusról, XIII. könyv.
Erőszakos cselekedetnek minősül, aki folytatja az építkezést, miután megtiltották neki;
például azzal, hogy elriasztja ellenfelét attól, hogy értesítse őt, vagy azzal, hogy bezárja előtte
az ajtót.
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1. Az embert úgy is értelmezik, hogy bármilyen cselekedet megakadályozza; azaz, ha valaki
ellene beszél, vagy kezet emel ellene, vagy követ dob az építményre azzal a szándékkal, hogy
megtiltja neki, hogy továbbhaladjon.
2. Sőt, akit eltiltottak az eljárástól, addig cselekszik erőszakkal, amíg az ügyek ugyanabban az
állapotban maradnak; ha ugyanis ezt követően megegyezik ellenfelével, megszűnik az erőszak
alkalmazása.
3. Hasonlóképpen, ha a megtiltott munkát az örökös vagy valaki, aki tőle vásárolta meg az
ingatlant, anélkül, hogy a tényekről tudott volna, folytatja, Pomponius szerint úgy kell
tekinteni, hogy nem tartozik az eltiltás hatálya alá.
4. Minden új munka, amelyet hajón vagy más ingóságon végeznek, még akkor sem tartozik e
tilalom hatálya alá, ha az a hajó méreteit növeli.
5. Függetlenül attól, hogy a művet magán- vagy nyilvános helyen, illetve szent vagy vallásos
helyen építik, a tilalom érvényesül.
21. Pomponius, Sabinusról, XXIX. könyv.
Ha egy új mű eltávolítását a jelen tilalom alapján megkeresett bíró elrendeli, és bárki más
erőszakkal vagy titokban eltávolítja azt, az a fél, aki ellen az ítéletet hozták, mindazonáltal
minden körülmények között kötelezhető arra, hogy a korábbi állapotot helyreállítsa.
(1) Ha megparancsolom a szolgámnak, hogy új művet építsen, és nem merül fel bennem a
titkos tevékenység gyanúja, de a szolgám azt hiszi, hogy az ellenfelem ellene fog fordulni, ha
erről tudomást szerez; felelős leszek-e érte? Nem hiszem, hogy az lesz, mert engem személy
szerint csak figyelembe kell venni.
(2) Egy új mű építésénél figyelembe kell venni a földet és a levegőt is, amelyre hatással lehet.
(3) Ha valaki egy új mű építése miatt elveszíti a földjéhez fűződő jogát, azt a tilalomnak kell
orvosolnia.
22. Venuleius, Interdicts, II. könyv.
Ha átvontad és elültetted valamelyik szőlőm egy hajtását a földeden, és az gyökeret ereszt,
akkor egy évig jogosult leszek a Quod vi aut clam tilalomra. Ha azonban ez az egy év letelik,
többé nem lesz jogom a keresethez; mert még a földemen maradt gyökerek is a tiéddé válnak,
mert járulékosak.
1. Ha valaki erőszakkal vagy titokban műveli a földet, úgy gondolom, hogy e tilalom alapján
ugyanúgy felelősségre vonható, mintha árkot ásott volna; mert e tilalom alkalmazása nem a
munka fajtáján alapul, hanem a földön végzett munka minden fajtájára.
2. Ha Ön egy táblát erősít az ajtómra, és mielőtt értesítést kézbesítenék Önnek, én eltávolítom,
és ezután a Quod vi aut clam tilalom alapján eljárást indítunk egymás ellen, és Ön nem hagy
fel azzal, hogy lehetővé tegye a felmentésemet, akkor az én érdekem mértékéig ítéletet kell
hozni Ön ellen, amiért nem állította vissza a tulajdont a korábbi állapotába; vagy pedig arra a
tényre hivatkozhatok, hogy Ön erőszakkal, titokban vagy bizonytalan jogcímen járt el.

2261

3. Ha trágyát szórsz a telkemre, miután én ezt megtiltottam neked, Trebatius azt mondja, hogy
a Quod vi aut clam tilalom alapján felelősségre vonható leszel, még akkor is, ha nem okozol
nekem kárt, és nem változtatod meg a földem küllemét. Labeo ellenkező véleményen van,
mert úgy véli, hogy nem lesz felelős ezen interdictum alapján az, aki csupán utat húz át a
földemen, vagy ragadozó madarat ereszt oda, vagy vadászik rajta, anélkül, hogy bármilyen új
művet építene.
4. Ha valaki egy sír fölé kiterjeszti a tetejét vagy ereszcsatornáját, még ha az nem is érinti
magát az emlékművet, akkor is jogszerűen indítható ellene eljárás a Quod vi aut clam
interdictum alapján, mert a sírbolt nemcsak temetkezésre szolgáló hely, hanem a felette lévő
teljes levegő is megilleti, és emiatt a sírbolt megsértése miatt indítható per.
5. Ha az, aki értesítést kézbesített arról, hogy új munkára készül, azonnal hozzákezd, nem
tekinthető úgy, hogy titokban végezte azt; de titokban cselekedettnek kell tekinteni, ha a
kijelölt idő lejárta után vállalja azt.

25. cím. Az ellenállás visszavonásáról
1. Ulpianus, Az ediktumról, LXI. könyv.
A praetor azt mondja: "A felszólítás érvényben marad, ha a panaszosnak joga van
megakadályozni, hogy a beleegyezése ellenére új művet építsenek; ellenkező esetben
megadom a tilalom visszavonását".
1. A felszólalások visszavonását e cím alatt tárgyalják.
2. A praetor szavaiból kitűnik, hogy az ilyen jellegű visszavonás csak ott történhet, ahol a
felszólítás nem áll fenn, és hogy csak ott akarja, hogy fennálljon, ahol a felszólítást kézbesítő
személynek joga van megtiltani, hogy új művet építsenek a beleegyezése nélkül. Továbbá,
akár adtak biztosítékot, akár nem, a megadott visszavonás csak azokra az ingatlanokra
vonatkozik, amelyekre vonatkozóan a felszólítás nem érvényes. Nyilvánvaló, hogy ha
biztosítékot nyújtottak, és a visszavonást utólag engedélyezik, a visszavonás nem szükséges.
3. Csak az jogosult felszólítani, hogy ne építsen új művet, akit a tulajdonjog vagy a szolgalom
megillet.
4. Julianus azt is kimondta, hogy a haszonélvezőnek joga van a szolgalom visszaszerzésére; és
eszerint felszólíthatja a szomszédot, hogy ne építsen új művet, és az ellenkezés visszavonása
is érvényes lesz. Ha azonban magának a föld tulajdonosának kézbesítene értesítést, az
ellenkezés visszavonása nem lenne hatályos, és a haszonélvezőnek sem lenne semmiféle
kereseti joga a tulajdonossal szemben, mivel a szomszéddal szemben van; például annak
megakadályozására, hogy házát nagyobb magasságra emelje. Ha azonban a haszonélvezeti
joga e cselekmény miatt sérülne, akkor pert kellene indítania annak visszaszerzése érdekében.
Julianus ugyanezt mondja másokkal kapcsolatban is, akiknek a szomszédtól szolgalmi jog jár.
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5. Julianus azt is mondja, hogy nem méltánytalan megengedni annak, aki zálogba kapott
földet, hogy az említett földre kiszabott szolgalmi jogot megtarthassa.

26. cím. A bizonytalan bérleti jogviszonyokról
1. Ulpianus, Institutes, I. könyv.
A bizonytalan haszonbérlet az, amelynek értelmében az azt kérelmező fél addig élvezheti a
tulajdon használatát, amíg az, aki az engedélyt megadja neki, ezt elszenvedi.
(1) A nagylelkűségnek ez a fajtája a nemzetek jogából származik.
(2) Ez abban különbözik az adományozástól, hogy aki adományt tesz, annak nem áll
szándékában, hogy újra megkapja a tulajdont; aki viszont bizonytalan haszonélvezettel
adományoz valamit, az azzal a várakozással teszi ezt, hogy a tulajdon feletti uralmat ismét
visszaszerezheti, amikor úgy dönt, hogy feloldja a haszonélvezet alól.
(3) Ez is hasonlít a használatra történő kölcsönzéshez, mert aki ily módon kölcsönad
tulajdont, az úgy teszi, hogy a kölcsönadott dolog nem válik a kölcsönvevő tulajdonává,
hanem csak lehetővé teszi számára, hogy használja azt.
2. Ugyanő, Az ediktumról, LXIII. könyv.
A praetor azt mondja: "A szóban forgó tulajdont vissza kell adnod annak, akitől bizonytalan
bérletben birtokoltad, vagy akinek a birtokából valamilyen csalárd cselekedet miatt
megszűntél."
(1) Ez az eltiltás visszahelyező jellegű. Természetes méltányosságon alapul, és bárki javára
szól, aki a bizonytalan bérleti jogviszonyt vissza akarja vonni.
(2) Mert természetesen az a helyes, hogy csak addig élvezheted a nagylelkűségemet, amíg én
ezt kívánom, és hogy bármikor visszavonhatom, amikor meggondolom magam. Ezért ott, ahol
valamit bizonytalan bérletben adnak, nemcsak az interdictumot, hanem a jóhiszeműségen
alapuló Actio praescriptis verbis-t is igénybe vehetjük.
(3) Bizonytalan tulajdonjoggal rendelkezőnek az minősül, aki azt ténylegesen vagy jogilag
birtokolja, kizárólag azért, mert a birtoklás vagy használat jogát kérte és megszerezte.
3. Gaius, A tartományi ediktumról, XXV. könyv.
Például, ha azt kérte, hogy adjak önnek útjogot a földje fölött, vagy engedélyezzem, hogy az
ereszcsatornája a tetőm fölé nyúljon, vagy hogy a gerendái a falamon nyugodjanak.
(4) Ulpianus, Az ediktumról, XVII. könyv.
Bizonytalan jogcím létezik az ingóságok tekintetében is.
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1. Ezen túlmenően azt sem szabad elfelejtenünk, hogy aki bizonytalan bérleti jogviszonyban
birtokolja a tulajdont, az is birtokolja azt.
2. Nem az, aki bizonytalan bérleti jogviszonyban kérte az ingatlant, hanem az, aki ilyen
jogviszonyban birtokolja azt, az a felelős a tilalom értelmében. Mert megtörténhet, hogy aki
nem kérte, mégis bizonytalan haszonbérletben birtokolja azt; például ha a szolgám
kérvényezi, vagy bárki más, aki az irányításom alatt áll, akkor az ilyen haszonbérletben
megszerzi nekem.
3. Hasonlóképpen, ha bizonytalan jogcímen kérnék tulajdont, amely már az enyém, bár ezt a
kérést benyújtottam, nem fogom a tulajdont ilyen jogcímen tartani, mert megállapítást nyert,
hogy senki sem tarthatja a saját tulajdonát bizonytalan jogcímen.
4. Hasonlóképpen, aki azt kéri, hogy egy bizonyos időre bizonytalan jogcímen adjanak neki
tulajdont, az az idő letelte után is úgy tekintendő, hogy azt e jogcímen birtokolja, még akkor
is, ha nem kérte, hogy hosszabb ideig birtokolja; mivel a tulajdon tulajdon tulajdonosa úgy
értelmezhető, hogy megújítja a bizonytalan jogcímet, amikor megengedi annak, aki ilyen
jogcímen kérte, hogy továbbra is birtokában tartsa azt.
5. Pomponius, Sabinusról, XXIX. könyv.
Ha még a bizonytalan birtoklás fennállása alatt kéri, hogy azt hosszú időre folytassák, akkor
meghosszabbítják; mivel a birtoklásra vonatkozó jogcím nem változik, és a bizonytalan
jogcím nem jön létre ily módon, hanem csak meghosszabbítják. Ha azonban az idő letelte
után kéri, akkor a jobb vélemény szerint az egyszer már megszűnt bizonytalan tulajdonjogot
nem hosszabbítják meg, hanem újat alapítanak.
6. Ulpianus, Az ediktumról, LXXI. könyv.
Ha időközben az ingatlan tulajdonosa elmebeteggé válik, vagy meghal, Marcellus szerint a
bizonytalan bérleti jogviszony nem újítható meg. Ez így igaz.
(1) Ha az ügynököm az én utasításomra bizonytalan bérleti jogviszonyban lévő tulajdont kér,
vagy ha én erősítem meg a cselekedetét, akkor joggal mondható, hogy ilyen bérleti
jogviszonyban lévő tulajdont tartok.
(2) Aki engedélyt kért arra, hogy bizonytalan bérleti jogviszonyban lévő földön lakhasson, az
nem birtokolja a földet, hanem annak a birtokában marad, aki az engedélyt megadta neki. A
jogtudósok ugyanis úgy tartják, hogy egy haszonélvező, egy bérlő és egy haszonbérlő mind a
földön él, és mégsem ők birtokolják azt.
(3) Julianus azt mondja, hogy ha valaki, aki erőszakkal kitaszított egy másikat, később
ugyanazt a földet bizonytalan haszonbérletben megszerzi tőle, megszűnik erőszakkal
birtokolni, és bizonytalan jogcímen kezdi birtokolni; és nem gondolja, hogy megváltoztatta a
tulajdonjogát, mivel annak beleegyezésével, aki kitaszította, bizonytalan haszonbérletben
kezdi birtokolni. Ha ugyanis ugyanazt az ingatlant megvásárolta volna helyette, akkor
ugyanannak a tulajdonjogát kezdné el szerezni, mint a vevő.
(4) Felmerült a kérdés, hogy ha valaki zálogba adná nekem a vagyonát, és aztán kérné, hogy
bizonytalan haszonbérletben tarthassa azt, vajon lenne-e alapja ennek a tilalomnak. A kérdés
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ebben az esetben az, hogy létezhet-e bizonytalan tulajdonjog a saját tulajdonra. A jobb
vélemény szerintem az, hogy a bizonytalan haszonbérlet a zálogjogra vonatkozik, mivel a
birtoklás, és nem a tulajdonjog az, ami megadásra kerül. Ez a vélemény rendkívül hasznos,
mivel a hitelezők nap mint nap arra kérik azokat, akik zálogba adták a vagyonukat, hogy
engedélyezzék számukra, hogy bizonytalan tulajdonjoggal birtokolhassák azt. Egy ilyen
bizonytalan haszonbérletnek érvényesnek kell lennie.
7. Venuleius, Interdicts, III. könyv.
Ha azonban az Uti possidetis interdictum révén jogosult vagyok a birtoklás megtartására, bár
a tulajdonjoggal kapcsolatos kérdés még nem dőlt el, és én bizonytalan birtoklással adom át
neked a birtokot, akkor az interdictum alapján felelősséggel tartozol.
8. Ulpianus, Az ediktumról, LXXI. könyv.
Felmerült a kérdés, hogy ha Titius arra kér, hogy engedélyezzem neki, hogy használhasson
valamit, ami Sempronius tulajdona, és én ezután megkérem Semproniust, hogy adjon erre
engedélyt, és ő, mivel nekem akar kedvezni, megadja az engedélyt, akkor Titius bizonytalan
jogcímen birtokolja tőlem a tulajdont, és én perelhetem őt az interdictum alapján. Sempronius
azonban nem járhat el ellene, mert a következő szavak: "amelyet.bizonytalan jogcímen
birtokolsz tőle", azt mutatják, hogy az interdictumot az alkalmazhatja, aki a bizonytalan
jogcímet kérte, és nem az, akinek a tulajdonát képezi. De vajon jogosult lesz-e Sempronius
arra, hogy engem az interdictum alapján bepereljen, amiatt, hogy én kértem tőle, hogy
engedélyezze, hogy a birtokot bizonytalan haszonbérletben tartsam? A jobbik vélemény az,
hogy nem lesz jogosult az interdictumra, mert nem bizonytalan jogcímen birtoklom a birtokot,
mivel nem magamnak szereztem, hanem másnak. Mindazonáltal jogosult lesz ellenem
megbízási perre, mert az én utasításomra adta át önnek. Vagy ha valaki azt mondaná, hogy ezt
nem az én utasításomra tette, hanem azért, hogy engem az adósává tegyen, akkor úgy kell
tekinteni, hogy a tényállási keresetnek is helyt kell adni ellenem.
(1) Ha valaki bizonytalan haszonbérletben szerzett tulajdont Titiustól, azt ugyanígy az
örökösétől is megtartottnak tekintik, ahogyan Sabinus és Celsus állítja; és ez a mi
gyakorlatunk. Ezért úgy tekintik, hogy valaki ilyen haszonbérlet alapján minden más
örökösétől birtokolja a tulajdont; ezt a véleményt Labeo is helyesli. Hozzáteszi, hogy még ha
nem is tudná, hogy van örökös, fie akkor is bizonytalan haszonbérletben tartaná tőle a
birtokot.
(2) Lássuk, mi lesz a szabály, ha Ön arra kér, hogy bizonytalan haszonbérletben adjak Önnek
ingatlant, és én elidegenítem azt; a haszonbérlet továbbra is fennmarad-e, miután az ingatlant
másra ruháztam? A jobbik vélemény az, hogy ő élhet az interdictummal, ha nem vonta vissza
a bizonytalan haszonbérletet; éppúgy, mintha a tulajdont ily módon tőle, és nem tőlem
tartanád, és ha megengeded neki, hogy egy ideig ezzel a haszonbérlettel tartsa azt, akkor az
interdictumot szabályosan alkalmazhatja, éppúgy, mintha tőled tartanád.
(3) A prétor azt kívánta, hogy ebben az eljárásban az is felelősségre vonható legyen, aki
csalárdságot követett el, hogy elkerülje a birtoklás megtartását. Meg kell jegyezni, hogy aki
bizonytalan birtoklással tartja meg a birtokot, az nem felel gondatlanságért, hanem csak
csalásért; aki azonban kölcsönvett egy tárgyat, az a gondatlanság mellett csalásért is felelős.
És nem ok nélkül az sem, hogy aki bizonytalan jogcímen szerez tulajdont, csak csalásért felel,
mert mindez csak annak a nagylelkűségéből fakad, aki a tulajdont ilyen jogcímen adta; és
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elég, ha csak csalásért felel. Azt azonban lehet mondani, hogy a csaláshoz hasonló súlyos
gondatlanságért is felel.
(4) E tilalom alapján az ingatlant vissza kell állítani az eredeti állapotába, és ha ez nem
történik meg, ítéletet kell hozni a felperesnek a tilalom kibocsátásától kezdődően a korábbi
állapot helyreállításához fűződő érdeke összegében. Ezért a terményeket is meg kell becsülni,
és ugyanezen időponttól kezdődően ki kell fizetni.
(5) Ha az, aki bizonytalan haszonélvezeti jogviszonyban szerezte meg a tulajdont, nem él
szolgalmi joggal, és emiatt az megszűnik, lássuk, hogy vajon terheli-e őt az interdictum. Úgy
gondolom, hogy nem lesz felelős, hacsak nem követett el csalást.
(6) Általánosságban azt kell megállapítani, hogy a visszatérítés során mind a csalást, mind a
súlyos gondatlanságot figyelembe kell venni, de semmi mást. Nyilvánvaló, hogy a tilalom
kiadása után a csalást, valamint a súlyos és a közönséges gondatlanságot egyaránt figyelembe
kell venni, mert ha valaki, aki bizonytalan bérleti jogviszonyban birtokolja az ingatlant,
mulasztást követ el, akkor mindenért felelősnek kell lennie.
(7) Labeo azt mondja, hogy ez az interdictum egy év elteltével is alkalmazható, és ez a mi
gyakorlatunk; mivel ugyanis a tulajdonjogot néha bizonytalan bérleti jogviszonyban adják ki
hosszabb időre, abszurd lenne azt állítani, hogy egy év elteltével nem lesz alapja az
interdictumnak.
(8) Annak örököse, aki kéri, hogy a birtokot bizonytalan haszonbérletben kapja meg,
ugyanúgy felel e tilalom alapján, mint ő maga, ha a birtokot birtokolta, vagy csalással
igyekezett elkerülni, hogy az birtokába kerüljön, vagy megakadályozni, hogy a birtokába
kerüljön; de csak az általa szerzett haszon összegéért felel, ha az elhunyt bármilyen csalást
követett el.
9. Gaius, A tartományi ediktumról, XXVI. könyv.
A bizonytalan birtoklás létrejöhet a felek között, akik vagy jelen vannak, vagy nincsenek
jelen; például levél vagy küldönc útján.
10. Pomponius, Plautiusról, V. könyv.
Noha bárki csak egy bizonytalan bérleti jogviszonyban lévő rabszolganőt kért, úgy vélik,
hogy a szándék az volt, hogy az említett rabszolganő bármely utódjára jogosult legyen.
(11) Celsus, Digest, VII. könyv.
Ha az adós, aki azt kérte, hogy a zálogba adott vagyontárgyat bizonytalan haszonbérletben
adják át neki, mentesül a tartozás alól, az említett haszonbérlet megszűnik; mivel a felek
szándéka szerint az csak addig állt fenn, amíg a tartozást meg nem fizetik.
12. Ugyanaz, Digest, XXV. könyv.
Ha valamit bizonytalan haszonbérletben adományoznak, és abban állapodnak meg, hogy az
adományozott július kalendájáig birtokolja azt, jogosult-e az, aki azt kapta, kivételre, hogy ne
fosszák meg őt a birtoktól ezen időpont előtt? Az ilyen jellegű megállapodásnak nincs ereje és
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hatálya, mivel nem jogszerű, hogy a tulajdonos beleegyezése ellenére más tulajdonát birtokba
vegyék.
(1) A bizonytalan haszonélvezettel birtokolt vagyon annak az örökösére száll át, aki azt adta,
de nem száll át annak az örökösére, aki azt kapta, mert a birtoklás csak neki, és nem az
örökösének adatott.
13. Paulus, Quintus Muciusról, XXXIII. könyv.
Ha a rabszolgád kérné, hogy bizonytalan bérleti jogviszonyban adjanak neki ingatlant, és ez a
te utasításodra történik, vagy te a saját nevedben megerősíted a kérését, úgy felelsz, mint aki
ilyen módon birtokolja az ingatlant. Ha azonban a rabszolgád vagy a fiad a saját felelősségére,
a tudtod nélkül nyújtja be a kérést, akkor nem tekinthető úgy, hogy a tulajdont bizonytalan
haszonbérletben tartod, hanem az a személy, aki a kérést benyújtotta, jogosult lesz ellened a
De peculia vagy a más javára használt vagyonra vonatkozó kereset alapján eljárni.
14. Paulus, Sabinusról, XIII. könyv.
A bizonytalan bérleti jogviszonyban lévő ingatlanra vonatkozó tilalmat jó okkal vezették be,
mivel a polgári jogban nem volt erre a célra rendelkezésre álló kereset. A bizonytalan
birtoklás ugyanis inkább az adományokra és jótékony célú adományokra vonatkozik, mint a
rendes üzleti életben kötött szerződésekre.
15. Pomponius, Sabinusról, XX. könyv.
Az abszolút igazságosságon alapul, mivel előírja, hogy valaki csak olyan mértékben
használhatja a tulajdonunkat, amilyen mértékben mi hajlandóak vagyunk erre engedélyt adni
neki.
1. A vendégek és mások, akik ingyenes szállásra jogosultak, nem tekinthetők bizonytalan
bérleti jogviszonyban állónak.
2. Bizonytalan tulajdonjoggal rendelkezhetünk, amely olyan jogból áll, mint például az, amely
lehetővé teszi gerendák elhelyezését egy épületben, vagy lehetővé teszi, hogy a földterület
fölé építményeket emeljenek.
3. Aki biztosítékot szerzett a tulajdonának visszaszolgáltatására, nem jogosult a bizonytalan
bérleti jogviszonyra vonatkozó tilalom kedvezményére.
4. Kétségtelen, hogy aki bizonytalan bérleti jogviszonyban jutott birtokba, az valójában nem
szerez birtokot. De van-e kétség afelől, hogy aki kérte a birtokba adást, az továbbra is
megtartja a birtokot? Ha a bizonytalan haszonbérlet alapján történő birtokbavételt egy
rabszolgának engedélyezték, akkor megállapítható, hogy mindkét fél birtokában van; azé, aki
a kérelmet benyújtotta, mert ténylegesen birtokolja a birtokot, és a birtokosé, mert nem állt
szándékában lemondani róla.
5. E tilalom szempontjából mindegy, hogy ki milyen helyen birtokolja, vagy bizonytalan
bérleti jogviszonyban kezdte el birtokolni.
(16) Ugyanő, A Sabinusról, XXII. könyv.
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Ha örökbe fogadok egy olyan személyt, akinek bizonytalan jogcímen adományoztak
tulajdont, akkor azt ugyanilyen jogcímen én is birtokba veszem.
17. Ugyanő, A Sabinusról, XXIII. könyv.
Ha valaki bizonytalan haszonbérletben birtokolja a földet, az Uti possidetis tilalommal élhet
minden más személlyel szemben, kivéve azt, akitől a földet kapta.
18. Julianus, Digest, XIII. könyv.
Bárki átadhatja a saját tulajdonát bizonytalan haszonbérletben a birtokos félnek, még akkor is,
ha ő maga nem birtokolja azt.
(19) Ugyanaz, Digest, XLIX. könyv.
Két személy nem birtokolhatja ugyanazt a tulajdont bizonytalan jogcímen, mint ahogyan két
személy sem birtokolhatja ugyanazt a dolgot erőszakkal vagy titokban; mert nem létezhet
egyszerre két jogos vagy jogtalan birtoklás.
1. Bárki, aki azt kéri, hogy rabszolgámat bizonytalan jogcímen adják át neki, úgy tekintendő,
hogy ilyen jogcímen tartja őt tőlem, ha teljesítem a kérését; és így a szóban forgó tilalom
értelmében felelősséggel tartozik nekem.
2. Ha valamit bizonytalan bérleti jogviszonyban kérnek, nem csak ezt az interdictumot
vehetjük igénybe, hanem az olyan vagyon visszaszerzésére irányuló eljárást is, amelynek
összege meghatározatlan, vagyis az Actio Praescriptis Verbis-t is.
20. Ulpianus, Vélemények, II. könyv.
Az eladó nyomon követhet minden olyan eladott ingatlant, amely bizonytalan jogcímen a
vevő kezében marad, a teljes vételár kifizetéséig, ha a vevő hibájából nem történt meg a
fizetés.
21. Venuleius, Cselekedetek, IV. könyv.
Amikor valaki engedélyt kap arra, hogy bizonytalan bérleti jogviszonyban lévő földterületen
tartózkodjon, felesleges hozzátenni a "neki és háztartásának" szavakat; mivel úgy értendő,
hogy az engedélyt rajta keresztül adják meg a családja számára, hogy használja az ingatlant.
(22) Ugyanez, Interdicts, III. könyv.
Ha valaki, aki pusztán birtokosként birtokolja az ingatlant, megkéri a tulajdonosát, hogy adjon
neki engedélyt arra, hogy bizonytalan haszonbérletben tartsa meg azt, vagy ha az, aki más
tulajdonát képező ingatlant vásárolt, ezt a kérést intézi annak tulajdonosához, nyilvánvaló,
hogy bizonytalan haszonbérletben fogják birtokolni; és nem szabad úgy tekinteni, hogy ők
maguk változtatták meg a birtokláshoz való jogukat, mivel a bizonytalan haszonbérletben
való birtoklást a föld tulajdonosától kapták. Ha ugyanis valaki mástól kérné, hogy a
birtokában lévő tulajdont bizonytalan jogcímen adják át neki, akkor úgy kell tekinteni, hogy
megszűnt az első jogcímen való birtoklása, és bizonytalan jogcímen kezdte azt birtokolni.
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Másrészt, ha valaki, akinek joga van a birtokostól elvenni a birtokot, azt kéri, hogy azt
bizonytalan jogcímen adják neki, akkor a kérdéses interdictum értelmében felelősségre
vonható lesz; mivel e kéréssel előnyhöz jutott, vagyis olyan birtokba, amely másé.
1. Ha egy gyámhatósága nélkül, gyámja felhatalmazása nélkül kérné, hogy bizonytalan
birtokba adják neki a tulajdont, Labeo azt mondja, hogy bizonytalanul birtokolja azt, és e
tilalom alapján felelősségre vonható; mert ahol bárki természetes módon birtokolja, ott nincs
alapja a gyámhatósági jogkör gyakorlására. A "melyet bizonytalan birtoklás alapján
birtokolsz" szavak tökéletesen alkalmazhatók, mert amit ő birtokol, azt azon a jogcímen
birtokolja, amely alapján a tulajdonjogot kérte. Ebben az esetben nincs semmi új, amit a
praetornak meg kell állapítania; mert ha a gyám birtokolja a vagyont, a bíró kötelezni fogja,
hogy adja át azt, ha pedig nem birtokolja, akkor nem lesz felelős.

27. cím. A fák kivágására vonatkozó tilalomról
1. Ulpianus, Az ediktumról, LXXI. könyv.
A prétor azt mondja: "Ha egy fa a te telkedről a szomszédod telkére nyúlik, és te vagy a hibás,
hogy nem távolítod el, megtiltom, hogy erőszakkal akadályozd meg, hogy ezt megtegye, és a
sajátjaként tartsa meg".
1. Ez az eltiltás tiltó jellegű.
2. Ha egy fa a szomszéd háza fölé nyúlik, felmerül a kérdés, hogy a prétor elrendelheti-e az
egész fa eltávolítását, vagy csak az épület fölé nyúló részét? Rutilius azt mondja, hogy a
gyökerénél fogva kell eltávolítani, és ezt számos hatóság helyesnek tartja. Labeo azt állítja,
hogy ha a tulajdonos nem távolítja el a fát, akkor az, akit a fa megkárosít, ha akarja,
kivághatja, és a fát elszállíthatja.
3. A fák fogalmába a szőlő is beletartozik.
4. Ez a tilalom nemcsak a ház tulajdonosa, hanem a ház haszonélvezője javára is szól, mivel
az ő érdeke is az, hogy a fa ne nyúljon az épület fölé.
5. Ezen túlmenően azt a véleményt kell elfogadni, hogy ha egy fa egy több személy közös
tulajdonában lévő ház fölé magasodik, akkor a közös tulajdonosok mindegyike jogosult a
tilalomra, mégpedig a teljes összegre, mivel mindegyiküknek joga van szolgalmi jog
behajtására irányuló keresetet indítani.
6. A prétor azt mondja: "Ha te vagy a hibás, hogy nem távolítod el, megtiltom, hogy
erőszakkal akadályozd meg ebben". Ezért először is felhatalmazást kaptok a fa eltávolítására,
és ha ezt elmulasztjátok, akkor a praetor megtiltja, hogy erőszakot alkalmazzatok annak
érdekében, hogy megakadályozzátok a szomszédotokat az eltávolításban.
7. A praetor azt is mondja: "Ha egy fa a te telkeden a szomszédodé fölé nyúlik, és te vagy a
hibás azért, mert nem nyírtad meg a földtől számított tizenöt láb magasságig, megtiltom, hogy
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erőszakkal akadályozd meg a szomszédodat abban, hogy a fent említett magasságig nyírja
meg, és a fát a saját használatára elszállítsa.""
8. Amit a praetor mond, azt a Tizenkét Tábla törvénye meg akarta állapítani; nevezetesen,
hogy a fák ágait a földtől tizenöt lábon belül le kell vágni, hogy a fa árnyéka ne károsítsa a
szomszéd földjét.
9. A tilalom két szakasza között különbség van, mert ha a fa a szomszédos ház fölé nyúlik,
akkor teljesen ki kell vágni; ha viszont a földterület fölé nyúlik, akkor csak a földtől számított
tizenöt láb magasságig kell megmetszeni.
(2) Pomponius, Sabinusról, XXXIV. könyv.
Ha egy szomszédja telkén lévő fa a szél ereje miatt az Ön földje fölé nyúlik, a Tizenkét Tábla
Törvénye szerint Ön pert indíthat a szomszédja ellen, hogy kötelezze őt a fa eltávolítására,
azzal az indokkal, hogy nincs joga ilyen állapotban lévő fát tartani.

28. cím. A tilalomról, amely az egyik személy telephelyéről egy másik
személy telephelyére hullott gyümölcsök összegyűjtésére vonatkozik
1. Ulpianus, Az ediktumról, LXXI. könyv.
A prétor azt mondja: "Ha a szomszédod telephelyéről a tiédre esik bármilyen dió, megtiltom,
hogy erőszakkal akadályozd meg, hogy három napon belül összegyűjtse és elszállítsa."
(1) E kifejezés mindenféle gyümölcsöt magában foglal.

29. cím. A szabad személy előállítására vonatkozó tilalomról
1. Ulpianus, Az ediktumról, LXXI. könyv.
A prétor azt mondja: "Elő kell állítani minden olyan szabad személyt, akinek a birtokát
csalárd módon birtokoljátok".
1. Ezt az interdiktumot a szabadság fenntartása céljából hozták létre, vagyis azért, hogy
megakadályozzák, hogy a szabad személyek szabadságát bárki korlátozza.
2. Venuleius, Interdicts, IV. könyv.
Mert nincs nagy különbség a rabszolgák és azok között, akiknek nincs hatalmuk arra, hogy
tetszésük szerint távozzanak.
3. Ulpianus, Az ediktumról, LXXI. könyv.
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A Lex Fabia is hivatkozott erre, és az interdictum nem akadályozza meg a fábiánus törvény
igénybevételét, mert az interdictum alapján is indíthat valaki eljárást, és a Lex Fabia alapján is
lehet vádat emelni; és fordítva, aki e törvény alapján indít eljárást, az mégis élhet az
interdictum előnyeivel, különösen mivel az egyik fél alkalmazhatja az interdictumot, a másik
pedig élhet a fábiánus törvény által engedélyezett kereset lehetőségével.
1. Ezek a szavak: "minden szabad személy", minden szabad személyre vonatkoznak,
függetlenül attól, hogy elérte-e a serdülőkort vagy sem; függetlenül attól, hogy az illető férfi
vagy nő; függetlenül attól, hogy egy vagy több személyről van szó; és függetlenül attól, hogy
a szóban forgó fél a saját ura vagy másnak a felügyelete alatt áll; mert mi csak azt vizsgáljuk,
hogy szabad-e az illető.
2. Az azonban, aki egy másik személyt tart irányítása alatt, nem tartozik felelősséggel e
tilalom alapján, mivel nem tekinthető csalárdnak az, aki olyan joggal él, amelyre törvényesen
jogosult.
3. Ha valaki olyan személyt tart vissza a szabadságától, akit az ellenségtől váltságdíjjal
szabadított ki, nem vonható felelősségre a tilalom alapján, mert nem csalárd módon teszi ezt.
Egyértelmű, hogy ha a váltságdíj összegét megadja, akkor az interdictum alkalmazandó. Ha
azonban anélkül engedi szabadon, hogy a pénzt megkapta volna, akkor azt kell mondanunk,
hogy az interdictumnak van alapja, ha egyszer már megadta neki a szabadságát, és később
vissza akarja tartani.
4. Ha valaki visszatartja a fiát, aki nem áll az irányítása alatt, általában úgy tekintik, hogy ezt
csalás vétke nélkül teszi; mivel a valódi szeretet okozza a visszatartást, a csalás vélelme
nélkül, kivéve, ha a rosszhiszeműség megléte nyilvánvaló. Ugyanez a szabály érvényesül
tehát akkor is, ha a pártfogó a fennhatósága alá helyezi felszabadított emberét, nevelt
gyermekét vagy egy még serdülőkorú rabszolgát, akit az általa okozott kár megtérítése
céljából adtak át. És általánosságban elmondható, hogy aki jó okkal tartja fenn az uralmát egy
szabad ember felett, az nem tekinthető rosszhiszeműnek.
5. Ha valaki egy szabad személyt továbbra is a saját beleegyezésével tart, nem tekinthető
rosszhiszeműnek; de mi van akkor, ha a beleegyezésével tartja, de miután megtévesztette,
elcsábította vagy megkörnyékezte, anélkül, hogy erre jó és elégséges oka lett volna? Nagyon
helyesen úgy tekintik, hogy csalárd módon tartja őt vissza.
6. Az az ember, aki nem tudja, hogy egy szabad ember a családjához tartozik, nem vétkes a
rosszhiszeműségben; de ha tisztában van vele, és mégis megtartja őt, nem mentesül a
csalástól.
7. Nyilvánvaló, hogy ha a szabad ember birtokában lévő személynek kétségei vannak afelől,
hogy szabad-e vagy rabszolga, vagy eljárást indít állapotának megállapítása érdekében, akkor
nem szabad ezt a tilalmat alkalmazni, hanem a szabadság megállapítása érdekében kell
eljárást indítani, mert nagyon helyesen megállapították, hogy csak akkor van alapja ennek a
tilalomnak, ha nem kétséges, hogy az ember szabad. Ha azonban kétség merül fel az állapotát
illetően, akkor nem szabad, hogy sérüljön az újabb kereset benyújtásának joga.
8. A prétor azt mondja: "Elő kell állítanod a személyt." Előállítani azt jelenti, hogy a
nyilvánosság elé állítani, és lehetőséget adni arra, hogy lássák és megérintsék. Az "előállítani"
szó szerint azt jelenti, hogy nem szabad őt titokban tartani.
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9. Ez a tilalom minden egyén javára fog szólni, mert senkinek sem tilos a szabadságot
előnyben részesíteni.
10. Nyilvánvaló, hogy mindazokat, akik gyanúba keveredhetnek, ki kell zárni e tilalom
alkalmazásából, ha a személy jellege olyan, hogy feltehetően összejátszásban vagy bosszantás
céljából cselekszik.
11. Ha azonban egy nő vagy egy kiskorú ezt az interdictumot egy vérrokon, egy szülő vagy
egy rokon javára kívánja igénybe venni, akkor azt kell mondani, hogy az interdictumot meg
kell adni; mert ők büntetőügyekben másokat is felelősségre vonhatnak, ha ezt saját maguk
ellen elkövetett sérelmek miatt teszik.
12. Ha azonban több személy kíván élni ezzel a tilalommal, a prétornak azt kell kiválasztania,
akinek a legnagyobb érdeke fűződik az ügyhöz, vagy aki a legalkalmasabb erre a célra; és
ennek a választásnak a kiválasztott személy rokonságától, megbízhatóságától vagy rangjától
kell függenie.
13. Ha azonban, miután az eljárás ezen tilalom alapján indult, egy másik személy kíván annak
alapján eljárni, nyilvánvaló, hogy az engedélyt a későbbiekben nem lehet egykönnyen
megadni a másiknak, hacsak nem lehet valamit bizonyítani az eredeti vádló hűtlenségével
kapcsolatban. Ezért, ha megfelelő okot mutatnak ki, ez az interdiktum többször is
alkalmazható. Büntetőügyekben ugyanis egy személy ellen nem lehet többször vádat emelni,
hacsak az első vádlót nem ítélik el kitérés miatt. De ha a vádlott, miután elítélték, inkább
megfizeti a bíróság által megállapított kártérítést, minthogy előállítsa az embert, nem lesz
igazságtalan, ha ugyanazt az interdictumot ismételten megítélik ellene, vagy megítélik
ugyanannak a félnek, aki nem zárható ki kivételesen, vagy valaki másnak.
14. Labeo azt mondja, hogy ez az eltiltás olyan személy ellen is kiadható, aki nincs jelen, és
ha nem védekezik, akkor a vagyonát el lehet venni a végrehajtás során.
15. Ez az eltiltás örökre szól.
4. Venuleius, Interdicts, IV. könyv.
Ha valaki olyan szabad embert tart vissza a szabadságától, aki nincs tisztában a saját
állapotával, akkor is köteles lesz reprodukálni, ha csalárd módon tartja őt ellenőrzése alatt.
(1) Trebatius is azt mondja, hogy aki jóhiszeműen megvásárol egy szabad embert
rabszolgának, és azt a saját ellenőrzése alatt tartja, az nem felelős.
(2) A szabad embert semmiképpen sem szabad csalárd módon megfosztani szabadságától, és
ez olyannyira igaz, hogy egyes hatóságok szerint még a legkisebb késedelmet sem szabad
megengedni annak, akit elővezetésére köteleznek, mivel az elkövetett cselekményért
büntetéssel sújtható.
(3) Ez az eltiltás nem vonatkozik a hitelező javára, hogy az adóst a bíróság elé állítsa; mert
senki sem köteles előállítani az önmagát eltitkoló adóst, de a prétor rendelete alapján a
vagyonát végrehajtás címén el lehet venni.
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30. cím. A gyermekek előállítására és visszaszerzésére vonatkozó tilalomról
1. Ulpianus, Az ediktumról, LXXI. könyv.
A praetor azt mondja: "Elő kell állítanod minden olyan fiú- vagy leánygyermeket, aki Lucius
Titius fennhatósága alá tartozik, és aki a kezedben van, vagy akinek a birtoklásáról csalárd
módon lemondtál".
1. Ezt az eltiltást azzal szemben kell alkalmazni, akit a szülő olyan gyermeket akar szülni,
akiről azt állítja, hogy a hatalma alatt áll. Az ediktum szavaiból nyilvánvaló, hogy az a
gyermek feletti felügyeletre jogosult személy javára fog szólni.
2. Ebben az interdictumban a praetor nem veszi figyelembe, hogy a gyermek miért van annak
a birtokában, akitől azt elő kell állítani, mint ahogyan az egy korábbi interdictumban történt;
hanem úgy véli, hogy azt mindenképpen vissza kell adni, ha a felperes fennhatósága alá
tartozik.
3. Ha azonban a gyermeket az anyja tartja birtokában, és jobbnak látszik, hogy a gyermek az ő
felügyelete alatt maradjon, mint hogy az apja felügyelete alá kerüljön, vagyis ha az ok
tökéletesen jogos, az isteni Pius úgy döntött, és ezt Marcus Severus egy rescriptumában is
kimondta, hogy az anyának kivételesen mentességet kell adni.
4. Hasonlóképpen, ha megállapítást nyer, hogy a gyermek nem állt senki felügyelete alatt, bár
ez a döntés igazságtalan lehet, ha valaki megpróbálna ezen tilalom alapján eljárni, a jogerőre
emelkedés kivételével el lehet zárni; így a kérdés már nem az, hogy a gyermek a felperes
felügyelete alatt áll-e, hanem az, hogy született-e döntés e kérdésben.
5. Ha egy apa el akarja venni a lányát, vagy elő akarja állíttatni, miután velem
összeházasodott, nem lehet-e nekem kivételt tenni a tilalom ellen, ha ő, miután először is
beleegyezett a házasságba, azután fel akarja bontani azt, még akkor is, ha már gyermekei
születtek? Ha egy házasságot szabályosan kötöttek, akkor azt a mi gyakorlatunk szerint
biztosan nem szabadna az apai ellenőrzés miatt megzavarni. Mégis meg kell próbálni
meggyőzni az apát, hogy ne gyakorolja túlságosan szigorúan az apai hatalmat.
2. Hermogenianus, Epitomák a jogról, VI. könyv.
Másrészt az apát sokkal nagyobb joggal kötelezheti a lánya férje arra, hogy előállítsa a lányát,
és engedje, hogy az apja visszaszerezze, még akkor is, ha a lány apai felügyelet alatt áll.
3. Ulpianus, Az ediktumról, LXXI. könyv.
A praetor ezután így szól: "Ha Lucius Titius Lucius Titius uralma alatt áll, megtiltom, hogy
erőszakkal megakadályozzuk, hogy Lucius Titius magával vigye Lucius Titiust".
1. A korábban említett tilalmak kiállítási jellegűek, azaz a gyermekek és mások, akikről már
beszéltünk, előállítására vonatkoznak. Ez az interdiktum az ilyen személyek elvitelére is
vonatkozik, és bárki, akinek joga van hozzá, elviheti őket. Ezért az első tilalom, amely a

2273
gyermekek előállítására vonatkozik, előkészíti ezt a tilalmat, amellyel a felperes eltávolíthatja
az előállított személyt.
2. Ezt az eltiltást ugyanezen okból kell megadni, amiért a gyermekeket a bíróság elé kell
állítani. Ezért mindaz, amit korábban megállapítottunk, itt is alkalmazandónak tekintendő.
3. Ráadásul ez az eltiltás nem maga a gyermek ellen szól, akit a felperes el akar venni, hanem
valakinek meg kell jelennie, hogy megvédje a gyermekét az eltiltással szemben. Az
interdictum azonban nem lesz jogerős, és maga a praetor azonnal eljárhat, és döntést hozhat,
ha bármilyen vita merül fel előtte arról, hogy a gyermek apai felügyelet alatt áll-e vagy sem.
4. Julianus azt mondja, hogy amikor interdictumot alkalmaznak, vagy vizsgálatot indítanak
egy gyermek eltávolítására vonatkozóan, és az még nem töltötte be a serdülőkort, bizonyos
esetekben a vizsgálatot el kell halasztani, amíg a gyermek eléri ezt a kort, más esetekben
pedig haladéktalanul el kell dönteni. Ezt a kérdést azoknak a személyeknek a rangja szerint
kell eldönteni, akik között a vita felmerült, valamint az ügy természetének megfelelően. Ha az
a fél, aki azt állítja, hogy ő az apa, olyan, akinek társadalmi helyzete, bölcsessége és
feddhetetlensége megalapozott, akkor jogosult lesz a kiskorút a gondjaira bízni, amíg az ügy
el nem dől; ha azonban az, aki az eljárást kezdeményezte, alacsonyabb rangú, rosszindulatú
vagy rossz hírű személy, akkor a vizsgálatnak azonnal meg kell történnie. Hasonlóképpen, ha
az, aki tagadja, hogy a kiskorú másnak a felügyelete alatt áll, minden tekintetben
tiszteletreméltó, és vagy végrendeleti gyám, vagy a prétor által kinevezett gyám, aki a
gyámság alatt áll, és az ügy tárgyalása alatt a gyámság alatt áll; másrészt, ha az, aki azt állítja,
hogy ő az apja, rosszindulatú személy, a vizsgálatot nem szabad elhalasztani. Ahol azonban
mindkét fél gyanúba keveredik, akár alacsonyabb rangjuk, akár rossz jellemük miatt, Julianus
szerint nem lesz helytelen, ha valaki mást jelölnek ki, aki a gyermeket időközben nevelheti, és
az ügy eldöntését elhalasztják, amíg az eléri a serdülőkort; annak érdekében, hogy az egyik
vagy másik vitatkozó fél összejátszása vagy tudatlansága miatt ne lehessen úgy dönteni, hogy
egy független gyermek másnak a felügyelete alatt áll, vagy hogy egy olyan gyermek, aki
másnak a fennhatósága alatt áll, ne foglalhassa el a családfő helyét.
5. Még ha az apa részéről meggyőzően bebizonyosodna is, hogy a gyermek az ő felügyelete
alatt áll, mégis, ha a vizsgálat után megállapítást nyer, hogy az anyának kell az elsőbbséget
élveznie, és a gyermek birtokában kell maradnia, ezt megteheti; mert az isteni Pius több
rendelete megállapította, hogy az anya az apa rossz jelleme miatt engedélyt kaphat arra, hogy
a gyermek nála maradjon, anélkül, hogy az apai hatalom csorbulna.
6. Ebben az interdictumban a praetor elrendeli, hogy a tizenhét éves lányt vagy fiút, vagy aki
közel van ehhez a korhoz, az ügy elbírálásáig a családanya gondjaira bízzák. Azt mondjuk,
hogy egy gyermek közel van a tizenhét éves korához, közvetlenül azután, hogy elérte a
serdülőkort. A családanya alatt elismert jó hírnévvel rendelkező nőt értünk.
4. Africanus, Kérdések, IV. könyv.
Ha azt mondom, hogy bárki, aki azt állítja, hogy ő a háztartás feje, az én fiam, és az én
irányításom alatt áll, és hogy az én parancsomra lépett egy birtokra, akkor nekem kell
érvényesítenem az igényemet rá, és igénybe kell vennem az interdictumot, amelynek
értelmében magammal vihetem a fiamat.
5. Venuleius, Interdicts, IV. könyv.
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Ha a fiú saját beleegyezésével más birtokában van, ez az interdictum nem alkalmazható, mert
inkább a saját birtokában van, mint annak birtokában, aki ellen az interdictum alapján eljárás
indítható, mivel szabad joga van távozni vagy maradni; kivéve, ha két személy között vita
van, akik mindketten azt állítják, hogy ő az apja, és akik közül az egyik követeli, hogy a
gyermeket a másik mutassa be.

31. cím. Az interdict utrubi tekintetében
1. Ulpianus, Az ediktumról, LXXII. könyv.
A prétor azt mondja: "Megtiltom, hogy erőszakkal megakadályozzanak bárkit abban, hogy
egy rabszolgát elvigyen onnan, ahol jelenleg tartózkodik, ha az év nagyobb részében ott
maradt."
(1) Ez az interdictum az ingóságok birtoklására vonatkozik; érvényességét azonban ugyanúgy
nyeri el, mint az Uti possidetis interdictum, amely csak az ingatlanokra vonatkozik; így az is
sikerrel jár ezen interdictum alapján, aki a rabszolgát erőszak alkalmazása nélkül, titokban
vagy bizonytalan jogcímen szerezte meg, ha az ellenfél megpróbálja megzavarni a birtoklását.

32. cím. A bérlők eltávolítására vonatkozó tilalomról
1. Ulpianus, Az ediktumról, LXXIII. könyv.
A praetor azt mondja: "Megtiltom, hogy erőszakkal akadályozza meg bérlőjét abban, hogy
távozzon, és magával vigye a szóban forgó rabszolgát, ha ez utóbbi nem része annak a
vagyonnak, amelyet az Ön és a felperes közötti megállapodás szerint zálogként kell tartani a
bérleti díj biztosítására; függetlenül attól, hogy az említett vagyontárgyat az ön házába vitték
vagy hozták, ott született vagy ott készült; de ha annak részét képezi, megtiltom önnek, hogy
megakadályozza bérlőjét abban, hogy magával vigye, amikor elmegy; feltéve, hogy a bérleti
díjat az említett vagyontárgyból fizette önnek, vagy biztosítékot nyújtott önnek, vagy ön
hibáztatható azért, hogy nem fizette meg."
(1) Ezt a tilalmat a bérlő javára vezették be, aki a bérleti díj megfizetése után távozni kíván.
Nem alkalmazható egy gazdaság bérlője javára.
(2) A bérlőnek rendkívüli eljárás útján is adható enyhítés, ezért ezt a tilalmat nem
alkalmazzák gyakran.
(3) Mégis, ez annak a javára fog szólni, akinek van egy ingyenesen igénybe vehető szállása.
(4) Ha a bérleti díj még nem esedékes, Labeo azt mondja, hogy ez a tilalom nem
alkalmazható, hacsak a bérlő nem hajlandó azt megfizetni. Ha tehát a bérlő az év felére már
befizette a bérleti díjat, és a másik felére még tartozik, akkor nem folyamodhat az
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interdictumhoz, hacsak nem fizeti meg a hátralévő hat hónap bérleti díját. Ez azonban csak
abban az esetben áll fenn, ha a ház bérbeadásakor külön megállapodás született arról, hogy a
bérlő nem távozhat az év vége előtt vagy egy meghatározott idő letelte előtt. Ugyanez a
szabály vonatkozik arra az esetre is, ha valaki több évre bérel egy házat, és a futamidő még
nem járt le; ugyanis ha a bérleti díj teljes összegére zálogba adták az ingatlant, az eredmény az
lesz, hogy az interdictum nem lesz elérhető, hacsak a zálogtárgyakat fel nem szabadították.
(5) Meg kell azonban jegyezni, hogy a praetor nem követeli meg, hogy a tulajdon a bérlőé
legyen, és azt sem, hogy azt kifejezetten zálogba kellett volna adni, hanem azt, hogy
zálogként kell a házba vinni. Ezért ez a tilalom akkor is érvényes, ha a vagyontárgy másé, ha
azt zálogba adás céljából hozták be a házba, és olyan, amit nem lehet zálogba adni. Ha nem e
célból hozták be, a bérbeadó nem tarthatja vissza.
(6) Ez a tilalom örökre szól, és az örökösökre és az örökösökkel szemben is érvényes.
2. Gaius, A tartományi ediktumról, XXVI. könyv.
Kétségtelen, hogy ez a tilalom a bérlő javára szól, még olyan vagyontárgyak tekintetében is,
amelyek nem az ő tulajdonát képezik, de amelyeket kölcsönadtak, béreltek vagy letétbe
helyeztek nála.

33. cím. A szalviai tilalomról
1. Julianus, Digest, XLIX. könyv.
Ha egy gazdaság bérlője egy rabszolganőt hoz a földjére, hogy elzálogosítja, és aztán eladja,
akkor tilalmat kell elrendelni annak érdekében, hogy az említett rabszolganőtől született
gyermek birtokába kerüljön, amíg a rabszolga a vevő kezében volt.
(1) Ha egy bérlő két személy tulajdonában lévő birtokon lévő ingatlant hoz zálogba azzal a
céllal, hogy azt mindkettőjüket közösen terhelje, akkor mindkettőjük szabályosan élhet a
szalviai interdiktummal egy harmadik személy ellen; de ha ezt az interdiktumot csak rájuk
vonatkoztatva adják meg, akkor a birtokos helyzete előnyösebb lesz. Ha azonban abban
állapodtak meg, hogy a birtokot mindegyik közös tulajdonosra egyenlő mértékben terhelik
meg, akkor közöttük és más felek ellen praetoriánus keresetnek kell megadni, amelynek
segítségével az említett közös tulajdonosok mindegyike a birtok felének birtokába juthat.
(2) Ugyanezt a szabályt kell betartani akkor is, ha a bérlő egy másik bérlővel közösen
birtokolt vagyontárgyat hoz a földterületre zálogba adás céljából, így a zálogjogot csak a
szóban forgó vagyontárgy értékének felére lehet érvényesíteni.
2. Ulpianus, Az ediktumról, LXX. könyv.
A szalézi interdiktumban, ha a zálogba adandó ingatlan két közös tulajdonos földjére kerül, a
birtokos félnek adnak elsőbbséget, és a szalézi keresethez kell folyamodniuk.
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XLIV. könyv
1. A kivételekről, az előírásokról és az előzetes vizsgálatokról.
2. Ami a jogerőre alapított kivételt illeti.
3. A különböző ideiglenes kivételekről és több birtok egyesítéséről.
4. Ami a csaláson és félelmen alapuló kivételt illeti.
5. Milyen körülmények között nem adható meg a kereset.
6. A peres vagyonra vonatkozóan.
7. Kötelezettségek és intézkedések.

******************************************

1. cím. A kivételekről, az előírásokról és az előzetes vizsgálatokról.
1. Ulpianus, Az ediktumról, IV. könyv.
Úgy ítélték meg, hogy a felperes pozícióját foglalja el, aki kivételre hivatkozik, mivel ha az
alperes kivételre hivatkozik, akkor felperessé válik.
(2) Ugyanő, Az ediktumról, LXXIV. könyv.
A kivételt azért nevezik így, mert az kizárásként működik, és általában a követelés behajtására
irányuló eljárásokkal szemben áll, azzal a céllal, hogy kizárja annak megállapítását, valamint
a pert indító fél javára történő ítélkezést.
1. A replikák nem mások, mint a felperes fél által hivatkozott kivételek, amelyek szükségesek
a kivételek kizárásához; mivel a replikát mindig a kivétel ellenében terjesztik elő.
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2. Nem szabad elfelejteni, hogy minden kivétel vagy replikáció célja az ellenérdekű fél
további eljárásának megakadályozása. A kivétel kizárja a felperest, a replikáció pedig az
alperest.
3. Szokás, hogy a replikával szemben a háromszorosításnak helyt adnak, és a többi jogalapot
sorrendben követik, és ezt követően a nevek megsokszorozódnak, akár az alperes, akár a
felperes emel kifogást.
4. Általában azt szoktuk mondani, hogy egyes kivételek késleltetők, mások pedig kényszerítő
jellegűek; mivel például a késleltető kivétel az, amely elhalasztja a cselekvést, így a
meghatalmazott hatáskörét tagadó kivétel késleltető kivétel. Mert aki azt állítja, hogy
valakinek nincs meghatalmazása arra, hogy ügyvédként járjon el, az nem azt tagadja, hogy a
keresetet be kell indítani, hanem azt állítja, hogy az, aki indítja, nem alkalmas erre.
3. Gaius, A tartományi ediktumról, I. könyv.
A kivételek vagy örökösek és kényszerítő erejűek, vagy ideiglenesek és halasztó jellegűek.
Azok az állandó és kényszerítő jellegűek, amelyek mindig fennállnak, és nem lehet őket
elkerülni; például a csaláson és a jogerőre alapítottak, és amikor azt állítják, hogy a szenátus
törvényei vagy rendeletei ellen történt valami; továbbá azok, amelyek nem hivatalos
megállapodás esetén alkalmazandók, vagyis azok, amelyek úgy rendelkeznek, hogy az
esedékes pénz semmilyen körülmények között nem hajtható be. Kivételt képeznek az olyan
ideiglenes és halasztó jellegűek, amelyeket nem lehet bármikor megindítani, és amelyek
elkerülhetők; és ebbe a kategóriába tartozik a felek közötti ideiglenes megállapodás,
amelynek értelmében egy meghatározott ideig, például öt éven belül nem lehet keresetet
indítani. Az olyan kivételek, amelyekkel a meghatalmazott keresete elévül, és amelyek
elkerülhetők, szintén halasztó jellegűek.
(4) Paulus, Az ediktumról, XX. könyv.
Ha azt a kérdést teszik fel, hogy egy gyámoltat csalásra hivatkozva el lehet-e zárni, ha a neki
járó pénzt a gyámja felhatalmazása nélkül fizették ki, és ő másodszor is követeli a kifizetést,
akkor meg kell vizsgálni, hogy a követelés benyújtásakor még mindig nála van-e a pénz, vagy
vásárolt-e valamit vele.
5. Ugyanő, Az ediktumról, XVIII. könyv.
Az alperes, aki azt állítja, hogy már esküt tett a bíróság előtt, hogy nem tartozik a pénzzel,
amelyért perelik, az eskü letételén kívül minden más kivételre is hivatkozhat, illetve a többi
kivételre anélkül is; ugyanis többféle védekezéssel is élhet.
6. Ugyanő, Az ediktumról, LXXI. könyv.
Ha az örökhagyó keresetet indít az örökölt vagyon visszaszerzése iránt, akkor az örökhagyó
csalására alapított kivételre lehet hivatkozni vele szemben; ugyanis ahogyan az egész
hagyatékot öröklő örökös is eltiltható a kivétel alapján, úgy az örökhagyó is eltiltható az
örökség egy részének jogutódjaként.
(7) Ugyanő, Plautiusról, III. könyv.
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Az egyes személyeket megillető kivételek nem terjednek át másokra; például amikor egy
élettárs, egy apa vagy egy pártfogó kivételre hivatkozhat, hogy az ellene hozott ítélet csak az
általa fizetni képes összegre vonatkozzon; ez a kiváltság nem illeti meg a kezest. Ezért a férj
kezesét, akit a házasság felbontása után adtak, a hozomány teljes összegére vonatkozóan
ítéletet hoznak ellene.
1. A vagyonra vonatkozó kivételekre azonban a kezesek is hivatkozhatnak; például a jogerőre,
csalásra, valamint eskü megkövetelése esetén, ha az esküre kényszerítés alatt került sor. Ha
tehát a főkötelezett vagyonra vonatkozó megállapodást kötött, a kezese mindenképpen
jogosult lesz a kivételre. A kezes megjelenésére alapított kivételt, azon az alapon, hogy a
követelés sérti a szabadságjogot, ő is alkalmazhatja. Ugyanezt kell mondani abban az esetben
is, ha valaki a szenátusi rendelet megsértésével kezességet vállalt egy apai felügyelet alatt álló
fiúért, vagy egy huszonöt éves kiskorúért, akit becsaptak. Ha azonban a vagyonra való
hivatkozással becsapták, nem lesz jogosult a mentességre, amíg nem kapja meg a jóvátételt,
és a kezesnek nem szabad kivételt tenni.
(8) Ugyanő, Plautiusról, XIV. könyv.
Senkinek sem tilos több kivételt igénybe venni, még akkor sem, ha azok jellegükben eltérőek.
9. Marcellus, Digest, III. könyv.
Az ellenfél nem tekinthető úgy, hogy elismeri a másik fél követelését, pusztán azért, mert
kivételre hivatkozik.
10. Modestinus, Vélemények, XII. könyv.
Modestinus azt a véleményét adta elő, hogy a mások által megszerzett ítélet nem sérti azokat,
akik nem voltak a perben felek; és még ha az, aki ellen az ítéletet hozták is, annak a
személynek az örököse lesz, aki a pert megnyerte, akkor sem lehet ellene kivétellel hivatkozni
arra, hogy ezen ítélet alapján nem teljesítette azt, amit a saját nevében vállalt, mielőtt örökös
lett volna.
11. Ugyanő, Vélemények, XIII. könyv.
Egy férfi valódi bankjegyeket ismert el, amelyek valójában hamisak voltak, és azokat az
ellene hozott ítélet után kifizette. Kérdezem, hogy ha utólag kiderülne az igazság, és a
bankjegyek hamisnak bizonyulnának, és az alperes ezt a bíróság végzése vagy egy közbenső
ítélet szerint bizonyítani kívánná; és mivel elismerte az említett bankjegyek valódiságát, lehete ellene kivétellel élni, mivel a birodalmi alkotmányok világosan megállapítják, hogy bár
hamisított okiratokkal lehet ítéletet szerezni, és azokról utólag kiderül, hogy hamisak, a tény,
hogy az ügyben már döntöttek, nem hivatkozhat az akadályra. Modestinus azt válaszolta,
hogy azon oknál fogva, hogy a kifizetés tévedésből történt, vagy hogy biztosítékot nyújtottak
ezen bankjegyek esetében, amelyekről utólag azt állították, hogy hamisak, nem lenne alapja a
kivételnek.
12. Ulpianus, Az ediktumról, XXXVIII. könyv.
Általánosságban elmondható, hogy az előzetes határozatoktól függő kérdésekben a felperes
azon részének ad igazat, akinek követelése összhangban van azzal, amit követel.
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13. Julianus, Digest, L. könyv.
Ha egy teljes hagyatékot érintő ügyben hozott ítéletet követően bizonyos meghatározott
tárgyak visszaszerzésére irányuló pert indítanak, akkor a joggyakorlat szerint a hagyaték
elmaradása miatti kivételre nem lehet hivatkozni, mivel az ilyen jellegű kivételeket azért
terjesztik elő, mert azok egy jövőbeli határozatot érinthetnek, ha nem is a már meghozottat.
14. Alfenus Varus, Digest, II. könyv.
Egy apai felügyelet alatt álló fiú eladott egy rabszolgát, amely a peculiumának részét képezte,
és az árat kikötötték. A rabszolgát a szerződés feltételes záradéka alapján visszaadta, majd
meghalt, és az apa követelte a vevőtől a fiú által kikötött pénzt. Úgy határoztak, hogy a
vádlottal szemben jogosan hivatkoznak egy in factum kivételre, amely szerint a pénzt a
rabszolgáért ígérték, akit később a szerződés egyik feltétele alapján visszaszolgáltattak.
15. Julianus, Az Urseius Feroxról, IV. könyv.
A rosszhiszeműségre hivatkozó viszonvádat nem szabad a bíróságon tett esküre alapozott
kivétellel szemben előterjeszteni, mivel a prétornak gondoskodnia kell arról, hogy az ilyen
esküvel kapcsolatban utólag ne merüljön fel kérdés.
16. Africanus, Kérdések, IX. könyv.
Ön birtokolja a Tiziano birtokot, és ön és én pereskedünk a tulajdonjoggal kapcsolatban. Azt
állítom, hogy ennek a birtoknak jár egy útjog a Sempronian birtokon keresztül, amely az Öné.
Ha én pert indítok az útjog visszaszerzése érdekében, akkor a bíróság szerint Ön kivételt tehet
azon az alapon, hogy az ingatlan tulajdonjoga miatt folyamatban lévő pert nem szabad
megelőzni; vagyis nem bizonyíthatom, hogy jogosult vagyok az útjogra, mielőtt
bebizonyítottam volna, hogy a Tiziano birtok az enyém.
17. Paulus, Az ediktumról, LXX. könyv.
Ha azonban az útjog visszaszerzése érdekében indítok keresetet, és utána a Tizian Estate
visszaszerzése érdekében, mivel a per tárgya különböző, és a visszaszerzés okai is eltérőek, a
kivétel nem okoz kárt.
(18) Africanus, Kérdések, IX. könyv.
Pert indítok ön ellen egy olyan földterület felére, amely ön szerint az öné, és egyúttal
szeretnék egy osztozkodási pert is indítani ön ellen ugyanannál a bírónál. Ha pedig azt
állítom, hogy egy olyan földrészlet, amelynek Ön a birtokosa, az enyém, és a terményt vissza
akarom szerezni Öntől, akkor felmerül a kérdés, hogy az arra az elvre alapozott kivétel, hogy
nem indíthatok olyan pert, amelynek eldöntése előítéletet hoz a kérdéses földrészlet
egészének vagy egy részének tulajdonjogát érintő ügyben, akadályként hat-e, vagy el kell-e
utasítani. Úgy vélik, hogy mindkét esetben a prépostnak közbe kell lépnie, és nem szabad
megengednie, hogy a felperes ilyen jellegű eljárást indítson, mielőtt a földterület
tulajdonjogának kérdését eldöntötték volna.
19. Marcianus, Institutes, XIII. könyv.
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A főkötelezettet megillető valamennyi kivételt a kezes is alkalmazhatja, akár az előbbi
beleegyezése ellenére is.
(20) Paulus, A képletek felállításának módjáról.
A kivételekre vagy azért hivatkoznak, mert a fél azt tette, amit tennie kellett volna; vagy azért,
mert azt tette, amit nem kellett volna tennie; vagy azért, mert nem azt tette, amit tennie kellett
volna. Az eladott és átadott vagyonra vagy a jogerőre hivatkozó kivételt azért fogadják el,
mert olyasmit tettek, amit meg kellett volna tenni. A csalásra alapított kivételnek azért adnak
helyt, mert olyasmit tettek, amit nem kellett volna tenni. A kivétel azon az alapon, hogy az
átadott vagyontárgyak praetorianus birtoklása nem volt megengedett, azért adható meg, mert
valami olyat nem tettek, amit meg kellett volna tenni.
21. Neratius, Pergamenek, IV. könyv.
Az egyik keresetről azt mondják, hogy egy nagyobb pénzösszegre vonatkozóan megelőzi a
másikat, ha a bíróságon olyan kérdés merül fel, amely részben vagy egészben egy nagyobb
vagyonösszeget érintő perhez kapcsolódik.
(22) Paulus, Különböző szakaszok.
Kivételt képez egy olyan eljárás, amely néha mentesíti az alperest az ellene hozott ítélet
kockázatától, és néha csökkenti az ítélet összegét.
1. A replikáció szemben áll egy kivétellel, és úgymond kivétel a kivétel alól.
23. Labeo, Paulus valószínűségekről szóló epitomája, III. könyv.
Paulus: Ha valaki szobrot helyez el egy városban azzal a szándékkal, hogy az a város
tulajdonát képezze, és utólag bírósági úton kívánja azt követelni, akkor az in factum kivétellel
eltiltható.
24. Hermogenianus, Epitomusok a jogról, VII. könyv.
Az apai felügyelet alatt álló fiú az apja számára kivételt szerezhet az eskü letételére
hivatkozva, ha a bíróság előtt megesküszik, hogy az apja nem tartozik semmivel.

2. cím. A jogerőre alapított kivételt illetően
1. Ulpianus, Az ediktumról, II. könyv.
Mivel a peres felek között hozott ítéletek nem sérthetnek másokat, akik a perben nem vesznek
részt, a végrendelet alapján, amelyben szabadságot biztosítanak vagy hagyatékot hagynak
hátra, lehet eljárást indítani annak ellenére, hogy a végrendeletet megszegték, vagy
semmisnek nyilvánították, vagy megállapították, hogy nem az előírt jogi formalitásoknak
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megfelelően készült; de ha az örökhagyó elveszíti a pert, a végrendelet által biztosított
szabadságot ez nem érinti.
2. Ugyanő, Az ediktumról, XIII. könyv.
Ha egy olyan örökhagyó örököse ellen indítanak pert, aki végrendeletében a fiát hagyta
örökül, és a felperesnek a végrendelet olyan állapotára hivatkozva, hogy a végrendelet
rendelkezéseivel ellentétben a prétor a hagyaték birtokba adhatja, és a felszabadított fiú
elmulasztotta a hagyaték birtokba vételét kérelmezni, nem igazságtalan, hogy ismét lehetővé
kell tenni számára, hogy az örökös ellen eljárást indítson. Ezt Julianus a Digest negyedik
könyvében állapította meg.
3. Ugyanő, Az ediktumról, XV. könyv.
Julianus a Digest harmadik könyvében megállapítja, hogy a jogerőre alapított kivétellel
szemben minden olyan esetben fel lehet lépni, amikor ugyanaz a kérdés újra felmerül a
bíróság előtt ugyanazon felek között. Ezért, ha valaki a teljes vagyonra vonatkozó keresetet
indít, miután elvesztette az egyiket, annak egy részének visszaszerzése érdekében indított
pert, vagy fordítva, akkor a kivétel kizárja.
4. Ugyanő, Az ediktumról, LXXII. könyv.
A jogerőre alapított kivétel hallgatólagosan úgy értendő, hogy az ügy minden olyan személyre
kiterjed, aki érdekelt az ügyben.
(5) Ugyanő, Az ediktumról, LXXIV. könyv.
Az eljárás nem csak akkor minősül ugyanazon kérdéssel kapcsolatban indítottnak, ha a
felperes nem ugyanazzal a keresettel él, mint amelyet az első alkalommal indított, hanem
akkor is, ha ugyanarra a kérdésre vonatkozóan egy másik keresetet nyújt be. Például, ha
valaki, miután megbízás alapján pert indított, miután ellenfele megígérte, hogy megjelenik a
bíróság előtt, önkéntes képviselet alapján vagy a vagyon visszaszerzésére irányuló pert indít,
akkor ugyanarra a kérdésre vonatkozó eljárást indít. Ezért nagyon helyesen mondják, hogy
csak az nem indít eljárást ugyanarra az ügyre vonatkozóan, aki nem kísérli meg újra ugyanazt
az eredményt elérni. Ha ugyanis valaki megváltoztatja a keresetet, akkor követelésének
jellegét is meg kell változtatnia; mivel mindig úgy tekintik, hogy ugyanarra az ügyre
hivatkozva indít pert, még akkor is, ha másfajta keresethez folyamodik, mint amit először
alkalmazott.
6. Paulus, Az ediktumról, LXX. könyv.
Nagyon is indokoltan állapították meg, hogy egyetlen kereset elegendő egyetlen vita
rendezéséhez, és egyetlen ítélet az ügy lezárásához; ellenkező esetben a pereskedés óriási
mértékben megnövekedne, és leküzdhetetlen nehézségeket okozna, különösen akkor, ha
egymásnak ellentmondó határozatok születtek. Ezért nagyon gyakori, hogy a jogerőre
hivatkozva kivételt vezetnek be.
7. Ulpianus, Az ediktumról, LXXV. könyv.
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Ha valaki, miután pert indított egy bizonyos vagyontárgy egészére, és azt elvesztette, ezután
pert indít annak egy részének visszaszerzésére, a jogerőre való hivatkozással kizárásra kerül;
mivel a rész benne foglaltatik az egészben, és ugyanannak minősül, ha valaminek egy részét
követelik, és korábban az egészet követelték. Az sem számít, hogy a követelés egy bizonyos
tárgyra, vagy pénzösszegre, vagy jogra vonatkozik. Ezért, ha valaki egy földterület
visszaszerzése iránt perel, és utóbb annak egy megosztott vagy osztatlan része miatt indít
keresetet, akkor azt kell mondani, hogy a keresetét kivételesen elévül. Vagy ha például azt
javasolják, hogy egy olyan földrészlet egy bizonyos része miatt indítsak pert, amelynek
egészét korábban már pereltem, akkor kivétel miatt el leszek zárva. Ugyanezt a szabályt kell
alkalmazni, ha először két különböző dolog miatt indítanak pert, és ezt követően valamelyik
miatt indítanak pert; a kivétel ugyanis akadályként fog hatni. Hasonlóképpen, ha valaki pert
indít egy földterület visszaszerzésére, és miután azt elvesztette, azután pert indít az említett
földterületen kivágott fák miatt, vagy ha először egy ház miatt indít pert, és később pert indít a
föld miatt, amelyen az áll, vagy a faanyag vagy a kő miatt, amelyből az épült, ugyanez a
szabály alkalmazandó. Ugyanez a helyzet akkor is, ha én először egy hajóért indítok pert,
majd pedig a hajó egyes részeinek visszaszerzésére, amelyekből a hajó áll.
1. Ha egy terhes rabszolganő visszaszerzése iránt indítok keresetet, aki a perbe fogant és a
gyermekét a perbe fogadás után szülte, és ezt követően a gyermek visszaszerzése iránt indítok
keresetet, akkor fontos kérdés, hogy ugyanazt a követelést vagy más követelést
érvényesítettem-e, vagy másikat. És valóban, azt lehet mondani, hogy a keresetet ugyanarra a
dologra indítják, bárhol is követelik azt, amit az első bíró előtt követeltek, egy második bíró
előtt is követelik. Ezért szinte minden ilyen esetben a kivétel kizáró okként fog működni.
2. Különbség van azonban a kő és a faanyag tekintetében, amelyekből egy ház áll, mert ha
valaki pert indít egy házért, és azt elveszíti, és ezt követően pert indít a kő vagy a faanyag,
vagy bármi más miatt, mint a tulajdonát, akkor olyan helyzetben van, hogy úgy kell tekinteni,
hogy más követelést érvényesített, mert egy ház lehet olyan személy tulajdona, aki nem
tulajdonosa a köveknek, amelyekből épült. Végül, ha az anyagokat egy más tulajdonában lévő
ház felépítéséhez használták fel, a tulajdonos visszakövetelheti azokat, miután elválasztották
az épülettől.
3. Ugyanez a kérdés merül fel a terményekkel kapcsolatban is, mint amikor egy rabszolganő
gyermekéről van szó. Ezek a dolgok ugyanis még nem léteznek, mégis abból a vagyonból
származnak, amelynek visszaszerzésére a keresetet benyújtották; és a jobb vélemény szerint
ez a kivétel nem vonatkozik rájuk. Az azonban egyértelmű, hogy ha akár a terményt, akár a
rabszolga utódait a vagyon visszaszolgáltatásába bevonták, és értéküket felbecsülték, akkor az
eredmény az lesz, hogy a kivétel hatékonyan közbeiktatható.
4. És általában véve (ahogy Julianus mondja), a jogerőre alapított kivétel akadályként fog
működni, ha ugyanaz a kérdés újra felmerül a bíróságon ugyanazon személyek között vagy
másfajta ügyben. Ezért, ha a felperes, miután pert indított egy hagyaték visszaszerzésére, és
azt elvesztette, a hagyaték részét képező bizonyos tárgyak visszaszerzésére indít pert; vagy ha
a felperes, miután pert indított a hagyatékhoz tartozó bizonyos tárgyak visszaszerzésére, és azt
elbukta, ezután a teljes hagyaték visszaszerzésére indít pert, a kivétel alapján el lesz zárva.
5. Ugyanezt a szabályt kell alkalmazni akkor is, ha valaki, miután egy hagyatéki adós
követelésének behajtására indított pert, és azt elveszítette, a teljes hagyaték behajtására indít
pert; vagy másrészt, ha először a hagyaték behajtására indított pert, és azután a hagyaték
vagyonának részét képező követelés behajtására indít pert, ebben az esetben a kivétel
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akadályként fog hatni; mert ha egy hagyatékra indítok pert, akkor a követelésbe a
hagyatékhoz tartozó összes vagyontárgy és perbeli jog úgy tekintendő, hogy az benne
foglaltatik.
Lacuna 8
9. Ulpianus, Az ediktumról, LXXV. könyv.
Ha pert indítok Ön ellen egy birtokért, és alulmaradok, mert Ön nem rendelkezik annak egy
részével sem, és ismét pert indítok annak visszaszerzése érdekében, miután Ön megszerezte
annak egy részét, vajon megfelelően hivatkozhatok-e erre a kivételre ellenem? Úgy vélem,
hogy a kivétel nem akadályozhatja meg, akár úgy döntöttek, hogy a hagyaték az enyém, akár
úgy, hogy az ellenfelem mentesült a felelősség alól, mert nem volt birtokában a hagyaték egy
részének sem.
1. Ha valaki, miután megvédte a tulajdonjogát egy olyan földterületre, amelyről azt hitte,
hogy az ő birtokában van, és az ítéletet a felperes javára hozták, az alperes később
megvásárolja a földet, kötelezhető-e a felperes arra, hogy visszaadja azt neki? Neratius azt
mondja, hogy ha a jogerőre hivatkozva kivételt tesznek azzal szemben, aki másodszor is pert
indít a földterületért, akkor azt válaszolhatja, hogy az ítéletet az ő javára hozták.
2. Julianus azt mondja, hogy a jogerőre alapított kivétel az eredeti érdekelt félről a vevőre
száll, de nem száll vissza a vevőről az eredeti félre. Ezért, ha ön eladja egy hagyatékhoz
tartozó ingatlant, és én pert indítok az említett ingatlan visszaszerzésére a vevőtől, és
megnyerem a pert, nem hivatkozhatok a kivételre ön ellen, ha ön pert indít ellenem. De ha az
ítéletet nem az a személy hozta meg, akinek ön eladta az ingatlant, és én közöttem.
(10) Julianus, Digest, LI. könyv.
Vagy ha elvesztettem az ügyemet, akkor nem lesz jogosult a velem szembeni kivételre.
11. Ulpianus, Az ediktumról, LXXV. könyv.
Ha egy anya a szenátusi rendelet alapján pert indítana elhunyt kiskorú fia hagyatékának
visszaszerzése iránt, azzal az indokkal, hogy úgy vélte, hogy apja végrendeletének felbontása
miatt nem lehetett volna pupilláris helyettesítés, és alulmaradna, mert az apa végrendelete
nem volt felbontva, és a végrendelet felbontása után, ahol a pupilláris helyettesítésnek meg
kellett volna jelennie, nem találták, és újra pert indít a hagyatékért, akkor a jogerőre való
hivatkozással kizártnak fog minősülni; így mondja Neratius. Nem kételkedem abban, hogy a
jogerőre alapított kivétel kizárja őt, de enyhítést kell neki adni, mivel csak egy pontot hozott
fel a maga javára, nevezetesen azt, hogy az apa végrendeletét megszegték.
1. Végül Celsus azt mondja, hogy ha keresetet indítok egy rabszolga visszaszerzésére, akiről
azt gondolom, hogy az én tulajdonom, mert valaki más adta át nekem, miközben valójában az
enyém, mert egy örökölt birtokomhoz tartozik, és az első per elvesztése után másodszor is
keresetet indítok, akkor kivételes esetben elévülhetek.
2. Ha azonban valaki arra hivatkozva indít pert, hogy Titius átadta neki a földet, és miután
alulmaradt, később valamilyen más alapon perel érte, akkor nem zárható ki a kivétel.
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3. Julianus azt is mondja, hogy ha te és én Titius örökösei vagyunk, és te pert indítasz
Sempronius ellen egy földrészlet egy része miatt, amelyről azt állítod, hogy a hagyatékhoz
tartozik, és te vereséget szenvedsz, én pedig azután megveszem Semproniustól ugyanazt a
földrészt, akkor én akadályként kivételt tehetek ellened, ha te részarányperrel fordulsz
hozzám, mert az ügyet bírósági úton eldöntötték közted és az én eladóm között. Ha ugyanis,
mielőtt az említett földrészletre vonatkozóan pert indítanék, osztozkodási pert indítanék,
akkor kivételt lehet tenni azon az alapon, hogy az ügyet közted és köztem már bírósági úton
eldöntötték.
4. Ha két követelés eredete azonos, akkor egy második követelés is azonos. De ha egy
földterület vagy egy rabszolga miatt indítok pert, és elveszítem a pert, és később új kereseti
okom lesz, amelyből tulajdonjogot származtatok, akkor nem fog elzárni ez a kivétel, kivéve,
ha a tulajdonjogom, miután egyelőre elveszett, később egy bizonyos fajta postliminium révén
visszaszerződik. De mi van akkor, ha a rabszolgát, akire igényt tartok, az ellenség elrabolja, és
később a postliminium joga alapján visszatér? Ebben az esetben a kivétel akadálya leszek,
mert a dolog ugyanúgy értendő; de ha a tulajdonjogot más okból szereztem volna meg, a
kivétel nem fog akadályként hatni. Ezért, ha egy vagyontárgyat rám hagynak, egy feltétel
mellett, és amíg a per függőben van, miután megszereztem a tulajdonjogot, pert indítok, és
elbukom, majd miután a feltétel teljesült, újra perelek a hagyaték visszaszerzése érdekében,
úgy gondolom, hogy nem lehet kivételre hivatkozni, mert korábban más tulajdonjogom volt,
mint jelenleg.
5. Ha tehát a tulajdonjog az első igényérvényesítés után keletkezik, az megváltoztatja az ügy
természetét, de a felperes véleményének megváltozása nem; mint például, ha valaki azt hiszi,
hogy öröklés révén tulajdonjoggal rendelkezik, és megváltoztatja a véleményét, és úgy véli,
hogy ajándékozás folytán jogosult rá. Ez nem keletkeztet új keresetet, mert függetlenül attól,
hogy az illető milyen módon vagy hol szerezte meg a tulajdonjogot, a tulajdonjogáról az első
perben jogerősen rendelkezett.
6. Ha valaki a más földjén való áthaladás jogáért indít pert, és később ugyanezen a földön
való áthaladásért indít pert, úgy gondolom, hogy határozottan állítható, hogy az első helyen
egy dolgot kértek, a második helyen pedig egy másikat, és ezért a jogerőre hivatkozva nem
lehet kivételt tenni.
7. Gyakorlatunk szerint, amikor a jogerőre hivatkozva kivételt teszünk, a perbefogadásba a
felperessel együtt minden olyan felet bevonunk, akinek joga van az ügyet bíróság elé vinni.
Ezek közé tartozik az ügyvéd, akit a kereset benyújtására utasítottak, a gyám, az elmebeteg
vagy kiskorú személy gondnoka, valamint a város ügyeit intéző tisztviselő. Az alperes oldalán
az szerepel, aki a védekezést vállalja, mert aki ellene eljárást indít, az pert indít a bíróságon.
8. Ha valaki az apai felügyelet alatt álló fia ellen indít pert egy rabszolga visszaszerzése iránt,
és ezt követően az apja ellen is indít pert ugyanezen rabszolga miatt, akkor van alapja ennek a
kivételnek.
9. Ha pert indítok a szomszédom ellen, hogy kötelezzem őt az esővízzel való törődésre, és ezt
követően egyikünk eladja a földünket, és a vevő ugyanezt a pert indítja, vagy azt ellene
indítják, ez a kivétel akadályként fog működni, de csak a határozat meghozatala után elvégzett
munkára való hivatkozással.
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10. Hasonlóképpen, ha Titius zálogba adná Seiusnak azt a vagyontárgyat, amelyet
megpróbálna visszaszerezni Öntől, és Seius ezt követően zálogjogi keresetet indítana Ön
ellen, akkor meg kell állapítani, hogy Titius mikor adta zálogba a vagyontárgyat. Ha ezt a
kereset benyújtása előtt tette, akkor a kivétel nem akadályozza meg, mert a követelést neki
kellett volna előterjesztenie, és én zálogjogom sértetlenül megtartom a zálogjogi keresetet. Ha
azonban az ingatlant a kereset benyújtása után zálogosította el, akkor a jobb vélemény szerint
a jogerőre hivatkozó kivétel akadályként fog hatni.
12. Paulus, Az ediktumról, LXX. könyv.
Amikor feltesszük a kérdést, hogy ez a kivétel akadályként hat-e vagy sem, meg kell
állapítani, hogy ugyanarról a vagyontárgyról van-e szó;
13. Ulpianus, Az ediktumról, LXXV. könyv.
Vagy ugyanaz az összeg, vagy ugyanaz a jog, amely az első kereset tárgyát képezte.
14. Paulus, Az ediktumról, LXX. könyv.
Azt is meg kell állapítani, hogy ugyanaz a jogalap áll-e fenn, vagy a személyek azonos
rangúak-e, és ha ezek a dolgok nem esnek egybe, akkor más az eset. Ha erre a kivételre
hivatkoznak, akkor ugyanazt a vagyontárgyat kell érteni, amely az első kereset tárgyát
képezte, még akkor is, ha annak minősége vagy mennyisége nem maradt meg teljesen, és nem
történt hozzáadás vagy levonás, mivel a fogalmat a legtágabb értelemben kell elfogadni, az
érdekelt felek jóléte miatt.
1. Ha valaki az ingatlan egy részének haszonélvezeti jogát élvezi, és a teljes haszonélvezeti
jog visszaszerzése érdekében pert indít, és a pert elveszíti, 3és ezután a haszonélvezet másik
felére vonatkozóan, amely később a tulajdonába került, keresetet indít, nem zárható ki a
kivétel, mivel a haszonélvezet nem a hagyaték egy részére, hanem magára a személyre szállt.
2. Az ilyen esetekben a személyi keresetek különböznek a dologiaktól, mert ha ugyanaz a
vagyon ugyanattól a személytől illeti meg, mindegyik kereseti ok külön kötelezettségen
alapul; és az egyikre vonatkozó bírósági eljárást nem semmisíti meg egy másikra vonatkozó
hasonló követelés. Ha azonban valódi keresetet indítok anélkül, hogy megemlíteném, milyen
alapon állítom, hogy a vagyontárgy az enyém, akkor az egy részre vonatkozó követelésbe
minden jogcím beletartozik, mert bár a vagyontárgy nem lehet többször az enyém, mégis
többször is esedékes lehet számomra.
3. Ha valaki a birtokbavételi tilalom alapján eljárást indít az ingatlan birtoklásának
visszaszerzése érdekében, és ezt követően valódi keresetet indít, nem zárja ki a kivétel, mivel
a birtokbavételi tilalom alapján történő birtokbavételi eljárás és az ingatlan tulajdonjogának
megállapítására irányuló per különböző.
15. Gaius, A tartományi ediktumról, XXX. könyv.
Ha egy hagyatékkal kapcsolatos per van folyamatban Ön és köztem, és Ön birtokában van az
említett hagyatékhoz tartozó vagyontárgyak egy része, és én is rendelkezem egy részével,
semmi sem akadályoz meg abban, hogy a hagyaték visszaszerzése érdekében pert indítsak Ön
ellen, és másrészt semmi sem akadályoz meg abban, hogy Ön ugyanezen célból pert indítson
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ellenem. Ha azonban az ügy eldöntése után ön ilyen keresetet indít ellenem, akkor meg kell
állapítani, hogy a hagyatékot az enyémnek vagy az önének ítélték-e meg. Ha úgy döntöttek,
hogy az enyém, akkor a jogerőre alapított kivétel az Önnel szembeni akadályként fog
működni; mivel éppen azért, mert az ítéletet az én javamra hozták, és a hagyatékot az én
tulajdonomnak találták, úgy döntöttek, hogy az nem az Öné. Ha azonban úgy találták, hogy az
nem az enyém, akkor az Ön tulajdonjogára vonatkozóan semmit sem határoztak meg, mert
lehet, hogy az ingatlan egyikünké sem.
16. Julianus, Digest, LI. könyv.
Ugyanis rendkívül igazságtalan lenne, ha a jogerőre hivatkozó kivétel annak a félnek
kedvezne, aki ellen az ítéletet hozták.
(17) Gaius, A tartományi ediktumról, XXX. könyv.
Ha én pert indítok Ön ellen az engem illető tulajdon visszaszerzése érdekében, és Önt minden
felelősség alól felmentik, mert bebizonyította, hogy az említett tulajdon birtoklása megszűnt,
anélkül, hogy Ön részéről bármilyen csalás történt volna; majd miután Ön másodszor is
birtokba vette az említett tulajdont, ismét pert indítok Ön ellen, a jogerős ítéletre alapított
kifogás nem érvényesíthető velem szemben.
18. Ulpianus, Az ediktumról, LXXX. könyv.
Ha valaki pert indít tulajdon előállítása iránt, és ellenfele mentesül a felelősség alól, mert nem
volt birtokában, és miután később visszaszerezte a birtokot, a tulajdonos másodszor is pert
indít, a jogerős ítéletre való hivatkozással nem lehet megfelelően hivatkozni, mivel az ügy
körülményei eltérőek.
(19) Marcellus, Digest, XIX. könyv.
Egy bizonyos ember ugyanazt az ingatlant két különböző időpontban zálogba adta, a második
hitelező zálogjogi pert indított az első ellen, és megnyerte a pert, az első pedig ezt követően
hasonló pert indított a második ellen. Felmerült a kérdés, hogy a jogerőre alapított kivétel
kizáró okként hatna-e. Ha a második hitelező még azelőtt hivatkozott volna a kivételre, hogy
az ingatlant elzálogosították volna neki, és nem tudott volna semmi újat és érvényeset előadni,
a kivétel kétségtelenül akadályozó tényező lenne, mivel ugyanazt a kérdést hozná fel,
amelyről már döntöttek.
20. Pomponius, Sabinusról, XVI. könyv.
Ha egy végrendelet alapján az örökös ellen olyan személy indított pert, akire a család összes
ezüstjét hagyatékolták, és aki azt hitte, hogy csak bizonyos asztalokat hagytak rá, és kizárólag
az említett asztalok felbecsülésének kérdését hozta a bíróságra, és azután a ráhagyott pénz
visszaszerzése érdekében perelt, Trebatius szerint nem fog elévülni a kivétel, azon oknál
fogva, hogy ő nem emiatt indított pert, és nem is állt szándékában, és a bíró sem hozott erre
vonatkozólag semmilyen határozatot.
21. Ugyanő, Sabinusról, XXXI. könyv.
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Ha végrendeletileg ezüsttányért hagytak rám, és én pert indítok az örökös ellen annak
visszaszerzése érdekében, és utólag kiderül, hogy az örökhagyó a ruhatárát is rám hagyta egy
kodicillummal, az utóbbi hagyatékot nem érinti az előbbi határozat, mert sem a peres felek,
sem a bíró nem értette, hogy az ezüsttányéron kívül más is vitás.
1. Ha pert indítok egy nyáj juh visszaszerzése érdekében, és vereséget szenvedek, és a nyáj
száma vagy növekszik, vagy csökken, és ismét pert indítok ugyanannak a nyájnak a
visszaszerzése érdekében, akkor a kivétel hatékonyan közbeléphet ellenem. Ha a nyájat alkotó
bármelyik állat miatt indítok pert, és az a nyáj részeként van jelen, úgy gondolom, hogy a
kivétel továbbra is akadályként fog működni.
2. Ha Ön pert indít valaki ellen Stichus és Pamphilus visszaszerzésére, akikről azt állítja, hogy
a rabszolgái, és az ellenfele mentesül a felelősség alól, és Ön ismét pert indít ellene, Stichusra
mint rabszolgájára hivatkozva, akkor megállapítást nyer, hogy kivételesen el lesz zárva.
3. Ha pert indítok egy olyan földterületért, amelyről azt állítom, hogy az enyém, és ezt
követően pert indítok a föld haszonélvezeti jogának visszaszerzése iránt, azzal az indokkal,
hogy mivel a földterület az enyém, a haszonélvezeti joga is az enyém, akkor egy kivétel miatt
el leszek zárva, mert aki földtulajdonos, az nem indíthat pert a föld haszonélvezetének
visszaszerzése iránt. Ha azonban a haszonélvezeti jog visszaszerzése iránt indítok pert, mint
ami az enyém, és ezt követően, miután megszereztem a föld tulajdonjogát, ismét a
haszonélvezeti jogért perelek, akkor azt lehet mondani, hogy az eset más; mivel miután
megszereztem magát a földet, a haszonélvezet, amelyet korábban élveztem, megszűnik
szolgalomként az enyém lenni, és újra a tulajdonjog alapján, mintegy más jogcímen az enyém
lesz.
4. Ha Ön kezességet vállal a rabszolgámért, és a peculium miatt pert indítanak ellenem, és én
megnyerem a pert, majd ezt követően ugyanezen okból pert indítanak Ön ellen, akkor a
jogerőre való hivatkozással hatékonyan hivatkozhat a jogerőre való hivatkozásra.
(22) Paulus, Az ediktumról, XXXI. könyv.
Ha egy örökös ellen letéti pert indítanak, és azt elveszítik, a felperes a többi örökös ellen is
indíthat pert, akik nem élhetnek a jogerőre hivatkozó kivétellel. Ugyanis bár a különböző
keresetekben ugyanaz a kérdés szerepel, mégis a felek változása, akik ellen a pert egyénileg
indítják, más szempontot ad az ügynek. Ha az örökös ellen az elhunyt által elkövetett csalás
miatt indítanak pert, és ezt követően az örökös ellen saját csalárd cselekménye miatt indítanak
pert, a jogerőre alapított kivétel nem akadályozhatja meg a perindítást, mivel más kérdésről
van szó.
23. Ulpianus, Disputációk, III. könyv.
Ha csak az elvesztett kamatok behajtására irányuló keresetet nyújtanak be, nem kell attól
tartani, hogy a jogerőre alapított kivétel akadályként fog hatni a főkövetelésért indított perben,
mert mivel ez bordaelőnyt jelent, másrészt nem is jelent akadályt. Ugyanez a szabály
érvényesül akkor is, ha egy jóhiszemű szerződésben a felperes csak a kamatot kívánja
behajtani, mert a kamat továbbra is fut, mert amíg a szerződés jóhiszeműen áll, addig ez így is
lesz.
24. Julianus, Digest, IX. könyv.
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Ha valaki olyan személytől vásárol tulajdont, aki nem a tulajdonosa, és ezt követően mentesül
a felelősség alól, amikor maga a tulajdonos indít pert annak visszaszerzése iránt, és a vevő ezt
követően elveszíti a tulajdon birtokát, és eljárást indít annak visszaszerzése iránt a
tulajdonostól, aki azt birtokba vette, az utóbbi kivételre hivatkozhat azon az alapon, hogy a
tulajdon az övé, a másik pedig azt válaszolhatja, hogy nem az övé.
(25) Ugyanaz, Digest, LI. könyv.
Ha valaki, aki nem örökös, pert indít a hagyatékért, és miután örökös lett, ismét pert indít
ugyanarra a hagyatékra, nem zárja ki a jogerőre alapított kivétel.
1. A vevőnek jogában áll keresetet indítani a tulajdon hat hónapon belüli
visszaszolgáltatásának kikényszerítésére, amennyiben a feltétel az volt, hogy ha a rabszolga
kevesebbet ér, mint amennyiért eladták, a kifizetett többletet vissza kell téríteni; ez utóbbi
kereset ugyanis magában foglalja a pénz visszafizetésére vonatkozó kikötést is, ha a rabszolga
olyan hibával rendelkezik, hogy a vevő emiatt nem vette volna meg, ha tud róla. Ezért nagyon
helyesen mondják, hogy ha a vevő, aki e keresetek egyikével élt, később a másikat is igénybe
veszi, a jogerőre való hivatkozással kizárható.
2. Ha Ön beavatkozik az üzletembe, és az én nevemben pert indít egy földterületért, és én ezt
követően nem erősítem meg az Ön követelését, hanem utasítom Önt, hogy indítson újból pert
ugyanannak a földterületnek a visszaszerzésére, a jogerős ítéletre alapított kivétel nem
akadályozhatja meg, ha a körülmények megváltoztak a megbízás megadása óta. Ugyanez a
szabály érvényesül, ha nem valódi, hanem személyes keresetet nyújtanak be.
26. Africanus, Kérdések, IX. könyv.
Pert indítottam ön ellen, azt állítva, hogy jogom van arra, hogy a házamat tíz méterrel
magasabbra emeljem, és elvesztettem. Most én indítok ön ellen egy másik keresetet,
amelyben azt állítom, hogy jogom van arra, hogy a házamat húsz lábbal magasabbra emeljem.
Kétségtelenül lehet hivatkozni a jogerős ítéletre. Ha ismét pert indítok, azt állítva, hogy jogom
van arra, hogy a házamat még tíz lábbal magasabbra emeljem, a kivétel akadályként fog
működni; mivel ugyanis mivel nem emelhettem alacsonyabbra, biztosan nem lennék jogosult
arra sem, hogy még magasabbra emeljem.
1. Hasonlóképpen, ha a felperes, miután pert indított egy földterület visszaszerzése érdekében,
és azt elvesztette, pert indít egy szigetért, amely az említett földterülettel szemben lévő
folyóban alakult ki, kivételes esetben el lesz zárva.
27. Neratius, Pergamenek, VII. könyv.
Amikor egy második perben felmerül a kérdés, hogy a vagyon ugyanaz-e, mint ami az első
per tárgyát képezte, a következő dolgokat kell figyelembe venni: először is az érdekelt
feleket; másodszor a vagyontárgyat, amely miatt a pert indították; harmadszor pedig a
közvetlen kereseti okot. Most ugyanis nincs jelentősége annak, hogy valaki úgy véli-e, hogy a
keresetének alapja megalapozott, éppúgy, mintha az ellene hozott ítélet után új iratokat
találna, amelyek megerősítik az ügyét.
28. Papinianus, Kérdések, XXVII. könyv.
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A jogerőre alapított kivétel kizárja azt, aki az ügyet elvesztő fél tulajdonjogának jogutódja.
29. Ugyanaz, Vélemények, I. könyv.
A jogerős ítéletre alapított kivétel nem akadályozhatja meg a perben részt nem vevő
társörökösöket; és egy olyan rabszolga, akit még nem bocsátottak szabadon a tröszt feltételei
szerint, nem követelhető újra rabszolgaként, miután a szabadsága érdekében ítéletet hoztak;
de a prétornak kötelessége gondoskodni arról, hogy az ítéletet ebben az esetben betartsák,
mivel nem dönthet a vesztes fél javára; a prétornak azonban kötelessége gondoskodni arról,
hogy az ítéletet betartsák, mivel nem dönthet a vesztes fél javára. Ha ugyanis a végrendelet
érvénytelenné nyilvánítására irányuló pert az egyik társörökös ellen indították, vagy két
társörökös külön-külön indított pert, és az egyikük megnyerte a pert, akkor megállapítást
nyert, hogy a szabadság megadásának hatályba kell lépnie; mégis, a bíró kötelessége
gondoskodni annak a félnek a kártalanításáról, aki nyert, és akinek a rabszolgát szabadon kell
bocsátania.
1. Ha az adós a hitelező értesítése nélkül zálogjoggal terhelt ingatlan tulajdonjogának
megállapítása iránt pert indít, és ellene születik ítélet, a hitelező nem tekinthető a vesztes fél
helyébe lépő félnek, mivel a zálogjogra vonatkozó megállapodás megelőzte a határozatot.
30. Paulus, Kérdések, XIV. könyv.
Egy bizonyos férfi, aki törvényes örökösként örökölhetett, miután egy birtok hatodrészének
örökösévé nevezték ki, megtámadta a végrendelet jogszerűségét, és miután a birtok felét
követelte az egyik kijelölt örököstől, elvesztette az ügyét. Úgy ítélték meg, hogy a hagyaték
hatodrészét is magában foglalta a követelésében, és ezért, ha ugyanazon végrendelet alapján
ugyanarra a részre vonatkozóan pert indítana, a jogerős ítéletre alapított kivétel kizáróan hatna
vele szemben.
(1) Latinus Largus: Egy olyan birtokkal kapcsolatos ügyletre került sor, amely Maevius
tulajdonát képezte, de amelynek jogát Titius vitatta, és a birtok tulajdonjogát Titius átruházta
Maeviusra, mint örökösre, amely átruházás során egy bizonyos földterületet, amelyet néhány
évvel korábban Maevius nagyapjára, majd később egy másik személyre zálogosítottak, a
szerződés értelmében átadtak. Miután ezek az ügyek rendeződtek, Titius második hitelezője
pert indított követelése miatt, és azt meg is nyerte. Az ítélet után Maevius a nagyapja iratai
között megtalálta a Titius által kiállított váltót, amelyből kiderült, hogy az említett ügyletben
szereplő földterületet is az említett Titius terhelte meg a nagyapjára. Mivel tehát nyilvánvaló
volt, hogy az a földterület, amelyet korábban Maevius nagyapja, az örökös nagyapja terhelt
meg, ugyanaz volt, mint amely miatt Maevius ellen a második hitelező javára ítéletet hoztak,
kérdezem, hogy a nagyapja jogát, amelyről a földterület visszaszerzésére irányuló kereset
benyújtásának idején nem volt tudomása, nem lehet-e elzárni a kivételre való hivatkozással.
Azt válaszoltam, hogy ha a föld tulajdonjoga volt kérdéses, és az említett hitelező javára
született döntés, akkor úgy kell tekintenünk, hogy a jogerős ítéletre alapított kivétel a korábbi
pert elvesztő féllel szemben, aki egy másik pert indít, akadályként hatna, mivel mivel a
felperes sikerrel járt, a kérdés ugyanaz a korábban felmerült kérdésnek tűnik. Ha azonban a
birtokos személyt felmentik a felelősség alól, és miután elvesztette a birtokot, pert indít annak
visszaszerzése érdekében ugyanattól a féltől, aki az első alkalommal nem járt sikerrel, akkor a
kivétel nem akadályozza meg, mivel a javára hozott ítéletben semmi nem dőlt el a
tulajdonjogára vonatkozóan. Amikor azonban a zálogjog iránti keresetet az első hitelező ellen
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indították, nem merülhet fel véletlenül sem kérdés a birtokos fél tulajdonjogát illetően, mert a
tulajdonjogra vonatkozó vitákban, amiről úgy döntöttek, hogy az enyém, egyúttal úgy is
döntöttek, hogy nem tartozik másé; de a kötelezvény esetében az lesz az eredmény, hogy ha a
tulajdon egy személy javára van megterhelve, abból nem következik, hogy nem terheli egy
másik személyt, ha ez utóbbi bizonyítani tudja, hogy ez a tény így van. Elmondható, hogy
valószínű, hogy a kivétel nem fog akadályként hatni, mivel nem volt kétséges a birtokos joga,
hanem csak a teher. Az említett esetben azonban a számomra legnagyobb nehézséget az
okozza, hogy a zálogjog megszűnik-e, amikor a tulajdonjogot megszerzik; mivel a zálogjog
nem maradhat fenn, ha a hitelező a tulajdonjog tulajdonosává válik. A zálogjog iránti kereset
azonban megalapozott, mivel igaz, hogy az ingatlant elzálogosították, és a követelést nem
elégítették ki. Emiatt nem gondolom, hogy a jogerőre hivatkozó kivétel akadályként hatna.
(31) Ugyanaz, Vélemények, III. könyv.
Paulus úgy ítélte meg, hogy a jogerőre alapított kivételre nem lehet hatékonyan hivatkozni
azzal szemben, aki személyesen indított keresetet vagyon visszaszerzése iránt, aki korábban
ugyanezen vagyonra vonatkozóan már indított keresetet, és azt elvesztette.

3. cím. A különböző ideiglenes kivételekről és több birtok egyesítéséről
1. Ulpianus, Az ediktumról, LXXIV. könyv.
Mivel gyakran merül fel vita a rendelkezésre álló napokra való hivatkozással, nézzük meg,
hogy miben áll a jogfenntartó hatalom. Először is szükséges, hogy a felperesnek legyen
hatalma a keresetindításra, mert nem elegendő, ha az alperes maga is képes védekezni, vagy
olyasvalakit alkalmaz, aki ezt megfelelően megteheti helyette, hanem a felperest semmilyen
törvényes ok nem akadályozhatja a perindításban. Ezért, ha az ellenség kezén van, vagy az
állam számára üzleti ügyben távol van, vagy börtönben van, vagy ha valahol vihar tartja
fogva, úgy, hogy nem tudja a pert megindítani, vagy ennek megtételét elrendelni, akkor úgy
tartják, hogy nem rendelkezik hatáskörrel erre. Egyértelmű, hogy azt a személyt, aki betegség
miatt akadályoztatva van, de képes a per megindítását elrendelni, úgy kell tekinteni, mint
akinek erre van hatásköre. Nincs olyan ember, aki ne lenne tisztában azzal, hogy akinek nincs
lehetősége a prétor előtt megjelenni, annak nincs hatalma a keresetindításra. Ezért csak azok a
napok állnak rendelkezésre, amelyeken a prétor igazságot szolgáltat.
2. Marcellus, Digest, VI. könyv.
A kérdés az, hogy a köztes napot annak a félnek a javára kell-e számítani, aki ellen az ítéletet
hozták, az ítélet végrehajtására előírt határidőbe, vagy sem. Szintén bele kell-e számítani a
törvény által a keresetjog megszűnésére meghatározott időbe? Kétségtelenül úgy kell
tekinteni, hogy az idő meghosszabbodik az interkaláris nappal; például, ha a kérdés olyan
uzsorakölcsönnel kapcsolatban merül fel, amelyet egy előírt határidőn belül kell befejezni,
vagy olyan keresetekkel kapcsolatban, amelyeket egy bizonyos időn belül kell benyújtani,
ahogyan ez a Jildiles törvényeire vonatkozó keresetek nagy részénél történik. Ha azonban
valaki egy földterületet azzal a feltétellel ad el, hogy ha az árat harminc napon belül nem
fizetik meg, az adásvétel érvénytelen, akkor a vevő jogosult lesz-e a köztes nap
kedvezményére? Úgy vélem, hogy nem.
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3. Modestinus, Különbségek, VI. könyv.
Egyértelmű, hogy a hosszú birtokláson alapuló elévülés a földterületekre és a rabszolgákra
egyaránt vonatkozik.
4. Javolenus, Episztolák, VII. könyv.
Ha egy birtokhoz tartozó rabszolga vagy bárki, aki az ellenség kezében van, biztosítékot kap
egy tartozás megfizetésére, az említett biztosítékra előírt határidő azonnal elkezdődik; mert
nem azt kell megvizsgálni, hogy az, aki zálogjogot helyezett a birtokra, indíthat-e pert, hanem
azt, hogy az, akinek javára a birtokot megterhelték, jogosult-e erre az előbbivel szemben.
Ellenkező esetben rendkívül igazságtalan lenne, ha a felperesek rangja miatt az alperesek
kötelezettségei elhúzódnának, mivel semmit sem tehetnek annak érdekében, hogy
megakadályozzák az ellenük indított pert.
5. Ulpianus, Disputációk, III. könyv.
Nézzük meg, hogy a felperes, vagy az ajándékozó, vagy az örökhagyó, aki rám hagyta az
ingatlant, jogainak bármilyen hibája sérti-e a jogaimat, ha eleve nem volt jó jogcíme a
birtoklásra. Úgy vélem, hogy ez nekem sem hátrányt, sem előnyt nem jelent, mert
haszonélvezettel megszerezhetek valamit, amit az a fél, akitől a tulajdont kapom, ilyen módon
nem szerezhet meg.
1. A következő esetet javasolták. Egy bizonyos asszony eladott egy tárgyat, miután
elzálogosította, és az örököse visszavásárolta azt. Felmerül a kérdés, hogy az örökös élhet-e a
hosszú birtoklásra alapított kivétellel a zálogtárgy birtokbavételére törekvő hitelezővel
szemben. Úgy ítéltem meg, hogy ez az örökös, aki a zálogjogot egy harmadik személytől
váltotta meg, élhet a kivétellel, mivel az utóbbi helyébe lép, nem pedig annak helyébe, aki a
zálogjogot adta. Az eset ugyanaz, mintha ő váltotta volna ki az ingatlant, és ezt követően lett
volna örökös.
6. Africanus, Kérdések, IX. könyv.
Ha ugyanazt az ingatlant külön-külön két személynek adom el, akkor az a vevő, akinek
először adtam át, az lesz az egyetlen, akinek haszna származik a birtoklásból. Ha ugyanis
eladok neked valamit, és utána megveszem tőled, majd eladom Titiusnak, akkor ő jogosult
lesz mind a te birtoklásodból, mind az enyémből származó haszonra, mert te köteles vagy
nekem átadni a birtokot, én pedig köteles vagyok átadni neki.
1. Eladtam neked egy rabszolgát, és megegyeztünk, hogy ha az árat nem fizeted ki egy
bizonyos időpontig, akkor az adásvétel érvénytelennek minősül. Mivel ez ténylegesen
megtörtént, felmerült a kérdés, hogy milyen véleményt kell adni a rabszolga további tartási
idejére vonatkozóan. A válasz az volt, hogy ugyanazt a szabályt kell betartani, mint abban az
esetben, amikor a tulajdon visszaadása feltételhez kötött; mert ez olyan, mintha Ön másodszor
is eladta volna nekem a rabszolgát, és amikor az eladó ezt követően birtokba vette, az eladást
megelőző idő hozzáadódik ahhoz az időhöz, amely alatt a rabszolga annak a félnek a
birtokában volt, aki visszaadta.
7. Marcianus, Institutes, III. könyv.
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Ha valaki évek óta horgászik egy közforgalmú folyó egy bizonyos helyén, kizárja a másikat
ugyanezen jog gyakorlásából.
8. Ulpianus, Szabályok, I. könyv.
A birtoklás idejének kiszámításánál igaz, hogy a gazdát megilleti az az idő, amely alatt a
rabszolga szökésben volt.
9. Marcianus, Szabályok, V. könyv.
Az isteni Antoninus bizonyos szentírásai úgy rendelkeznek, hogy az elévülésnek akkor van
alapja, ha az ingóságok hosszú ideig tartó birtoklása fennállt.
10. Pomponius, Vélemények, XIII. könyv.
Egy "besúgó, miután értesítette a kincstárat bizonyos ingatlanokról, amelyeknek az előírt
négy éven belül nem volt tulajdonosa, az értesítés után elállt. A négy év elteltével, miután egy
második bejelentő jelent meg, az első bejelentés nem akadályozhatja meg, hogy a birtoklás az
elévülés miatt elévüljön, kivéve, ha az első bejelentő összejátszása bizonyítható, és miután ez
megtörtént, az elévülés, valamint minden más, az ügyhöz kapcsolódó dolog megsemmisül.
(1) A négyéves határidőt, amelyet a kincstárnak a tulajdonjog nélküli ingatlan létezésének
bejelentésére állapítottak meg, nem puszta vélemény alapján, hanem a lakatlan ingatlan
jellegére való hivatkozással számítják ki. A négy évet attól az időponttól számítják, amikor a
végrendelet hatályát vesztettnek nyilvánították; vagy amikor a hagyaték birtoklását mindazok
visszautasították, akiknek a szabályos öröklési sorrendben joguk lett volna arra igényt tartani;
vagy amikor az egyesek számára erre előírt idő lejárt.
11. Ugyanaz, Definíciók, II. könyv.
Ha az örökös az elhunyt minden jogát elnyeri, tudatlansága nem érinti az elhunyt esetleges
joghiányos jogcímét; például ha az elhunyt tudta, hogy az ingatlan másé, akkor bizonytalan
jogcímen birtokolta azt. Ugyanis, bár az ilyen jogcím nem kötelezi az örököst, aki nem tudott
róla, és a tilalom alapján nem indítható ellene szabályszerűen eljárás, mégsem szerezheti meg
a tulajdont haszonélvezettel, mivel az elhunyt erre nem volt képes. Ugyanez a jogi szabály
vonatkozik arra az esetre is, amikor a tulajdonjogot a hosszú ideje tartó birtoklás alapján
követelik, mivel a kereset nem védhető meg jogszerűen, ha az kezdetben nem jóhiszemű
jogcímen alapult.
12. Paulus, Vélemények, XVI. könyv.
Egy hitelező, aki az idő múlása miatt eleshetett volna zálogtárgya birtoklásától, eladta a
zálogtárgyat. Kérdezem, hogy a birtokos jogszerűen élhetett-e a vevővel szembeni kivétellel.
Paulus azt válaszolta, hogy erre a kivételre a vevővel szemben is lehet hivatkozni.
13. Hermogenianus, Epitoméi a jogról, VI. könyv.
Minden olyan ügyben, amelyben a kincstár érdekelt, húsz évig lehet elévülni, kivéve azokat
az eseteket, ahol a birodalmi alkotmányok kifejezetten rövidebb időt írnak elő.
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(1) A szabályszerűen átruházott és törölt számlák húsz év elteltével nem mutathatók be a
felelős személlyel szemben, illetve tíz év elteltével az örököse ellen.
14. Scaevola, Nyilvánosan megvitatott kérdések, II. könyv.
Nem tudunk általános vagy örök érvényű szabályokat megállapítani az egyik birtok és a
másik egyesítésére vonatkozóan, mivel ez kizárólag a méltányosságtól függ.
1. Nyilvánvaló, hogy az ilyen egyesülést azok kapják meg, akik utódaink, akár szerződés
alapján, akár végrendelet alapján. Az örökösöknek és azoknak, akik az örökösök helyét
elfoglalják, az örökösöknek megadatik az annak az időnek a hozzáadása, amikor a vagyon az
örökhagyó birtokában volt.
2. Ezért, ha eladsz nekem egy rabszolgát, hozzáadhatom azt az időt, amíg a birtokodban volt.
3. Ha te zálogba adtál nekem egy dolgot, és én magam elzálogosítom azt valaki másnak,
akkor a hitelezőmnek joga lesz arra az időre is, amíg te birtokoltad azt, nemcsak egy harmadik
személlyel szemben, hanem veled szemben is, amíg nem fizettél nekem; mert ha valaki olyan
előnyt élvez velem szemben, mint én veled szemben, akkor sokkal több okunk van azt állítani,
hogy őt kell előnyben részesíteni veled szemben. Ha azonban te fizetnéd ki nekem a pénzt, ő
ilyen körülmények között nem részesülhet előnyben azáltal, hogy a vagyon a te kezedben
maradt.
4. Hasonlóképpen, ha távolléted alatt valaki, akit az üzletedért felelősnek tartanak, elad nekem
egy rabszolgát, és te visszatérésed után megerősíted a tettét, akkor bizonyára hasznot
húzhatok abból az időből, amíg a rabszolga a birtokodban volt. Ha pedig zálogba adsz nekem
egy vagyontárgyat, és abban állapodtunk meg, hogy ha nem fizeted ki a pénzt, akkor a
szerződés alapján eladhatom a zálogot, és én eladom, a vevő jogosult lesz arra az időre is,
amíg a vagyon a birtokodban volt, még akkor is, ha a zálogot az engedélyed nélkül adták el,
mert amikor a szerződést kötötted, úgy tartják, hogy beleegyeztél az eladásba, ha nem fizeted
ki a pénzt.
15. Venuleius, Interdicts, V. könyv.
A haszonbérlet esetében azt a szabályt kell betartani, hogy ha a tulajdon csak egy pillanatra
van birtokában az utolsó nap folyamán, a haszonbérlet mégis befejezettnek minősül; mivel az
előírt idő kitöltéséhez nem szükséges az egész nap.
1. A birtoklás idejének hozzáadása nemcsak azt az időt foglalja magában, amely alatt az
ingatlan az eladó kezében maradt, hanem azt az időt is, amíg a vevő birtokolta azt,
amennyiben ez utóbbi rendelkezett is vele. Ha azonban az egyik eladó nem volt jóhiszemű
birtokos, akkor az őt megelőző birtoklás nem jelent előnyt, mert a birtoklás nem folyamatos,
mint ahogyan az eladó birtoklása sem adható hozzá annak birtoklásához, aki nem birtokos.
2. Azt is hozzá kell tenni, hogy ha Ön maga vásárolta meg az ingatlant, vagy mást bízott meg
ezzel, és ő is utasította, hogy azt harmadik személynek adja el, akkor a birtoklás
folyamatossága szükséges. Ha azonban az, akit az ingatlan eladására utasítottak, egy másikat
utasítana az eladásra, Labeo szerint nem szabad megengedni a birtoklás folytonosságának a
folytonosságát annak, aki a második megbízást adta, kivéve, ha a tulajdonos ehhez hozzájárul.
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3. Ha azonban apai felügyelet alatt álló fiútól vagy rabszolgától vásárolok vagyontárgyat,
akkor az apa vagy a gazda birtokában töltött idő hozzáadását kell nekem megadni, ha a
vagyontárgyat vagy az apa vagy a gazda beleegyezésével adták el, vagy a kezelésével
megbízott rabszolga peculiumának részeként.
4. A gyámság alá helyezett személy birtoklásának ideje is hozzáadódik ahhoz a személyéhez,
aki az ingatlant a gyámjától vásárolta meg. Ugyanezt a szabályt kell betartani abban az
esetben is, ha valaki kiskorú vagy elmebeteg személy gondnokától vásárol ingatlant. Ha az
adásvételre egy meg nem született gyermek érdekében került sor, vagy azért, mert az ingatlan
birtokba vételére annak megőrzése céljából került sor, vagy az ingatlan hozomány miatt
csökkent, a birtoklás idejének ez a hozzáadása szintén megengedett.
5. Ezek a birtoklás idejének kiegészítésére vonatkozó szabályok nem olyan átfogóak, mint
ahogyan a nyelvezetükből kitűnik; ugyanis még akkor is, ha az ingatlan az eladás és átadás
után az eladó kezében marad, a vevő csak az eladást megelőző időre jogosult, még akkor is,
ha az eladó az eladáskor nem birtokolta az ingatlant.
6. Ha az örökös eladja a hagyatékhoz tartozó vagyontárgyat bárkinek, ez utóbbit megilleti a
haszonélvezet arra az időre, amíg az az örökös kezében volt, valamint arra az időre is, amíg az
az elhunyt birtokában volt.
16. Paulus, A Sabinusról, III. könyv.
Bármilyen birtoklási időszak, amelyhez a saját birtoklásunk nem adható hozzá, semmiféle
hasznot nem hoz számunkra.

4. cím. A csaláson és félelmen alapuló kivételről
1. Paulus, Az ediktumról, VII. könyv.
Annak érdekében, hogy ezt a kivételt világosabban megértsük, először vizsgáljuk meg, hogy
miért vezették be, és utána állapítsuk meg, hogyan lehet csalást elkövetni. Ezáltal megtudjuk,
hogy mikor alkalmazható ez a kivétel akadályként, és hogy milyen személyek ellen
alkalmazható. Végül megvizsgáljuk, hogy milyen határidőn belül kell hivatkozni rá.
1. A praetor azért vezette be ezt a kivételt, hogy a polgári jog segítségével senki ne tudjon
saját csalásával hasznot húzni a természetes méltányosság szabályai ellen.
2. Annak megállapításához, hogy történt-e csalás, figyelembe kell venni az ügy tényállását.
3. Csalást követnek el szerződésekben, végrendeletekben és a törvények végrehajtása során.
2. Ulpianus, Az ediktumról, LXXVI. könyv.
Nyilvánvaló, hogy ezt a kivételt ugyanazon okból fogalmazták meg, mint amiért a
rosszhiszeműségre alapított keresetet bevezették.
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1. A következő helyen lássuk, hogy milyen esetekben van alapja ennek a kivételnek, és kikkel
szemben lehet rá hivatkozni. És valóban, meg kell jegyezni, hogy kifejezetten meg kell
említeni azt, akinek a csalárd cselekményét kifogásolják, és hogy nem a dologi jogi formulát
kell alkalmazni: "Ha a dologgal kapcsolatban bármilyen csalárd cselekményt követtek el",
hanem a következő formulát, nevezetesen: "Ha Ön mint felperes nem követett el csalást".
Ezért annak a félnek, aki a kivételre hivatkozik, bizonyítania kell, hogy a felperes csalást
követett el, és nem lesz elegendő, ha azt mutatja, hogy a csalást csupán az ügyre való
hivatkozással követték el; vagy ha azt állítja, hogy azt bizonyos személyek követték el, akkor
konkrétan fel kell sorolnia őket; feltéve, hogy ők a felelősek azért a cselekményért, amellyel
állítása szerint őt megkárosították.
2. Nyilvánvaló, hogy a kivételt egy dologi eljárásban alkalmazzák, ha figyelembe vesszük azt
a személyt, aki hivatkozik rá, mivel nem kétséges, hogy a csalást ki ellen követték el, de
kétséges, hogy a felperes követte-e el vagy sem.
3. A következő kérdéseket az első szakaszra hivatkozva lehet megvitatni, ahol a kivételre okot
adó okok felsorolásra kerülnek. Ha valaki ellenszolgáltatás nélkül állapodik meg egy
másikkal, és aztán e megállapodás alapján eljárást indít, akkor csalásra alapított kivételre lehet
hivatkozni vele szemben; mert bár a megállapodás megkötésének időpontjában nem volt
bűnös semmilyen csalárd cselekményben, mégis azt kell mondani, hogy csalást követett el,
amikor az ügybe belépett, és kitartott az említett megállapodás szerinti követelésének
érvényesítésében. És még ha az egyezség megkötésének időpontjában volt is jogos kereseti
alapja, akkor is úgy kell tekinteni, hogy az nem állt fenn a kérdéshez való csatlakozás
időpontjában. Ezért, ha bárki, aki pénzt akar kölcsönadni, megállapodást köt, és a pénzt nem
adják kölcsön, bár a szerződésnek megfelelő ellenszolgáltatása volt, mégis, mivel azt nem
hajtották végre, vagy azt felmondták, azt kell mondani, hogy a kivételre megfelelően lehet
hivatkozni.
4. Az a kérdés is felmerül, hogy ha valaki feltétlenül kiköt egy bizonyos pénzösszeg
kifizetését, azzal az indokkal, hogy ez volt a felek szándéka; de a kikötés megkötése után
megállapodtak abban, hogy a pénzt egy bizonyos időpontig nem követelik, a csalásra alapított
kivétel kizáró okként hat. És valóban, egyáltalán nem kétséges, hogy a nem hivatalos
szerződésre hivatkozva lehet kivételre hivatkozni, mivel bárki, aki ezzel a kivétellel élni
kíván, ezt megteheti; mivel nem lehet tagadni, hogy aki az általa kötött szerződés
megsértésével követeli a pénzt, az csalásban vétkes.
5. Általánosságban meg kell jegyezni, hogy minden olyan esetben, amikor a ténybeli
kivételek rendelkezésre állnak, a csaláson alapuló kivételre lehet hivatkozni, mert bárki bűnös
csalásban, aki olyan követelést támaszt, amellyel szemben bármilyen kivétellel sikeresen lehet
fellépni; mert ha kezdetben nem is követett el csalást, a követelés mostani előterjesztésével
mégis csalárdul cselekszik, kivéve, ha annyira nem volt tisztában a tényekkel, hogy nem volt
rosszhiszemű.
6. Nem helytelenül tették fel a kérdést, hogy ha egy hitelező kölcsönre előlegként kamatot
fogad el, és kitart amellett, hogy a tőke kifizetését követeli, mielőtt letelt volna az az idő,
amelyre a kamatot beszedte, vajon csalásra hivatkozva kizárható-e a hitelező. Azt lehet
mondani, hogy a hitelező csalást követett el, mivel a kamat elfogadásával úgy értelmezhető,
hogy a tartozás behajtását addig az időpontig halasztotta, amíg a kamatok kifizetésének ideje
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el nem telt, és hogy hallgatólagosan beleegyezett abba, hogy időközben nem követeli a
fizetést.
7. Felmerül az a kérdés is, hogy ha valaki tíz aurei megfizetése ellenében vásárolna egy
rabszolgát, akit szabaddá kellene tenni, és a vevő, mivel nem tudott erről a tényről, kikötötte,
hogy a rabszolga kilakoltatása esetén a vételár kétszeresére jogosult, és ekkor megkapta a
rabszolgától a tíz aureit, és mivel a rabszolgát kilakoltatták, és elnyerte a szabadságát, a vevő
a kikötés alapján indíthat-e keresetet a kétszeres összegre. Kivételesen el lenne zárva, hacsak
nem vonja le a tíz aurei-t, amelyet a feltétel teljesítése céljából kapott. Ezt Julianus is
megállapította. Ha azonban a rabszolga a pénzt a vevő vagyonából vagy az utóbbit megillető
peculiumából fizette ki, azt lehet mondani, hogy a kivételre nem lehetett volna megfelelően
hivatkozni, mert nem volt bűnös csalásban.
3. Paulus, Az ediktumról, LXXI. könyv.
Ha azonban, mielőtt a rabszolga tulajdonjoga rám szállt volna, a tíz aurei-t az eladónak
fizetné, és én vételi pert indítanék a tíz aurei visszaszerzése érdekében, úgy gondolom, hogy
jogosult lennék erre a perre, ha kész lennék felmenteni őt a vételár kétszeresének
megfizetésére vonatkozó kikötés alól.
4. Ulpianus, Az ediktumról, LXXVI. könyv.
Celsus azt a kérdést teszi fel, hogy ha egy birtok hitelezői, egyetlen kivétellel, Titiust
utasítják, hogy lépjen be a birtokra, és ez az egyik ezt megtévesztés céljából tette, de akkor is
utasította volna őt az elfogadásra, ha tudta volna, hogy Titius nem járul hozzá, és ő ezután
keresetet indít, vajon a kivétel elévül-e? Celsus azt mondja, hogy el lesz zárva.
(1) Julianus azt kérdezi, hogy ha egy beteg férfi száz aurei-t ígér a felesége unokatestvérének,
azzal a megállapodással, hogy a pénz a felesége kezébe kerül, és ő később meggyógyul,
hivatkozhat-e rosszhiszeműségre, amikor ellene pert indítanak. Julianus azt mondja, hogy
Labeo úgy ítélte meg, hogy csalárdságra hivatkozva kivételt tehet.
(2) Ha megegyeznénk egy kompromisszumban, és kijelölnénk egy döntőbírót, " és én rossz
egészségi állapotom miatt nem jelenek meg a megbeszélt időpontban, és a büntetés
esedékessé válik, élhetek-e a rosszhiszeműségre hivatkozva kivétellel? Pomponius azt
mondja, hogy jogosult leszek egy ilyen kivételre.
(3) Azt is kérdezik, hogy milyen utat kell követni, ha kiegyezel egy adóssal, aki hatvan aurei
összeggel tartozik neked, és tévedésből száz aurei büntetést ír elő? Labeo úgy véli, hogy a
döntőbírónak kötelessége elrendelni, hogy annyit fizessenek neked, amennyi ténylegesen jár,
és ha ez nem történik meg, nincs ok arra, hogy a többletet ne szedjék be. De azt is mondja,
hogy még ha a döntőbíró elmulasztotta is megadni a beszedendő összeget, és a büntetést
követelni kell, csalásra hivatkozva kivételt lehet tenni.
(4) Ha az adós a gyámhatóság felhatalmazása nélkül kifizeti a gyámoltnak azt, amivel az
tartozik neki, és a gyám a kifizetés révén ilyen mértékben gazdagodik, akkor nagyon helyesen
állapítható meg, hogy ha másodszor is megpróbálja behajtani az összeget, akkor ez alól
kivételt képez. Ha ugyanis vagyoni előnyre tett szert azáltal, hogy pénzt adott kölcsön, vagy
azt valamilyen más szerződés útján szerezte meg, akkor kivételt kell biztosítani. Ugyanezt a
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szabályt kell mondani minden más olyan esetre is, amikor a fizetés jogellenesen történik, mert
ha a felek vagyoni előnyben részesülnek, akkor van ok a kivételre.
(5) Labeo azt is mondja, hogy ha valaki megvásárol egy rabszolgát annak tudatában, hogy az
szökni szokott, és az eladóval megállapodott, hogy ez nem így van, és utólag a kikötés alapján
keresetet indít, nem zárható ki a kivétel, mivel ez volt a megállapodás, bár nem lesz jogosult a
vételi perre. Ha azonban ilyen megállapodás nem történt, akkor a kivétel kizárja őt.
(6) Egy bizonyos ember, akinek pénzzel tartozott, elszámolt az adósával, és eladta a
követelését Seiusnak, akit az adós utasított, hogy megvásárolja azt, és a vevő az ügyletre való
hivatkozással egy megállapodást kötött, és a hitelező ezután megtartja a pénzt, amelyet ítélet
útján szerzett. A vevő indíthat-e keresetet a kikötés alapján? Ofilius úgy véli, hogy ha a
követelés eladója nem volt hajlandó a teljes összeget, amelyet a vevőtől kapott, kifizetni,
akkor csalásra alapított kivételre nem lehet vele szemben megfelelően hivatkozni. Úgy
gondolom, hogy Ofilius véleménye helyes.
(7) Labeo azt mondja, hogy ha egy rabszolgáért pert indítottak, és a felperes javára született
ítélet, és a bíróság végzésével biztosítékot adtak a rabszolga bizonyos időn belüli átadására, és
büntetést szabtak ki arra az esetre, ha nem adják át, a felperesnek kivételes jogorvoslati
lehetősége van, ha mind a rabszolgát, mind a büntetést követeli; mert a rabszolga birtokában
tartása és a büntetés követelése igazságtalan lenne.
(8) Ha értékes gyöngyöket adok zálogba, és megállapodtunk, hogy a tartozás kifizetése után
visszakapod őket, és a gyöngyök a te gondatlanságod miatt elvesznek, felmerül a kérdés, hogy
behajthatod-e a pénzt. Nervának és Atilicinusnak fennmaradt egy véleménye, amely szerint
jogosult vagyok egy kivételre, a következőképpen: "Ha nem született köztünk megállapodás,
hogy a gyöngyöket vissza kell adni, ha a pénzt kifizették". A jobb vélemény azonban az, hogy
a csalásra alapított kivételre lehet hivatkozni.
(9) Ha egy kiskorú fiatal rabszolgát adna nekem, és később keresetet indítana annak
visszaszerzése érdekében, akkor csalás miatt kivételt tehet, hacsak nem fizeti vissza a
tartására fordított összeget és minden más ésszerű költséget, amely az említett rabszolga miatt
felmerült.
(10) Meg kell továbbá jegyezni, hogy ha valaki az elhunyt akarata ellenére végrendelet
alapján indít pert, akkor a csalásra alapított kivétel kizárhatja. Ennélfogva egy örökös
eltiltható egy ilyen kivétel alapján, ha az elhunyt akaratával ellentétesen cselekszik.
(11) Ha egy örököst egy kétszáz aurei értékű hagyaték tizenketted részére jelöltek ki, de
inkább egy hagyatékot vett fel helyette, amely csak száz aurei értékű volt, és ezt azért tette,
hogy ne legyen bosszús a hagyaték rendezése miatt, és keresetet indít a hagyaték
visszaszerzése iránt, el lehet-e őt csalásra hivatkozva kizárni? Julianus szerint nem. Ha
azonban az összeget, vagy az azzal egyenértékűnek tekinthető összeget azért kapta meg egy
helyettesített örököstől, hogy elkerülje a hagyaték elfogadását, és ezután keresetet indít a
hagyaték visszaszerzése iránt, Julianus azt mondja, hogy csalás vétkének tekinthető, és ezen
az alapon kivételesen elévülhet.
(12) Ha egy földterület haszonélvezete az enyém, és Ön a hozzájárulásommal eladja nekem a
földet, felmerül a kérdés, hogy ellenem lehet-e kivétel, ha a haszonélvezet visszaszerzése
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érdekében pert indítok? Gyakorlatunk szerint ez a rosszhiszeműségen alapuló kivétel
akadályként működik.
(13) A Marcellus azt állítja, hogy a rosszhiszeműségre hivatkozó replikációnak nem szabad
helyt adni az ugyanezen az alapon tett kivétellel szemben. Labeo egyetért ezzel a
véleménnyel, mert azt mondja, hogy mivel mindkét fél vétkes a rosszhiszeműségben,
igazságtalan lenne, ha a felperes előnyhöz jutna, az alperes pedig büntetést kapna, mert sokkal
méltányosabb, ha a felperes nem részesülne semmilyen előnyben egy olyan ügyben, amelyben
csalárdul járt el.
(14) Kétségtelen, hogy a rosszhiszeműségre alapított replikációnak a makedón szenátusi
rendelet kivétele ellen helyt lehet adni, és a birodalmi alkotmányok is előírják, valamint
különböző hatóságok véleményei is rögzítik, hogy az ilyen replikációnak elévülési joghatása
van.
(15) Labeo azt mondja, hogy bár a megállapodáson alapuló kereset a megállapodásban
foglalt, csalásra vonatkozó kikötés alapján megalapozott, a csalásra alapított kivételre mégis
megfelelően lehet hivatkozni, ha - mint mondja - a megállapodásban foglaltakkal ellentétesen
történt valami; mert lehet, hogy a felperes a megállapodás megkötése előtt nem követett el
semmilyen csalárd cselekményt, de abban az időpontban igen, amikor azt a követelést
érvényesítette, amely miatt a kivételre szükség volt.
(16) Sem a csalás, sem más, a pártfogó vagy a felmenő ági rokon jó hírnevét kedvezőtlenül
befolyásoló kivételre nem lehet hivatkozni velük szemben. Mégis hivatkozni lehet a tényállás
szerinti kivételre, például ha azt állítják, hogy a követelés alapját képező pénzt nem fizették
ki, akkor erre az okra hivatkozva lehet kivételt tenni. Az azonban mindegy, hogy a megbízót
saját vagy más által kötött szerződés alapján perelik-e, mivel mindig tiszteletet kell tanúsítani
az élő vagy halott megbízó iránt. Ha azonban a patrónus a felszabadított embere örököse ellen
indít pert, úgy gondolom, hogy ez utóbbi a patrónus rosszhiszeműségére hivatkozva kivételt
tehet. Maga a felszabadított azonban semmiképpen sem hivatkozhat a patrónus
rosszhiszeműségére alapított kivételre, még akkor sem, ha az utóbbi örököse perli be, mert
helyénvaló, hogy a felszabadítottnak nemcsak akkor kell tiszteletet tanúsítania patrónusa
iránt, amikor az még él, hanem annak halála után is. Nyilvánvaló, hogy a csalárd magatartásra
vonatkozó záradékot nem szabad kihagyni a kikötésből, mert az ilyen záradékból eredő csalás
miatt nem indítanak pert, hanem a kikötés alapján indítanak pert.
(17) Ezzel a kivétellel élhetünk mind a rabszolga, vagy bármely más, a fennhatóságunk alá
tartozó személy csalárd magatartása miatt, mind pedig azokkal szemben, akiknek csalárd
cselekedetei révén bármit is megszereztünk. Ami a rabszolgák és a gyermekek csalárd
magatartását illeti, ha a peculiumukra való hivatkozással bármilyen keresetet indítanak,
minden esetben erre a kivételre kell hivatkozni. Ha azonban a peculium nem érintett, a
rosszhiszeműségre alapított kivételt csak a kérdéses dologra való hivatkozással kell
közbeiktatni, és nem ott, ahol utólagosan követtek el csalást; mert nem lenne igazságos, ha a
rabszolga csalárd cselekedetei jobban megkárosítanák urát, mint ahol az igénybe vette
szolgálatait.
(18) Felmerült a kérdés, hogy a rosszhiszeműségre való hivatkozással lehet-e kivételre
hivatkozni egy olyan ügynök esetében, akit csak a per indítására jelöltek ki. Úgy vélem, hogy
jogosan állítható, hogy ha az említett ügynököt saját nevében történő eljárás céljából nevezték
ki (vagyis ha a perbe lépés előtt csalárd cselekményt követne el), akkor az erre az okra
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alapított kivételt be lehet nyújtani. Ha azonban nem a saját nevében járt el, akkor csak az
eljárás megindítása óta elkövetett csalásra hivatkozva lehet kivételre hivatkozni. Ha azonban a
megbízott olyan személy, akire a megbízó összes ügyének intézését bízták, Neratius szerint a
kivételre hivatkozni lehet bármely csalárd cselekmény miatt, amelyet esetleg elkövetett.
(19) Utasítottam Titiust, hogy kössön veled egy megállapodást, Titius ezt követően utasította
Seiust, hogy tegye meg, Seius pedig megállapodott veled, és pert indított. Labeo azt mondja,
hogy hatékonyan közbeléphetsz az én csalárd cselekedetemre és Seius cselekedetére alapozott
kivételes jogorvoslattal.
(20) Azt is kérdezik, hogy ha az adósom átveri Önt, és Önt nevezi ki helyette, és én, miután
egy megállapodást kötöttem Önnel, keresetet indítok annak végrehajtása érdekében, a csalásra
alapított kivétel akadályként hat-e? A jobb vélemény az, hogy ön nem hivatkozhat ellenem az
adósom rosszhiszeműségére hivatkozva, mivel nem csaptam be önt, de az adósom ellen ezen
az alapon indíthat pert.
(21) Ha azonban egy nő a hozományáért az adósát a férjére delegálná, miután a nő csalást
követett el, ugyanezt a szabályt kellene alkalmazni, és az adós nem hivatkozhatna a nő csalárd
magatartására alapított kivételre, attól való félelmében, hogy az adós adomány nélkül marad.
(22) Abban az esetben, amikor az após örököse hozomány visszaszerzése iránt perel, és a férj
és a feleség csalására hivatkozva, akiknek javára a pénzt követelik, kivételre hivatkozik,
Julianus feltette a kérdést, hogy a kivétel akadályként hat-e, amennyiben a nőt személyesen
érinti. Julianus azt mondja, hogy ha a férj beperli apósa örökösét a hozományért, és ez utóbbi
a lány által elkövetett csalásra hivatkozva, akinek a pénzhez jutna, kivételre hivatkozik, a
kivétel akadályként fog hatni; mert úgy véli, hogy a hozomány, amelyet a férj az apósa
örökösétől követel, úgy értendő, hogy azt a lány szerzi meg, aki ennek révén jut a
hozományhoz. Arról nem nyilatkozik, hogy az örökös hivatkozhat-e a férj csalárd
magatartására alapított kivételre is. Úgy gondolom azonban, hogy ő is azon a véleményen
volt, hogy a férj csalásán alapuló kivétel kizáró okként hatna, bár ebben_ az esetben, mint
mondja, nem lehetett megállapítani, hogy a hozományt a lány szerezte meg.
(23) Azt a kérdést, hogy a gyám csalásán alapuló kivételre lehet-e hatékonyan hivatkozni a
gyámoltal szemben, aki keresetet nyújt be, több hatóság is megvitatta. Úgy vélem, hogy még
ha a gyámoltak érdekeit az ilyen személyek előnyben is részesítik, akkor is úgy kell tekinteni,
hogy ha valaki csalárd módon megvásárolja a gyámtól a gyámolt vagyonát, vagy csalárd
módon köt vele szerződést a gyámolt vagyonára vonatkozóan, vagy ha a gyám más csalárd
magatartást tanúsít, és a gyám ebből anyagi hasznot húz, akkor ez utóbbi kivételes eljárásnak
kell elévülnie. Azt sem kell vizsgálni, hogy a gyámoltnak nyújtottak-e biztosítékot vagy sem,
vagy hogy a gyámja fizetőképes vagy fizetésképtelen-e, feltéve, hogy a gyámság ügyeit ő
intézi; mert hogyan is tudná ezeket kitalálni az, aki a gyámmal szerződést köt? Ha azt
sugallja, hogy valaki összejátszást kötött a gyámmal, akkor egyértelmű, hogy a saját
cselekménye miatt sérül.
(24) Ha valaki, aki nem volt gyám, de úgy járt el, mint gyám, csalást követett el, nézzük meg,
hogy ez károsítja-e a gyámot. Nem hiszem, hogy ez így lesz, mert ha egy olyan személy, aki a
gyám ügyeit intézi, eladja a gyámolt tulajdonát képező bármilyen vagyontárgyat, és azt
haszonélvezettel szerzi meg, a gyámot nem akadályozza meg, hogy a saját tulajdonát
kivételesen kövesse, még akkor sem, ha biztosítékot nyújtottak neki, mert az ügyei intézését
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nem az adott személyre ruházták. Eszerint úgy gondolom, hogy a gyám csalásán alapuló
kivételre a gyámoltal szemben lehet hivatkozni.
(25), Amit a gyámmal kapcsolatban elmondtunk, az elmondható az elmebetegek gondnokára,
valamint a tékozló és a huszonöt év alatti kiskorúak esetében is.
26. A huszonöt éves kiskorú által elkövetett csaláson alapuló kivételre is lehet hivatkozni,
mivel néha kétségtelenül lehet ilyen kivételt tenni, ha a kiskorú olyan korú, hogy jogilag
bűnös lehet a csalásban. Julianus nagyon gyakran állította, hogy a serdülőkorhoz közel álló
kiskorúak képesek csalást elkövetni. De mi van akkor, ha egy gyámolt adósa fizet annak
hitelezőjének, akire őt bízták? Azt mondja, hogy azt kell feltételezni, hogy a gyámolt elérte a
serdülőkort, hogy az adós ne legyen köteles kétszer megfizetni a pénzt, azzal az ürüggyel,
hogy a gyámolt nem tudja, mi a csalás. Ugyanezt a szabályt kell betartani egy elmebeteg
esetében is, ha az, amikor feltételezhetően beszámítható volt, utasítja az adóst, hogy fizesse ki
valamelyik hitelezőjét, vagy ha a házában van a pénz, amelyet egy általa behajtott tartozásért
kapott.
27. Az eladó csalásán alapuló kivételre a vevővel szemben nem lehet hivatkozni. Ha azonban
ez utóbbi élne azzal a kiegészítéssel, hogy az ingatlan az eladó birtokában volt, akkor teljesen
jogosnak tűnik, hogy az eladó csalásáért ő feleljen, mivel a birtoklásból ilyen módon hasznot
húz. És hasonlóképpen úgy vélik, hogy egy olyan kivétel, amely a tulajdonra vonatkozik,
kizárja a vevőt, de egy olyan, amely a személy által elkövetett bűncselekményen alapul, nem
teszi ezt.
28. Ha Gaius Seius hagyatéka törvényes örökösként a te kezedbe kerülne, és engem
neveznének ki örökösnek, és te csalárd módon ráveszel, hogy ne fogadjam el a hagyatékot, és
én ezt követően visszautasítom azt, és te a jogaidat Semproniusra ruházod át, miután ő
kifizette azokat, és ő pert indít ellenem a hagyaték visszaszerzése érdekében, akkor én nem
hivatkozhatok Sempronius ellen a jogait átruházó személy által elkövetett csalásra alapított
kivételre.
29. Ha azonban valaki örökség alapján követel örökséget, vagy az, akinek ajándékozással
adományoztak vagyont, hivatkozhat-e ellene a jogutódja által elkövetett csalásra? Pomponius
úgy véli, hogy egy ilyen kivétel kizárná őt. Én is úgy vélem, hogy el kellene zárni azokat, akik
az ilyen jogok megszerzéséből anyagi hasznot húznak, mert egy dolog megvásárolni azokat,
és egy másik dolog örökölni azokat.
30. Pomponius ugyanezt a kérdést tárgyalja mindazokkal kapcsolatban, akik zálogba kapják
az ingatlant, amikor a szerviánus vagy a zálogjogi keresetre kerül sor, mert szerinte el kell
zárni, mert különben a vagyon visszaszállna arra a személyre, aki a csalásban vétkes volt.
31. Az eladó rosszhiszeműségére azonban, mint már említettük, nem lehet hivatkozni a
vevővel szemben. Ezt a szabályt csak a vevőkkel szemben tartjuk be, és azokkal szemben,
akik a tulajdont elcserélték, vagy fizetségül kapták, valamint azokkal szemben, akik a vevői
pozíciót töltik be. Ha azonban egy rabszolgát kárpótlásul adtak át, Pomponius úgy véli, hogy
az ellen, aki a rabszolgát követeli, és az ellen, aki feladta, egyaránt hivatkozhat a kivételre. Ha
tehát bárki bármilyen módon vagyoni előnyhöz jut a tulajdon megszerzésével, akkor az ellene
elkövetett csalásra hivatkozva kivételre hivatkozhat az a személy, akinek a jogaiba belekerül.
Elegendő ugyanis, ha az, aki az árat vagy valamit helyette fizetett, és jóhiszemű vevő, nem
szenved kárt az eladó rosszhiszeműsége miatt, feltéve, hogy ő maga nem követett el csalást.
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Ha azonban ő maga nem mentes a csalástól, akkor ezen az alapon a kivétellel szemben
felelősséggel tartozik, és saját csalárd cselekedete miatt kell szenvednie.
32. Ha Titiustól megveszel egy földterületet, amely Semproniusé, és azt neked adják át,
amikor kifizeted az árat, és Titius azután Sempronius örököse lesz, és eladja és átadja
ugyanazt a földet Maeviusnak, Julianus azt mondja, hogy a praetornak meg kell védenie téged
a jogaidban*, mert ha maga Titius perelne téged a föld visszaszerzése érdekében, akkor
csalásra hivatkozva, in factum kivételesen el lesz zárva. Ha maga Titius lenne a föld
birtokában, és te perelnéd őt a Publicianus keresetével, és ő kivételre hivatkozna ellened azon
az alapon, hogy a föld az övé, akkor replikára hivatkozhatsz, mivel ebből nyilvánvaló, hogy ő
másodszor is eladott olyan földet, amely nem az övé volt.
33. Cassius nem vezetett be a félelemre alapozott kivételt, hanem megelégedett a csaláson
alapuló, általános érvényű kivétellel. Helyesebbnek tűnik azonban a félelemre alapított
kivételt mint elévülési jogalapot megállapítani; mivel ez bizonyos tekintetben különbözik a
csalásra alapított kivételtől, mivel ez utóbbi magában foglalja a csalást elkövető fél személyét,
mivel a csalásra alapított kivétel dologi eljárás; mint például "ha nem félelem miatt követtek
el cselekményt", tehát nem azt vizsgáljuk, hogy a keresetet benyújtó fél tett-e valamit, ami
félelmet keltett, hanem azt, hogy az ügyletben bárki, bárki által - és nem csupán a felperes
által - tettek-e valamit az alperes megfélemlítése céljából. És bár az eladó csalására alapított
kivételre nem lehet hivatkozni a vevővel szemben, a gyakorlatunk mégis úgy tartja, hogy
kivételre lehet hivatkozni, ha a félelmet nem csak az eladó, hanem bárki más is okozta.
34. Meg kell jegyezni, hogy a félelemre alapozott kivételre nem lehet hivatkozni, ha a fiút az
apja megfélemlítette, miközben az apja irányítása alatt állt. Az apa azonban csökkentheti a fiú
peculiumának összegét, de ha ez utóbbi visszautasítja az apai örökséget, akkor a mentességet
neki kell megadni, ahogyan az általában történik.
5. Paulus, Az ediktumról, XVII. könyv.
Feltétel nélkül tartozol nekem tíz aurei-val. Ezt az összeget egy feltétellel hagyom rád. Ha
időközben az örökösöm keresetet indítana a hagyatéknak járó összeg behajtására, nem zárható
ki a rosszhiszeműségre alapított kivétel, mivel a feltétel nem teljesülhet, ezért rendelkeznie
kell a hagyaték kifizetéséről. Ha azonban az örökös nem ad biztosítékot, akkor a
rosszhiszeműségre alapított kivétel kizárja; ugyanis a hagyatéki jogosultnak inkább az az
érdeke, hogy az összeget a kezében tartsa, mint hogy a hagyatéki vagyon birtokába kerüljön.
1. Ha egy útjogot valakire hagynak, és a Falcidiai törvényt alkalmazva az illető a teljes útjog
visszaszerzése érdekében keresetet indít, anélkül, hogy a negyedik részének becsült értékét
ajánlja fel, Marcellus szerint a rosszhiszeműségre hivatkozva kivételesen el lehet zárni, mivel
az örökösnek saját érdekéről kell gondoskodnia.
2. Ha én egy földterületet adtam valakinek, de nem adtam át, és az a személy, akinek
birtokbaadás nélkül adtam, az én tudtommal építkezik az említett földterületre, és miután ezt
megtette, én megszerzem a birtokot, és ő pert indít ellenem azért, amit adtam neki; és én
közbevetem azt a kivételt, hogy az adományozás meghaladja a törvény által előírt határt,
lehet-e hivatkozni a rosszhiszeműségre alapított perújrafelvételre? Ez megtehető, mivel
rosszhiszeműen jártam el, amikor engedélyeztem neki az építkezést, és nem térítettem meg
neki a költségeit.
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3. Ha egy rabszolgát az esedékes pénz behajtására jelöltek ki, az általa később elkövetett
bármilyen rosszhiszemű cselekedet sérti a gazdáját.
4. Ha egy rabszolgát olyasvalaki ad el, akinek a gazdája engedélyezte, hogy rendelkezzen
vele, és aztán visszaadják a gazdájának, akkor a visszaadása alapján kivételre lehet hivatkozni
az eladóval szemben, ha az a rabszolga árának visszaszerzése érdekében pert indít, még akkor
is, ha az, aki eladta, kifizette a vételárat a gazdájának. Az áru át nem adásán alapuló kivételre
hivatkozva az is el lesz zárva, aki már kifizette a pénzt a tulajdonosának, és ezért az, aki az
árut eladta, pert indíthat a tulajdonos ellen. Pedius azt mondja, hogy a szabály ugyanaz,
amikor bárki, aki ügyeinket intézi, adásvételt hajt végre.
5. Ha hitelezőmnek megbízok valakit, aki a törvényben előírt összeg felett vagyont kíván
nekem ajándékozni, nem élhet a hitelezővel szemben kivétellel, ha az pert indít, mert csak azt
követeli, ami őt megilleti. Ugyanez a szabály vonatkozik a férjre is, mert nem zárható el a
kivétel által, aki a saját nevében jár el. Ezért nem lehet-e azt is mondani, hogy a feleség
csalására alapított kivételre nem lehet hivatkozni a férjével szemben, amikor az a hozománya
miatt perel, mivel a férj nem vette volna feleségül a nőt hozomány nélkül, hacsak nem történt
volna már különválás? Ezért az adományozó, vagy az adósát delegáló, vagy az adóst elengedő
nő, az utóbbi által indított személyes perrel szemben felelősséggel tartozik, akár a felmentése
érdekében, akár pedig, ha az adós kifizette az esedékes összeget, annak érdekében, hogy a
pénzt visszatérítsék neki.
6. Nem ugyanaz az eset áll fenn, ha a csalásra alapított kivételt adnak meg, mint amikor a
keresetindítási jog egy bizonyos időn belül megszűnik; a kivétel ugyanis örök érvényű, mivel
a felperes bármikor élhet kiváltságával, amikor csak akar, az alperes azonban csak akkor
hivatkozhat a kivételre, ha már beperelték.
6. Gaius, A tartományi ediktumról, XXX. könyv.
Ha a hitelező közvetítésével az adós véletlenül elveszíti a pénzt, amelyet ki akart fizetni neki,
a hitelezőt a csalás miatt a kivétel kizárja. Ugyanez a szabály érvényesül, ha a hitelező nem
erősíti meg az adós által a saját hitelezőjének történő pénzkifizetést.
7. Ulpianus, Az ediktumról, LXXVI. könyv.
Julianus azt mondja, hogy ha úgy gondolom, hogy tartozom neked pénzzel, és a parancsodra
megígérem, hogy kifizetem valakinek, akinek te akarod adományozni, akkor megvédhetem
magam a rosszhiszeműségre alapított kivétellel; és ezen kívül jogosult leszek a stipulálóval
szembeni keresetre, hogy kényszerítsem őt arra, hogy elengedjen engem.
(1) Julianus azt is mondja, hogy ha úgy gondolja, hogy egy bizonyos személy az ön
hitelezője, és az ön utasítására megígérem, hogy kifizetek neki egy pénzösszeget, amellyel
úgy gondolom, hogy tartozom önnek, és ő pert indít annak behajtására, akkor csalásra
hivatkozva el kell zárni; továbbá, ha eljárást indítok a kikötő ellen, akkor kényszeríthetem,
hogy felmentsen a megállapodás alól. Julianusnak ez a véleménye méltányos, tehát élhetek a
kivétellel, valamint személyes keresetet indíthatok az ellen a személy ellen, akivel szemben
köteleztem magam.
8. Paulus, Plautiusról, VI. könyv.
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Csalást követ el az, aki olyasmit követel, amit vissza kellene adnia.
1. Ha egy örököst azzal bíztak meg, hogy ne szedjen be semmit a hagyatéki adóstól, ez utóbbi
csalásra hivatkozva kivételt tehet, és a végrendelet feltételei alapján pert is indíthat.
(9) Ugyanő, Az ediktumról, XXXII. könyv.
Ha az alperes megbízottja a pénz kifizetése után hagyja, hogy ellene ítéletet hozzanak, és az
ítélet végrehajtása érdekében eljárást indítottak megbízója ellen, ez utóbbi megvédheti magát
azzal, hogy csalásra hivatkozva kivételt tesz. Nem kényszeríthető arra sem, hogy feladja azt,
amit megbízottjára bízott, mivel igazságosabb megengedni, hogy a tisztességtelenül
megszerzett pénz a megtévesztett személy kezében maradjon, mint annak a kezében, aki a
csalásért felelős.
10. Marcianus, Szabályok, III. könyv.
Ha a férj vagy a feleség olyan földterületre épít, amelyet egyikük a másiknak adott, több
hatóság is úgy véli, hogy a csalásra hivatkozva kivételesen megtarthatják az ingatlant.
11. Neratius, Pergamenek, IV. könyv.
Ha egy ügynök indít pert, nem lehet ellene a rosszhiszeműségén alapuló kivételt tenni, mivel
a per egy másik személy pere, ő pedig idegen, és az egyik személy rosszhiszeműsége nem
sérthet egy másikat. Ha a perhez való csatlakozást követően követ el csalárd cselekményt,
kétséges, hogy lehet-e erre az alapra hivatkozni; mivel a per a perrel a megbízotté válik, és azt
bizonyos mértékig a saját nevében vezeti. Úgy határoztak, hogy az ügynök által elkövetett
csalás miatt lehet kivételre hivatkozni. Ugyanez a szabály alkalmazandó a gyám esetében is,
aki a gyámja nevében indít pert.
1. Általánosságban azonban az ilyen ügyekben a következő szabályt kell betartani, azaz a
csalást mindig büntetni kell, még akkor is, ha az elkövetőn kívül senkit sem károsít meg.
(12) Papinianus, Kérdések, III. könyv.
Amennyiben a védelem igazságossága lehetőséget biztosít a kereset elutasítására, az alperes a
csaláson alapuló kivétellel védelmet élvezhet.
13. Paulus, Kérdések, XIV. könyv.
A végrendelet megszegése esetén meg kell őrizni az apjuk végrendelete alapján semmit sem
kapó, kitagadott gyermekek jogait, és velük szemben nem lehet rosszhiszeműségre hivatkozva
kivételt tenni. Ez nemcsak rájuk személyesen, hanem örököseikre és leszármazottaikra is
vonatkozik.
14. Ugyanaz, Vélemények, III. könyv.
Paulus azt a véleményt képviselte, hogy ha valaki egy másik ember földjén házat épít, akkor a
felmerült költségeket csak akkor követelheti vissza, ha ő volt a birtokos, és a tulajdonos pert
indít ellene a föld visszaszerzése érdekében, amely esetben csalásra hivatkozva kivételt tehet
ellene.
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(15) Scaevola, Vélemények, V. könyv.
Egy kezes, aki ellen kilakoltatás miatt ítéletet hoztak, kész volt visszaadni a földet, ahonnan a
vevőt kilakoltatták, és minden mást, ami az adásvételi szerződésben szerepelt. Ha a vevő a
jogerőre alapított kivételre hivatkozik, akkor kérdezem, hogy a csalásra alapított kivétel
kizárhatja-e őt. A válasz az volt, hogy a kivételre lehet hivatkozni vele szemben, de a bíró
gondoskodik arról, hogy a vevőnek minden kárát, amelyet ez utóbbi elszenvedett, kielégítse.
16. Hermogenianus, Epitomák a jogról, VI. könyv.
Ha egy olyan adós, akit egy beszámíthatatlan személy megbízott, akiről azt feltételezte, hogy
épelméjű, fizet az utóbbi hitelezőjének, és emiatt pert indítanak ellene, akkor csalásra alapított
kivétellel védekezhet, azzal az indokkal, hogy a beszámíthatatlan személy hasznot húzott az
ügyletből.
17. Scaevola, Digest, XXVII. könyv.
Egy apa hozományt ígért a lányának, és megállapodást kötött, hogy eltartja a lányát és az
egész családját. Ez az ostoba ember a hozományra tett ígéret kamatai helyett a vejének
fizetendő váltót állított ki. Mivel a férfi eltartotta a lányát, és a férjének nem volt semmilyen
költsége emiatt, felmerült a kérdés, hogy a rosszhiszeműségre hivatkozva lehet-e a vejjel
szemben kizáró okra hivatkozni, ha a vő a váltó behajtása érdekében a kikötés alapján pert
indít? A válasz az volt, hogy ha az apja támogatta őt, ahogyan azt állították, és az ígéretet
tévedésből tette, akkor a rosszhiszeműségre alapított kivételre lehet hivatkozni.
(1) Egy nagyapa száz szesztercét hagyott minden egyes unokájára a lánya által, és a
következő szavakat fűzte hozzá: "Kérem, bocsássatok meg nekem, mert sokkal többet is
hagyhattam volna rátok, ha apátok, Fronto, nem bánik velem rosszul, mert kölcsönadtam neki
tizenöt aureit, amit nem tudtam behajtani, és végül az ellenség megfosztott szinte minden
vagyonomtól". Ha a nagyapa örököse keresetet indítana a tizenöt aurei behajtására az említett
unokáktól, akik apjuk örökösei voltak, felmerült a kérdés, hogy úgy tekintendő-e, hogy az
elhunyt akarata ellenére cselekedett, és kizárható-e a csalásra alapított kivétel? A válasz az
volt, hogy a kivétel kizáró okként hat.
(2) Egy örökös, akit egy hagyaték negyedére neveztek ki, egy bizonyos pénzösszegért
megvásárolta annak a társörökösnek a részét, akit a hagyaték háromnegyedére neveztek ki, a
halasztott kifizetésekről szóló váltókat készített, és egy kikötéssel kötötte magát. A birtok
eladója meghalt; Septitius megtámadta a végrendeletet, mint hamisítványt, és miután pert
indított a birtok visszaszerzésére a vevőtől, bírósági végzést kapott, hogy az ne
rendelkezhessen a birtok bármely részével. Felmerült a kérdés, hogy az örökösök, akik a
kikötés alapján indítottak pert, miközben a végrendelet valódiságára vonatkozó per
folyamatban volt, csalásra hivatkozva kizárhatók-e a perből. A válasz az volt, hogy az eladó
örökösei a csalásra alapított kivétel alapján elévülhetnek, ha a végrendeletre vonatkozó ügy
elbírálása előtt továbbra is követelik a váltók kifizetését.
(3) Egy asszony, miután férjét és fiát egyenlő arányban örökösökké nevezte ki a vagyonából,
egy korábbi házasságából származó lányát is örökösévé nevezte ki, a következők szerint:
"Legyen lányom, Maevia, örököse vagyonom hattizenketted részének, ha elszámol a
társörökösöknek azzal, amivel halálomkor tartozom neki, ami a gyámságáról szóló
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elszámolásból nő ki, amelyet apám, Titius, a nagyapja, kezelt." A lányom, Maevia, a
vagyonom hattizenketted részének örököse. Mivel ezt a lányt azzal a feltétellel nevezték ki,
hogy ha a gyámságra vonatkozó kereset jogának megőrzése érdekében visszautasítja a
hagyatékot, felmerült a kérdés, hogy igényelheti-e azt a hagyatékot, amelyet az anyja hagyott
rá. A válasz az volt, hogy a megállapított tények szerint a szóban forgó igényt anyja
akaratával ellentétesen nyújtotta be, és ezért a rosszhiszeműségre alapított kivétel kizárja.

5. cím. Milyen körülmények között nem adható meg a kereset
1. Ulpianus, Az ediktumról, LXXVI. könyv.
A bíróságon tett eskü ugyanolyan hatású, mint az ítélet, és ez nem ésszerűtlen, hiszen ha egy
fél esküt tesz ellenfelének, akkor saját ügyében bírónak nevezi ki.
(1) Ha egy gyámolt a gyámja felhatalmazása nélkül tesz esküt, úgy véljük, hogy ez a kivétel
nem akadályozhatja meg az eskütételt, kivéve, ha azt a bíróságon a gyám felhatalmazása
alapján tették.
(2) Ha egy peres fél, aki egy földterületet követel, esküt tesz ellenfelének, és azt mondja, hogy
ha az a személy, akitől a földet kapta, hajlandó megesküdni, hogy átadta neki, akkor lemond
az ügyről, akkor a földet birtokló félnek kivételt kell tenni.
(3) Ha a kezes a bíróság előtt csak saját magára személyesen vonatkoztatva tesz esküt, vagyis
hogy nem tartozik felelősséggel, az nem jelent előnyt a főadós számára; ha pedig a vagyonra
vonatkoztatva tesz esküt, akkor a főadós számára kivételt biztosítanak.
(4) Ha egy rabszolgát, aki, amíg rabszolgasorban volt, szokás szerint az én üzleteimet
bonyolította le, én pedig később megállapodom vele mindannak a kifizetéséről, amit nekem
kellett volna fizetnie, ha abban az időben, amikor az én üzleteimet bonyolította, szabad lett
volna, és én a megállapodás alapján pert indítok, nem fogom magam kizárni, mert a
felszabadított ember nem panaszkodhat arra, hogy elnyomják, mert nem engedték, hogy a
pártfogója vagyonának felhasználásával anyagi hasznot húzzon belőle.
(5) Ha a szabadság korlátozásának céljából kikötést teszek, azt nem érvényesíthetem a szabad
emberemmel szemben. A szabadság korlátozását nagyon helyesen úgy határozták meg, hogy
az olyan korlátozások, amelyeket oly módon szabnak meg, hogy ha a szabad ember megsérti
a pártfogóját, akkor azokat ki lehet követelni tőle, így állandóan abban a félelemben marad,
hogy ezeket követelni fogják, és e félelem miatt aláveti magát mindannak, amit a pártfogója
követel.
(6) Egyszóval, ha egy felszabadított emberre olyan kötelezettséget rónak, amely abban a
pillanatban lép hatályba, amikor elnyeri szabadságát, akkor azt kell mondanunk, hogy
kivételre lesz ok. Ha azonban ez egy bizonyos idő elteltével történik, a kérdés kétséges, mivel
senki sem kényszerítheti őt ilyen ígéret megtételére. Mégis, ebben az esetben is ugyanerre a
következtetésre kell jutni, ha a vizsgálat után nyilvánvalóvá válik, hogy a felszabadított ember
olyan módon vetette alá magát pártfogójának, hogy a kikötés alapján akár pusztán félelemből,
akár az iránta való túlzott tisztelet miatt büntethetővé vált.
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(7) Ha egy felszabadított ember a szabadsága megszerzéséért cserébe társulást köt a
pártfogójával, és a pártfogója társulási pert indít ellene, szükséges-e ez a kivétel? Úgy vélem,
hogy a felszabadított ember pusztán a törvény erejénél fogva mentesül a pártfogója
követelései alól.
(8) Nem szabad megfeledkezni arról, hogy a szabadságra kiszabott nyomasztó feltételek miatt
engedélyezett kivételt, éppúgy, mint más kivételeket, nem lehet megtagadni sem a kezestől,
sem senkitől, aki a szabados kérésére felelősségre vonta magát; és nem lehet megtagadni
magától a szabadostól sem, ha a főkötelezett ügyvédjévé nevezik ki, hogy megvédje ügyét,
vagy ha ő lesz az örököse. Mivel ugyanis a praetor szándéka az ilyen jellegű
kötelezettségeknél az, hogy a főadósnak segítsen, terve nem valósulna meg, ha a szabaduló
nem védené a kezest, vagy azt, aki a szabaduló kérésére felelőssé vált pártfogójával szemben.
Ugyanis nem sok különbség van abban, hogy a szabados közvetlenül köteles-e fizetni a
megbízónak, vagy pedig a kezes közreműködésével, illetve az ő számlájára felelőssé vált
valakinek a közreműködésével kell ezt megtennie.
(9) Függetlenül attól, hogy az ígéretet a megbízó javára vagy más javára tették az előbbi
beleegyezésével, úgy kell tekinteni, hogy azt a szabadság korlátozásának szándékával tették,
és ezért van alapja ennek a kivételnek.
(10) Ha azonban egy patrónus a hitelezőjére bízza a felszabadított emberét, nézzük meg, hogy
az előbbi élhet-e ezzel a kivétellel a hitelezővel szemben, akinek a megbízás révén olyan
ígéretet tett, amely a szabadságának korlátozását eredményezte. Cassius szerint Urseius
véleménye az volt, hogy a hitelező semmiképpen sem zárkózhat el a kivételtől, mert csak azt
kapta meg, amire jogosult volt; a szabadított viszont visszakövetelheti megbízójától azt, amit
fizetett, ha ezt nem azért tette, hogy a felszabadításával kapcsolatban felmerült vitát rendezze.
(11) Ismétlem, ha egy szabadúszó a saját adósságát delegálja a pártfogójára, ez utóbbit nem
zárhatja el a kivétel, de a szabadúszó személyes kereset útján behajthatja a tartozás összegét a
pártfogójától.
(12) Ezt a kivételt nemcsak magának a felszabadítottnak, hanem utódainak is meg kell adni;
másrészt pedig meg kell jegyezni, hogy a pártfogó örököse eltiltható, ha megpróbálja
behajtani a pénzt.
2. Paulus, Az ediktumról, LXXI. könyv.
Ha az esküt egy apai felügyelet alatt álló fiúnak teszik le, és ő esküszik, hogy apjának nem
tartozik semmivel, a kivételt az apának kell megadni.
(1) Ha egy szerencsejáték során azért adok el valamit, hogy játszhassak, és miután a
tulajdonomat kilakoltatták, pert indítanak ellenem, a vevőnek a kivétel kizárja a jogait.
(2) Ha egy rabszolga egy pénzösszeget ígér gazdájának azért, hogy manumitálhassa, és
gazdája egyébként nem manumitálta volna, és miután szabaddá vált, megújítja ígéretét, úgy
tartják, hogy pártfogója nem zárja ki kivételesen, ha a pénz visszaszerzése iránt perel, mivel
ezt az összeget nem a szabadság korlátozásának céljából ígérték; ellenkező esetben
igazságtalan lenne, ha a gazdát a rabszolgától és annak árától is megfosztanák. Ezért a pénzt a
szabadság korlátozásának céljával ígérik, amikor a gazda önként manumifikálja rabszolgáját,
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és azután azt kívánja, hogy ígérjen neki egy pénzösszeget, nem azzal a szándékkal, hogy azt
tőle követelje, hanem azért, hogy felszabadított emberei féljenek tőle és engedelmeskedjenek
neki.

6. cím. A peres eljárásokban lévő vagyontárgyakról
1. Ulpianus, Az ediktumról, LXXVI. könyv.
Ha az értesítést az értékesítés megakadályozása céljából kézbesítik, ez nem teszi a szóban
forgó ingatlant per tárgyává.
1. Ha az ingatlan tulajdonjoga két személy között vitatott, és én egy harmadik személytől
vásárolom meg, akinek a követelése nem vitatható, nézzük meg, hogy lesz-e ok a kivételre.
Úgy gondolom, hogy jogosult leszek a mentességre, mert az, aki eladta nekem az ingatlant,
nem vett részt semmilyen peres eljárásban, és előfordulhat, hogy két másik személy azért
állapodott meg egymással az ingatlan tulajdonjogának vitatásáról, hogy őt megkárosítsák,
mivel őt nem vonhatták be a pereskedésbe. Ha azonban valakinek a megbízottja, gyámja vagy
gondnoka ellen indítottak pert, azt lehet mondani, hogy a megbízó ellen indítottak, és ezért őt
megilleti a kivétel.
2. Ugyanez, Trösztök, VI. könyv.
Ha egy rabszolga, amikor tulajdont vásárolt, tudta, hogy az perben van, de a gazdája nem
tudott erről, vagy fordítva, nézzük meg, kinek a tudását kell figyelembe venni. A jobbik
vélemény szerint annak a tudását kell figyelembe venni, aki az ingatlant megvásárolta, és nem
annak a tudását, akitől azt megszerezte. Ezért a fent említett, perben álló ingatlan
megvásárlásához kapcsolódó büntetés behajtható, feltéve, hogy a rabszolga nem a gazdája
utasítására vásárolta meg azt, mert ha így tett, még ha tudta is, hogy a tulajdonjog vitatott, és a
gazdája nem tudott erről a tényről, a rabszolga tudása nem sérti őt. Ezt Julianus is
megállapította a perben lévő tulajdonra vonatkozóan.
3. Gaius, A tizenkét tábla törvényéről, VI. könyv.
Megtiltjuk, hogy a perben lévő vagyontárgyakat szent célokra szenteljék, különben kettős
büntetés jár, és ez nem indokolatlan, mert így megakadályozzuk, hogy a peres állapot még
nyomasztóbbá váljon. Az azonban nincs kimondva, hogy a kettős büntetést a kincstárnak
vagy az ellenérdekű félnek kell-e fizetni. Talán az utóbbinak kell fizetni, hogy megvigasztalja,
amiért egy erősebb ellenfélnek szolgáltatták ki.

7. cím. A kötelezettségekről és a cselekményekről
1. Gaius, Aranyügyek, II. könyv.
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Kötelezettségek keletkeznek akár szerződésből, akár bűncselekményből, akár különböző más
okokból, a törvény erejénél fogva.
(1) A kötelezettségek szerződésekből vagy szavakkal, vagy beleegyezéssel keletkeznek.
(2) Fogyasztási célú kölcsön esetén a kötelezettséget a kölcsönzött ingatlanra való
hivatkozással kötik. Az ilyen kölcsönzés olyan tárgyakból áll, amelyeket meg lehet mérni,
meg lehet számolni vagy meg lehet mérni; ilyen például a bor, az olaj, a gabona és a pénz; a
dolgokat oly módon is kölcsönadjuk, hogy tulajdonjoguk arra a személyre száll, aki megkapja
őket, azzal a várakozással, hogy cserébe más, azonos fajtájú és minőségű tárgyakat kapunk.
(3) Akinek valamit használatra kölcsönadunk, az a tulajdon átruházása miatt felel nekünk, de
köteles visszaadni ugyanazt a dolgot, amit kapott.
(4) Az azonban, aki fogyasztásra kapott kölcsönt, továbbra is felelős marad, ha bármilyen
baleset miatt elveszíti, amit kapott; aki azonban használatra kapott dolgot, mentesül a
felelősség alól, ha olyan baleset miatt veszíti el, amely ellen az emberi gyengeség nem tudott
védekezni (például tűz, épület leomlása vagy hajótörés miatt). Mindazonáltal a kölcsönadott
dologra való gondoskodás tekintetében a legszigorúbb gondosságra köteles; és az sem
elegendő, ha a kapott dolgot olyan baleset folytán veszíti el, amelyet emberi gyengeség a saját
tulajdonát érte, feltéve, hogy más nagyobb éberséget tanúsíthatott volna annak megőrzése
érdekében. Felelősséggel tartozik olyan eseményekért is, amelyeket nem lehetett volna
megelőzni, ha a tulajdon elvesztése az ő hibájából következett be; például ha valaki, miután
barátait vacsorára hívta meg, e célból ezüstkészletet kölcsönzött, majd miután útnak indult, és
az ezüstkészletet magával vitte, elveszíti azt, akár hajótörés, akár rablók vagy ellenség
támadása miatt.
(5) Az is, akinél letétbe helyezzük a vagyontárgyakat, felelős értük, és köteles visszaadni
ugyanazt a tárgyat, amelyet ő maga kapott. Ha azonban gondatlanságból elveszíti azt, amit
rábíztak, mentesül a felelősség alól, mivel azt nem a saját javára kapta, hanem annak a
személynek a javára, akitől kapta, és csak akkor felel, ha csalás miatt veszett el belőle. Nem
felel azonban gondatlanság miatt az, aki a vagyonát egy gondatlan barátjára bízta, mert csak
saját magát okolhatja. Mégis úgy határoztak, hogy a súlyos gondatlanság a csalás
bűncselekményének részét képezi.
(6) Az a hitelező, aki zálogba kapott vagyontárgyat, szintén felelős ezen az alapon, és köteles
visszaadni ugyanazt a tárgyat, amelyet kapott.
(7) A kötelezettséget szóban, kérdéssel és válasszal kötjük meg; például amikor kikötjük,
hogy valamit ki kell fizetni vagy meg kell tenni értünk.
(8) Bárki köthető akár a saját, akár más nevében. Ha valaki más nevében kötelezi magát, azt
kezesnek nevezzük, és gyakran kötünk valakit a saját nevében, és fogadunk tőle másokat,
akiket ugyanazzal a kötelezettséggel kötelezünk, és így gondoskodunk a javunkra vállalt
kötelezettség jobb teljesítéséről.
(9) Ha olyasmit kötünk ki, ami olyan természetű, hogy ez nem teljesíthető, nyilvánvaló, hogy
az ilyen kikötés a természetjog szerint semmis; mint például, ha egy szabad ember vagy egy
halott rabszolga átadására, vagy egy leégett ház átadására kötnek megállapodást, és ezt olyan
felek között kötik, akik nem tudták, hogy a szóban forgó ember nem szabad, vagy hogy a
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rabszolga meghalt, vagy hogy a házat tűzvész pusztította el. Ugyanez a szabály vonatkozik
arra az esetre is, ha valaki egy szent vagy vallási hely magának való átruházásáról állapodik
meg.
(10) A kikötés akkor is semmis, ha valaki a saját tulajdonát képező vagyontárgyakra köt
szerződést, anélkül, hogy tudná, hogy ez a helyzet.
(11) Az is megállapítást nyert, hogy a lehetetlen feltételekkel kötött kikötés semmis.
(12) A természetjog alapján egyértelmű, hogy egy elmebeteg személynek, aki akár kikötést,
akár ígéretet tesz, nincs joghatása.
(13) Egy olyan gyermekhez hasonlít, aki még olyan zsenge korban van, hogy még nem érti,
mit csinál. A törvény azonban elnézőbb vele szemben, mert bárki, aki beszélni tud, úgy
gondolják, hogy képes érvényes kikötést vagy ígéretet tenni.
(14) Teljesen egyértelmű, hogy egy néma nem köthet szóbeli kötelezettséget.
(15) Ugyanez a szabály vonatkozik a süket emberre is, mert ha beszélni vagy ígérni tud, akkor
a kikötő szavait kell hallania; ha viszont kiköt, akkor az ígérő szavait kell hallania. Ebből
nyilvánvaló, hogy nem arról beszélünk, aki nehezen hall, hanem arról, aki egyáltalán nem
hall.
2. Ugyanő, Institutió, III. könyv.
A kötelezettségek megkötése vásárlás, eladás, bérbeadás, bérbeadás, partnerségek és
megbízások esetén hozzájárulással történik.
(1) Azt mondjuk, hogy a kötelezettségek ilyen módon, beleegyezéssel jönnek létre, mert a
szavak vagy az írásbeliség formalitása nem lényeges; elegendő, ha azok, akik az ügyletet
lebonyolítják, beleegyeznek.
(2) Ezért az ilyen kötelezettségeket a távollévő felek között is meg lehet kötni, például
levélben vagy futár útján.
(3) Ezen túlmenően az ilyen jellegű szerződésekben a felek mindegyike köteles a másik féllel
szemben mindenre, amit az igazságossággal és a jóhiszeműséggel összhangban kell tenni.
3. Paulus, Institutes, II. könyv.
A kötelezettségek természete nem abban áll, hogy valamilyen tulajdont vagy szolgaságot
tesznek a miénkké, hanem abban, hogy megkövetelik tőlünk, hogy valamit adjunk, valamit
tegyünk, vagy valamiért felelősséget vállaljunk.
1. Kölcsön esetében a kötelezettség létrejöttéhez nem elegendő, ha a pénzt pusztán odaadják
és átveszik, hanem azt azzal a tudattal kell odaadni és átvenni, hogy ez így lesz. Ezért, ha
valaki nekem adja a pénzét adományként, bár az az adományozóé, és a kezembe kerül,
mégsem tartozom érte, mert nem ez volt a szándékunk.
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2. A szóbeli kötelezettség akkor is létrejön, ha a felek szándéka ez volt; például, ha tréfából
vagy azért mondom önnek, hogy elmagyarázzam, mi az a kikötés: "Megígéri nekem ezt és
ezt?", és ön azt válaszolja: "Megígérem", akkor nem keletkezik kötelezettség.
4. Gaius, Napló vagy Aranyügyek, III. könyv.
Kötelezettségek keletkeznek bűncselekményekből is, például lopásból, károkozásból,
rablásból, sérelmekből, amelyek mind ugyanolyan jellegűek, mivel mind magából a dologból,
azaz a bűncselekményből származnak; míg másrészt a szerződésből eredő kötelezettségek
nemcsak a dolog átruházásából, hanem a felek szavaiból és beleegyezéséből is.
5. Ugyanaz, Aranyügyek, III. könyv.
Ha valaki, aki egy távollévő személy ügyeit intézi, megbízás alapján végez valamilyen
cselekményt, nyilvánvaló, hogy a megkötött szerződésből következően a felek között
megbízás alapján indított perek lesznek, amelyekben mindegyikük bizonyítani tudja, hogy a
jóhiszeműség szabályainak megfelelően hogyan kell a másik felé eljárni. Ha azonban a
megbízott megbízás nélkül jár el, úgy döntöttek, hogy a felek kölcsönösen felelősek
egymásért; és emiatt olyan eljárásokat vezettek be, amelyeket önkéntes megbízáson alapuló
kereseteknek nevezünk, amelyek révén kötelezhetjük egymást arra, amit az igazságosság és a
jóhiszeműség megkövetel. Az ilyen jellegű keresetek azonban sem szerződésből, sem
bűncselekményből nem származnak, mert aki másnak a távollétében ügyeit intézi, úgy véljük,
hogy előzőleg megállapodást kötött vele ; és nem számít törvénysértésnek, ha valaki megbízás
nélkül vállalja más ügyeinek intézését. Így továbbra is elmondható, hogy akinek az üzletét az
ő tudta nélkül bonyolították le, az vagy szerződést kötött, vagy bűncselekményt követett el; de
a kényelmi okok miatt megállapítást nyert, hogy a felek egymás iránt felelősséggel tartoznak.
Ezt a szabályt azért fogadták el, mert az emberek gyakran azzal a szándékkal indulnak
külföldre, hogy mielőbb visszatérjenek, és emiatt nem bízzák üzletük intézését senkire; és
azután előre nem látható események bekövetkezése miatt szükségszerűen hosszabb ideig
vannak távol, mint amire számítottak, és nem igazságos, hogy üzletük hátrányt szenvedjen,
ami valóban megtörténne, ha az, aki felajánlotta, hogy ügyeiket intézi, nem lenne jogosult
perelni minden olyan költséget, amelyet szabályosan a saját pénztárcájából fizetett; vagy ha
annak, akinek ügyeit intézte, nem lenne joga perelni azzal szemben, aki felhatalmazás nélkül
vette át az ügyeit.
1. A gyámhatósági per tárgyát képező személyeket - helyesen szólva - nem tekintik
szerződések alapján kötelezettnek, mivel a gyám és a gyám között nem jön létre
megállapodás. De mivel bűncselekmény miatt nem vonhatók felelősségre, kvázi szerződés
alapján felelősnek tekintendők. Ebben az esetben is kölcsönösek a cselekmények. Ugyanis
nemcsak a gyám indíthat pert gyámja ellen, hanem másrészt a gyám is jogosult perelni
gyámját, ha az utóbbi vagyonára valamit költött, vagy felelőssé válik érte, vagy saját vagyonát
megterhelte valamelyik hitelezőjének.
2. A hagyatékkal tartozó örököst sem szerződés, sem bűncselekmény miatt nem lehet
felelősségre vonni, mivel a hagyatékátadó nem úgy értendő, hogy az örökhagyó bármilyen
szerződést kötött volna az elhunyttal vagy annak örökösével, és teljesen egyértelmű, hogy
ilyen esetben nem történt bűncselekmény.
3. Az is, aki a kifizető tévedése folytán olyasmit kapott, amire nem volt jogosult, ugyanúgy
kötelezett, mint a kölcsön esetében, és ugyanúgy felel, mint az adós a hitelezőjével szemben.
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Nem szabad azonban úgy érteni, hogy aki ilyen esetben felelős, azt szerződés köti; mert aki
tévedésből pénzt fizet, az inkább azzal a szándékkal teszi, hogy kötelezettséget teljesítsen,
mint hogy kötelezettséget kössön.
4. Ha egy bíró helytelen döntést hoz, szigorúan véve nem tekinthető bűncselekmény miatt
felelősnek, és szerződés alapján sem köteles; mégis, mivel hibát követett el, még akkor is, ha
ezt tudatlanságból tette, kvázi bűncselekmény miatt felelősnek kell tekinteni.
5. Kvázi bűncselekmény miatt felelősnek minősül az is, aki a tulajdonát képező, általa bérelt
vagy ingyenesen elfoglalt lakásból bármit ledob vagy kiönt úgy, hogy az egy járókelőt
megsebesít. Ezért nem lehet helyesen úgy értelmezni, hogy bűncselekmény elkövetése miatt
felel, mert nagyon gyakran felelős más gondatlanságáért, például egy rabszolga vagy egy
gyermek gondatlanságáért. Hasonlít ahhoz, aki a ház egy olyan részén helyez el vagy akaszt
fel valamit, amely alatt az emberek szoktak átmenni, és amely valakit megsebesíthet, ha
leesik. Ezért ha egy apai felügyelet alatt álló fiú, aki apjától külön él, a lakásából valamit
ledob vagy kiönt, vagy az utca fölé helyez vagy felakaszt valamit, ami a járókelőket sérüléssel
fenyegeti, Julianus véleménye szerint magával a fiúval szemben kell keresetet indítani, és az
apával szemben sem De peculia, sem noxal keresetnek nem szabad helyt adni.
6. Hasonlóképpen, a hajó parancsnoka, illetve a kocsma vagy vendéglő tulajdonosa kvázi
bűncselekmény miatt felelős a hajó fedélzetén, illetve a kocsmában vagy a vendéglőben
elkövetett károkért vagy lopásokért, feltéve, hogy nem ő maga követi el a bűncselekményt,
hanem valaki más, akit a hajón, illetve a kocsmában vagy a vendéglőben alkalmaz; mivel
ugyanis ez a kereset nem indítható ellene szerződés alapján, és mivel bizonyos mértékig
bűnös mulasztásban, mivel rossz emberek szolgáltatásait veszi igénybe, úgy kell tekinteni,
hogy a kvázi bűncselekmény miatt felelős.
(6) Paulus, A Sabinusról, IV. könyv.
Minden ideiglenes intézkedés esetén a felelősségem nem szűnik meg, amíg az utolsó nap
teljesen le nem jár.
7. Pomponius, Sabinusról, XV. könyv.
A fiúnak mindaddig nem lehet keresetet benyújtani az apja ellen, amíg az apja irányítása alatt
áll.
8. Ugyanő, A Sabinusról, XVI. könyv.
A következő feltétellel kötött kötelezettség: "Ha kívánom", semmis; mert ha nem lehet
kényszeríteni, hogy valamit adj, hacsak nem kívánod, akkor az olyan, mintha nem is lett volna
semmi. Annak az örököse, aki ígéretet tesz, és soha nem várja el, hogy teljesítse azt, nem
felelős, mert ezt a feltételt soha nem teljesítette, már ami magát az ígéretet tevőt illeti.
9. Paulus, A Sabinusról, IX. könyv.
Az apai felügyelet alatt álló fiú nem jogosult a saját nevében perelni, kivéve az elszenvedett
kár megtérítésére, és ha erőszakkal vagy titokban megfosztották a vagyonától, vagy az általa
letétbe helyezett vagy kölcsönadott vagyontárgyak visszaszerzésére; ez Julianus véleménye.
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10. Ugyanő, Sabinusról, XLVII. könyv.
A természetes kötelezettségeket nem csupán azért kell figyelembe venni, mert azok miatt nem
lehet keresetet indítani, hanem azért is, mert ha olyan pénzt fizettek ki, amely nem volt
esedékes, az nem követelhető vissza.
11. Ugyanő, A Sabinusról, XII. könyv.
Bármilyen cselekményt hajtunk végre, amely szerződésünkből ered, semmis, kivéve, ha a
kötelezettség kezdete személyesen a miénk ; és ezért nem köthetünk sem kikötést, sem
adásvételt, sem eladást, sem szerződést oly módon, hogy más a saját nevében szabályszerűen
indíthatna keresetet ezen az alapon.
(12) Pomponius, Sabinusról, XXIX. könyv.
Az örökös teljes körű felelősséggel tartozik, ha az elhunyt csalást követett el letéti,
haszonkölcsön-, megbízási, gyámsági és önkéntes megbízási szerződésekben.
13. Ulpianus, Disputációk, I. könyv.
Tényleges keresetet az apai felügyelet alatt álló fiú is indíthat.
14. Ugyanő, Disputációk, VII. könyv.
A rabszolgák felelősek a bűneikért, és azok maradnak a felszabadításuk után is; polgári jogi
felelősséggel azonban nem tartoznak a szerződéseikért, mégis kötelesek, és a természetjoggal
összhangban másokat is köteleznek. Végül, mentesülök a felelősség alól, ha egy rabszolga
manumifikálása után kifizetem neki azt az összeget, amelyet kölcsönadott nekem.
(15) Julianus, Digest, IV. könyv.
Egy bizonyos férfi, aki keresetet indított egy örökös ellen, kivételesen el volt zárva azzal az
indokkal, hogy a végrendeletet azért akarták hatályon kívül helyezni, mert a hagyaték
birtoklása egy emancipált fiúnak adható. Mivel az említett emancipált fiú nem követelte a
hagyaték birtoklását, a hitelező nagyon helyesen kérhette, hogy a kijelölt örökös elleni
keresetének jogát adják vissza neki, mivel amíg a hagyaték birtoklása a végrendelet
rendelkezéseivel ellentétben a fiúnak megadható volt, az örökös bizonyos mértékig nem volt
adós.
16. Ugyanez, Digest, XIII. könyv.
Egy ember kölcsönkért egy összeget egy rabszolgától, aki egy birtok részét képezi, és zálogba
adott neki egy földterületet vagy egy rabszolgát, és miután kérte, hogy a földet vagy a
rabszolgát bizonytalan jogcímen tartsa meg, ilyen jogcímen tartotta birtokában. Ezt azért tette,
mert a birtokhoz tartozó rabszolga a birtok átadásának elfogadásával szerzett tulajdont a
birtok számára; és a bizonytalan jogcímen történő tulajdonba adásból az következik, hogy azt
nem lehet haszonélvezettel megszerezni. Ha ugyanis a tulajdonát használatra kölcsönadta
volna, vagy letétbe helyezte volna, és az a peculiumának részét képezte volna, akkor joga
lenne a birtok javára kölcsön- vagy letétbe helyezési pert indítani. Ez akkor fordul elő, ha a
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szerződés az ő peculiumára való hivatkozással jött létre, mert úgy kell érteni, hogy a tulajdon
birtoklása ilyen körülmények között történik.
17. Ugyanaz, Digest, XLVII. könyv.
Minden olyan adós, aki érvényes ellenérték fejében tartozik vagyonnal, mentesül, ha a vagyon
más módon kerül a hitelezők kezébe, amelyből anyagi hasznot húznak.
(18) Ugyanaz, Digest, LIV. könyv.
Ha valaki, aki stichus adására kötelezte magát, olyan személy örököse lesz, aki végrendelet
alapján jogosult az említett stichusra, és a végrendelet alapján pert indít a stichus
visszaszerzése érdekében, nem semmisíti meg a rendelkezést. Másrészt Rand, ha a stipuláció
alapján indít pert a Stichus visszaszerzésére, akkor is jogosult lesz a végrendelet alapján; mert
kezdetben e két kötelezettséget úgy kötötték meg, hogy ha az egyiket perbe fogják, a másik
mindazonáltal sértetlen marad.
19. Ugyanez, Digest, LXXIII. könyv.
A hozomány ígéretéből nem tekintik keletkezőnek a haszonélvezeti jogot, azon oknál fogva,
hogy aki a hozományt követeli, az bizonyos mértékig hitelezőnek vagy vevőnek tekintendő.
Ha azonban a hitelező vagy a vevő valamilyen haszonélvezeti jogcímen jut tulajdonhoz, akkor
is megmarad a behajtási kereset joga; mint ahogy másfelől az a személy, aki nem
haszonélvezeti jogcímen jut tulajdonhoz, nem akadályoztatva van abban, hogy emiatt
behajtási keresetet indítson.
20. Alfenus, Digest, II. könyv.
A rabszolga minden körülmények között nem maradhat büntetlenül, ha a gazdája parancsára
hallgatott; például, ha az utasította, hogy öljön meg valakit, vagy kövessen el lopást. Ezért,
bár a rabszolga a gazdája parancsára kalózkodhat, a szabadsága megszerzése után
büntetőeljárást kell indítani ellene; és minden olyan erőszakos cselekedet, amelyet elkövetett,
és amely bűncselekmény, büntethetővé teszi őt. Ha azonban vita vagy vita miatt keletkezett
veszekedés, vagy erőszakot alkalmaztak egy olyan jog fenntartása céljából, amely gazdáját
megillette, és nem követtek el bűncselekményt, akkor a praetor nem adhat helyt ezen az
alapon a szabadult ember ellen indított keresetnek, aki rabszolgaként engedelmeskedett
gazdája parancsainak.
(21) Julianus, Miniciusról, V. könyv.
Mindenki úgy tekintendő, hogy ott kötött szerződést, ahol a fizetésre kötelezte magát.
22. Africanus, Kérdések, III. könyv.
Ha valaki árut köt ki, és elfogad egy bizonyos napon nyújtandó biztosítékot, az időt attól a
naptól kell számítani, amikor a biztosítékot megkapta.
23. Ugyanaz, Kérdések, VII. könyv.
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A kereskedelemben felhasználandó pénzre vonatkozó megállapodást kötöttek, és a
szokásoknak megfelelően egy büntetést is beillesztettek a megállapodásba annak érdekében,
hogy kártalanítsák azt a személyt, aki a pénzt adta, ha az nem kerül kifizetésre a megadott
határidőn belül. Ez utóbbi követelte a pénzt, és miután annak egy részét kifizették,
elmulasztotta a maradékot követelni, de egy idő elteltével mégis követelte azt. Egy
megkérdezett jogtudós azt a véleményt adta, hogy a kötbért be lehet hajtani arra az időre,
amely alatt az adós nem kapott fizetési felszólítást, és hogy ez még akkor is lehetséges, ha
egyáltalán nem kapott felszólítást; és hogy a kikötés csak akkor válik hatálytalanná, ha az
adós felelős azért, hogy a fizetés nem történt meg. Ellenkező esetben azt kell mondani, hogy
ha az, aki megkezdte a követelés nyomását, betegség miatti akadályoztatása miatt abbahagyja
azt, akkor a büntetés nem járna. Ezért kétség merülhet fel, ha az adós, miután felszólították a
fizetésre, maga is késedelembe esik, hogy a büntetés nem jár-e akkor is, ha a pénzt utólag
átadja. Ez méltányosabbnak mondható, mert ha az egyezség megkötésére kijelölt
választottbíró elrendeli, hogy a pénzt egy bizonyos időpontig fizessék meg, és az, akit a
fizetésre utasított, nem késik, úgy tartják, hogy a büntetés nem köt ki; és ezért Servius nagyon
helyesen úgy ítélte meg, hogy ha a választottbíró határozatában nem szerepel az a nap, amikor
a pénzt meg kell fizetni, akkor ésszerű határidőt kell adni. Ugyanez a szabály alkalmazandó,
ha valamit azzal a feltétellel adtak el, hogy ha az árat nem fizetik meg egy bizonyos
időpontig, az ügylet semmis.
(24) Pomponius, szabályok.
Ha kölcsönveszek egy pénzösszeget egy elmebeteg személytől, abban a hitben, hogy az
épelméjű, és ezt a pénzt a saját hasznomra fordítom, az elmebeteg személy jogosult lesz a
pénz visszaszerzésére irányuló keresetre. Mert ahogyan bizonyos körülmények között, amikor
nem vagyunk tudatában a ténynek, keresetindítási jogokat szerzünk, úgy hasonló
körülmények között az elmebetegek nevében is lehet keresetet indítani; például ha az ilyen
személy rabszolgája kikötést köt, vagy ha vagyont lopnak tőle, vagy ha oly módon károsítják
meg, hogy az aquiliai törvény alapján pert lehet indítani; vagy ha hitelező, és adósa a
vagyontárgyat valakinek átadja azzal a szándékkal, hogy becsapja őt. Ugyanez a szabály
alkalmazandó, ha egy elmebeteg személyre hagyatékot hagynak, vagy ha vagyontárgyat
hagynak rá egy bizalmi vagyonkezelői szerződés alapján.
1. Hasonlóképpen, ha valaki, aki pénzt adott kölcsön egy másik rabszolgájának, később
megőrül, és a rabszolga a kölcsönvett pénzt a gazdája javára használja fel, az őrült személy
jogosult lesz a pénz visszaszerzésére irányuló keresetre.
2. Ha pedig valaki, aki kölcsönadott egy másiknak pénzt, később elmebeteggé válik, és a
pénzt elköltik, az elmebeteg személy keresetet indít annak visszaszerzésére.
3. Bárki, aki egy elmebeteg személy ügyeit intézi, felelősséggel tartozik vele szemben az
önkéntes képviselet alapján indított perben.
(25) Ulpianus, Szabályok, V. könyv.
Kétféle cselekmény létezik, az egyik a valódi, amelyet vindictio, a másik a személyes,
amelyet condictio néven emlegetnek. A valódi kereset az, amellyel a más birtokában lévő,
hozzánk tartozó vagyontárgyakért perelünk, és mindig a birtokos fél ellen indítjuk. A
személyes kereset az, amelyet egy olyan személy ellen indítunk, aki köteles valamit tenni
értünk vagy adni nekünk, és mindig ellene indítjuk.
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1. Egyes keresetek szerződésen, mások cselekményen, megint mások pedig tényálláson
alapulnak. A kereset szerződésen alapul, ha egy személy a saját javára kötött megállapodást
egy másikkal; mint például adásvétel, adásvétel, bérbeadás, bérbeadás és más ilyen jellegű
ügyletek. A cselekményen alapuló kereset akkor áll fenn, ha valaki olyan bűncselekményért
felel, amelyet ő maga követett el; például lopásért vagy sérelemért, vagy olyan kárért, amelyet
ő okozott. A tényálláson alapuló kereset például az, amelyet egy patrónusnak ítélnek meg a
szabad embere ellen, akit a pretoriánus ediktum megsértése miatt bíróság elé állítottak.
2. Minden cselekedetről azt mondják, hogy vagy polgári vagy praetoriánus.
26. Ugyanez, Az adókról, V. könyv.
A bírósági eljárás megindítása után minden büntetőjogi kereset az örökösökre száll.
27. Papinianus, Kérdések, XXVII. könyv.
Azokat a kötelezettségeket, amelyek önmagukban nem érvényesek, sem a bíró döntése, sem a
prétor parancsa, sem a törvény ereje nem teheti azzá.
28. Ugyanaz, meghatározások, I. könyv.
A személy ellen benyújtott követelést "keresetnek" nevezik; a dolog ellen benyújtott
követelést "kérelemnek", a vagyon visszaszerzése céljából indított "üldözés" kifejezést pedig
dolgok és személyek ellen egyaránt alkalmazzák.
29. Paulus, Vélemények, IV. könyv.
Lucius Titiusnak egy ítélet alapján egy bizonyos pénzösszeg tartozott. Ugyanennek az
adósnak kölcsönadott egy másik összeget, és amikor annak kifizetéséért biztosítékot vett fel,
nem említette, hogy az ítélet alapján járó összeget is neki kell adni. Kérdezem, hogy Lucius
Titius jogosult-e mindkét keresetre. Paulus azt válaszolta, hogy a jelzett ügyben semmi sem
indokolja, hogy miért ne maradhatna mindkét kereseti jog érintetlenül.
30. Scaevola, Vélemények, I. könyv.
Ha valaki rabszolgasorba taszítottak, és később a császár engedékenysége révén szabadul,
akkor emiatt nem lehet azt mondani, hogy átvállalta a hitelezőivel szembeni kötelezettségeit.
31. Marcianus, Trösztök, II. könyv.
Nemcsak a kikötések, hanem minden más, lehetetlen feltételek mellett kötött szerződés is
érvénytelennek és hatálytalannak tekintendő; mint például az adásvételek vagy bérleti
szerződések, ha azok lehetetlen eseményektől függnek, szintén semmisek; mert amikor két
vagy több személy között megállapodás jön létre, valamennyiük szándékát figyelembe veszik,
és kétségtelen, hogy úgy gondolják, hogy egy ilyen jellegű szerződés nem teljesíthető, ha
olyan feltételt szabnak, amelyről tudják, hogy lehetetlen.
32. Hermogenianus, Epitoméi a jogról, II. könyv.
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Ha egyetlen bűncselekményből több kereset származik, mint például amikor a fákat állítólag
lopva vágták ki, sok nézeteltérés után megállapították, hogy valamennyi fél ellen lehet eljárást
indítani.
33. Paulus, Dekrétumok, III. könyv.
Bár egyes birodalmi alkotmányok kimondják, hogy az örökösök általában nem kötelesek
büntetést fizetni, mégis úgy döntöttek, hogy ha az elhunytat még életében perelték, akkor az
örökösökre is vonatkozik a büntetés, azon az elven, hogy az örökösök az elhunyttal együtt
jártak.
34. Ugyanez, az egyidejűleg indított eljárásokról.
Aki egy másik rabszolgát úgy üt meg, hogy az megsebesíti, az a cselekményével az aquiliai
törvény szerinti perben és a kár megtérítése iránti perben is felelőssé válik, mivel a sérelmet
szándékosan követik el, a kárt pedig gondatlanságból okozzák; ezért mindkét kereset
megalapozott. Vannak azonban olyan hatóságok, amelyek szerint, ha az egyik keresetet
választják, a másik elveszik; mások pedig azon a véleményen vannak, hogy ha az aquiliai
törvény szerinti keresetet választják, akkor a kár megtérítésére irányuló keresetet elveszítik;
mivel megszűnik a megfelelő és méltányos ítélet meghozatala azzal szemben, aki a becsült
kártérítés összegét megfizette. Ha azonban a kár megtérítésére irányuló keresetet már
benyújtották, a fél továbbra is az aquiliai jog alapján felel. Ezt a véleményt a praetornak
korlátoznia kell, kivéve, ha az aquiliai törvény alapján megszerezhető többletösszegért
indítanak pert. Ezért ésszerűbb elfogadni, hogy a felperes választhat a keresetek közül, és
azután a másikat is alkalmazhatja annak érdekében, hogy behajtsa mindazt, ami több, mint
amit az elsővel elérhet.
1. Ha valaki ellop egy olyan tárgyat, amelyet saját használatra kölcsönadtam neki, akkor mind
a kölcsönadás, mind pedig a tulajdon visszaszerzésére irányuló személyes kereset alapján
felelősségre vonható, de bármelyik eljárás megsemmisíti a másikat, akár a törvény erejénél
fogva, akár a kivételre való hivatkozással; melyik a jobb vélemény.
2. Ezért a bérlővel kapcsolatban, aki ellopott valamit, ami a földterülethez tartozik, úgy ítélték
meg, hogy mind a tulajdon visszaszerzésére irányuló per, mind a lopásért, mind pedig a
bérleti szerződés alapján indított perben felelősséggel tartozik. A lopás büntetése nem olvad
össze, de a másik két kereset igen. Ez az aquiliai törvény szerinti eljárásra is alkalmazható;
mert ha én kölcsönadok neked ruhát, és te elszakítod, mindkét kereset a tulajdon
visszaszerzésére irányul. Miután az aquiliai törvény szerinti pert megindították, megszűnik a
kölcsönzésre vonatkozó perlési jog; és miután a kölcsönzésre vonatkozó pert megindították,
kétséges, hogy az aquiliai törvény szerinti pert nem lehet-e harminc napon belül megindítani,
abból az okból, hogy ez előnyösebb. A jobb vélemény az, hogy a keresetindítás joga
megmarad, mert az ingatlan egyszerű értékéhez járul hozzá, és ha az egyszerű értéket már
kifizették, nem lesz ok a keresetindításra.
35. Ugyanez, A főediktumról, I. könyv.
Cassius a praetoriánus akciókkal kapcsolatban azt mondja, hogy úgy kell tekinteni, hogy
azok, amelyek a tulajdon üldözését lehetővé teszik, egy év elteltével, a többiek pedig egy éven
belül adhatók meg. Azok a praetoriánus keresetek azonban, amelyeket az év eltelte után nem
adnak meg, nem vehetők igénybe az örökös ellen; mégis, minden megszerzett haszon
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követelhető tőle, ahogyan az a csalás miatt indított perben, az Unde vi interdictumban és más
ilyen jellegű eljárásokban is történik. Ezek közé tartozik a vagyon üldözése, amellyel
igyekszünk visszaszerezni mindazt, amit örökségünkből elvettek, és amikor az adósunk
vagyonának birtokosa ellen járunk el. Ugyanilyen a Publician kereset, amelyet a tulajdon
visszaszerzése céljából nyújtanak. Ha azonban ezt a keresetet a haszonélvezet megszakadása
miatt adják meg, a jog egy éven belül megszűnik, mert a polgári jog elveivel ellentétesen
adták meg.
1. Az önkormányzati elöljárók által kötött szerződés alapján a duumvirs és az önkormányzat
ellen egy év elteltével lehet keresetet benyújtani.
(36) Ulpianus, Az ediktumról, II. könyv.
A vagyon visszaszerzésére irányuló személyes perekben az ítélet nem mindig jár szégyennel,
még akkor sem, ha azt gyalázatos ügyekben hozzák meg.
37. Ugyanő, A prétor ediktumáról, IV. könyv.
A "kereset" fogalmába beletartoznak a valódi, személyes, közvetlen, méltányos és hátrányos
keresetek, ahogy Pomponius mondja, valamint a praetoriánus kikötések, mivel ezek a
keresetek helyét foglalják el, valamint a fenyegető kár ellen, a hagyatékok kifizetésének
biztosítására és más ilyen jellegű eljárások. Az interdiktumok szintén a "kereset" fogalmába
tartoznak.
1. Vegyes perek azok, amelyekben mindkét fél felperes; ilyenek például a határrendezés, a
megosztási perek, a közös tulajdonban lévő vagyon megosztása iránti perek, valamint az Uti
possidetis és az Utrubi tilalmak.
(38) Paulus, Az ediktumról, III. könyv.
Nem a betűk formája köt bennünket, hanem az általuk kifejezett jelentés, mivel az a döntés
született, hogy az írás nem lehet kevésbé érvényes, mint amit a nyelv által kimondott szavak
jelentenek.
39. Gaius, Az ediktumról, III. könyv.
Az apai irányítás alatt álló fiút, akárcsak a családfőt, mindenféle jogcímek kötik, és ezen az
alapon ugyanúgy lehet ellene pert indítani, mint egy független személy ellen.
40. Paulus, Az ediktumról, XI. könyv.
A hagyatékot a hagyatékkal szembeni követelésnek kell tekinteni, bár az örökösnek kell
fizetnie.
41. Ugyanő, Az ediktumról, XXII. könyv.
Amikor a törvény kötelezettséget vezet be, hacsak nem rendelkezik kifejezetten arról, hogy
csak egy keresetből élhetünk, akkor még az ősi keresetek is e célra szolgálnak.
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1. Ha ugyanabban az ügyben két kereset indítható, és a felperes a másik kereset
igénybevételével, amelyet nem indított, nagyobb összeget nyerhetett volna, akkor a bíróság
kötelessége lesz, hogy az ő javára hozzon döntést az említett összegről; ha azonban csak
ugyanekkora összeget, vagy annál kevesebbet nyerhetett volna, a második kereset nem jelent
számára előnyt.
42. Ulpianus, Az ediktumról, XXI. könyv.
Az a személy, akire feltételhez kötötten hagytak örökséget, nem hitelezője a hagyatéknak,
amíg a feltétel fennáll, hanem csak a feltétel teljesülése után; bár megállapítást nyert, hogy aki
feltételhez kötötten rendelkezett, hitelező marad, amíg a feltétel fennáll.
(1) A hitelezők alatt azokat kell értenünk, akik jogosultak polgári peres eljárásra (feltéve,
hogy nem zárható ki valamely kivétel), vagy praetoriánus perre, vagy tényállásos perre.
43. Paulus, Az ediktumról, LXXII. könyv.
A serdülőkorba lépett családfő, aki saját maga ura és épelméjű, kötelezheti magát. A gyámolt
a gyámja felhatalmazása nélkül nem válhat polgári jogi felelősségre vonhatóvá. A rabszolga
nem köthető szerződéssel.
(44) Ugyanő, A praetor ediktumáról, LXXIV. könyv.
A kötelezettségeknek négy különböző fajtája van, mivel egy bizonyos időre vonatkozóan,
vagy egy bizonyos feltétel mellett, vagy egy bizonyos mértékre vonatkozóan, vagy bizonyos
eredménytől függően kötik őket.
1. Az idővel kapcsolatban két dolgot kell figyelembe venni, mivel a kötelezettség vagy
elkezdődik, vagy megszűnik egy bizonyos időpontban. Egy bizonyos időpontban kezdődik,
például a következőképpen: "Ígéri, hogy március kalendáján ilyen és ilyen összeget fizet
nekem?". A kötelezettség természetéből adódik, hogy az összeg a meghatározott időpont előtt
nem vehető fel. Ha egy bizonyos időn belül történik, például a következőképpen: "Ígéred-e,
hogy mostantól március kalendájáig kifizeted nekem?", akkor megállapítható, hogy sem
kötelezettséget, sem hagyatékot nem lehet időre kötni, mivel amikor valami elkezd esedékes
lenni egy másiknak, az bizonyos körülmények között megszűnik esedékesnek lenni.
Egyértelmű, hogy a kikötött határidő lejárta után a megállapodásra hivatkozva vagy csalás
miatt a kötelezett elévülhet. Hasonlóképpen, ha valaki egy földterület átadásakor azt mondja,
hogy a földet a rajta lévő épület nélkül adja át, ez nem akadályozza meg, hogy az épület,
amely természeténél fogva a földhöz kapcsolódik, azzal együtt szálljon át.
2. Hatályos az a feltétel, amelyet a szerződéskötéskor illesztettek bele a kötelezettségbe, és
nem azután, hogy az már tökéletessé vált; például: "Megígéred-e, hogy fizetsz nekem száz
aurei-t, ha nem érkezik hajó Ázsiából?". Ebben az esetben azonban, ha a feltétel teljesülne,
akkor nem hivatalos megállapodáson vagy csaláson alapuló kivételnek lenne helye.
3. A kötelezettség mértéke akkor válik nyilvánvalóvá, amikor tíz aurei vagy egy rabszolga
átadásáról rendelkezünk, mivel ezek bármelyikének átadása az egész szerződést megszünteti,
és az egyiket nem lehet követelni, amíg mindkettő fennáll.
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4. A kötelezettség eredménye vagy egy személyre vagy egy dologra vonatkozik; egy
személyre, amikor kikötöm, hogy a fizetést vagy nekem vagy Titiusnak kell teljesíteni; egy
dologra, amikor kikötöm, hogy tíz aurei-t nekem kell fizetni, vagy egy rabszolgát kell átadni
Titiusnak; és ebben az esetben felmerül a kérdés, hogy amikor a rabszolgát átadják Titiusnak,
akkor az a törvény erejénél fogva szabaddá válik.
5. Amikor a következőképpen rendelkezem: "Ha nem adsz nekem ilyen és ilyen földet,
ígéred, hogy fizetsz nekem száz aurei-t?", csak a száz aurei összege a kikötés tárgya, de a föld
átadása a kötelezettség teljesítésének egyik módja.
6. Ha kikötöm egy hajó építését, és ha nem építed meg, hogy száz aurei-t kell fizetned nekem,
nézzük meg, hogy két kikötés van-e, az egyik abszolút, a másik feltételes; és ha a második
feltétele teljesül, nem semmisíti-e meg az elsőt; vagy nem foglalja-e azt magába, és nem
válik-e mintegy az első megújításává. Az utóbbi a jobb vélemény.
(45) Ugyanő, Plautiusról, III. könyv.
Ha egy ember, aki egy kikötés alapján stichusszal tartozik, manumitálja őt, mielőtt
késedelembe esne, és a rabszolga meghal, mielőtt az ígéretet tevőt beperelnék a kiszolgáltatás
elmulasztása miatt, az utóbbi nem lesz felelős. Ugyanis nem tekinthető vétkesnek azért, mert
nem adta át a rabszolgát.
46. Ugyanő, Plautiusról, VII. könyv.
Az elmebeteg és a gyámolt a gondnokuk vagy a gyámhatóság felhatalmazása nélkül is felelős,
ha a kötelezettség magából a vagyonból ered; például, ha az egyikükkel közös földterületet
birtokolok, és ezzel kapcsolatban valamilyen költségem merült fel, vagy a gyámolt
valamilyen módon kárt okozott benne, akkor felelősséggel tartozik a felosztási perben.
47. Ugyanő, Plautiusról, XIV. könyv.
Arianus szerint nagy különbség van aközött a kérdés között, hogy valaki felelős-e vagy
felmentették. Ha a felelősség fennállására való hivatkozással történik a vizsgálat, akkor
hajlamosabbak vagyunk tagadni, hogy ez a helyzet, ha van rá alkalmunk. Ha viszont a kérdés
a felmentésre vonatkozik, akkor a tendencia inkább a felmentés mellett kell, hogy szóljon.
48. Ugyanő, Plautiusról, XVI. könyv.
Minden olyan ügyletben, amelyben nem szükséges a beszéd, elegendő a beleegyezés; és az
ilyen jellegű ügyekben egy siket személy is részt vehet, mert megérti és meg tudja adni a
beleegyezését, mint például a bérbeadás, bérbeadás, vásárlás és más hasonló szerződések
esetében.
(49) Ugyanő, Plautiusról, XVIII. könyv.
A szerződésekből eredő kereseteknek az örökösökkel szemben akkor is helyt adnak, ha
valamilyen bűncselekményről van szó, például ha a gyám rosszhiszeműen kezelte a
vagyonkezelőt, vagy ha valaki, akinél a vagyont letétbe helyezték, csalást követett el. Ebben
az esetben, még akkor is, ha egy apai felügyelet alatt álló fiú vagy egy rabszolga követett el
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ilyen jellegű csalárd cselekményt, De peculio keresetnek, és nem noxal keresetnek adnak
helyt.
50. Pomponius, Plautiusról, VII. könyv.
Ha valaki megígéri, hogy egy éven belül kifizet egy összeget, vagy ha ellene ítéletet hoznak,
amely erre kötelezi, akkor az év bármelyik napján kifizetheti azt.
51. Celsus, Digest, III. könyv.
A kereset nem más, mint az a jog, hogy bírósági eljárás útján behajtsuk azt, ami megillet
bennünket.
(52) Modestinus, Szabályok, II. könyv.
Kötelezettséget vagy magára a tulajdonra való hivatkozással, vagy szavakkal, vagy
mindkettővel egyszerre, vagy beleegyezéssel, vagy a common law, vagy a praetoriánus jog,
vagy szükségszerűség, vagy bűncselekmény alapján kötünk.
1. Az ingatlanra vonatkozóan akkor vállalunk kötelezettséget, amikor azt átadják nekünk.
2. Szavakkal kötünk szerződést, ahol felteszünk egy kérdést, és megfelelő választ adunk.
3. Kötelezettséget kötünk az ingatlanra és szavakkal, ahol az ingatlant átadjuk, és a kérdésekre
adott válaszok egyidejűleg megtörténnek.
4. Ha valamibe beleegyezünk, akkor önkéntes beleegyezésünk miatt szükségszerűen
felelősséggel tartozunk.
5. Kötelezettséget kötünk a szokásjog alapján, amikor a törvényeknek az általuk előírtaknak
megfelelően engedelmeskedünk, vagy megszegjük azokat.
6. A praetoriánus jog szerint akkor kötünk kötelezettséget, ha valamit az örökös ediktum vagy
a magisztrátus elrendel vagy megtilt.
7. Azok kötnek kényszerűségből kötelezettséget, akik nem tehetnek mást, mint amire utasítják
őket. Ez történik a szükségszerű örökös esetében,
8. Bűncselekmény miatt kötünk kötelezettséget, ha a vizsgálat fő része az elkövetett
jogellenes cselekményre vonatkozik.
9. A kötelezettség megállapításához elegendő az egyszerű beleegyezés is, bár azt szavakkal is
ki lehet fejezni.
10. Sok kötelezettséget pusztán a beleegyezés jeleivel kötnek meg.
53. Ugyanaz, Szabályok, III. könyv.
Az egy és ugyanazon dologra hivatkozással elkövetett több bűncselekmény különböző
kereseti okokat eredményez; de megállapítást nyert, hogy ezek közül nem lehet mindet
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igénybe venni, és ha egy kötelezettségből több kereseti ok származik, akkor csak egy, és nem
mindet kell igénybe venni.
(1) Amikor egy kötelezettségben az általános kijelentést tesszük: "Vagy annak javára, akinek
a tulajdonát képezi", akkor nemcsak az elidegenített személyeket foglaljuk bele, hanem
másokat is, akik bármilyen más jogcímen örökölhetnek minket.
54. Ugyanaz, szabályok, V. könyv.
A fiktív szerződések még adásvétel esetén sem jogilag kötelező erejűek, mivel csak
szimuláltak, és nem a valóságon alapulnak.
(55) Javolenus, Episztolák, XII. könyv.
Minden olyan ügyben, amely a tulajdonjog átruházására vonatkozik, mindkét szerződő fél
egyetértésének és szándékának fenn kell állnia; mivel adásvétel, ajándékozás, bérbeadás vagy
bármilyen más szerződés esetén, ha mindkét fél nem ért egyet, a megkezdett dolognak nincs
hatása.
56. Pomponius, Quintus Muciusról, XX. könyv.
Bármely kereset, amelyre rabszolgám közvetítésével jogosult vagyok, akár a Tizenkét Tábla
Törvényéből, akár az Aquiliai Törvényből származik, akár sérelem vagy lopás miatt indítható,
akkor is fennmarad, ha a rabszolgát később manumifikálják vagy elidegenítik, vagy ha
meghal. Az említett rabszolga által ellopott vagyontárgyak visszaszerzésére irányuló
személyes kereset szintén megalapozott, kivéve, ha én, miután birtokba vettem őt,
elidegenítem vagy manumitálom.
57. Ugyanő, Quintus Muciusról, XXXVI. könyv.
Minden megkötött szerződésben, függetlenül attól, hogy jóhiszeműen kötötték-e vagy sem, ha
a felek félreértése miatt tévedés keletkezett, vagyis ha az, aki az ingatlant vásárolta vagy
bérelte, más véleményen volt, mint az, akivel a szerződést kötötte, az ügylet semmis.
Ugyanezt a szabályt kell alkalmazni a társulások alapításakor is, tehát ha a társak eltérően
gondolkodnak, az egyik az egyik, a másik a másik véleményen van, a társulás nem lesz
érvényes, mivel az a felek egyetértésétől függ.
58. Callistratus, A kisebbségi ediktum, I. könyv.
Nem szabad megfeledkezni arról, hogy ha egy ügyben a kiadást összekötötték, az az örökös
és más ilyen személyek ellen száll át.
59. Licinius Rufinus, Szabályok, VIII. könyv.
A gyámolt a pénzkölcsönfelvétellel nem teszi magát a természetjog szerint felelőssé.
(60) Ulpianus, Az ediktumról, XVII. könyv.
Ha ugyanarra a pénzösszegre vonatkozó büntetőeljárások egyidejűleg zajlanak, az egyik soha
nem semmisíti meg a másikat.
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61. Scaevola, Digest, XXVIII. könyv.
Seius ügynöke üzenetet küldött egy aranyművesnek, amelynek alján a következő szavak
álltak: "Én, Lucius Kalendius, jóváhagytam a fent leírtakat, és ennyi egyenleggel tartozunk
Szóval és Szóvalnak". Kérdezem, hogy ez kötelezi-e Gaius Seiust? A válasz az volt, hogy ha
Seius nem kötelezi másként, akkor nem felel azért, ami ebben az iratban szerepel.
1. Seia, aki fizetést kívánt fizetni Lucius Titiusnak, a következő levelet küldte neki: "Lucius
Titiusnak, üdvözletem. Ha ugyanezen a véleményen vagy, és azt a szeretetet táplálod irántam,
amelyet mindig is éreztél, add el a vagyonodat, és gyere hozzám, amint megkapod ezt a
levelet. Minden évben tíz aurei-t fogok neked fizetni, amíg élek, mert tudom, mennyire
szeretsz engem." Ha Lucius Titius eladná a vagyonát, és elmennék hozzá, megkérdezem,
hogy a levélben említett évi fizetést be tudja-e hajtani. A válasz az volt, hogy vizsgálatot kell
folytatni a személyek rangjára és indítékaira való hivatkozással, hogy eldönthessék, meg kelle adni a keresetet.
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XLV. könyv

1. A szóbeli kötelezettségek tekintetében.
2. Két vagy több ígérő felelősségét illetően.
3. A rabszolgák kikötéseiről.

**********************************

1. cím. A szóbeli kötelezettségekről.
1. Ulpianus, Sabinusról, XLVIII. könyv.
Egyezséget csak a két szerződő fél szavaival lehet kötni, és ezért sem néma, sem süket, sem
gyermek nem köthet megállapodást, sem távollévő személy nem tehet ilyet, mert a feleknek
kölcsönösen meg kell érteniük egymást. Ezért ha valamelyik ilyen személy megállapodást
kíván kötni, tegye ezt egy akkor jelenlévő szolga segítségével, és ez utóbbi megszerzi számára
a megállapodáson alapuló keresetet. Hasonlóképpen, ha valaki meg akarja kötni magát,
rendelje el, hogy ez megtörténjen, és a parancsa alapján kötve lesz.
(3) Ha a jelenlévő felek egyike kérdést tesz fel, és távozik, mielőtt választ kapna, a kikötést
érvénytelenné teszi. Ha azonban a kérdést a jelenlétében teszi fel, majd távozik, és
visszatérésekor választ kap, akkor kötelezi magát, mivel a közbeeső idő nem tette semmissé a
kötelezettséget.
(4) Ha valaki a következő kérdést tenné fel: "Fizetsz?", és a másik azt válaszolja: "Miért
nem?", az utóbbi kötelezi magát. Ez nem így lesz, ha szó nélkül beleegyezik, mert aki így
beleegyezik, az nemcsak polgári jogi, hanem természetes módon is kötelezi magát; és ezért
nagyon helyesen mondják, hogy még a kezese sem válik felelőssé érte.
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(5) Ha valaki, akit egyszerűen kihallgattak, azt válaszolja: "Ha ez és ez a dolog megtörténik,
akkor fizetek", akkor biztos, hogy nem kötelezhető. És ha megkérdezik tőle: "Fizetsz-e az
ötödik kalendáig?", és azt válaszolja: "Fizetek az idesoron", szintén nem lesz kötelezett, mert
nem arra vonatkoztatva válaszolt, amit kérdeztek tőle; és fordítva, ha feltételesen kérdezik, és
feltétlenül válaszol, akkor azt kell mondani, hogy nem lesz kötelezett. Ha a kötelezettséghez
valamit hozzáadnak vagy elvesznek belőle, mindig azt kell mondani, hogy az érvénytelen,
kivéve, ha a kikötő a válaszban lévő különbséget azonnal elfogadja; mert akkor új kikötésnek
kell tekinteni.
(6) Ha én tíz aurei-t kérek, te pedig húszat, akkor biztos, hogy csak tízre kötöttél
kötelezettséget. Másrészt, ha húszat kérek, és te tízre válaszolsz, a kötelezettség csak tízre jön
létre; mert bár az összegeknek meg kell egyezniük, mégis teljesen világos, hogy húszról és
tízről van szó.
(7) Ha én Pamphilus mellett foglalok állást, te pedig Pamphilust és Stichust is ígérsz, úgy
gondolom, hogy a Stichus hozzáadását feleslegesnek kell tekinteni. Ha ugyanis annyi
stipuláció van, mint tárgy, akkor mintegy két stipuláció van, amelyek közül az egyik hasznos,
a másik haszontalan, és a hasznosat nem rontja el az, ami értéktelen.
(8) Nem számít, ha a választ más nyelven adják meg. Ezért ha valaki latinul kérdez, és
görögül válaszolnak neki, a kötelezettség megszűnik, feltéve, hogy a válasz megfelelő.
Ugyanez a szabály vonatkozik egy ellentétes esetre is. De kétséges-e, hogy ezt csak a görögre
alkalmazzuk, vagy más nyelvekre is; például a pun, az asszír vagy bármely más nyelvre?
Sabinus írt erről a kérdésről, de az igazság az, hogy bármilyen beszédből keletkezhet
kötelezettség, ha azonban mindkét fél érti a másik nyelvét, vagy maga, vagy egy hűséges
tolmács által.
2. Paulus, Sabinusról, XII. könyv.
Egyes kikötések az adakozásra vonatkoznak, mások pedig a végrehajtandó cselekedetekre.
3. Mindezen példák közül némelyek megengedik a részleges fizetést, mint például amikor tíz
aurei megfizetését írjuk elő. Mások nem engedik ezt meg, és természetüknél fogva nem
oszthatók meg; például amikor egy útjogról, egy áthaladási jogról vagy egy vezetési jogról
állapodunk meg. Némelyek természetüknél fogva alkalmasak a felosztásra, de ha nem adjuk
meg az egészet, a kikötés nem teljesül; például amikor általánosságban kikötök egy
rabszolgát, egy tálat vagy bármilyen vázát. Ha ugyanis a Stichus egy részét adják, még nem
teljesül a kikötés egyik része sem, és azt azonnal követelhetik, vagy függőben maradhat, amíg
egy másik rabszolgát nem adnak. A Stichus vagy Pamphilus felszerelésére vonatkozó kikötés
ugyanilyen jellegű.
4. Ezért az ilyen jellegű kikötésekben az örökösök nem mentesülhetnek azáltal, hogy csak egy
részét adják, amíg nem adják mindannyian ugyanazt; mivel a kötelezettség feltétele nem
változik az örökösök személye által. Ezért, ha az ígért dolog nem osztható, mint például egy
útjog, az ígérő minden egyes örököse az egészért felel. Abban az esetben azonban, ha az
egyik örökös teljes egészében fizetett, a megosztási kereset útján igénybe veheti a
társörökösét. Ezért történik az, ahogy Pomponius mondja, hogy egy olyan személy minden
egyes örököse, aki útjogot vagy áthaladási jogot kötött, jogosult az egészért perelni. Egyes
hatóságok azonban úgy vélik, hogy ebben az esetben a kikötés megszűnik, mivel a szolgalmat
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nem szerezheti meg mindegyikük külön-külön, de a kézbesítés nehézsége nem teszi
semmisnek a megállapodást.
5. Ha azonban, miután kikötöttem egy rabszolgát, pert indítok az ígéretet tevő egyik örököse
ellen, csak a többieknek a kötelezettség alapján járó része marad kifizetésre. - Ez a helyzet
akkor is, ha az egyik örökösnek felmentést adnak.
6. Ugyanaz a szabály, amelyet az örökösökre vonatkozóan már említettünk, vonatkozik
magára az ígérőre és kezesére is.
7. Ha pedig a kikötés egy elvégzendő cselekményre vonatkozik, például ha kikötöm, hogy
sem te, sem az örökösöd nem tehet semmit annak érdekében, hogy megakadályozzon az
átadásban vagy a vezetésben, és több örökös közül az egyik megakadályoz, akkor a
társörököse is felelős lesz; de azt, amit neki adtak, a felosztási perben visszakövetelhetik.
Julianus és Pomponius is ezt a véleményt vallja.
8. Másrészt, ha a kikötő azután hal meg, hogy rendelkezett arról, hogy ő és örököse élvezze az
útjogot, és az egyik örökösét ebben megakadályozzák, azt mondjuk, hogy nem mindegy, hogy
a kikötést teljes egészében megszegik-e, vagy ez csak annak a részesedése tekintetében
történik meg, akinek a jogába beavatkoztak. Ha ugyanis a kikötéshez büntetés járul, akkor az
teljes egészében felmerül; de azok - akiket nem akadályoztak meg - a csalásra alapított
kivétellel el lesznek zárva. Ha azonban nem szabtak ki büntetést, akkor a kikötés csak annak a
részesedése tekintetében sérül, akit akadályoztak.
(5) Ulpianus, Sabinusról, XLIX. könyv.
Ugyanez a szabály vonatkozik arra a kikötésre is: "Megígéri, hogy én és az örökösöm
megkaphatjuk ezt és ezt?".
4. Ennek a különbségnek az az oka, hogy ha az egyik örökös akadályoztatva van, a
társörökös, akinek nincs érdeke az ügyben, nem indíthat pert a kikötés alapján, kivéve, ha
olyan büntetést szabtak ki, amely miatt a kikötést mindenki megszegi; mert ebben az esetben
nem kérdezzük meg, hogy ki az érdekelt. Ha azonban az örökösök egyike, közbeavatkozik,
mindannyian felelősek, mert annak az érdeke, aki akadályoztatva van, hogy senki ne
akadályozza.
5. Paulus, Sabinusról, XII. könyv.
Ugyanezt mondjuk, ha kikötöttem, hogy sem te, sem az örökösöd nem követhet el csalást, és
vagy az ígérő, vagy a kikötő meghal, és több örököst hagy hátra.
2. Cato a Tizenötödik könyvben azt mondja, hogy ahol egy bizonyos pénzösszeg büntetését
ígérik, ha valami mást tesznek, és az ígérő meghalt, és több örökös közül valaki elköveti az
ellene meghatározott cselekményt, akkor a büntetés az összes örököst terheli, mindenkit a
hagyatékból való részesedése arányában, vagy csak az egyiket terheli a részesedésének
összege szerint. Ha az ellene meghatározott cselekményt valamennyi örökös követte el, és a
kikötés tárgya oszthatatlan, mint például amikor egy útjogot azért biztosítanak, hogy azt ne
lehessen megosztani, a cselekményt bizonyos mértékig úgy kell tekinteni, hogy azt
valamennyi örökös követte el. Ha azonban olyan dologról rendelkeznek, amely megosztható,
például arról, hogy a bírósági eljárás többé nem folytatható, akkor a kikötést megszegő örökös
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egyedül viseli a büntetést a részének megfelelő arányban. Ennek a különbségnek az az oka,
hogy első fokon minden örökös úgy tekintendő, mint aki a cselekményt elkövette, mivel a
megállapodást, miszerint nem teszel semmit, ami által megakadályozhatod, hogy
továbbadjam vagy vezessem, csak a teljes egészében lehet megszegni. De lássuk, hogy ami a
következő kikötésben megjelenik, az nem ugyanaz, hanem valami, ami hasonlít rá,
nevezetesen: "Megígéred-e, hogy Titius és örököse ezt ratifikálni fogja?" Mert ebben a
kikötésben egyedül az lesz felelős, aki nem ratifikálja a cselekményt, és egyedül ő indíthat
pert a követelt dologért. Ezt a véleményt vallotta Marcellus is, noha maga az úr nem tehet
részleges ratifikációt.
3. Ha az, aki a kétszeres összegről rendelkezett, meghal, és több örököst hagy hátra,
mindegyikük a hagyatékból való részesedésük arányában keresetet indíthat az őt megillető
összeg elkobzása miatt. Ugyanez a szabály vonatkozik a haszonélvezettel kapcsolatos
kikötésre is, a fenyegető kár megelőzésére, valamint az új mű megszüntetésére vonatkozó
felszólításra. Az új mű megszüntetésére vonatkozó felszólítást követően a korábbi állapot
részleges helyreállítása nem lehetséges. Ezt a szabályt a stipulánsok kényelmi okokból
fogadták el. Az ígérvényesítő nem szolgáltathat vissza részlegesen, és nem indíthat részleges
védekezést sem.
4. Pomponius, Sabinusról, XXVI. könyv.
Egyes kikötések bíróiak, mások praetoriánusak, mások hagyományosak, mások pedig
közösek, vagyis mind praetoriánus, mind bíróiak. A bírói kikötések olyanok, amelyeket a
bíróság hivatalosan ír elő, mint például a csalás elleni biztosíték nyújtása. A praetoriánus
kikötések olyanok, amelyeket a praetor hivatalosan ír elő, például a fenyegető sérelem elleni
kikötések. A pretoriánus kikötések alatt azokat is érteni kell, amelyek a Mile kötelezettségeire
vonatkoznak, mivel ezek is a joghatóság hatásköréből erednek. A hagyományos kikötések a
felek megállapodásából erednek, és hajlamos vagyok azt mondani, hogy annyi fajtájuk van,
ahányféle szerződés tárgya van, mivel ugyanazokban a szóbeli kötelezettségekben
alkalmazzák őket, és a lebonyolítandó ügy természetétől függnek. Gyakoriak például a
kikötések, amikor abban állapodnak meg, hogy a gyámolt vagyonát biztonságba kell helyezni;
a praetor ugyanis elrendeli, hogy a gyámolt vagyonának védelmére kötelezvényt kell adni, és
néha a bíró is megteszi ezt, ha másképp nem lehet teljesíteni. Hasonlóképpen a kétszeres
összegre vonatkozó kikötés vagy a bírótól, vagy a dilemmaediktumtól származik.
5. A kikötés egy bizonyos szavakból álló forma, amellyel a kihallgatott fél azt válaszolja,
hogy megadja vagy megteszi azt, ami a kihallgatás tárgyát képezi.
6. A teljesítésre vonatkozó megállapodás olyan kikötés, amely az ígérő számára kötelezővé
teszi, hogy kezeseket, azaz olyan személyeket állítson, akik ugyanazt a dolgot megígérik.
7. A kielégítésre vonatkozó megállapodás ugyanúgy használatos, mint a biztosítéknyújtás.
Mert ahol valaki megelégszik azzal, amit felajánlottak neki, azt kielégítésnek nevezik; és
ugyanígy, ahol olyan kezeseket adnak, akik szóban kötelezik magukat, és az, akinek
felajánlották őket, megelégszik velük, azt elegendő biztosíték nyújtásának nevezik.
8. Ha Ön egy bizonyos pénzösszeget ígér főösszegként, valamint egy kötbért, ha azt nem
fizetik ki, és az egyik örököse kifizeti a főösszeg egy részét, akkor mindazonáltal mindaddig
köteles lesz a kötbért megfizetni, amíg a társörököse által fizetendő összeget ki nem fizeti.
Ugyanez a szabály vonatkozik a kötbérre abban az esetben, ha a választottbíróságra való
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hivatkozás esetén az egyik fél eleget tesz a bíró határozatának, a másik pedig nem. Az
örökösnek a társörökösnek kell megtérítenie, mert az ilyen jellegű kikötésekben nem lehet
más döntést hozni anélkül, hogy a kikötőnek kárt ne okozna.
9. Ulpianus, Sabinusról, I. könyv.
Ha valakinek megtiltották, hogy saját vagyonával gazdálkodjon, akkor egy kikötésből hasznot
húz, de nem szállíthat semmit, és nem kötelezheti magát ígérettel. Ezért a kezes nem léphet
közbe az ő érdekében, mint ahogyan egy elmebeteg esetében sem.
10. Ugyanő, A Sabinusról, VI. könyv.
Ha egy lehetetlen feltételt írtak elő, és az valamilyen cselekmény teljesítésére vonatkozik,
akkor az a kikötés akadályát képezi. Más a helyzet azonban, ha a kikötésbe olyan feltételt
illesztenek be, mint a következő, nevezetesen: "Ha nem száll fel a mennybe"; mert ez elérhető
és hatályos, és a kölcsönadott pénzre vonatkozik.
11. Paulus, A Sabinusról, II. könyv.
A következő kikötésben: "Ha nem adod át Stichust kalendák napján, ígéred-e, hogy tíz aurei-t
fizetsz!"" Miután a rabszolga meghalt, felmerül a kérdés, hogy a keresetet közvetlenül a
kalendák előtt lehet-e indítani? Sabinus és Proculus úgy véli, hogy a felperesnek meg kell
várnia a napot, ami a jobb vélemény, mivel minden kötelezettség egy feltételre és egy
meghatározott időpontra vonatkozik, és bár a feltétel teljesülni látszik, a teljesítés ideje még
nem érkezett el. De arra való hivatkozással, aki a következőképpen ígéri: "Ha nem érinted
meg az eget az ujjaddal a kalendák előtt", azonnal továbbléphetünk. Ezt a véleményt
Marcellus is magáévá tette.
12. Pomponius, Sabinusról, II. könyv.
Ha Titius és Seius külön-külön állapodnak meg, a következőképpen: "Ha nem adod át ezt és
ezt a földterületet Így és így, ígéred, hogy fizetsz nekem?", akkor az egyikük fizetésének ideje
nem fog lejárni az ítélet meghozataláig, és ezért a kereset joga azt illeti meg, aki a legnagyobb
szorgalmat tanúsítja.
13. Ugyanő, A Sabinusról, III. könyv.
Az olyan kikötés, mint a következő: "Ha Lucius Titius nem érkezik Itáliába május kalendája
előtt, ígérd meg, hogy tíz aurei-t fizetsz!", a mi gyakorlatunk szerint nem lehet pert indítani,
amíg meg nem bizonyosodik, hogy Titius nem érkezhet Itáliába az említett időpont előtt, és
hogy sem élve, sem holtan nem érkezett meg.
14. Paulus, A Sabinusról, II. könyv.
Ha egy fiú, amíg otthon tartózkodik, kikötést köt, úgy tekintik, hogy apja javára szerzett,
amikor az utóbbi visszatér az ellenség kezéből.
15. Pomponius, Sabinusról, V. könyv.
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Ha a következőképpen rendelkezem: "Ígéri, hogy tíz vagy öt aurei-t fizet?", akkor öt lesz
esedékes. És azt is: "Ígéri, hogy január kalendáján vagy februárban fizet?" Ez ugyanaz,
mintha február kalendáján történő fizetést írtam volna elő.
16. Ulpianus, Sabinusról, XIX. könyv.
Az, aki a következő kalendák előtt fizetési kötelezettséget vállal, ugyanolyan helyzetben van,
mint az, aki a kalendák napján fizet.
17. Pomponius, Sabinusról, V. könyv.
Ha kikötöm veled, hogy egy házat kell építeni, vagy ha az örökösömet bíztam meg egy ház
építésével, Celsus szerint ebben az esetben nem lehet keresetet indítani, amíg le nem telt az az
idő, amelyen belül a házat meg lehetett volna építeni, és a kezesek sem lesznek felelősek ezen
idő előtt.
18. Ugyanő, A Sabinusról, XXVII. könyv.
Ezért kétség merül fel, hogy ha a ház egy része már felépült, és később tűzvész pusztítja el,
akkor az újjáépítés teljes idejét kell-e számítani, vagy csak a fennmaradó időt kell figyelembe
venni. A jobb vélemény az, hogy az újjáépítés teljes idejét kell megadni.
19. Ugyanő, A Sabinusról, VI. könyv.
Ha tartozol nekem Stichusszal vagy Pamphilusszal, és valamelyikük valamilyen módon a
tulajdonomba kerül, akkor a másikkal is tartozol nekem.
20. Az ilyen jellegű kikötés - "minden évben" - bizonytalan és örökös, és nem hasonlít a
hagyatékhoz, amely az örökhagyó halálával megszűnik.
21. Ulpianus, Sabinusról, XXVIII. könyv.
A kikötés nem érvényes, ha a kikötött feltétel az ígéretet tevő személy akaratától függ.
22. Pomponius, Sabinusról, X. könyv.
Aki ugyanazt a dolgot kétszer megígéri, az nem vállal jogi felelősséget többször.
23. Ugyanő, A Sabinusról, XV. könyv.
Ahol egy kikötés a következőképpen hangzik: "Ha a válás az ön hibájából történik, ígéri,
hogy fizetni fog?", a kikötés érvénytelen, mert meg kell elégednünk a törvények által előírt
büntetésekkel, kivéve, ha a kikötés ugyanazt a büntetést írja elő, mint amit a törvény előír.
24. Ulpianus, Sabinusról, XXXIV. könyv.
Az olyan kikötések, mint a következő, nem semmisek, nevezetesen: "Ígéred-e, hogy kifizeted,
amivel Titius tartozik neked, amikor megszűnik az adósod lenni?", mert ez a kikötés
ugyanolyan érvényes, mintha bármilyen más feltétel mellett tették volna.
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25. Pomponius, Sabinusról, XV. könyv.
Ha a válás után az a nő, akinek hozományként semmi sem jár, kikötötte, hogy száz aurei
legyen a hozománya, vagy az, akinek csak száz aurei jár, kikötötte, hogy kétszázat adjanak
neki hozományként, Proculus azt mondja, hogy ha az, akinek száz aurei jár, kétszáz aurei-t
köt ki, nem kétséges, hogy a kikötés száz aurei-t követel, a többi száz pedig hozományi perrel
behajtható. Ezért azt kell mondani, hogy ha semmi sem jár hozományként, száz aurei
behajtható a kikötés alapján; mint ahogyan az is érvényes, ha hozományként hagyatékot
hagynak a lányra, anyára, nővérre vagy bárki másra, bárkire.
26. Paulus, A Sabinusról, IX. könyv.
Ha olyan dologra kötöttem Önnel szerződést, amiről azt hittem, hogy arany, holott valójában
sárgaréz volt, akkor Ön felel nekem a sárgarézért, mivel a tárgyban állapodtunk meg; én
azonban csalás miatt indíthatok Ön ellen keresetet, ha Ön tudatosan megtévesztett engem.
27. Pomponius, Sabinusról, IX. könyv.
Ha egy bizonyos rabszolgával tartozol nekem egy örökség vagy egy kikötés miatt, akkor nem
leszel felelős nekem a halála után; kivéve, ha te voltál a hibás, amiért nem adtad át nekem,
amíg élt. Ez a helyzet akkor állna fenn, ha miután értesítettek, hogy át kell adnod őt, nem
tetted meg, vagy megölted őt.
28. Paulus, A Sabinusról, IX. könyv.
Ha egy kiskorú a Stichusnak egy kikötés alapján tartozik, nem tekinthető késedelmesnek, és
nem felel, ha a Stichus meghal, kivéve, ha a követelés a gyámja beleegyezésével vagy
egyedül a gyámja ellen irányult.
29. Pomponius, Sabinusról, XX. könyv.
Ha kikötöm azt, ami egy kikötés alapján már jár nekem, és az ígérő kivétellel védekezhet e
kikötés ellen, akkor a későbbi megállapodás kötelezi őt, mert az első megállapodás a
kivétellel érvényét veszti.
30. Ulpianus, Sabinusról, XLII. könyv.
Tudjuk, hogy általában véve a tisztességtelen kikötéseknek nincs erejük és hatásuk:
31. Pomponius, Sabinusról, XXII. könyv.
Például, ha valaki gyilkosságot vagy szentségtörést ígér. A prétornak azonban kötelessége,
hogy minden ilyen jellegű kötelezettség esetén megtagadja a keresetet.
32. Ha a következőket kellene kikötnöm: "Ígéri, hogy fizet, ha két éven belül nem jut fel a
Kapitóliumba?". A kétéves határidő lejárta előtt nem indíthatok jogszerűen pert ön ellen.
33. Paulus, Sabinusról, X. könyv.
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Ha kikötjük, hogy a dolgot át kell adni, nem azt értjük alatta, hogy a tulajdonjog átkerül a
kikötőre, hanem csupán azt, hogy magát a dolgot kell átadni.
34. Ulpianus, Sabinusról, XLVI. könyv.
Nem szabad elfelejtenünk, hogy a kikötésekben annyi megállapodás van, ahány pénzösszeg,
és ahány cikk, annyi kikötés. Ennek az a következménye, hogy ahol egy pénzösszeg vagy egy
olyan cikk, amely nem szerepelt az előző kikötésben, keveredik egy másikkal, ott nem
megújítás történik, hanem két kikötés jön létre. És bár az a döntés született, hogy annyi
stipuláció van, ahány pénzösszeg, és ahány stipuláció, ahány tárgy; mégis, ha valaki egy
bizonyos összegre vagy egy halom pénzre stipulál, ami szem előtt van, akkor nem annyi
stipuláció van, ahány különálló pénzdarab, hanem csak egyetlen stipuláció; hiszen
képtelenség, hogy minden pénzérmére külön stipuláció legyen. Az is bizonyos, hogy egy
hagyatékra csak egy kikötés van, bár egy hagyatékba több tárgy is beletartozhat, vagy több
hagyaték is lehet. Sőt, csak egy kikötés van, ha az a rabszolgák egészére vagy egy háztartás
összes rabszolgájára vonatkozik. Hasonlóképpen az a kikötés, amely egy négylovas csapatra
vagy több alomhordozóra vonatkozik, csak egy. Ha azonban valaki "erre és erre a tárgyra"
vonatkozóan rendelkezik, akkor annyi kikötés van, ahány tárgy van.
35. Ha egy tolvajjal megállapodom egy rabszolgáért, felmerül a kérdés, hogy a megállapodás
érvényes lesz-e. A nehézséget az okozza, hogy mivel egy rabszolgára kötöttem
megállapodást, általában úgy tekintik, hogy a saját tulajdonomra kötöttem szerződést, és az
ilyen jellegű megállapodás nem érvényes, ha valaki olyan dologra vonatkozóan köt
megállapodást, ami a sajátja. Ha a következőképpen rendelkeznék: "Ígéri, hogy megadja azt,
amit egy személyes behajtási kereset alapján meg kell adni?", akkor kétségtelen, hogy a
kikötés érvényes lesz. Ha azonban pusztán "egy rabszolga" tekintetében kötnék ki, a
kikötésnek nem lesz sem ereje, sem hatása. Ha a rabszolga később meghal, anélkül, hogy a
tolvaj mulasztást követne el, Marcellus azt mondja, hogy ez utóbbi nem lesz felelős a
személyes keresetért, mert amíg a rabszolga élt, addig egy ilyen eljárás útján vissza lehetett
volna szerezni. Ha azonban feltételezzük, hogy meghalt, akkor olyan helyzetbe kerül, hogy a
kikötésen alapuló személyes kereset indításának joga a visszaszerzése érdekében megszűnik.
36. Ugyanő, Sabinusról, XLVII. könyv.
Általában úgy kell tekinteni, hogy ha valaki írásban kijelenti, hogy kezességet vállalt, akkor
minden jogi alaki követelményt teljesítettnek kell tekinteni.
37. Pomponius, Sabinusról, XXIV. könyv.
Ha a saját tulajdonomat feltételhez kötöm, a kikötés akkor is érvényes, ha a feltétel
teljesülésének időpontjában a tulajdon nem az enyém.
38. Ulpianus, Sabinusról, XLVII. könyv.
Ha tévedünk annak a rabszolgának a nevével kapcsolatban, akit kikötöttünk, hogy átadják
nekünk, úgy döntöttünk, hogy a kikötés érvényes lesz mindaddig, amíg nem történt tévedés a
tárgyát illetően.
39. Pomponius, Sabinusról, XXV. könyv.
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Ha a Stichust egy bizonyos napra ígérik, és azelőtt meghal, hogy ez a nap elérkezne, az ígérő
nem tartozik felelősséggel.
40. Ulpianus, Sabinusról, XLVIII. könyv.
Nem mindegy, hogy én kötök-e ki olyan tulajdont, amelyet nem tudok kereskedelmi célokra
felhasználni, vagy valaki ígéri nekem. Ha olyan dologról állapodom meg, amivel nem vagyok
jogosult a kereskedelemben rendelkezni, akkor a kikötés érvénytelen. Ha valaki olyasmit ígér
nekem, amivel nem tud kereskedelmi forgalomban rendelkezni, akkor saját magát károsítja
meg, és nem engem.
41. Paulus, Sabinusról, XII. könyv.
Ha olyan cselekedet elvégzését írom elő, amelyet a természet nem enged meg, a kötelezettség
nem válik hatályossá, mint ahogyan az sem, ha azt írom elő, hogy valamit meg kell adni, ami
nem lehetséges, kivéve, ha valaki hibájából nem lehet megtenni.
42. Nem keletkezik kötelezettség akkor sem, ha a kikötés tárgya olyasmi, amit a törvény tilt,
ha a tilalom oka örökkévaló; például ha valaki kikötné, hogy feleségül veszi a saját húgát. És
még ha az ok nem is lenne örökös, mint ahogyan ez egy örökbefogadott testvér esetében
történik, ugyanez a szabály érvényesül, mert a jó erkölcs ellen azonnal elkövetett vétségről
van szó.
43. Ha bérbeadás, lízing, adásvétel és vásárlás esetén a másik fél nem válaszol a kérdőívre, de
mindazonáltal beleegyezik a válaszba, a megállapodás érvényes lesz; mivel az ilyen jellegű
szerződéseket nem annyira szavakkal, mint inkább beleegyezéssel erősítik meg.
44. Ulpianus, Sabinusról, XLVIII. könyv.
Ha valaki, aki beleegyezett abba, hogy egy bizonyos módon kötelezi magát, csalárd módon
egy másik módon kötelezi magát, a törvény szigorú értelmezése szerint felelősséggel tartozik;
de a csalás miatt kivételt tehet, mert bárki, aki csalás miatt vált felelőssé, jogosult a kivételre.
Ugyanez a szabály akkor is érvényesül, ha a kikötő nem követett el csalást, még akkor is, ha
maga a dolog csalárd, mert aki ilyen kikötés alapján keresetet indít, az ezzel csalást követ el.
45. Paulus, Sabinusról, XII. könyv.
Ha egy bizonyos pénzösszegért kikötöm, például, hogy mi van egy ládában, és az az ígérő
hibáján kívül elvész, akkor semmi sem jár nekünk.
46. Ulpianus, Sabinusról, XLIX. könyv.
A következő kikötés: "Megígéred, hogy megkaphatom ezt és ezt a dolgot?" tartalmazza azt a
rendelkezést, hogy megkaphatom, és hogy senki sem tehet semmit, ami megakadályozná,
hogy megkapjuk. Ennek az a hatása, hogy a másik szerződő fél úgy tekintendő, mintha
beleegyezne abba, hogy a jövőben minden személy megengedje, hogy Ön megkapja azt, amit
megígértek Önnek. Ezért úgy tűnik, mintha garantálta volna mások cselekedeteit. Senki sem
felel azonban azért, ha megígéri, hogy mások tesznek valamit, és ez a mi gyakorlatunk. De
kötelezi magát arra, hogy nem tesz semmit, ami megakadályozná a másik felet abban, hogy a
vagyontárgyat megkapja, és arra is kötelezi magát, hogy sem az örököse, sem más utódai
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közül senki sem tesz semmit, ami megakadályozná, hogy a kikötött személy megkapja azt,
amit ígért neki.
47. Ha azonban azt ígéri, hogy az örökösén kívül senki más nem avatkozik be, akkor azt kell
mondani, hogy a más által tett ígérete semmis.
48. Ha más cselekedetéért garanciát kíván vállalni, akkor büntetést vagy a vagyon értékét
ígérheti. De milyen mértékben tekinthető úgy, hogy garantálja a tulajdon birtoklását? Ez
azokra az esetekre vonatkozik, amikor senki sem támaszt ellentmondást, azaz sem maga az
ígérő, sem az örökösei, sem pedig azok utódai.
49. Ha valaki nem az ingatlan tulajdonjogát, hanem pusztán a birtoklását, a haszonélvezetét
vagy a használatát, illetve az eladott dologhoz fűződő bármilyen jogot kérdőjelezi meg, akkor
nyilvánvaló, hogy a kikötés hatályossá válik, mert nem illeti meg korlátlanul semmi, ha az,
amije van, bármilyen módon csökken.
50. Felmerült a kérdés, hogy a vagyon megtartására vonatkozó ígéret csak arra vonatkozik-e,
ami az illető saját tulajdonát képezi, vagy vonatkozik-e a mások tulajdonát képező vagyonra
is. A jobbik vélemény szerint az ilyen jellegű ígéret mások tulajdonára vonatkozóan is
megtehető, ha az később az ígérő kezébe kerül. Ezért, ha az továbbra is valaki másé, akkor azt
kell mondani, hogy a kikötés nem válik hatályossá, hacsak nem került hozzá büntetés, bár
lehet, hogy sem maga az illető, sem a jogutódja nem tett semmit.
51. Ahogyan az ígéretet tevő és jogutódai is felelősek, úgy a kikötés is a kikötő és jogutódja
javára válik hatályossá, ha a vagyontárgyat nem engedik a birtokába jutni. Ha azonban
másnak nem engedik meg, hogy a dolog birtokába jusson, akkor bizonyos, hogy a kikötés
nem válik hatályossá; és nem számít, hogy én azt kötöm ki, hogy "hogy ő kapja meg", vagy
"hogy én kapjam meg".
52. Azok, akik mások irányítása alatt állnak, megállapodhatnak az utóbbiakkal, hogy a
tulajdonjogot az ő birtokukba adják, ugyanabból az okból, amiért más dolgokról is
megállapodhatnak a javukra. Ha azonban egy rabszolga kikötné, hogy ő maga jogosult a
vagyon birtoklására, felmerül a kérdés, hogy úgy kell-e tekinteni, hogy törvényes kikötést
kötött? Julianus a Digestus ötvenkettedik könyvében azt mondja, hogy ha a rabszolga kiköt,
hogy bizonyos vagyontárgyak birtokába juthat, vagy megígéri, hogy semmit sem tesz annak
érdekében, hogy a kikötő ne birtokolhassa, a kikötés nem válik hatályossá, noha a
vagyontárgytól meg lehet fosztani, és ő maga is elveheti azt; mert az ilyen jellegű kikötésben
nem tény, hanem jog van benne. Ha tehát kiköt, hogy az ígérő semmit sem tehet annak
érdekében, hogy megakadályozza őt abban, hogy egy útjogot igénybe vegyen, Julianus szerint
nem a kikötés joga, hanem egy tény áll fenn. Nekem azonban úgy tűnik, hogy bár a kikötés,
hogy a birtoklás engedélyezése magában foglalja a jog kijelentését, mégis, egy rabszolga és
egy apai felügyelet alatt álló fiú esetében úgy kell érteni, hogy az a birtoklás megtartására
vonatkozik, és nem a birtoklás megvonására, és a kikötés érvényes lesz.
53. Ez a kikötés is érvényes: "Megígéred, hogy birtokba veszem?". Nézzük meg, hogy egy
rabszolga megfelelően felhasználhat-e egy ilyen kikötést a személyes előnyére. De bár a
rabszolga a polgári jog szerint nem rendelkezhet birtoklással, ez mégis a természetes
birtoklásra vonatkozik, és ezért nem lehet kétséges, hogy a rabszolga érvényes kikötést tett.
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54. Határozottan elfogadott, hogy ha egy rabszolga kikötötte, hogy birtokba veheti a
tulajdonjogot, akkor a kikötés érvényes. Mert bár a rabszolgák polgári jogi értelemben nem
birtokolhatják a tulajdont, mégis kétségtelen, hogy birtokolhatják.
55. A "birtokolni" kifejezésnek két különböző jelentése lehet, mert azt mondjuk, hogy az a
személy, aki a tulajdon tulajdonosa, birtokolja azt, és az, aki nem a tulajdonos, birtokolja azt.
Végül pedig azt szoktuk mondani, hogy "birtoklunk" olyan tulajdont, amelyet nálunk
helyeztek letétbe.
56. Ha valaki kikötné, hogy bármit élvezhet, ez a megállapodás nem érinti az örököst.
57. És ha nem tette hozzá, hogy "saját magának", akkor nem hiszem, hogy ez a haszonélvezeti
jogra vonatkozó kikötés az örökösre száll. Ez a mi gyakorlatunk.
58. Ha valaki úgy rendelkezik, hogy ő és örököse valamilyen joggal élhet, nézzük meg, hogy
az örökös indíthat-e keresetet a kikötés alapján. Úgy vélem, hogy igen, bár a haszonélvezeti
jogok eltérőek; ha ugyanis a kikötés olyan útjogra vonatkozna, amelyet ő és örököse élvezhet,
ugyanezt a véleményt kellene elfogadnunk.
59. Ha valaki az ígérő és örököse csalása ellen kíván rendelkezni, elegendő, ha kiköt, hogy
nincs csalás, és nem is lesz. Ha azonban mindenki más csalása ellen kíván rendelkezni, akkor
hozzá kell tennie: "Ha ebben az ügyletben csalás történik, vagy ezután csalás történik, ígéri-e,
hogy az ingatlan értékével megegyező összeget fizet?".
60. Bárki hozzáadhatja a saját személyéhez az örökösét.
61. Az örökbefogadó apa személye is felvehető.
62. Különbség van a bizonytalan és a biztos nap között; és ezért nyilvánvaló, hogy bármi,
amit egy bizonyos időpontra ígérnek, azonnal kifizethető, mert a köztes idő az ígérőre marad
a kifizetésre. És ahol valaki azt ígéri, hogy "Ha valami megtörténik, vagy ha valami
megtörténik", és nem fizet, amikor a dolog megtörténik, akkor nem tekinthető úgy, hogy
teljesítette az ígéretét.
63. Senki sem köthet másért, csak a rabszolga az uráért, és a fiú az apjáért, mivel az ilyen
jellegű kötelezettségeket azért találták ki, hogy mindenki megszerezzen magának mindent,
ami érdekelheti, de nekem nem érdekel, amit másnak adnak. Nyilvánvaló, hogy ha ezt akarom
tenni, akkor a kikötésbe büntetést kell belefoglalni, hogy ha nem teljesül, amiben
megállapodtak, akkor a kikötés hatályossá váljon, még olyan személy javára is, akinek nincs
érdeke az ügyletben. Ha ugyanis valaki kötbért köt ki, akkor nem az ő érdekét veszik
figyelembe, hanem csak a kikötés mennyiségét és különbségét, bármi legyen is az.
64. Ha egy kikötés szándékát vizsgálják, a nyelvet a kikötő ellenében kell értelmezni.
65. Amikor valaki azt mondja: "Tíz nekem és tíz Titiusnak", akkor azt úgy kell érteni, hogy
ugyanarra a tízre gondol, nem pedig két tízesre.
66. Ha én egy másikat kérek, ha érdekel a dolog, akkor lássuk, hogy a kikötés érvénybe lép-e.
Marcellus azt mondja, hogy ilyen esetben a stipuláció érvényes. Ha valaki egy gyámság
kezelését vállalja, és azt gyámtársának adja át, kikötve, hogy a gyámolt vagyonát biztosítani
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kell, Marcellus azt mondja, hogy a kikötés érvényben tartható, mert a kikötőnek érdeke, hogy
az, amiben megállapodott, teljesüljön, hiszen ha ez nem így lenne, a gyámoltnak felelne.
67. Ha valaki megígéri, hogy házat épít vagy bérbe ad, és aztán mással megegyezik, hogy a
kikötő számára házat kell építeni; vagy ha valaki megígéri, hogy Maevius egy földterületet
átad Titiusnak, és ha nem teszi meg, akkor kötbért fizet; vagy ha Maeviusszal megegyezik,
hogy egy földterületet átad Titiusnak, éppúgy, mintha valaki olyasmit bérelne, amit ő maga
vállalt ; bizonyos, hogy a bérlet alapján méltányossági keresetre lesz jogosult.
68. Ezért, ha valaki kiköt, ha az ő érdeke, hogy valamit adjanak, akkor olyan helyzetben van,
hogy a kikötés érvényes lesz.
69. Ezért, ha kikötöm, hogy valamit átadok az ügynökömnek, és hasonlóképpen, ha kikötöm,
hogy azt hitelezőimnek adom át, a kikötés érvényes lesz, mert az én érdekemben áll, hogy ne
legyen kötbér, és ne adjanak el olyan földet, amelyet zálogba adtak.
70. Ha valaki a következőképpen rendelkezik: "Megígéri, hogy a bíróság elé állítja?", nincs
ok arra, hogy ez a kötelezettség ne legyen érvényes.
71. Szakrális vagy vallási építmény építésére köthetünk szerződést, egyébként nem
indíthatunk bérleti szerződés alapján keresetet.
72. Paulus, Sabinusról, XII. könyv.
A gazda, ha a rabszolgája javára rendelkezik, saját magának szerez, ahogyan az apa is, ha a
fia javára rendelkezik; amennyiben ezt a törvények megengedik.
73. Pomponius, Sabinusról, XXVII. könyv.
Ha a fiam a rabszolgámat kéri, a szerzeményt az én javamra szerzi meg.
74. Ulpianus, Sabinusról, L. könyv.
Nyilvánvaló, hogy nem merülhet fel kétség, ha valaki január kalendáján történő fizetést ír elő,
és hozzáteszi, hogy "az első" vagy "a következő" napon. És akkor is, ha a második vagy a
harmadik, vagy bármely más napot említi, akkor is vitán felül rögzíti a dátumot. Ha azonban
nem említi, hogy melyik január, akkor ténykérdést vezet be a szándékát illetően; vagyis azt,
hogy miben állapodtak meg a felek; mi ugyanis azt vizsgáljuk, hogy mi volt a szándék, és
ennek megfelelően döntünk. Ha a szándék nem nyilvánvaló, akkor Sabinus véleményét kell
elfogadnunk, és úgy kell tartanunk, hogy január első kalendájára gondoltak. De ha valaki
éppen a kalendák napján állapodik meg, milyen szabályt kövessünk? Úgy gondolom, hogy a
szándékot úgy kell tekinteni, hogy az a következő kalendákra vonatkozik.
75. Ha a kötelezettségben nincs feltüntetve a nap, a pénz azonnal esedékesnek tekintendő;
kivéve, ha olyan hely van megjelölve, amelyhez bizonyos időre van szükség az
odaérkezéshez. Ahol azonban napot határoznak meg, ott az a következmény, hogy a pénz nem
lesz azonnal esedékes, amiből világosan kitűnik, hogy az idő megemlítése az ígérő javára
történik, nem pedig a kötelezetté.
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76. Ez a szabály vonatkozik az idekre és a nemekre is, és általában véve minden dátumra.
77. Pomponius, Sabinusról, XXVII. könyv.
Ha valaki ebben az évben vagy ebben a hónapban történő fizetést ír elő, nem indíthat
megfelelő pert, amíg az egész év vagy az egész hónap le nem telt.
78. Ulpianus, Sabinusról, L. könyv.
Ha valaki kikötné, hogy például Lucius Titius döntőbíráskodásával kell megtéríteni neki a
kártérítést, és aztán a kikötő maga okozná, hogy Titius késlekedik a döntés meghozatalával,
az ígérő nem lesz felelős a mulasztásért. De mi van akkor, ha az, akinek az ügyben döntenie
kell, késedelmet okoz? Jobb lesz, ha azt mondjuk, hogy az ügy nem vonható ki annak a
joghatósága alól, akinek a döntőbíráskodására az ügyet átadták.
79. Paulus, Sabinusról, XII. könyv.
És ezért, ha semmi nem kerül eldöntésre, a kikötés semmis lesz, így ha büntetés került bele,
azt nem lehet végrehajtani.
80. Ulpianus, Sabinusról, XL. könyv.
Amit egy személy egy másik személy javára kiköt egy másik személy felett, aki ellenőrzést
gyakorol felette, úgy kell tekinteni, mintha az utóbbi maga tette volna a kikötést.
81. Ahogyan bárki rendelkezhet valamiről, "amikor meghal", úgy azok is, akik mások
fennhatósága alatt állnak, rendelkezhetnek úgy, hogy amit előírnak, az a haláluk időpontjában
lépjen hatályba.
82. Ha valaki a következőképpen rendelkezik: "Ígéri, hogy halálom után fizet a lányomnak?"
vagy "Ígéri, hogy a lányom halála után fizet nekem?", akkor a rendelkezés érvényes; de az
első esetben a lányt megilleti a méltányossági kereset, bár lehet, hogy nem ő az apja örököse.
83. Nemcsak azt írhatjuk elő, hogy "Ha meghalsz", hanem azt is, hogy "Ha meghalsz", mert
ahogy nincs különbség a "Ha eljössz" és a "Ha eljössz" között, ugyanúgy nincs különbség a
"Ha meghalsz" és a "Ha meghalsz" között sem.
84. A fiú úgy értelmezendő, hogy az apja számára történő fizetést írja elő, még akkor is, ha
nem mondja ki.
85. Paulus, Sabinusról, XII. könyv.
Törvényesen előírhatjuk a századik kalendáriumban történő fizetést, mert a kötelezettség
fennáll, és a fizetést az előírt időpont eléréséig elhalasztjuk.
86. Bármi, ami egy cselekedetből áll, nem halasztható el a személy haláláig, mint például:
"Megígéred, hogy Alexandriába jössz, amikor meghalsz?".
87. Ha a következőképpen rendelkeznék: "Amikor csak akarod", egyes hatóságok szerint a
kikötés érvénytelen; mások szerint érvénytelen, ha meghalsz, mielőtt eldöntenéd; ami igaz.
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88. Ez a kikötés azonban - "Ha hajlandó fizetni" - érvénytelennek minősül.
89. Ulpianus, Sabinusról, XL. könyv.
Aki a következőképpen rendelkezik: "Ígéred, hogy megfizeted, amit ezeken a kalendákon
fizetned kell?", az úgy értendő, hogy nem a mai napra, hanem a megbeszélt időre, azaz a
kalendákra rendelkezik.

(2. rész A szóbeli kötelezettségekről)

90. Ulpianus, Sabinusról, XXVI. könyv.
Ha tíz aurei megfizetését követelésre kikötöm, a kikötés az összeg gyorsabb, mintegy
haladéktalan megfizetésére vonatkozó felszólítást tartalmaz, nem pedig feltételes fizetést; és
ezért, még ha meg is halnék, mielőtt a követelést teljesíteném, a feltétel nem tekinthető
meghiúsultnak.
91. Paulus, Az ediktumról, XXXVII. könyv.
Ha az apai felügyelet alatt álló fiú megígéri, hogy leszállítja Stichust, és az ő hibájából nem
szállították le, és Stichus meghal, De peculia keresetnek adnak helyt az apa ellen arra az
összegre, amelyért a fiú a kötelezettség alapján felelős volt. Ha azonban az apa mulasztott, a
fiú nem felel, hanem praetoriánus keresetnek kell helyt adni az apa ellen. Mindezekről azt
mondják, hogy a kezesre is vonatkoznak.
92. Ha kikötöm, hogy Ön nem tesz semmit annak érdekében, hogy megakadályozza, hogy
élvezhessek egy szolgalmi jogot, és kezességet fogadok el Öntől, és a kezes hibájából nem
élvezhetem a szolgalmat, egyik fél sem lesz felelős; de ha az ígérő hibás, akkor mindketten
hibásak lesznek.
93. A következő kikötésben: "Ezt sem te, sem az örökösöd nem teheti meg", a cselekményt
úgy kell tekinteni, hogy azt az örökös végezte el, még akkor is, ha esetleg nem volt jelen, és
nem tudott erről a tényről, és ezért nem tette meg azt, amit a kikötés feltételei megköveteltek.
A kiskorú azonban nem tekinthető felelősnek egy ilyen kikötésért, még akkor sem, ha ő az
örökös.
94. Ha a rabszolga ígérője köteles a rabszolgát a megbeszélt időpont előtt átadni, és a
rabszolga meghal, nem vonható felelősségre.
95. Ulpianus, Az ediktumról, L. könyv.
A következő kikötésben a "Semmit sem fogsz tenni" szavak nem azt jelentik, hogy nem teszel
semmit annak érdekében, hogy megakadályozz valamilyen cselekedet végrehajtását, hanem
azt, hogy minden tőled telhetőt megteszel annak érdekében, hogy végrehajtsd azt.

2337
96. Egy olyan kikötés esetében pedig, amely egy ingatlan megvásárlására vonatkozik, és
amely a következőképpen szól: "Minden pénz, amely a kezedbe kerül, vagy amelyet
megakadályoztál abban, hogy a kezedbe kerüljön, vagy amelyet a jövőben
megakadályozhatsz abban, hogy a kezedbe kerüljön", nem kétséges, hogy az, aki
megakadályozta, hogy bármi is a kezébe kerüljön, felelősséggel tartozik.
97. Ugyanez, Az ediktumról, LI. könyv.
Az az ember, aki egy másik ember rabszolgájának ígéretet tett, nem felel a kikötés alapján
indított perben, ha a rabszolga elnyeri a szabadságát; mivel elegendő, ha nem követett el
csalást vagy gondatlanságot.
98. Ugyanő, Disputációk, VII. könyv.
A hagyományos kikötésekben a szerződő felek írják elő a megállapodás formáját; a
pretoriánus kikötéseket azonban az azokat bevezető pretor szándéka határozza meg. Végül, a
praetoriánus kikötésekben semmit sem szabad megváltoztatni, sem hozzátenni, sem elvenni
belőlük.
99. Ha valaki üres birtokba adást ígér, akkor ez a kikötés, nem puszta tényt tartalmaz, hanem
az ingatlan állapotára is utal.
100. Julianus, Digest, LXII. könyv.
Nagyon célszerű a kikötéseket úgy megfogalmazni, hogy azok tartalmazzanak mindent, ami
kifejezetten belefoglalható, és így a csalásra utaló záradék olyan dolgokra is vonatkozik,
amelyek az adott időpontban nem idézhetők fel, valamint a bizonytalan jövőbeli eseményekre
is.
101. Ugyanaz, Digest, XXII. könyv.
A kikötésekben a fajok és nemzetségek különbözőképpen oszlanak meg. Ha fajokról
stipulálunk, akkor a stipulációt úgy kell felosztani a tulajdonosok és örököseik között, hogy
mindegyik cikkből egy-egy rész jusson mindenkinek. Amikor nemzetségekről rendelkezünk,
a nemzetségek között szám szerint történik a felosztás. Például, ha valaki, aki Stichusra és
Pamphilusra rendelkezik, két örököst hagy hátra, akik egyenlő részekre jogosultak a
hagyatékából, akkor szükséges, hogy mind a Stichus, mind a Pamphilus fele mindkettőjüket
megillesse. Ha ugyanez a személy két rabszolgáról rendelkezik, akkor egy-egy rabszolga jár
az örököseinek.
102. A szolgáltatásokra vonatkozó kikötés hasonlít azokra, amelyekben a nemzetségeket
foglalják magukban, és ezért az ilyen jellegű kikötés nem a szolgáltatások részeire, hanem az
arra jogosultak számára vonatkozik. Ha egy közösen tartott rabszolga egyfajta szolgáltatást ír
elő, akkor szükséges, hogy minden tulajdonosa a szolgáltatás egy részét az említett
rabszolgában való részesedésének arányában követelje. Az ilyen jellegű kötelezettség
teljesítése nagyon egyszerű, ha a felszabadított ember inkább felajánlja szolgáltatásainak
felbecsült értékét, vagy a pártfogói beleegyeznek, hogy a munkáját közös hasznukra
végezzék.
103. Ugyanaz, Digest, XXXVI. könyv.
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Ha valaki úgy rendelkezik, hogy Titiusért saját magának kell fizetni, akkor a fizetést helyesen
Titiusnak lehet teljesíteni, de nem az örököseinek.
104. Ugyanaz, Digest, LII. könyv.
Ha valaki a következőképpen rendelkezik: "Ígéritek-e, hogy tíz aurei-t fizetsz Titiusnak és
nekem?", akkor valószínű, hogy csak tíz aurei-t állapított meg, amelyet Titiusnak és magának
együttesen kell fizetni; mint ahogyan ha valaki Titiusnak és Semproniusnak hagyatékot tesz,
akkor úgy kell érteni, hogy csak tíz aurei-t hagyott rájuk együttesen.
105. "Megígéred, hogy te és Titius, az örökösöd, tíz aurei-t fizetsz!" Titiust felesleges volt
bevonni, mert ha ő az egyedüli örökös, akkor teljes mértékben felel; ha pedig csak a hagyaték
egy részének örököse, akkor ugyanolyan mértékben felel, mint a többi társörökös; és bár úgy
tűnik, megállapodtak abban, hogy a pert csak Titius ellen lehet indítani, a társörökösök ellen
nem, mégis, ez az informális megállapodás, amelyet kötöttek, nem lesz előnyös a
társörökösök számára.
106. Bárki, aki saját magának vagy a fiának történő fizetést ír elő, egyértelműen bevonja a fiát
is a kikötésbe, hogy jogszerűen fizethessen. Az sem mindegy, hogy saját magának és egy
idegennek, vagy saját magának és a fiának állapodik meg. Ezért a fiúnak történő fizetés
szabályszerűen történhet, akár addig, amíg az apja felügyelete alatt áll, akár a felszabadulása
után; és az sem számít, hogy az a fél, aki úgy rendelkezik, hogy a fiának fizessen, saját
magának szerez, mert a kikötő, amikor önmagát is bevonja, azt érthetővé teszi, hogy a fia vele
együtt van, nem a kötelezettség megszerzése céljából, hanem a fizetés megkönnyítése
érdekében.
107. Ha valaki kikötötte, hogy a fizetést kizárólag az irányítása alatt álló fiának kell
teljesíteni, az nem teljesíthető jogszerűen az utóbbi részére; mivel a fiát a szerződésben
inkább a kötelezettség miatt, mint a fizetés céljából említik.
108. Ha valaki a következőképpen rendelkezik: "Ígéritek-e, hogy amíg élek, tíz aurei-t fogtok
fizetni?", akkor jogszerűen követelheti a tíz aurei-t azonnal, de az örököse a nem hivatalos
megállapodásra hivatkozva kivételesen eltiltható; mert nyilvánvaló, hogy a kikötő ezt azért
tette, hogy megakadályozza az örököst a követelés benyújtásában; ahogyan az is, aki
kikötötte, hogy a pénzt "a kalendák idejéig" kell neki kifizetni, valójában a kalendák elérkezte
után is perelhet, de a szerződésre hivatkozva kivételesen eltiltható. Ugyancsak jogosult lesz
ugyanis az útjogra annak az örököse, akinek egy földterülethez kapcsolódó szolgalmi jogot
adtak élethossziglan, de a nem hivatalos megállapodáson alapuló kivétel miatt elévülhet.
109. Az, aki a következőképpen rendelkezik: "Ígéri, hogy a következő kalendák előtt fizet?",
nem különbözik attól, aki a kalendákon történő fizetést írja elő.
110. Az a személy, aki haszonélvezeti jog nélkül rendelkezik tulajdonjoggal, jogszerűen
rendelkezhet a haszonélvezet rá történő átruházásáról; ugyanis a kötelezettségbe olyasvalamit
foglal bele, amivel abban az időpontban nem rendelkezik, de később rendelkezhet.
111. Ha Önnel megállapodom a szemproni birtokról, és utána egy másikkal megállapodom
ugyanarról a birtokról, annak haszonélvezete nélkül, akkor az első megállapodás nem újul
meg, mert Ön nem szabadul fel azáltal, hogy a földet haszonélvezete nélkül adja át nekem; de
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én még mindig szabályosan pert indíthatok Ön ellen az említett föld haszonélvezetének
visszaszerzése érdekében. Mit kell tehát tenni? Ha Ön átruházza a földet rám, akkor az is
mentesül a felelősség alól, akivel a haszonélvezeti jog nélküli földre kötöttem szerződést.
112. Ha Seius egy feltétellel ugyanazt a rabszolgát ígéri nekem, akire vonatkozóan feltétlenül
megállapodtam Titiusszal, és amíg a feltétel fennáll, és miután Titius nem teljesítette, a
rabszolga meghal, én azonnal pert indíthatok Titius ellen, és mivel a feltétel teljesült, Seius
nem lesz felelős. Ha azonban Titiusnak felmentést adnék, Seius kötelezett lesz, ha a feltétel
teljesül. Van tehát ez a különbség, nevezetesen, hogy miután a rabszolga meghal, a vagyon,
amelyért Seius felelős volt, megszűnik, de miután a felmentést megadták, a rabszolga, akinek
Seius ígéretet tett, továbbra is megmarad.
113. Ugyanez, Digest, LIII. könyv.
Ha valaki megígéri, hogy tíz aurei-t fizet, ha Titius konzul lesz, még ha az ígérő meg is hal,
amíg a feltétel fennáll, örökösét hagyja felelősnek.
114. Ugyanaz, Digest, LIV. könyv.
Az, aki a föld haszonélvezetéről, majd magáról a földről rendelkezik, hasonlít ahhoz, aki a
föld egy részére, majd az egészre rendelkezik, mert a földet nem úgy kell érteni, hogy az
átruházásra kerül, ha a haszonélvezetet fenntartják. Másrészt, ha valaki a földterületre, és
utána a haszonélvezeti jogra köt szerződést, az hasonlít ahhoz, aki az egész földterületre, és
utána annak egy részére köt szerződést. Amikor valaki egy útjogot köt ki a vezetéshez, és
utána egy gyalogutat, az utólagos kikötés semmis, ahogyan az is semmis, ha valaki tíz
aureiért, és utána ötért köt kikötést, az is semmis. Hasonlóképpen, ha valaki kiköt a
terményre, és utána a föld használatára, a kikötés semmis; kivéve, ha mindezekben az
esetekben kifejezetten kijelenti, hogy ezt azzal a szándékkal teszi, hogy új kikötést tesz, mert
akkor az első kötelezettség megszűnt, a másodikból keresetjog keletkezik, és az áthaladási jog
és a föld használata, valamint az öt aurei követelhető.
115. Ugyanez, Digest, LXXXVIII. könyv.
Ha valaki egy bizonyos napon vagy valamilyen feltétel mellett olaj leszállítását írja elő, annak
értékét a kötelezettség esedékességének napján kell megbecsülni, mert akkor lehet követelni;
ellenkező esetben az ígérő előnybe kerül.
116. Ulpianus, Az ediktumról, XX. könyv.
Ugyanez a szabály érvényes, ha valaki egy bizonyos súlyú olaj Capuába való szállítását írja
elő, mert a becslést akkor kell megtenni, amikor azt már lehet igényelni, vagyis amint valaki a
kijelölt helyre tud érkezni.
117. Julianus, On Urseius Per ox, II. könyv.
A következőképpen megfogalmazott kikötés: "Ígéred, hogy kifizeted nekem ezt és ezt a
pénzösszeget, ha nem nevezel ki örökösnek?" érvénytelen, mivel ez a kikötés ellentétes a jó
erkölcsökkel.
118. Ugyanő, A Miniciusról, II. könyv.
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Ha egy rabszolga, miután a gazdája megtiltotta neki, mással szemben pénzfizetési
kötelezettséget vállal, az ígéretet tevő továbbra is felelősséggel tartozik a gazdájának.
119. Africanus, Questions, VI. könyv.
Ahol valaki a következőképpen rendelkezik: "Ha Ázsiából hajó érkezik, vagy Titiust konzullá
teszik", függetlenül attól, hogy melyik feltétel teljesül először, a rendelkezés érvénybe lép, de
másodszorra ez nem történik meg. Ha ugyanis a két különböző feltétel közül az egyik nem
teljesül, akkor a teljesülő feltétlenül hatékonnyá teszi a kikötést.
120. Ugyanaz, Kérdések, VII. könyv.
A következő megállapodás született: "Ha Titiust konzullá választják, ígéritek-e, hogy a mai
naptól kezdve évente tíz szesztercius fizetését vállaljátok?" A feltétel három év múlva
teljesült; nem lehet-e joggal kétségbe vonni, hogy erre az időre vonatkozóan lehet-e eljárást
indítani a fizetés kikényszerítésére? A válasz az volt, hogy a kikötés érvényes, és hogy a
fizetést úgy kell érteni, hogy még azokra az évekre is meg kell fizetni, amelyek a feltétel
teljesítése előtt elteltek, mivel a feltétel azt jelentette, hogy ha Titiust konzullá választják,
akkor minden évben tíz sesterciust kell fizetni, és még az eltelt időt is bele kell számítani.
121. Florentinus, Institutes, VIII. könyv.
Bármi, amit a kikötéstől idegen, a jelen szerződéshez nem kapcsolódó dolgot hozzáadhat,
feleslegesnek minősül, de nem teszi érvénytelenné a kötelezettséget; ha például azt mondja:
"Fegyverről és emberről énekelek, ígérem", a kikötés érvényes lesz.
122. Ha azonban az ingatlan vagy az ügyletben érintett személy megjelölésében bármilyen
változás történik, akkor ez nem jelent akadályt. Ha ugyanis dénárban állapodik meg, akkor is
kötelezett leszel, ha ugyanilyen összegű aureit ígérsz. És ha egy rabszolga Luciusnak, az
urának köt ki, és te ígéretet teszel Titiusnak, aki ugyanaz a személy, akkor te is felelős leszel.
123. Paulus, A Lex Aelia Sentia, III. könyv.
Ha egy húszéves kiskorú az adósával egy rabszolga felszabadításáról állapodik meg, a kikötés
végrehajtását nem szabad engedélyezni. Ha azonban a kiskorú huszonöt éves, az embermentés
nem akadályozható meg, mert a törvény ilyen korú kiskorút említ.
124. Ulpianus, Az ediktumról, II. könyv.
A következő kikötés érvényes: "Ígérd meg, hogy tízezer szesztercius kifizetését garantálod!".
125. Az, aki kikötötte, hogy valaki gondoskodik arról, hogy tíz aurei-t fizessenek neki, nem
indíthat pert ennek az összegnek a behajtására, mivel az ígérő felszabadulhat, ha fizetőképes
kezességet vállal, ahogy Labeo mondja, és Celsus is állítja a Digest hatodik könyvében.
126. Paulus, Az ediktumról, II. könyv.
Ha kötbért szabok ki, ha nem adsz kölcsön egy összeget, akkor biztos _ hogy a kikötés
érvényes. Ha azonban a következőképpen rendelkeznék: "Ígéri, hogy kölcsönad nekem egy
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bizonyos pénzösszeget?", a kikötés homályos, mert az, ami az én érdekemet szolgálja, benne
van,
127. Ulpianus, Az ediktumról, VII. könyv.
Ha egy halott embert nem lehet a bíróság elé állítani, a büntetés valamiért, ami lehetetlen,
nem merül fel; mint ahogyan az is, ha valaki, miután kikötötte, hogy kiszolgáltatja Stichust,
aki halott, büntetést szab ki arra az esetre, ha nem sikerülne kiszolgáltatni.
128. Ugyanő, Az ediktumról, XI. könyv.
Egy nő, aki hozományt adott honfitársamnak, Glabrio-Isidornak, megígértette vele, hogy ezt a
hozományt egy gyermeknek ígéri, ha a nő meghalna a házasság alatt, ami meg is történt. Úgy
döntöttek, hogy a kikötés alapján nem lehet perelni, mivel egy beszédképtelen személy nem
köthet kikötést.
129. Ugyanő, Az ediktumról, XIII. könyv.
Amikor valamilyen büntetést írunk elő annak érdekében, hogy valamilyen cselekedetet végre
lehessen hajtani, akkor helyesen így fejezzük ki magunkat: "Ha nem így történik". Ha
azonban a büntetés az, hogy valamilyen cselekedet ne legyen végrehajtva, akkor a
következőképpen kell kifejeznünk: "Ha ezzel ellentétes cselekedet történik".
130. Ugyanő, Az ediktumról, XX. könyv.
A kikötések nem oszthatók, ha olyan dolgokra vonatkoznak, amelyek nem oszthatók; mint
például mindenféle útjog, a vízvezetés kiváltsága és egyéb szolgalmi jogok. Úgy gondolom,
hogy ugyanez a szabály érvényesül, amikor valaki valamilyen cselekmény elvégzésére köt ki,
például föld átadására, árok ásására, ház építésére; vagy bizonyos szolgáltatásokra, vagy
bármi más ilyesmire, mivel ezek megosztása a kikötést megsemmisíti. Celsus azonban a
Digestus harmincnyolcadik könyvében azt mondja, hogy Tubero véleménye szerint, ha
valaminek a teljesítésére kikötünk valamit, és az nem teljesül, akkor egy pénzösszeget kell
fizetni, és hogy még az ilyen jellegű ügyleteknél is a kikötés megoszlik; ennek megfelelően
Celsus azt mondja, hogy az eset körülményeitől függően a keresetnek helyt lehet adni.
131. Ha valaki a következőképpen rendelkezik: "Ha a munka nem fejeződik be a jövő március
kalendája előtt, ígéri-e, hogy a munka értékének megfelelő pénzösszeget fizet?", az ígéret
nem a munka megkezdésének napjától, hanem március kalendája utánról datálódik, mert az
ígéretet tevő személyt március kalendája előtt nem lehet perelni.
132. Nyilvánvaló, hogy ha valaki egy ház felhúzását vállalta, akkor nem kell megvárni a
perindítással, amíg a ház összedől; és ha egy házat kell felépíteni, akkor sem kell megvárni,
amíg eltelt az az idő, amely alatt felépülhetett volna; hanem amint az ígérő késedelembe esik
a ház felépítésével, akkor lehet pert indítani, mivel a kötelezettség teljesítésére meghatározott
idő eltelt.
133. Paulus, Az ediktumról, XXIV. könyv.
Néha az abszolút kikötés teljesítését maga a dolog természete késlelteti; például, ha valaki egy
születendő gyermekre, jövőbeli termésre, vagy egy építendő házra hivatkozva kötött kikötést,

2342
mert akkor a kereset joga akkor keletkezik, amikor a dolog természetének megfelelően a
teljesítés megtörténhet. Ha pedig valaki azt köti ki, hogy a kifizetés Karthágóban történik,
miközben Rómában tartózkodik, akkor hallgatólagosan az az idő is beletartozik, amelyet el
kell fogyasztani ahhoz, hogy Karthágóba lehessen menni. Hasonlóképpen, ha valaki egy
felszabadított emberrel állapodik meg a szolgálataiért, azok ideje nem telik le, amíg meg nem
határozták és nem teljesítették.
134. Ha egy birtokhoz tartozó rabszolga kikötést tesz, annak nincs ereje vagy hatása, hacsak a
birtokba nem lépett, ugyanúgy, mintha feltételhez kötötték volna. Ugyanez a szabály
vonatkozik az ellenség kezén lévő rabszolgára is.
135. A Stichus ígérője azzal, hogy a késedelembe esés után ajánlja fel, megtisztítja magát a
késedelemtől. Az ugyanis bizonyos, hogy a csalásra alapított kivétel kizárja azt, aki
megtagadja a neki felajánlott pénz átvételét.
136. Gaius, A tartományi ediktumról, VIII. könyv.
Egyes kikötések biztosak, mások bizonytalanok.
137. Egy kikötés akkor biztos, ha puszta említésével előre elárulják a természetét és a
mennyiségét, mint például tíz aurei, a toszkán birtok, a rabszolga Stichus, száz mérő a legjobb
afrikai búzából, száz korsó a legjobb campaniai borból.
138. Ulpianus, Az ediktumról, XXII. könyv.
Ha azonban nem nyilvánvaló, hogy mi a kikötött dolog, és annak jellege vagy összege
meghatározatlan, akkor azt kell mondani, hogy a kikötés bizonytalan.
139. Ezért, ha valaki egy földterületre köt szerződést, anélkül, hogy konkrétan megnevezné,
vagy egy rabszolgára általánosságban, anélkül, hogy megemlítené a nevét, vagy borra vagy
búzára, anélkül, hogy megadná a fajtáját, akkor valami bizonytalan dolgot foglalt bele a
kötelezettségbe.
140. Ez olyannyira igaz, hogy ha valaki a következőképpen rendelkezik: "Ígérsz-e nekem száz
mérő jó afrikai búzát és száz korsó jó kompáni bort?", akkor úgy fogjuk tekinteni, hogy olyan
cikkekre állapodott meg, amelyek bizonytalanok, mert valami jobbat is lehet találni, mint
valami jót, ami miatt a "jó" elnevezés nem határoz meg egy bizonyos cikket, mivel minden,
ami jobb, mint a jó, maga is jó. Amikor azonban valaki a "legjobbat" írja elő, akkor úgy kell
érteni, hogy olyan cikket ír elő, amelynek kiválósága az első helyen áll, aminek az a
következménye, hogy ez a megnevezés valami olyasmire vonatkozik, ami biztos.
141. Ha valaki egy bizonyos földterület haszonélvezetét írja elő, úgy kell érteni, hogy valami
homályos dolgot illesztett bele a kötelezettségébe. Ez a jelenlegi gyakorlat.
142. Ha valaki úgy rendelkezik, hogy a rabszolganő, Arethusa születendő gyermeke, vagy a
Tusculai birtokon termett terményeket neki kell adni, kétséges, hogy úgy tekintendő-e, mintha
valamilyen biztos célt kötött volna meg. Az ügy természetéből azonban teljesen világos, hogy
ez a kikötés egy bizonytalan tárgyra vonatkozik.
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143. Ha azonban valaki egy bizonyos raktárban lévő borra, olajra vagy búzára köt szerződést,
úgy értjük, hogy valami biztos dologra köt szerződést.
144. Amikor azonban valaki a következőképpen állapodik meg Titiusszal: "Megígéred, hogy
kifizeted nekem, amivel Seius tartozik nekem?", és az is, aki a következőképpen állapodik
meg: "Megígéred, hogy kifizeted nekem, amivel végrendeleted szerint tartozol?", az valami
bizonytalan dolgot tesz bele a kötelezettségébe, még akkor is, ha Seius egy bizonyos
összeggel tartozik, vagy ha a végrendelet szerint egy bizonyos összeg jár neki, bár ezeket az
eseteket aligha lehet megkülönböztetni azoktól, amelyeket a raktárban tárolt bor, olaj vagy
búza kapcsán említettünk. Másrészt a kezeseket úgy tekintik, mint akik valami biztosat
ígértek, feltéve, hogy az, akiért kötelezték magukat, tartozik valamivel, ami biztos; bár őket is
meg lehet kérdezni: "Úgy gondoljátok-e, hogy ezért felelősek vagytok?".
145. Bárki, aki kiköt valaminek a megtételére vagy meg nem tételére, úgy tekintendő, mint
aki kiköt valamit, ami bizonytalan: valaminek a megtételére, mint például "egy árok kiásása,
egy ház építése, a szabad birtokba adás"; valaminek a meg nem tételére, például "hogy
semmit sem teszel annak érdekében, hogy megakadályozd, hogy a földeden járjak és
vezessek, vagy hogy nem teszel semmit annak érdekében, hogy megakadályozd, hogy Eros
rabszolgát birtokoljam".
146. Amikor valaki kiköt valamit, például tíz aurei vagy a rabszolga Stichus tekintetében,
nem alaptalan a kérdés, hogy vajon olyasmit foglalt-e bele a kötelezettségébe, ami biztos vagy
bizonytalan volt. Hiszen ezek a tárgyak konkrétan meg vannak jelölve, és bizonytalanság csak
abban áll fenn, hogy melyiket kell átadni. Mégis, aki a választást fenntartotta magának, azzal,
hogy a következő szavakat hozzátette: "Amelyiket akarom", úgy tekinthetjük, hogy valami
olyasmit kötött ki, ami biztos, mivel fenntarthatja, hogy csak a rabszolgát, vagy a tíz aureit
adhatja. Aki azonban nem tartja fenn magának a választást, az valami bizonytalan dologról
rendelkezik.
147. Aki a tőkére és bármilyen kamatra köt szerződést, az úgy tekintendő, mint aki
olyasvalamire kötött szerződést, ami egyszerre biztos és bizonytalan; és annyi szerződés van,
ahány dolog van.
148. A következő kikötés: "Ígéri, hogy átruházza a Tusculai birtokot?" azt mutatja, hogy a
tárgy biztos, és azt a rendelkezést tartalmazza, hogy a birtok teljes tulajdonjogát valamilyen
módon a kikötőre kell átruházni.
149. Paulus, Az ediktumról, XVIII. könyv.
Amikor az egyiket vagy a másikat határozom meg, bármelyiket is választom, a választás
személyes, és ezért az ilyen jellegű választás egy rabszolgához vagy egy apai felügyelet alatt
álló fiúhoz kötődik. Ha azonban a kikötő a választás előtt meghal, a kötelezettség az
örökösökre száll.
150. Amikor azt írjuk elő, hogy vagy adj, vagy tegyél valamit, akkor csak az szerepel a
kikötésben, ami a jelen pillanatban jár, és nem az, ami a későbbiekben esedékes lehet, például
az ítéletek miatt. Ezért a kikötésbe beillesztjük a következő szavakat: "Amit meg kell
fizetned", "vagy most, vagy egy bizonyos időn belül". Ez azért történik, mert az a személy,
aki kiköt, hogy valamit meg kell fizetned, olyan pénzre hivatkozik, amely már esedékes. Ha
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azonban a teljes tartozást akarja megjelölni, akkor azt mondja: "Amit vagy most, vagy egy
bizonyos időn belül meg kell fizetned".
151. Ugyanő, Az ediktumról, LVIII. könyv.
Ha pénzt ígérnek egy bizonyos napra, büntetés mellett, és az ígérő meghal, mielőtt a nap
elérkezik, a büntetés akkor is felmerül, ha a hagyatékot esetleg nem fogadták el.
152. Ugyanő, Az ediktumról, LXII. könyv.
Ha egy apai felügyelet alatt álló fiú, aki egy feltételben állapodott meg, emancipálódik, és ezt
követően a feltétel teljesül, az apja jogosult lesz a keresetre; mert a kikötéseknél azt az
időpontot veszik figyelembe, amikor a szerződést megkötjük.
153. Amikor egy földterületre kötünk szerződést, a szerződéskötés időpontjában meglévő
terményeket nem vesszük figyelembe.
154. Ulpianus, Az ediktumról, LXX. könyv.
Ha egy jelenlévő személy ügynökének biztosítékot nyújtanak, nem kétséges, hogy a kikötés
alapján a főkötelezett javára indítható per.
155. Ugyanő, Az ediktumról, LXXIV. könyv.
Ha egy kikötés nyelvezete kétértelmű, a legcélszerűbb azt az értelmet elfogadni, amely a
szóban forgó tulajdon megőrzése szempontjából kedvező.
156. Ugyanő, Az ediktumról, LXXVII. könyv.
Amikor valaki megígéri, hogy egy másik személyt bíróság elé állít, és nem ír elő büntetést
(például ha megígéri, hogy előállítja a rabszolgáját vagy egy szabad embert), felmerül a
kérdés, hogy a kikötés hatályossá válik-e. Celsus azt mondja, hogy még ha a kikötésben nem
is szerepel, hogy büntetést kell fizetni, ha az illetőt nem állítják elő, akkor is úgy kell érteni,
hogy aki az ígéretet teszi, az felel az ellenfélnek az előállításához fűződő érdekéért. Amit
Celsus mond, az igaz, mert aki megígéri, hogy a bíróság előtt előállít egy másikat, az
megígéri, hogy intézkedni fog ennek érdekében.
157. Ha egy ügynök azt ígéri, hogy bárkit büntetés nélkül előállít, akkor fenntartható, hogy a
megállapodást nem a saját, hanem az általa képviselt személy javára kötötte; és még több
okkal biztosítható, hogy az ügynök kikötése magában foglalja az érintett vagyon értékét.
158. Ugyanő, Az ediktumról, LXXVIII. könyv.
Senki sem tehet érvényes kikötést a saját tulajdonára, de az árára igen. Én jogszerűen
rendelkezhetek arról, hogy a saját tulajdonomat visszaadják nekem.
159. Ha az előállítandó rabszolga meghal, miután az ígérő késedelembe esett, az ígérő
továbbra is felelős, mintha a rabszolga még élne. Mulasztóként tekintik azt, aki inkább
bírósághoz fordul, minthogy visszaadja a tartozását.
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160. Paulus, Az ediktumról, LXXII. könyv.
A szerződés a szerződéskötő és az ígérő között jön létre, és ezért ha egyikük megígéri a
másiknak, hogy vagy fizet valamit, vagy teljesít valamilyen cselekményt, akkor nem felel,
mert mindkettőjüknek saját magáért kell ígérnie. És aki azt állítja, hogy az ügylethez nem
kapcsolódik csalás, és nem is fog, az nem egyszerűen tagadja, hanem azt ígéri, hogy
gondoskodik arról, hogy ne történjen csalás. Ugyanez a szabály vonatkozik a következő
kikötésekre is, nevezetesen, hogy "az érdekelt félnek megengedik, hogy a vagyontárgyat
megkapja", és hogy "sem ön, sem az örököse nem tesz semmit annak megakadályozására".
161. Ha a Stichusra vonatkozó szerződés megkötésekor nekem egy másik rabszolga jut
eszembe, neked pedig még egy másik, az ügylet érvénytelen lesz. Ez volt Arisztosz
véleménye is az ítéletekkel kapcsolatban. A jobb vélemény azonban az, hogy követeltnek kell
tekinteni azt, akit a vevő a fejében tartott; mert míg a kikötés érvényessége mindkét fél
beleegyezésétől függ, addig az ítélet az egyikük ellen az ő beleegyezése nélkül születik, és
ezért inkább a felperesnek kell hinni; különben az alperes mindig tagadni fogja, hogy
beleegyezett.
162. Ha, amikor akár Stichusért, akár Pamphilusért kikötöm, megígéri, hogy valamelyiküket
átadja nekem, akkor eldőlt, hogy nem tartozik felelősséggel, és hogy a kérdőívre nem adtak
választ.
163. Más a helyzet a pénzösszegek esetében, például: "Tíz vagy húsz aurei fizetését ígéri?".
Ebben az esetben ugyanis, bár tízet ígérsz, a választ helyesen adták meg, mert úgy tekintik,
hogy az illető két pénzösszeg közül a kisebbet ígérte meg.
164. Ismétlem, ha több dolgot is kikötök, például Stichus és Pamphilus számára, bár lehet,
hogy csak az egyiket ígérted meg, akkor is felelős leszel, mert úgy tekintik, hogy a két kikötés
közül az egyikben válaszoltál.
165. Nem tudok törvényesen kikötni semmit, ami szent vagy vallásos, vagy ami örökké a köz
használatára van szánva, mint a piac vagy a templom, vagy a szabad ember; bár ami szent, az
profánná válhat, és ami közhasználatra volt szánva, az visszahat a magánhasználatra, és a
szabad ember rabszolgává válhat. Ha ugyanis valaki megígéri, hogy odaad valamit, ami
profán, vagy Stichus, akkor mentesül a felelősség alól, ha a tulajdon szentté válik, vagy
Stichus elnyeri szabadságát, anélkül, hogy bármit is tett volna. Ezek a dolgok akkor sem
válnak újra a kötelezettség tárgyává, ha valamilyen törvény által a tulajdon ismét profánná
válik, és Stichus a szabadságból ismét szolgaságba kerül; mivel ami mind az elengedés, mind
a kötelezettség ellenértéke, azt sem átadni, sem nem átadni nem lehet. Ha ugyanis egy hajó
tulajdonosa, aki ígéretet tett rá, szétszedi, és ugyanazzal az anyaggal újraépíti, a kötelezettség
megújul, mert ugyanarról a hajóról van szó. Ezért mondja Pedius, hogy azt lehet mondani,
hogy ha egy bizonyos birtokról száz korsó bort kötök ki, meg kell várnom, amíg elkészül, és
ha elkészült, majd az ígérő hibája nélkül elfogyott, ismét meg kell várnom, amíg több készül,
és átadható; és e változások alatt a kikötés vagy függőben marad, vagy érvényessé válik. Ezek
az esetek azonban különböznek egymástól, mert amikor egy szabad embernek ígéretet
tesznek, nem szükséges várni a szolgaság idejéig, mivel egy ilyen kikötést szabad emberre
való hivatkozással nem szabad jóváhagyni ; például: "Ígéred-e, hogy átadod Így és így,
amikor rabszolgává válik?".", és azt is: "Ígéred-e, hogy átadod azt a földet, amikor szent és
vallásos voltából profánná válik?", mert az ilyen kikötés nem tartalmazza a jelen idejű
kötelezettséget, és csak olyan dolgokat lehet kötelezettségbe foglalni, amelyek természetüknél
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fogva lehetségesek. Úgy tekintjük, hogy nem egy fajra, hanem a bor nemére vonatkozóan
kötünk ki; és ebben az esetben az idő hallgatólagosan benne foglaltatik. A szabad ember egy
bizonyos fajhoz tartozik, és sem a polgári, sem a természeti joggal nincs összhangban, ha egy
szabad emberrel baleset vagy kedvezőtlen szerencse történne, mert nagyon helyesen olyan
javakra vonatkoztatva intézzük ügyeinket, amelyek azonnal a használatunk és tulajdonunk alá
vethetők. Ha egy hajót szétszednek azzal a szándékkal, hogy deszkáit más célra használják
fel, bár a tulajdonos meggondolhatja magát, azt kell mondani, hogy az eredeti hajó
megsemmisült, és ez egy másik hajó. Ha azonban az összes deszkát eltávolították a hajó
javítása céljából, az eredeti hajó nem tekinthető megsemmisültnek, és amikor az anyagokat
újra összerakják, az újra ugyanazzá válik; ahogyan ha egy házból azzal a szándékkal veszik ki
a gerendákat, hogy kicseréljék, azok továbbra is a házhoz tartoznak. Ha azonban a házat a
föld szintjére veszik le, még ha ugyanazokat az anyagokat cserélik is vissza, akkor is más
épület lesz belőle. Ez a vita a praetoriánus rendelkezésekre utal, amelyekkel a tulajdon
helyreállításáról rendelkeznek, és felmerül a kérdés, hogy ugyanarról a tulajdonról van-e szó.
166. Ha valamit jövedelmező jogcímen kikötöttem, és azt ilyen jogcímen megszerzem, a
kikötés megszűnik. Ha én leszek az örökös, a kikötés a tulajdonjoggal megszűnik. Ha
azonban, mivel én vagyok az örökös, az elhunyt engem bízott meg a vagyontárgy
hagyatékával, a kikötés alapján kereset indítható. Ugyanez a szabály vonatkozik arra az esetre
is, ha a hagyatékot feltételesen hagyták, mert ha maga az adós feltételesen hagyja a vagyont,
nem szabadul fel. Ha azonban a feltétel nem teljesülne, és a vagyon az örökös birtokában
maradna, a keresetnek nincs további alapja.
167. Ha a halott Stichusért kikötöm, bár ez a helyzet, és a visszaszerzésére személyes
keresetet lehet indítani, ahogyan egy tolvajról is lehet, Sabinus azt mondja, hogy érvényes
kikötést tettem. Ha azonban a kikötés más körülmények között történik, érvénytelen lesz;
mert még ha a rabszolga esedékes is, az ígérő a halálával mentesül a felelősség alól. Ezért
ugyanezen a véleményen lenne akkor is, ha a halott rabszolga miatt kötnék ki, amikor az adós
késedelembe esett.
168. Ha valaki megígéri, hogy egy terhes rabszolganőt egy bizonyos helyen előállít, bár lehet,
hogy a gyermeke nélkül is előállítja, akkor úgy kell érteni, hogy ugyanabban az állapotban
állítja elő.
169. Ugyanő, Az ediktumról, LXXIV. könyv.
Ha kikötöm egy ház építését, és az idő, ameddig megépítheted, eltelik, és amíg nem viszem az
ügyet bíróság elé, addig megállapítást nyer, hogy felszabadulsz, ha megépíted a házat. Ha
azonban én már pert indítottam, akkor nem lesz semmi előnyöd abból, ha megépíted a házat.
170. Ugyanő, Az ediktumról, LXXV. könyv.
A kötelezettség teljesítésénél nem szabad elfelejteni, hogy négy dolgot kell figyelembe venni:
mert néha minden egyes örököstől behajthatunk valamennyit; és néha az egész vagyonra kell
pert indítani, amelyet nem lehet megosztani; és megint máskor a vagyon egy részére lehet pert
indítani, miközben a tartozás csak teljes egészében fizethető ki; és vannak esetek, amikor az
egész vagyonra kell pert indítani, bár a követelés a fizetés megosztását is lehetővé teszi.
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171. Az első eset egy bizonyos pénzösszeg ígérőjére vonatkozik, mivel mind a követelés,
mind a kifizetés az örökösödési részektől függ.
172. A második eset olyan munkára vonatkozik, amelynek elvégzését az örökhagyó rendelte
el. Valamennyi örökös együttesen felel, mivel a munka hatása nem osztható külön-külön.
173. Ha kikötöm, hogy sem Ön, sem az Ön örököse nem tesz semmit annak érdekében, hogy
megakadályozzon abban, hogy használjak egy útjogot, és hogy ha mégis megteszi,
meghatározott pénzösszeget fizet, és az ígéretet tevő több örököse közül az egyik
megakadályoz abban, hogy használjam az útjogot, a legjobb hatóságok véleménye szerint az
egyikük cselekedete valamennyi örököst kötelezi, mert bár csak az egyikük akadályoz meg,
mégsem vagyok részben akadályozva, hanem a többieket kártalaníthatja a részvételi kereset.
174. A követelés részlegesen is követelhető, ha az egészet ki kell fizetni, mint például, ha
olyan rabszolgára kötök ki, aki nincs külön megjelölve, mert a követelés megoszlik, de csak
teljes egészében lehet teljesíteni; különben ez különböző rabszolgák részeinek átruházásával
történhetne, amit az elhunyt nem tehetett volna meg, hogy megakadályozza, hogy
megkapjam, amit kikötöttem. Ugyanez a szabály érvényesül, ha valaki tízezer szeszterciát
vagy egy rabszolgát ígérne.
175. A teljes összegre lehet pert indítani, és egy rész megfizetése felmentést eredményez,
amikor kilakoltatás miatt eljárást indítunk; ugyanis az eladó örököseit együttesen kell
értesíteni, és mindannyiuknak meg kell védeniük az ügyet, és ha valamelyikük nem teszi ezt
meg, mindannyian felelősek lesznek, de mindegyikük csak a hagyatékból való részesedésük
arányában köteles fizetni.
176. Hasonlóképpen, ha a következő kikötést tették: "Ha a tiziánus birtok nem kerül
átruházásra, ígéritek-e, hogy száz aurei-t fizetni fogtok?", a száz aurei büntetés nem merül fel,
hacsak a teljes birtok nem kerül átruházásra, és nem előnyös a fennmaradó földrészletek
átruházása, ha az egyik fél megtagadja a részének átruházását; ahogyan a hitelező felé
fennálló tartozás egy részének kifizetése sem elegendő a zálogba adott vagyon feloldásához.
177. Ha valaki, aki egy bizonyos feltétel alapján felelőssé válik, megakadályozza a feltétel
teljesülését, mégis felelősségre vonható.
178. Ulpianus, Az ediktumról, LXXIX. könyv.
Amikor azt mondják, hogy annyi kikötés van, ahány dolog van, ez csak akkor érvényes, ha a
dolgok szerepelnek a kikötésben, de ha nincsenek felsorolva, akkor csak egy kikötés van.
179. Paulus, Az ediktumról, LXXV. könyv.
Senki sem köthet jogilag olyasmit, ami az övé, abban az esetben, ha az az övé lesz.
180. Ugyanő, Plautiusról, VI. könyv.
A főadós mulasztása a kezest is megkárosítja, de ha a kezes egy rabszolgát ajánl fel, a főadós
pedig mulaszt, és a rabszolga meghal, a kezesnek könnyítést kell nyújtani. Ha azonban a
kezes megöli a rabszolgát, a főadós mentesül, de a kikötés alapján a kezes ellen kereset
indítható.
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181. Ugyanő, Plautiusról, IX. könyv.
Ha egy bérlőnek öt évre bérbe adok egy földet, és három év elteltével a következőképpen
rendelkezem: "Ígérsz-e mindent, amit fizetni vagy tenni vagy tenni kötelességed?", akkor
ebben a kikötésben semmi más nem szerepel, mint amit abban az időben meg kell tenni; mert
a kikötésben semmi más nem szerepel, csak az, ami már esedékes. Ha azonban hozzá kellene
tenni: "Amit kötelesek lesznek fizetni vagy megtenni", akkor a kötelezettség a jövőre
vonatkozna.
182. Pomponius, Plautiusról, III. könyv.
Ha úgy rendelkezünk, hogy ha a tőketartozást nem fizetik meg, akkor a törvényes kamat
helyett minden hónapban kötbért kell fizetni, még akkor is, ha a tőketartozásra vonatkozóan
ítélet születik, a kötbér továbbra is emelkedni fog, mert biztos, hogy a tőketartozást nem
fizették meg.
183. Paulus, Plautiusról, XVII. könyv.
Ha kikötök egy rabszolgát, és az meghal, anélkül, hogy bárki is mulasztana, még ha az ígérő
meg is ölné őt, akkor is lehet jogi eljárást indítani. Ha azonban az ígérő elhanyagolja őt,
amikor beteg, felelősségre vonható-e? Ha azt vizsgáljuk, hogy ez a helyzet, ha egy rabszolga
visszaszerzése iránt indítanak pert, és a rabszolgát elhanyagolta az, akinek a birtokában van,
akkor az utóbbi felel a gondatlanság miatt; ugyanúgy, mint amikor bárki, aki megígérte, hogy
leszállítja a rabszolgát, akire a kikötés hivatkozik, vélelmezhető, hogy gondatlanul tett
valamit, és nem azért, mert valamit elmulasztott. Az utóbbi véleményt azért kell helyeselni,
mert aki fizetést ígér, az a fizetésért felel, és nem valamilyen konkrét cselekmény
elvégzéséért.
184. Ha azonban a vagyon már létezik, de nem adható át, mint például egy vallássá vagy
szentté vált földterület, vagy egy rabszolga, akit manumitáltak, vagy akár az ellenség
fogságába esett, a gondatlanságot a következőképpen határozzák meg: ha a vagyon a kikötés
idején az ígérőé volt, vagy később az övé lett, és a fent említett események bármelyike
bekövetkezett, akkor is felelősséggel tartozik. Ugyanez történik akkor is, ha ez más
közvetítésével történt, miután a rabszolgát az ígérő elidegenítette. Ha azonban a rabszolga
valaki másé volt, és valami ilyesmi más közvetítésével történt, az ígérő nem lesz felelős, mert
nem tett semmit, kivéve, ha valami ilyesmi azután történt, hogy késlekedett a fizetéssel.
Julianus elfogadja ezt a megkülönböztetést. Ha pedig egy rabszolgát, aki az ígérőhöz tartozott,
azért vettek el tőle, hogy bizonyos feltétel mellett szabad legyen, ugyanolyan helyzetben kell
őt tekinteni, mintha másnak ígérte volna a rabszolgát, mert a rabszolga megszűnt hozzá
tartozni, anélkül, hogy ő maga bármit tett volna.
185. A kérdés úgy hangzik, hogy ha nem tudván, hogy tartozik a rabszolgának, megöli őt,
felelősségre vonható-e? Julianus úgy véli, hogy ez az az eset, amikor valaki, nem tudván,
hogy egy kodicillummal kötelezték a rabszolga kiszolgáltatására, manumifikálja őt.
186. A következő helyen vizsgáljuk meg a régiek által felállított szabályt, amely szerint, ha az
adós gondatlanságot követ el, a kötelezettség továbbra is fennáll. Hogyan kell ezt érteni? És
valóban, ha az ígérő úgy cselekszik, hogy képtelenné teszi magát a fizetésre, akkor az
alkotmány könnyen érthetővé válik. Ha azonban csak késedelembe esik, kétség merülhet fel,
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hogy ha később nem késedelmeskedik, akkor a korábbi mulasztás megszűnik-e? Celsus azt
mondja, hogy aki késedelembe esett a Stichus átadásával, akinek megígérte, tisztázhatja
magát a késedelem alól azzal, hogy utólag felajánlja a rabszolgát; mivel ez egy olyan kérdés,
amely arra vonatkozik, hogy mi a helyes és méltányos, és az ilyen esetekben gyakran
elkövetnek káros hibákat, ha túlságosan a jogtudomány tekintélyére támaszkodnak. Ez a
vélemény valószínűleg helyes, és Julianus is ezt a véleményt fogadja el. Hiszen amikor a
kártérítés kérdése merül fel, és a két fél helyzete azonos, miért ne lehetne annak a helyzete,
aki a tulajdont birtokolja, előnyösebb, mint annaké, aki azt megkísérli megszerezni?
187. Most nézzük meg, hogy ez az alkotmány milyen személyekre vonatkozik. Két dolgot
kell figyelembe vennünk: először is meg kell vizsgálnunk, hogy mely személyek felelősek a
kötelezettség fennmaradásáért; másodszor pedig, hogy kinek a javára okozzák a kötelezettség
fennmaradását. A főadós minden bizonnyal fenntartja a kötelezettséget, de van-e kétség
afelől, hogy a többi adós is fenntartja azt? Pomponius véleménye szerint igen, hiszen miért
szüntetné meg a kezes a kötelezettségét a saját cselekményével? Ez a vélemény helyes, ezért a
kötelezettség mind az ő személyükben, mind az utódaikéban, valamint a tartozékaikéban, azaz
a kezeseikében is fennáll; azon oknál fogva, hogy minden körülmények között erre való
hivatkozással tették ígéretüket.
188. Nézzük meg, hogy az apai felügyelet alatt álló fiú, aki apja parancsára tett ígéretet,
meghosszabbíthatja-e az utóbbi kötelezettségét a rabszolga megölésével. Pomponius úgy véli,
hogy megteheti, mert a parancsot adó személyt bűnrészesnek értjük.
189. Ennek a rendeletnek az a következménye, hogy a rabszolga továbbra is követelhető, de
úgy ítélték meg, hogy felmentés adható, vagy a kötelezettség fejében kezességet lehet
elfogadni. Kétségek merülnek fel azzal kapcsolatban, hogy ez a kötelezettség megújítható-e,
azon oknál fogva, hogy nem lehet kikötni egy nem létező rabszolgáért vagy egy nem esedékes
pénzért. Úgy gondolom, hogy a megújítás megtörténhet, ha a felek megállapodnak benne; ez
Julianus véleménye is.
190. Ugyanő, Plautiusról, XVIII. könyv.
Ha a következőképpen rendelkezem: "Megígéri, hogy nem tesz semmit annak érdekében,
hogy engem vagy az örökösömet megakadályozza a szüret eltávolításában?", akkor a kereset
az örökösömre is kiterjed.
191. Ugyanő, Vitelliusról, III. könyv.
Ha a következőképpen rendelkezem: "Megígéri, hogy nem tesz semmit annak érdekében,
hogy megakadályozza, hogy elvegyek egyet a rabszolgák közül, akik az önöké?". Jogom lesz
választani.
192. Marcellus, Digest, III. könyv.
Egy férfi azt kérte, hogy szállítsanak neki búzát. Ez ténykérdés, nem pedig jogi kérdés. Ha
tehát egy bizonyos fajta búza volt a fejében, azaz egy bizonyos minőségű vagy mennyiségű
búza, akkor ezt úgy kell tekinteni, mintha ezt kikötötte volna. Ellenkező esetben, ha a búza
fajtáját és mennyiségét akarta megjelölni, de nem így tett, úgy kell tekinteni, hogy nem
állapodott meg semmiről, és ezért a másik fél nem köteles egyetlen mérték búzát sem
szállítani.
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193. Ugyanaz, Digest, V. könyv.
Ha valaki egy ház építéséről rendelkezik, csak akkor szerez kötelezettséget, ha nyilvánvaló,
hogy a házat milyen helyen kívánta felépíteni, és ha érdeke, hogy ott épüljön fel.
194. Ugyanez, Digest, XII. könyv.
Ha valaki egy kikötés értelmében tartozik nekem egy rabszolgával, és az meglepi őt
bűncselekmény elkövetése közben, és büntetlenül megöli, nem lehet ellene praetoriánus pert
indítani.
195. Celsus, Digest, XXVI. könyv.
Ha a következőképpen rendelkezem: "Megjelenik a bíróságon? És ha nem teszed meg,
leszállítasz egy kentaurt?", akkor a kikötés ugyanolyan lesz, mintha csak megígértem volna,
hogy megjelenek a bíróságon.
196. Jogilag a következőket tudom önnel kikötni: "Megígéri, hogy Titius nevében fizetni
fog?" Mert ez nem hasonlít ahhoz a kikötéshez, hogy "Titius ad valamit", hanem ez alapján
perelhetek, ha érdekeltségem van; és ezért ha Titius fizetőképes, e kikötés alapján semmit sem
követelhetek, mert milyen érdekem van abban, hogy rávegyelek valamire, míg ha nem teszed
meg, ugyanolyan biztos vagyok a pénzemben?
197. "Megígéred, hogy fizetsz nekem tíz aurei-t, ha feleségül veszlek?" Úgy vélem, hogy
ebben az esetben a megfelelő okok bemutatása után a kereset elutasítható; mindazonáltal nem
ritkán van alapja az ilyen jellegű kikötésnek. Ugyanez a szabály vonatkozik arra az esetre is,
ha a férj ilyen módon állapodik meg a feleségével, amikor nincs szó hozományról.
198. Marcellus, Digest, XX. könyv.
Úgy vélem, hogy a hozzám tartozó tulajdont feltételhez lehet kötni, ahogyan egy földterületre
vonatkozó útjogot is kiköthetek, bár a földterület akkor nem feltétlenül az enyém. Ha azonban
nem ez a helyzet, és feltételesen kikötöm, hogy a föld másé, és a föld később egy jövedelmező
jogcímen az enyém lesz, akkor a kikötés azonnal érvénytelenül érvénytelenül hat. Ha a föld
tulajdonosa feltételes útjogot köt ki, a kikötés érvénytelenül érvényét veszti, amint a földet
elidegenítik; és ez minden bizonnyal így van azon hatóságok véleménye szerint is, akik
szerint a jogszerűen megkötött kötelezettségek megszűnnek, ha a feltételek, amelyek mellett
fennállnak, olyanná válnak, hogy azok alapján nem jöhettek volna létre.
199. Felmerül a kérdés, hogy mikor lehet a következő kikötés alapján pert indítani: "Ígérik-e,
hogy az ilyen és ilyen házat kitámasztják?" Nem szükséges megvárni, amíg a ház összedől,
mert a kikötőnek inkább az az érdeke, hogy a házat alátámasszák, mint az, hogy ne tegyék; a
per mégsem indítható meg rendesen, ha nem telt el elegendő idő ahhoz, hogy az a személy,
aki ezt szándékozik megtenni, alátámassza a házat.
200. Celsus, Digest, XXXVIII. könyv.
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Amit egy kötelezettség kötelezővé tételéhez szükséges, azt úgy értelmezzük, hogy kihagyják,
ha az nincs egyértelműen szavakkal kifejezve; és szinte mindig az ígérő javára értelmezzük,
mert a kikötő szabadon adhatott tágabb értelmet a feltételeknek; másrészt azonban az ígérőt
nem szabad meghallgatni, ha az ő érdekében áll, hogy a megállapodást úgy tekintsék, hogy az
bizonyos hajókra vagy bizonyos rabszolgákra vonatkozik.
201. Ha a következőképpen rendelkezem: "Megígéri, hogy fizet, ha két éven belül nem jut fel
a Kapitóliumba?". A két év lejárta előtt jogszerűen nem indíthatok pert; mert bár ezek a
szavak kétértelműek, mégis úgy értelmezik őket, hogy ezt jelentik: "Ha teljesen igaz, hogy
nem jutott fel a Capitoliumra".
202. Modestinus, Szabályok, VIII. könyv.
Az olyan feltétel, amely a múltra és a jelenre is vonatkozik, vagy azonnal megszünteti a
kötelezettséget, vagy semmilyen körülmények között nem halasztja el annak teljesítését.
203. Ugyanő, A receptekről, IV. könyv.
A serdülőkorba lépett személyek kurátoruk nélkül is kötelezhetik magukat egy kikötés
alapján.
204. Ugyanaz, Vélemények, V. könyv.
Az eladók biztosítékot nyújtottak a kilakoltatás ellen a vevőnek az érdekeltségének mértékéig,
és külön ígéretet tettek arra is, hogy vállalják a felelősséget minden olyan költségért, amely a
vevőt, aki a kikötés kötelezettje volt, terheli, ha az ügy bíróság elé kerül. A vevő halála után
az egyik eladó pert indított, azt állítva, hogy a vételár neki jár; a vevő örökösei pedig, akik
bizonyították, hogy a vételárat kifizették, a kikötés értelmében követelték, hogy térítsék meg
nekik az ügy megvédésével kapcsolatban felmerült költségeket. Modestinus úgy vélekedett,
hogy ha az eladók megígérték, hogy megfizetik a tulajdonjog megállapítása érdekében indított
per során felmerült költségeket, ezeket a költségeket semmiképpen sem lehet a kikötés alapján
behajtani, ha az egyik eladó a már megfizetett ár visszaszerzése érdekében perel.
205. Ugyanez, Pandekták, V. könyv.
A szabad ember nem lehet a kikötés tárgya, mert nem lehet követelni a kiszolgáltatását, és
nem lehet megfizetni a becsült értékét, éppúgy, mintha valaki egy halott rabszolgára vagy az
ellenség kezén lévő földre kötne kikötést.
206. Javolenus, Cassiusról, XI. könyv.
Ha egy rabszolga beleegyezett, hogy egy pénzösszeget fizet a szabadságáért, és e célból
kezességet vállalt, még akkor is, ha más személy manumitálja, a kezes mégis jogilag
kötelezett, azon oknál fogva, hogy a vizsgálat nem annak megállapítására irányult, hogy ki
manumitálta, hanem pusztán arra, hogy megtudja, manumitálták-e őt.
207. Ugyanaz, Episztolák, II. könyv.
Megállapítottam, hogy vagy Damast, vagy Erószt kell nekem adni. Amikor nekem adtad
Damast, én nem fogadtam el őt. Damas meghalt. Úgy gondolja, hogy a kikötés alapján

2352
jogosult vagyok a keresetre? A válasz az volt, hogy Massurius Sabinus véleménye szerint úgy
gondolom, hogy a kikötés alapján nem indíthatsz pert; mert ő nagyon helyesen úgy ítélte meg,
hogy ha az adós nem késik a tartozás megfizetésével, akkor azonnal mentesül a felelősség
alól.
208. Ugyanaz, Episztolák, VI. könyv.
Ha valaki több, azonos nevet viselő földrészlet egyikére köt szerződést, és az említett
földrészletnek nincs meghatározott megnevezése, akkor valami bizonytalan dologra köt
szerződést, vagyis arra a földrészletre köt szerződést, amelyet az ígérő esetleg neki ad. Az
ígérő akarata azonban mindaddig függőben van, amíg az ígértet nem teljesítik.
209. Ugyanez, Episztolák, VIII. könyv.
Azt kérdezem, hogy Ön szerint a következő kikötés tisztességtelen-e vagy sem. Egy
természetes apa örökösévé nevezte ki fiát, akit Titius azzal a feltétellel fogadott örökbe, hogy
felmenti az apai felügyelet alól. Örökbefogadó apja nem volt hajlandó felszabadítani őt,
hacsak nem hajlandó kikötni, hogy egy harmadik személy egy pénzösszeg megfizetését kéri a
felszabadítás fejében. A fiú a felszabadítás után belépett a birtokra, majd az apa a fent említett
megállapodás értelmében követelte a pénzt. A válasz az volt, hogy nem hiszem, hogy e
kikötés alapja tisztességtelen, mivel különben nem emancipálta volna a fiát. A kikötés
feltételei sem tekinthetők igazságtalannak, ha az örökbefogadó apa valamilyen előnyhöz
kívánt jutni, amely miatt fia emancipációja után jobban megbecsülné őt.
210. Ugyanaz, Episztolák, X. könyv.
A következőképpen állapodtam meg Titiusszal: "Ha egy nő feleségül vesz engem, ígéred-e,
hogy tíz aurei-t adsz nekem hozományként?". Felmerült a kérdés, hogy érvényes-e egy ilyen
kikötés. A válasz az volt, hogy ha a hozományt nekem ígérik, a következőképpen kikötve:
"Megígéred-e, hogy tíz aurei-t adsz nekem hozományként, függetlenül attól, hogy milyen nőt
veszek feleségül?", akkor nincs ok arra, hogy a pénz ne legyen esedékes, ha a feltételt
teljesítették. Ha ugyanis egy feltétel, amely valamely bizonytalan személy cselekedetétől
függ, kötelezettséget teremthet, mint például: "Megígéred-e, hogy fizetsz tíz aurei-t, ha valaki
felemelkedik a kapitóliumba?", vagy: "Ha valaki tíz aurei-t követel tőlem, megígéred-e, hogy
ugyanannyit fizetsz?", nincs ok arra, hogy miért ne lehetne ugyanazt a választ adni, mint
abban az esetben, amikor hozományt ígértek.
211. Nem érvényes az olyan ígéret, amely az ígéretet tevő személy akaratától függ. 109.
Pomponius, Quintus Muciusról, III. könyv.
Ha a következőképpen rendelkezem: "Tíz vagy tizenöt aurei-t fizetsz nekem?", akkor tíz aurei
jár. Ha pedig a következőképpen rendelkezem: "Egy vagy két év múlva fizetsz?", a pénz két
év múlva lesz esedékes; mert a kikötésekben a legkisebb pénzösszeget és a leghosszabb
időtartamot tekintik a kötelezettségbe beillesztettnek.
212. Ugyanő, Quintus Muciusról, IV. könyv.
Ha tíz aurei-t állapítok meg magamnak és Titiusnak, amikor nem vagyok az irányítása alatt,
akkor nem tíz aurei jár nekem, hanem csak öt, mert a másik felét levonják; mert ha
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helytelenül állapodtam meg egy idegen javára, akkor az én részemet nem növelik meg
ennyivel.
213. Ha a következőképpen állapodom meg önnel: "Megígéri, hogy nekem ad minden női
ruhát, ami a tulajdonát képezi?", akkor inkább a kikötő, mint az ígérő szándékát kell
figyelembe venni, és arra kell figyelni, hogy mi volt a létező, és nem arra, hogy az ígérőnek
mi járt a fejében abban az időpontban. Ezért, ha az ígérőnek szokása volt női ruhát viselni,
akkor is jár.
214. Ugyanő, Quintus Muciusról, V. könyv.
Ha kikötöm, hogy nem teszel semmit annak érdekében, hogy megakadályozz egy bizonyos
ház használatában, és te nem engem akadályozol meg, hanem a feleségemet akadályozod meg
ebben; vagy másrészt, ha a feleségem teszi meg a kikötést, és te megakadályozol abban, hogy
én használjam a házat, akkor a kikötés hatályossá válik-e? Ezeket a szavakat a legtágabb
értelmükben kell érteni; mert még akkor is, ha kikötöm, hogy nem teszel semmit annak
érdekében, hogy megakadályozz engem abban, hogy használjak bármilyen útjogot, és te nem
akadályozol meg ebben, de akadályozol egy másikat, aki az én nevemben lép be, akkor azt
kell mondani, hogy a kikötés hatályossá válik.
215. Ugyanő, Quintus Muciusról, XV. könyv.
Ha valaki a "Stichus vagy Pamphilus, amelyiket csak akarja" kikötést teszi, akkor bármelyiket
követelheti, amelyet kiválaszt, és csak ő lesz benne a kötelezettségben. Ha azonban azt
kérdezik, hogy meggondolhatja-e magát, és követelheti-e a másikat, akkor meg kell vizsgálni
a kikötés feltételeit, hogy kiderüljön, hogy annak feltételei a következőképpen vannak-e
megfogalmazva: "Azt, akit én választottam volna", vagy "Azt, akit választhatok". Ha az elsőt
használták, akkor a kikötést tevő nem gondolhatja meg magát, miután egyszer már döntött ;
ha azonban a szavak vitára adnak lehetőséget, és így szólnak: "Akit választhatok", akkor
szabadon meggondolhatja magát, amíg végleges döntését meg nem hozta.
216. Ha valaki a következőképpen rendelkezik: "Adsz nekem száz aureiért biztosítékot?", és
ennyiért kezességet ad; Proculus azt mondja, hogy a biztosítékra vonatkozó megállapodásnál
mindig a kikötő érdekét kell figyelembe venni, mivel ez néha a teljes megbízó összegére
terjed ki, mint például akkor, ha az ígérő nem fizetőképes, és néha kevesebbre, ha az adós
csak részben fizetőképes; és megint csak semmire sem terjed ki, ha az adós olyan gazdag,
hogy nem áll érdekünkben tőle biztosítékot követelni; de a személyek fizetőképességének
megítélésénél inkább a feddhetetlenségüket kell figyelembe venni, mint a vagyonuk értékét.
217. Proculus, Episztolák, II. könyv.
Amikor magam számára a következőket határozom meg: "Proculus, ha a munkát nem
fejezzük be, ahogyan azt kívánom, június kalendájáig, ígéred-e, hogy ilyen és ilyen összeget
fizetsz büntetésül?", és én meghosszabbítom az időt; úgy gondolod, hogy azt lehet mondani,
hogy a munkát nem fejeztük be, ahogyan azt kívántam, június kalendájáig, amikor én magam
önként adtam több időt a befejezésre? Proculus azt válaszolta, hogy nem ok nélkül kell
különbséget tenni, hogy az ígérő mulasztást követett-e el azzal, hogy nem fejezte be a munkát
június kalendája előtt, ahogyan az a kikötésben szerepelt; vagy pedig, mivel a munkát nem
lehetett befejezni ezen időpont előtt, a kikötő meghosszabbította a határidőt augusztus
kalendájáig. Ha ugyanis a szerződéskötő meghosszabbította a határidőt, amikor a munkát nem
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lehetett június kalendája előtt befejezni, úgy gondolom, hogy a kötbér megilletné; mert nem
számít, hogy június kalendája előtt eltelt-e egy bizonyos idő, amely alatt a szerződéskötő nem
kívánta, hogy a munkát ezen időpont előtt befejezzék, vagyis nem várta el, hogy valami
olyasmit végezzenek el, amit nem lehetett elvégezni. Vagy, ha ez a vélemény helytelen, még
ha a kikötő június kalendája előtt meghal is, a büntetés nem merül fel; mivel halottként nem
tudta kifejezni kívánságát, és halála után még maradt volna némi idő a munka befejezésére.
És majdnem hajlamos vagyok azt hinni, hogy a büntetés akkor is felmerülne, ha június
kalendája előtt nem maradna elég idő a munka befejezéséhez.
218. Ha valaki elad valamit, és megígéri, hogy kezességet vállal a vevőnek, és garantálja,
hogy az eladott ingatlan tehermentes lesz, és a vevő azt kívánja, hogy az ingatlan minden
zálogtól mentes legyen, és az, aki megígérte, hogy a kikötés szerint az lesz, késedelembe esik;
kérdezem, mi a törvény? Proculus azt válaszolta, hogy az eladó a felperes érdekeltségének
mértékéig felel, a bíróság által megállapított kártérítés összegének megfelelően.
219. Ulpianus, Sabinusról, XVII. könyv.
Ha egy meghatározott földrészlet átruházását egy bizonyos napra kikötöm, és az ígérő felelős
azért, hogy az átruházás nem történt meg azon a napon, akkor kártérítést követelhetek a
késedelem elmaradásához fűződő érdekem összegének erejéig.
220. Papinianus, Kérdések, II. könyv.
A következőképpen rendelkeztem: "Megígéred-e, hogy megjelensz egy bizonyos helyen, és
ha nem teszed meg, fizetsz-e ötven aurei-t?". Ha a kikötésből tévedésből kimaradt az időpont,
amikor abban állapodtak meg, hogy egy bizonyos napon kell megjelenned, akkor a kikötés
tökéletlen. Ez éppen olyan, mintha valami olyasmit, amit meg lehet mérni, megszámolni vagy
megmérni, kikötöttek volna, anélkül, hogy hozzáadták volna a súlyt, a mennyiséget vagy a
mértéket; vagy ha egy házat akartak építeni, de a helyet nem említették; vagy ha egy
földterületet adtak volna át, anélkül, hogy megadták volna a leírását. Ha azonban kezdettől
fogva úgy értették, hogy Ön bármelyik napon megjelenhet, és ha ezt nem teszi meg, akkor
egy meghatározott pénzösszeget kell fizetnie, akkor ez a kikötés ugyanúgy érvényes, mint
bármely más, feltételhez kötött kikötés, és csak akkor válik hatályossá, ha megállapítást nyer,
hogy az, aki az ígéretet tette, nem tud megjelenni.
221. Ha azonban a következőképpen rendelkeznék: "Ígéred-e, hogy száz aurei-t fizetsz, ha
nem mész fel a Capitoliumra, vagy nem mész Alexandriába?", a kikötés nem lép azonnal
életbe, még ha fel is tudsz menni a Capitoliumra, vagy Alexandriába; hanem csak akkor, ha
bizonyossá válik, hogy sem a Capitoliumra nem tudsz felmenni, sem Alexandriába nem tudsz
elmenni.
222. Ismétlem, ha valaki a következőképpen rendelkezik: "Ígérsz-e száz aurei fizetését, ha
nem szállítod ki Pamphilust?". Pegazus azt mondja, hogy a kikötés nem lép hatályba, amíg
Pamphilus kiszolgáltatása lehetetlenné nem válik. Sabinus azonban úgy véli, hogy a szerződő
felek szándéka szerint a kereset indítható azután, hogy a rabszolgát le lehetett volna szállítani;
de a kikötés alapján nem lehet eljárást indítani, amíg az ígérő nem hibás abban, hogy nem
szállították le. Ezt a véleményét a tartásra hagyott hagyaték példájával támasztja alá. Mucius
ugyanis kijelentette, hogy ha az örökös képes volt a tartást biztosítani, de nem tette meg,
azonnal felelőssé válik a hagyatékozott pénzért. Ezt a szabályt a hasznossága miatt, valamint
az elhunyt kívánsága és maga a dolog természete miatt fogadták el. Ezért elfogadható Sabinus
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véleménye, ha a kikötés nem egy feltétellel kezdődik, például: "Ígéred-e, hogy ilyen és ilyen
összeget fizetsz, ha nem adod át Pamphilust?". De mi van akkor, ha a kikötés a
következőképpen hangzik: "Ígéritek-e, hogy átadjátok Pamphilust, és ha nem teszitek,
ígéritek-e, hogy ilyen és ilyen összeget fizetitek?". Ez kétségtelenül igaz lenne, ha
bebizonyosodna, hogy a szándék az volt, hogy ha a rabszolgát nem adják át, akkor a rabszolga
és a pénz is esedékes lesz. Ha azonban azt ígérték, hogy csak a pénz lesz esedékes, ha a
rabszolgát nem adják át, ugyanez a vélemény fenntartható; mivel megállapítható, hogy a felek
szándéka az volt, hogy a rabszolgát átadják, vagy a pénzt fizessék ki.
223. Ugyanaz, Kérdések, IV. könyv.
Ha, miután tíz aurei-t kértél Titiustól, Maeviusszal megállapodsz mindarról, amit nem tudsz
Titiustól megszerezni, akkor kétségtelen, hogy Maevius kötelezhető a teljes összeg
kifizetésére. Ha azonban Ön pert indít Titius ellen a tíz aureiért, a Maevius nem mentesül a
felelősség alól, amíg Titius nem fizeti ki az ítéletet. Paulus azt mondja, hogy Maevius és
Titius nem ugyanazzal a kötelezettséggel tartoznak, hanem Maevius azzal a feltétellel felel,
hogy te nem tudod behajtani az összeget Titiuson. Ezért, miután Titiust beperelték, Maevius
nem mentesül a felelősség alól, mert bizonytalan, hogy tartozik-e a pénzzel vagy sem; és ha
Titius fizetne, Maevius nem mentesül, mivel nem volt felelős; mert a feltétel, amelytől a
kikötés függött, meghiúsult; és Maevius nem perelhető szabályosan, amíg a kikötés feltétele
fennáll, mert jogilag semmit sem lehet tőle követelni, amíg Titius nem merült ki.
224. Ugyanaz, Kérdések, XII. könyv.
Ha, miután kikötöttem, hogy száz rabszolgát választok magamnak és az örökösömnek, két
örököst hagyok hátra, mielőtt választanék, a kikötött összeget elosztják a számukkal. Más lesz
azonban a helyzet, ha az örökös a rabszolgák kiválasztása után lép az örökös helyébe.
225. Ugyanaz, Kérdések, XXVII. könyv.
Egy szabad ember, aki rabszolgaként jóhiszeműen szolgál engem, ígéretet tesz nekem, mint
kikötőnek; és ez a kikötés szinte minden tekintetben érvényes, még akkor is, ha olyasmit ígér
nekem, ami a saját tulajdonom. Mert mi mást is mondhatnánk, hogy a szabad ember nem
felelős? És mégis, ha ugyanannak a személynek mint stipulánsnak ígérek, hasonló
körülmények között, akkor is felelős leszek. Mert hogyan lesz jogosult ellenem olyan
keresetre, amelyet az én javamra szerzett volna, ha egy harmadik személlyel stipulált volna?
Ezért ebben a tekintetben egy rabszolgához kell őt hasonlítani, akin valaki haszonélvezeti
jogot élvez, vagy egy másik rabszolgájához, aki jóhiszeműen szolgál. Ha azonban egy
rabszolga ígéretet tesz a haszonélvezőnek, vagy másnak a rabszolgája, aki jóhiszeműen
szolgál egy jóhiszemű vevőnek, olyan vagyonra hivatkozva, amely bármelyikük tulajdonát
képezi, a De peculia keresetnek nem adnak helyt az úr ellen; mert az ilyen esetekben az ilyen
személyek uraknak tekintendők.
226. "Megígéri, hogy ma tíz aurei-t fizet?" Azt mondtam, hogy a pénzt még ezen a napon
lehet követelni, és hogy a követelő nem tekinthető úgy, hogy túl korán lépett volna, még
akkor sem, ha a kikötés napja még nem járt le, ami más körülmények között a törvény szerint
járna el. Mert amit nem kellene egy bizonyos időn belül követelni, azt nem lehet azon az időn
belül kifizetni; és az említett esetben a napot nem a kereset elhalasztása céljából kell
beiktatottnak tekinteni, hanem azért, hogy megmutassa, hogy azt azonnal meg lehet kezdeni.
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227. "Megígéred, hogy tíz aurei-t fizetsz nekem, vagy Titiusnak, bármelyiket is választom?"
Ami a nekem való fizetést illeti, a. kikötés biztos, de a neki való fizetést illetően bizonytalan.
Mert tegyük fel, hogy az én érdekemben áll, hogy a fizetést inkább Titiusnak fizessék, mint
nekem, mivel büntetést ígértem, ha nem Titiusnak fizetnek?
228. Ugyanaz, Kérdések, XXXVI. könyv.
A csalás megelőzésére vonatkozó, a kikötés végén elhelyezett záradék nem vonatkozik a
megállapodás azon részeire, amelyekre vonatkozóan kifejezetten rendelkezik.
229. Ugyanaz, Kérdések, XXXVII. könyv.
Ha a következőképpen rendelkezem: "Ígéred-e, hogy kifizeted ezt a száz aurei összeget?", bár
a "Feltéve, hogy van száz aurei" kikötés érthető, ez a kiegészítés nem állít feltételhez, mert ha
nincs száz aurei, a kikötés érvénytelen; és úgy döntöttek, hogy egy olyan kikötés, amely nem
a jövőre, hanem a jelenre vonatkozik, nem feltételes, még akkor sem, ha a szerződő felek nem
tudnak a dolog igazságáról.
230. Ugyanő, Vélemények, XI. könyv.
Amennyiben a kikötés mindkét fél egyetért abban, hogy az ügylet során nem történt vagy nem
fog történni csalás, a kikötés megfelelőbb kifejezése érdekében bizonytalan összegű per
indítható.
231. Egy nő, aki egy házban élt egy férfival azzal a szándékkal, hogy feleségül megy hozzá,
kétszáz aurei megfizetésére kötelezte a férfit, ha a házasság fennállása alatt a férfi ismét
ágyast tart. Véleményem szerint nem volt okom arra, hogy a nő ne kaphassa vissza a pénzt a
kikötés alapján, ha a feltétel teljesül, mivel a megállapodás összhangban volt a jó
erkölcsökkel.
232. Egy ember, akit egy szigetre száműztek, ígéretet tett, és a kikötés a következőképpen
hangzott: "Ígéri, hogy fizet, ha meghal?" A kikötés csak akkor lép hatályba, ha az ígérő
meghal.
233. A csalásra vonatkozó kikötés annak az örökösét, aki az ígéretet teszi, pusztán az utóbbi
cselekménye által kötelezi; ugyanúgy, mint más szerződések esetében, például a megbízási és
letéti szerződések esetében.
234. Scaevola, Digest, XXVIII. könyv.
Egy férfi, aki Rómában vett kölcsön pénzt, amelyet három hónapon belül egy távoli
tartományban kellett volna kifizetnie, megígérte a hitelezőnek, hogy ott fogja kifizetni;
néhány nappal később pedig tanúk jelenlétében közölte hitelezőjével, hogy kész Rómában
kifizetni a pénzt, ha levonják belőle azt az összeget, amelyet kamatra fizetett neki. Felmerült a
kérdés, hogy miután a teljes összeget, amelyre a kikötés szerint köteles volt, felajánlotta,
követelhetik-e tőle, amikor az esedékessé válik, azon a helyen, ahol azt ígérte, hogy kifizeti. A
válasz az volt, hogy az esedékesség napján és azon a helyen követelheti, ahol azt a
megállapodás szerint ki kell fizetni.
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235. Kallimachus pénzt kért kölcsön Stichustól, Seius rabszolgájától Szíria tartományban,
hogy a tengeri kereskedelemben Berytus városától Brindisiig felhasználhassa. A kölcsön az
utazáshoz szükséges kétszáz napra szólt, biztosítékául a Berytusban vásárolt, Brindisibe
szállítandó árut zálogba adták és elzálogosították, valamint azt is, amit Brindisiben vásároltak,
és Berytusba szállítottak; és a felek megállapodtak abban, hogy amikor Kallimachus
Brindisibe érkezik, a következő szeptember idusa előtt tengeri úton indul el onnan a többi
áruval együtt, amelyet megvásárolt és a hajó fedélzetén elhelyezett; vagy ha a fent említett
időpont előtt nem vásárolja meg az árut, vagy nem hagyja el az említett várost, hogy azonnal
visszafizeti az egész összeget, mintha az utazás befejeződött volna; és hogy a pénzt
követelőknek megfizeti mindazokat a költségeket, amelyek a pénz Rómába szállításával
kapcsolatban felmerültek; és Callimachus megígérte Stichusnak, Lucius Titius
rabszolgájának, mint kikötőnek, hogy mindezt hűségesen megfizeti és teljesíti. És amikor a megállapodásnak megfelelően, a fent említett napok előtt az árut a hajóra tették, Kallimachus
Erosszal, Stichus rabszolgatársával együtt hajóra szállt azzal a szándékkal, hogy visszatérjen
Szíria tartományába; és miután a hajó elveszett, és Kallimachus, a megállapodás szerint, az
árut a Berytust elhagyó hajóra tette, amikor a Rómába vinni kívánt pénzt vissza kellett volna
fizetnie, felmerült a kérdés, hogy hasznot húzhat-e a vele lévő Erósz beleegyezéséből, akinek
ura a pénzzel kapcsolatban a kifizetésre megbeszélt nap után sem engedélyezte, sem
utasította, hogy a pénzzel kapcsolatban mást tegyen, mint hogy amint azt megkapta, Rómába
vigye; és hogy Callimachus továbbra is felelős-e a pénz Stichus urának való átadására
vonatkozó kikötés alapján indított perben. A válasz az volt, hogy a megállapított tények
alapján felelősséggel tartozik. Azt is kérdeztem, hogy mivel Kallimachus a fent említett nap
után az említett rabszolga, Eros beleegyezésével elhajózott, vajon az utóbbi megfoszthatja-e
urát a keresetjogtól, miután azt egyszer már megszerezte. A válasz az volt, hogy ezt nem
teheti meg, de lenne alapja a kivételnek, ha a rabszolga belátására lett volna bízva, hogy a
pénzt bármikor és bárhol fizesse ki, amit csak akar.
236. Flavius Hermes a rabszolga Stichust adományozta, hogy szabadon engedjék, és a
következő kikötést tette vele kapcsolatban: "Ha az említett rabszolga, Stichus, akit a mai
napon adományként átadtam neked, hogy manumifikáld, nem manumifikálod, és nem
engeded szabadon megfelelő formában általad és örökösöd által (feltéve, hogy ezt nem
akadályozza meg valamilyen csalás részemről), Flavius Hermes ötven aurei büntetésként való
megfizetését írta elő, és Claudius megígérte, hogy ezt az összeget kifizeti." Megkérdeztem,
hogy Flavius Hermes indíthat-e pert Claudius ellen Stichus szabadságáért. A válasz az volt,
hogy a közölt tényekben semmi sem akadályozza meg ebben. Azt is megkérdeztem, hogy ha
Flavius Hermes örököse be akarja hajtani a büntetést Claudius örökösétől, akkor az utóbbi
adhatja-e Stichusnak a szabadságát, hogy mentesüljön a büntetés alól. A válasz az volt, hogy
megtehetné. Azt is megkérdezem, hogy ha Flavius Hermes örököse a fent említett okból nem
kívánna pert indítani Claudius örököse ellen, vajon a szabadságot, amelyre Stichus a Hermes
és Claudius között létrejött megállapodás szerint jogosult volt, amint azt a fent említett
kikötés bizonyítja, Claudius örökösének mégis meg kellene-e adnia. A válasz az volt, hogy
meg kell tenni.
237. Egyes örökösök, miután felosztották egy birtok földjeit, egy traktust közös tulajdonban
hagytak, azzal a feltétellel, hogy ha valaki el akarja idegeníteni a rá eső részt, akkor azt vagy a
társörökösöknek, vagy az utóbbiak utódjának kell eladnia százhuszonöt aurei összegért. A
felek kölcsönösen kikötötték, hogy amennyiben bármelyikük megszegi ezt a szerződést, száz
aurei büntetésként fizetendő. Miután egy asszony, aki az egyik társörökös volt, tanúk
jelenlétében többször értesítette a társörökös gyermekeinek gyámjait, és kérte őket, hogy a
megállapodásnak megfelelően vagy vegyék meg vagy adják el az említett földterületet, és a
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gyámok nem tettek semmit, kérdezem, hogy ha az asszony eladná a földet egy idegennek,
akkor a száz aurei büntetést be lehet-e szedni tőle. A válasz az volt, hogy az említett
tényeknek megfelelően a nő ilyen körülmények között rosszhiszeműségre hivatkozva kivételt
tehet.
238. Agerius, az apai felügyelet alatt álló fiú, megígérte Publius Maevius rabszolgájának,
mint stipulánsnak, hogy kifizeti neki mindazt, amiről úgy döntenek, hogy apja tartozik
Publius Maeviusnak. Felmerült a kérdés, hogy mennyivel tartozik, mivel apja meghalt,
mielőtt az összeg megállapításra került volna; és ha az örököse vagy más jogutódja ellen pert
indítanak, és a tartozással kapcsolatban ítélet születik, vajon Agerius felel-e érte. A válasz az
volt, hogy ha a feltétel nem teljesül, a kikötés nem lép hatályba.
239. Seia, egy egyedülálló gyám örököse, miután egyezség alapján egyezséget kötött egy női
gyámolt örökösével, kifizette a tartozás nagyobbik részét, és biztosítékot adott a maradékért;
az említett örökös azonban azonnal megtagadta a megállapodás betartását, gyámsági pert
indított, és miután ügyét elvesztette, fellebbezett az illetékes bíróhoz, majd tőle a császárhoz;
és e fellebbezésről úgy döntöttek, hogy nem kellő indokok alapján tették meg. Mivel a
gyámolt örököse késedelmesen kapta meg a megállapodásban említett pénzt a gyámolt
örökösétől, mivel azt soha nem is követelte, felmerült a kérdés, hogy vajon jár-e most a kamat
a gyámolt örökösétől. A válasz az volt, hogy amennyiben Seia nem volt késedelmes a
kikötésben előírt pénz átadásával, a kamat jogilag nem jár.
240. Két testvér megosztott egymás között egy birtokot, és kölcsönösen kötelezték magukat,
hogy nem tesznek semmit a megosztás ellen, és ha valamelyikük megszegi a megállapodást,
akkor büntetést fizet a másiknak. Egyikük halála után a túlélő pert indított a hagyatékért az
örökösei ellen, azt állítva, hogy az apja által hagyatékba helyezett vagyonkezelői szerződés
értelmében az őt illeti meg; és ítéletet hoztak ellene azon az alapon, hogy az ügyre
vonatkozóan kompromisszumot kötött. Felmerült a kérdés, hogy a büntetés felmerült-e. A
válasz az volt, hogy a megállapított tényeknek megfelelően a büntetés esedékes.

(3. rész. A szóbeli kötelezettségekről)
241. Papinianus, Definitions, I. könyv.
A már elkövetett vagy elkövetendő bűncselekményre vonatkozó kikötés kezdettől fogva
semmis.
242. Ugyanaz, Definíciók, II. könyv.
"Megígéri, hogy két éven belül épít egy házat ilyen és ilyen helyen?" A kikötés nem válik
hatályossá a két év letelte előtt, még akkor sem, ha az ígéretet tevő személynek nem kellene
megépítenie, és nem marad elegendő idő, hogy a ház elkészülhessen; mert a kikötés
rendelkezéseit, amelyeknek az idejét kezdetben rögzítették, nem lehet megváltoztatni
olyasmivel, ami utólag bekövetkezhet, és ezt azért vették bele a szerződésbe, hogy valakit a
bíróság előtt való megjelenésre kényszerítsenek; vagyis a kikötés nem válik hatályossá az
előírt időpont előtt, még akkor sem, ha bizonyos, hogy nem marad elegendő idő a szerződés
teljesítéséhez.
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243. Paulus, Kérdések, II. könyv.
Amikor a következőképpen rendelkezünk: "Bármit is kell adnod, fizetned vagy tenned", az
ilyen rendelkezés nem tartalmaz többet, mint ami a jelen pillanatban esedékes, mert semmi
másról nem rendelkezik.
244. Ugyanaz, kérdések, III. könyv.
Ahol a következőképpen rendelkezem: "Ha Titius konzul lesz, ígéritek-e, hogy attól a naptól
kezdve minden évben tíz aurei-t fogtok fizetni?". Ha a feltétel három év múlva teljesül,
harminc aurei követelhető.
245. Titius megállapodott Maeviusszal egy földterületről, annak haszonélvezetének
fenntartásával, valamint ugyanezen földterület haszonélvezetéről. Két kikötésről van szó, és a
haszonélvezeti jogban, amelyet valaki önmagában ígér, kevesebb van, mint abban, amely a
tulajdonjogot kíséri. Végül, ha az ígérő a haszonélvezeti jogot adja, és a kikötő azt a használat
elmulasztása miatt elveszíti, és azután a földet a haszonélvezeti jog fenntartásával adja át,
mentesül a felelősség alól. Ugyanez azonban nem történik meg abban az esetben, ha valaki a
földet fenntartás nélkül ígéri, és a haszonélvezeti jogot átruházza, majd a haszonélvezeti jogot
elveszítve, a föld tulajdonjogát anélkül ruházza át; mert az első esetben a haszonélvezet
átruházásával mentesül, a második esetben azonban a kötelezettség egyetlen része alól sem
mentesül, hacsak a földet a hozzá kapcsolódó összes joggal együtt nem ruházza át a kikötőre.
246. "Én, Chrysogonus, Flavius Candidus rabszolgája és megbízottja, írásban kijelentettem
uram jelenlétében, aki szintén aláírta és lepecsételte ezt az okiratot, hogy miután ezer dénárt
kaptam kölcsön Julius Zosától, a távollévő Julius Quintillianus megbízottjától, az említett
Zosa, az említett Quintillianus szabad embere és megbízottja kikötötte, hogy az említett pénzt
Quintillianusnak vagy az arra jogosult örökösének a következő november kalendáján kell
kifizetni; és uram, Candidus, megígérte, Julius Zosa pedig kikötötte, hogy ha a pénzt nem
fizetik ki a fent említett napon, nyolc dénár kamatot kell fizetni arra az időre, amíg az összeg
kifizetetlen marad. Flavius Candidus, az uram, ezt az ígéretet megadta, és aláírta ezt az
okiratot." Azt a véleményemet adtam elő, hogy nem szerezhetünk semmiféle kötelezettséget
olyan szabad személy által, aki nem tartozik a mi fennhatóságunk alá, vagy nem szolgál
minket jóhiszeműen rabszolgaként. Nyilvánvaló, hogy ha egy szabad ember a mi nevünkben
fizet egy pénzösszeget, amely vagy az övé, vagy a miénk, hogy azt nekünk fizessék ki, akkor
a mi számunkra kölcsönkötelezettséget szerez; de amit egy szabad ember kiköt, hogy a
pártfogójának fizessük ki, az semmis, így nem részesülhet olyan személy javára, aki nincs
jelen, és akit a főhitelezővé akarnak tenni, még a fizetés átvételének mértékéig sem. Meg kell
még vizsgálni, hogy a pénz megszámlálása után a szerződő fél behajthatja-e a kölcsönadott
összeget; mert valahányszor pénzt kölcsönzünk, és ugyanarra a pénzre vonatkozóan kikötjük,
nem két kötelezettség keletkezik, hanem csak egyetlen szóbeli. Nyilvánvaló, hogy ha először
megszámolták az érméket, és utána következett a kikötés, akkor nem lehet azt mondani, hogy
a természetes kötelezettségtől eltértek. Ha a kikötés utána következik, és kamatot állapodnak
meg anélkül, hogy a jogosult nevét megemlítenék, ennek nincs meg ugyanaz a hibája; de nem
szabad a megbízó hátrányára tekinteni, hogy a szabados annak javára állapodott meg kamatot,
akinek a tőke jár; és így a kamatra vonatkozó kikötés a szabadosnak hasznára válik, de ő
kénytelen lesz azt a megbízójának átadni; mert a kikötéseknél általában azokat a szavakat kell
figyelembe venni, amelyekből a kötelezettség keletkezik. Ritkán fordul elő, hogy a szándék

2360
időre vagy feltételre vonatkozik, és soha nem vonatkozik személyre, kivéve, ha ez kifejezetten
ki van mondva.
247. Ha kikötöm, hogy jelenjen meg a bíróságon, és ha ezt nem teszi meg, hogy adjon
valamit, amit az ígérő nem tud teljesíteni; a második kikötés elmarad, az első pedig érvényes
marad, és ugyanolyan lesz, mintha csak azt kötöttem volna ki, hogy jelenjen meg a bíróságon.
248. Scaevola, Kérdések, V. könyv.
Ha egy gyámja felhatalmazása nélkül ígéri meg Stichusnak, hogy kezességet ad, és a
rabszolga meghal, miután a gyám mulasztást követelt, a kezes nem lesz felelős emiatt; mert
nem lehet mulasztásról beszélni ott, ahol nem áll fenn a követeléshez való jog. A kezes
azonban annyiban felel, amennyiben a rabszolga életében, vagy azt követően, ha ő maga is
késedelembe esik, perelhető.
249. Paulus, Kérdések, X. könyv.
Ha két szerződő fél van, és az egyikük olyasmit köt ki, ami érvényes, a másik pedig olyasmit,
ami érvénytelen, akkor nem lehet rendesen fizetni annak, akivel szemben az ígérő nem
felelős; mert a fizetés nem a másik nevében történik, hanem a saját, érvénytelen
kötelezettsége miatt. Ugyanebből az okból, ha valaki Stichus vagy Pamphilus számára köt ki,
és a kötelezettség csak az egyikre vonatkozólag érvényes, mert a másik a kiíróé, és még ha
meg is szűnne a kiíróé lenni, a teljesítés jogszerűen nem történhet meg, mert a kiírás mindkét
tárgya a kötelezettségre és nem a fizetésre vonatkozik.
250. Scaevola, Kérdések, XII. könyv.
Ha valaki a következőképpen rendelkezik: "Fizetsz-e tíz aurei-t, ha hajó érkezik, és Titius
konzul lesz?", a pénz csak akkor lesz esedékes, ha mindkét esemény bekövetkezik. Ugyanez a
szabály vonatkozik az ellenkező esetre is: "Ígéritek-e, ha nem érkezik hajó, és Titius nem lesz
konzul?", mert lényeges, hogy egyik sem következik be. A következő írásbeli megállapodás
hasonlít ehhez, nevezetesen: "Ha nem érkezik hajó, és Titius nem lesz konzul". Ha azonban a
kikötés a következő megfogalmazásban szerepel: "Fizetsz-e, ha hajó érkezik, vagy Titius
konzul lesz?", akkor elegendő, ha ezen események egyike bekövetkezik. Ha viszont a
következőképpen fogalmazzák meg: "Fizetsz-e, ha nem érkezik hajó, vagy Titius nem lesz
konzul?", akkor elegendő, ha csak az egyik nem következik be.
251. Paulus, Kérdések, XV. könyv.
Amikor azt mondják, hogy az apa jogilag úgy rendelkezik a fia számára, ahogyan saját maga
számára rendelkezik, akkor ez olyan ügyekre vonatkozik, amelyeket az apa az apai
jogkörében szerezhet meg. Egyébként a kikötés akkor lesz yoid, ha a cselekmény a fiúra
személyesen vonatkozik; például ha úgy rendelkezik, hogy a fiúnak engedélyezni kell, hogy
tulajdonnal rendelkezzen, vagy hogy útjogot élvezzen. Másrészről viszont a fiú, amikor
előírja, hogy az apja élvezzen egy útjogot, azt az apja számára szerzi meg; sőt, apja számára
megszerzi azt, amit ő maga egyénileg nem szerezhet meg.
252. Scaevola, Kérdések, XIII. könyv.
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Julianus azt mondja: "Ha kikötöm, hogy sem te, sem Titius, az örökösöd nem tehet semmit
annak érdekében, hogy megakadályozza, hogy használjam az útjogot", akkor nemcsak Titius
lesz felelős, ha bármit tesz ennek megakadályozására, hanem a társörökösei is.
253. Az a személy, aki kikötötte, hogy egy földterületet neki vagy Titiusnak kell átruházni,
még ha a földet Titiusnak is adják át, akkor is követelheti azt, hogy a kilakoltatás ellen
biztosítva legyen; mivel érdekelt, mivel a földet Titiustól megbízás alapján indított perben
visszakövetelheti. Ha azonban csupán az adományozás céljából lép közbe Titius, akkor azt
lehet mondani, hogy a főkötelezett az átadással egyidejűleg mentesül.
254. Paulus, Kérdések, XV. könyv.
Ha valaki vállalja más fiának gondozását, és megígéri annak, aki őt gondjaira bízza, hogy
bizonyos pénzösszeget fizet, ha másként bánik vele, mint fiával, és miután elűzte őt a házból,
vagy halálakor végrendeletében semmit sem hagyott rá, kérdezem, hogy a kikötés hatályossá
válik-e, és hogy van-e különbség abban, hogy az említett fiatalember a fia, a nevelt gyermek
vagy a kikötő rokona. Kérdezem továbbá, hogy ha valaki törvényesen örökbe adná a fiát, és a
kikötés a fent említettek szerint történt, és az örökbefogadó apja kitagadja vagy emancipálja
őt, akkor a kikötés hatályossá válik-e? Azt válaszoltam, hogy a kikötés mindkét esetben
érvényes. Ezért, ha bármi történik a megállapodás megszegésével, a kikötés hatályba lép.
Abban az esetben azonban, amikor törvényes örökbefogadás történt, vizsgáljuk meg először,
hogy lehet-e pert indítani, ha az örökségtől megfosztott vagy emancipált személy egy
örökbefogadott fiú, mivel egy apa szokta ezeket a dolgokat tenni a fiára való hivatkozással, és
ezért nem bánt vele másként, mint ahogyan a saját fiával tette volna. Ezért az, akit kitagadtak
az örökségből, indíthat keresetet a hűtlenségre hivatkozva. De mit mondjunk, ha
megérdemelte, hogy kitagadják? Nyilvánvaló, hogy egy emancipált fiú nem jogosult erre a
jogorvoslatra, ezért az örökbefogadó apának meg kell állapodnia egy meghatározott összeg
megfizetésében, ha emancipálta, vagy kitagadta őt. Mégis, ebben az esetben, ha a kikötés
hatályossá válna, felmerülhetne a kérdés, hogy a kitagadott fiúnak megengedhető-e, hogy a
cselekmény nem volt tisztességtelen; különösen, ha ő volt apja természetes örököse, és ha
elveszítené a pert, megtagadható-e tőle a kikötés szerinti kereset. Ha azonban a stipulátortól
nem lehetne megtagadni, és a fiú elveszítené az ügyét, nem szabadna megtagadni tőle a jogot,
hogy az esedékes pénzt beszedje. Arra való hivatkozással, aki nem fogadta örökbe, nem
értem, hogyan kell értelmezni a következő záradékot: "Ha másként bánna vele, mint fiával".
Ebben az esetben követeljük meg az örökösödésből való kitagadást vagy a felszabadítást,
olyan cselekményeket, amelyeket egy idegen nem végezhet el? Ha az, aki a törvény szerint
örökbe fogadta a fiút, nem tesz semmi olyat, ami ellentétes a kikötéssel, amikor apai jogával
él, akkor nem céltudatosan beszél, amikor arra hivatkozik, aki nem ezt teszi. Mégis azt lehet
mondani, hogy a kikötés hatályossá válik.
255. Ha egy apai felügyelet alatt álló fiú a következőképpen rendelkezik: "Felelsz-e az összes
pénzért, amelyet Titiusnak kölcsönadok?", és miután emancipálódott, pénzt ad kölcsön neki,
kezese nem tartozik az apának semmivel, mert a főadós nem felel neki.
256. Scaevola, Kérdések, XIII. könyv.
Ha a következőképpen rendelkezem: "Megígéri, hogy sem Ön, sem az örököse nem alkalmaz
erőszakot?", és én pert indítok Ön ellen, mert Ön erőszakot alkalmazott ellenem, akkor az
örökös által elkövetett bármely ilyen jellegű cselekmény szabályszerűen a kikötés
feltételeinek hatálya alatt marad; mert az akkor is hatályosulhat, ha az örökös később
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erőszakot alkalmaz, mivel nem csupán egyetlen erőszakos cselekményre történik hivatkozás.
Ugyanis, ahogyan az örökös személye, úgy az általa elkövetett erőszakos cselekmény vagy
cselekmények is beletartoznak, annak érdekében, hogy a másik fél érdekének megfelelő
összegben ítéletet lehessen ellene hozni. Vagy ha azt akarjuk, hogy a kikötés a
következőképpen hangozzék: "Ígéri-e, hogy sem ön, sem az örököse által semmit sem fog
tenni?", így csak az első elkövetett erőszakos cselekményre vonatkozhat, és ha ez
bekövetkezik, a kikötés másodszorra nem lép hatályba az örökös bármely cselekménye miatt.
Ezért ha ezen erőszakos cselekmény alapján keresetet indítanak, a kikötés alapján a
továbbiakban semmit sem lehet tenni. Ez nem igaz.
257. Paulus, Vélemények, XV. könyv.
Titia, akinek egy korábbi férjétől volt egy fia, feleségül ment Gaius Seiushoz, akinek volt egy
lánya; és a házasságkötéskor megegyeztek abban, hogy Gaius Seius lányát eljegyzik Titia
fiával, és erről egy okiratot állítottak ki, amelyhez büntetést is csatoltak, ha valamelyik fél
bármilyen akadályt gördít a házasság útjába. Gaius Seius később a házasságkötés közben
meghalt, a lánya pedig nem volt hajlandó feleségül menni a jegyeséhez. Kérdezem, hogy
Gaius Seius örökösei felelősek-e a kikötés alapján? A válasz az volt, hogy az előadott tények
szerint, mint a jó erkölcsnek megfelelően, a kikötés alapján nem lehet eljárást indítani, a
rosszhiszeműségre való hivatkozással kivételt lehet tenni a pert indító fél ellen, mert
tisztességtelennek tartják, hogy a jövőben kötendő vagy már megkötött házasságokat büntetés
kiszabásával akadályozzák.
258. Ugyanez a hatóság azt a véleményt képviselte, hogy általában az előzményekbe
beillesztett kérdéseket úgy kell érteni, hogy azokat a kikötésben is megismételték, így a
megállapodás nem válik érvénytelenné az ilyen jellegű ismétlés miatt.
259. Ugyanez a hatóság úgy vélte, hogy Septicius, miután a pénz kifizetéséről írásos
eszközökkel, valamint hatszázalékos kamatról rendelkezett, amelyet Semproniusnál helyeztek
letétbe, és ez az ügylet jelenlévő személyek között történt, úgy kell érteni, hogy Lucius Titius
tekintetében is a kikötés rendelkezéseit már elfogadták.
260. Ugyanez a hatóság azon a véleményen volt, hogy amennyiben több különböző
szerződést kötöttek, és később egyetlen kikötést tettek mindegyikkel kapcsolatban, még ha
csak egy kérdőív és egy válasz is volt, akkor is ugyanolyan, mintha minden egyes
megállapodás különálló kikötésnek minősülne.
261. Scaevola, Vélemények, V. könyv.
Ha valaki a következő ígéretet teszi: "Tíz aurei-t fizetek neked azon a napon, amikor
követeled, és harmincnaponta kamatot", kérdezem, hogy a kamat a kikötés időpontjától vagy
a tőke követelésének időpontjától esedékes-e? A válasz az volt, hogy a megállapított tények
szerint a kamat a kikötés napjától esedékes, hacsak nem bizonyítják egyértelműen, hogy a
szándék más volt.
262. Az a kérdés is felmerült, hogy ki kell-e fizetnem a pénzt, amint követelik. A válasz az
volt, hogy a megállapított tények szerint a megállapodás megkötésének napjától kezdődően
kezdett esedékessé válni.
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263. Seia szerződést kötött Lucius Titiusszal, hogy mivel a férfi arra utasította, hogy
vásároljon neki egy kertet, ha megkapja annak teljes árát kamatokkal együtt, átruházza rá a
kert tulajdonjogát. Közvetlenül ezután megállapodtak abban, hogy a férfi április első
kalendája előtt kifizeti neki a teljes összeget, és megkapja a kertet. Mivel Lucius Titius a teljes
vételárat a kamatokkal együtt nem fizette ki Seiának április kalendája előtt, de kész volt a
fennmaradó összeget a kamatokkal együtt ésszerű időn belül kifizetni, és ha Seia ezt nem
fogadta el, akkor nem az ő hibája, hogy a fennmaradó összeget nem fizették ki, felmerül a
kérdés, hogy ha Lucius Titius még mindig kész a teljes összeget kifizetni Seiának, akkor
indíthat-e pert a kikötés alapján. A válasz az volt, hogy igen, ha a pénzt nem sokkal később
nyújtja be, és ha az asszonyt nem éri kár a késedelem miatt; mindezt a bíróság döntésére kell
bízni.
264. Titius egy írásos okiratban kijelentette, hogy Seia egy rabszolgát adott és adott át neki
azzal a feltétellel, hogy az nem kerülhet a testvére, a fia, a felesége vagy a sógora kezébe.
Mivel Seia ezt kikötötte, Titius beleegyezett, és két év elteltével meghalt, két örököst hagyva
hátra, Seiát és a testvérét, akikre kifejezetten kikötötték, hogy a rabszolga nem lehet a
tulajdonukban. Felmerült a kérdés, hogy Seia a kikötés alapján indíthat-e pert a testvére ellen,
aki a társörököse volt. A válasz az volt, hogy ezt megteheti, az érdekeltségének mértékéig.
265. Egy lány, aki eljárást indított egy végrendelet ellen, mivel az nem volt szabályos, és
később egyezséget kötött az örökösökkel egy olyan kikötés révén, amelybe a csalásra
vonatkozó záradékot is beillesztették, keresetet nyújtott be a prefektushoz, amelyben a
végrendeletet hamisítványként támadta, de ezt nem tudta bizonyítani. Kérdezem, hogy
perelhető-e a csalás elleni záradék alapján. Azt válaszoltam, hogy bármi is történt ezután,
annak semmi köze a kikötéshez.
266. Paulus, Vélemények, V. könyv.
Ha a kikötés tárgyát képező vagyontárgyaknak különböző, azonos jelentésű nevei vannak, a
kötelezettség érvényességét nem befolyásolja, ha az egyik fél az egyik, a másik pedig a másik
nevet használja.
267. Ha valaki útjogot köt ki, hogy elérhesse a földjét, és ezt követően, mielőtt a szolgalmi
jog létrejönne, elidegeníti a földet vagy annak egy részét, a kikötés érvénytelen.
268. Venuleius, Stipulations, I. könyv.
A kikötő és az ígérő cselekményének folyamatosnak kell lennie, oly módon azonban, hogy
bármely rövid időköz közbeiktatható legyen, és a kikötőnek nagyon kis késedelemmel
lehessen válaszolni. Ha azonban a kérdőjel feltevése után valami más történik, a stipuláció
érvénytelen lesz; még akkor is, ha az ígérő ugyanazon a napon válaszolt.
269. Ha én egy rabszolgára szerződöm, és nekem egy rabszolga van a fejemben, neked pedig
egy másik, az ügylet érvénytelen lesz; mert a szerződés mindkét fél beleegyezésével válik
tökéletessé.
270. Amikor a következőképpen rendelkezem: "Ígéritek-e, hogy Efezusban fizetni fogtok?",
akkor ez egy bizonyos időpontot jelent. Felmerül a kérdés, hogy milyen időpontot kell érteni?
A jobb vélemény az, hogy az egész ügyet bíróság elé kell utalni, vagyis egy döntőbíróhoz, aki
megbecsüli, hogy a szorgalmas családfőnek mennyi időre van szüksége ahhoz, hogy
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teljesíteni tudja, amit megígért; így ha valaki beleegyezett, hogy Efezusban fizet, nem
kényszerül arra, hogy éjjel-nappal nagy sebességgel utazzon, és mindenféle időjárástól
függetlenül folytassa útját; és nem is utazhatott olyan kényelmes tempóban, ami
szemrehányást érdemelne; hanem az évszakot, valamint az ígérő korát, nemét és egészségi
állapotát is figyelembe kell venni, hogy úgy járjon el, hogy azonnal megérkezzen, vagyis azon
az időn belül, amelyet a legtöbb ilyen rangú ember általában az út megtételére fordítana.
Miután ez az idő letelt, még ha Rómában maradna is, nem tudná a pénzt Efezusban kifizetni;
mégis szabályosan perelhető, akár azért, mert saját hibájából nem fizette ki Efezusban, akár
azért, mert ott más által, sőt bárhol más által is kifizethette volna. Mert bármi, ami egy
bizonyos időpontban esedékes, az előtt az időpont előtt is kifizethető, bár nem követelhető.
Ha azonban a postát igénybe véve, vagy szokatlanul kedvező tengeri útja révén hamarabb
érkezik Efezusba, mint ahogyan azt más rendes körülmények között bárki más megtehette
volna, azonnal felelőssé válik, mert ha valamit az idő vagy egy cselekedet teljesítése határoz
meg, akkor már nincs ok a találgatásra.
271. Ha valaki megígéri, hogy házat épít, nem kell mindenütt munkásokat keresni, és a lehető
legnagyobb számban sietni; másrészt az ígérőnek sem szabad megelégednie egy vagy
kettővel, hanem egy szorgalmas építő magatartásának megfelelően mérsékelt számban kell
munkásokat szerezni, figyelembe véve az időt és a helyet is. Hasonlóképpen, ha a munkát
nem kezdik el, csak azt fogják becsülni, amit a szünet alatt be lehetett volna fejezni, és ha a
ház befejezéséhez szükséges idő eltelte után a ház utólag felépül, a vállalkozó mentesül a
felelősség alól, mint ahogyan mentesül az is, aki megígéri, hogy feladja magát, ha ezt utólag
bármikor megteszi.
272. Meg kell vizsgálni, hogy az, aki száz aurei megfizetésére tett ígéretet, azonnal felelőssé
válik-e, vagy a kötelezettség addig szünetel, amíg a pénzt be nem tudja gyűjteni. De mi van
akkor, ha nincs otthon pénze, és nem találja a hitelezőjét? Ezek a kérdések azonban eltérnek a
természetes akadályoktól, és a fizetési képességet érintik. Ezt a képességet azonban a személy
könnyű vagy nehézségei jelentik, és nem arra vonatkozik, amit ígérnek; különben, ha valaki
megígéri, hogy leszállítja Stichust, megállapítjuk, hol van Stichus; vagy ha nagy különbség,
ha a leszállítás Efezusban történik, vagy ha az illető, aki Rómában van, megígéri, hogy
leszállít valamit, ami Efezusban van; mert ez is az adás képességére vonatkozik, mert a pénz
kifizetésében és a rabszolga leszállításában van valami közös, mégpedig az, hogy az ígérő
egyiket sem tudja azonnal megtenni. És általában véve a nehézség oka az ígérő
kényelmetlenségére vonatkozik, és nem a kikötő beavatkozására; nehogy azt lehessen állítani,
hogy az, aki megígérte, hogy átadja a más tulajdonában lévő rabszolgát, nem tudja ezt
megtenni, mert a gazdája nem hajlandó eladni.
273. Ha olyan valakivel kötök megállapodást, aki nem tudja megtenni azt, amit egy másiknak
lehetséges, Sabinus szerint a kötelezettség jogszerűen keletkezik.
274. Ha valaki a következő feltételekkel rendelkezik: "Ha Titius elad egy szent vagy vallási
helyet, vagy egy piacot, vagy egy templomot", vagy bármi ilyesmit, ami örökre a
nyilvánosság használatára van kijelölve, és a feltétel semmilyen körülmények között nem
teljesíthető jogszerűen, vagy ha az ígérő nem tudja megtenni, amiben megállapodtak, a
kikötésnek nincs ereje vagy hatása, mintha egy olyan feltétel került volna bele, ami
természeténél fogva lehetetlen. Az sem számít, ha a jog megváltozhat, és ami most lehetetlen,
az a későbbiekben lehetségessé válhat, mert a kikötést nem a jövő, hanem a jelen idő joga
szerint kell értelmezni.
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275. Amikor valaminek a megtételét írjuk elő, Labeo azt mondja, hogy szokás, sőt
tanácsosabb egy büntető záradékot is hozzáfűzni, a következőképpen: "Ha ez nem így
történik". Amikor azonban valaminek a megtétele ellen kötünk ki, akkor a következőképpen
rendelkezünk: "Ha valami ezzel ellentétes dolog történik". Amikor pedig együttesen kikötjük,
hogy bizonyos dolgokat meg kell tenni, másokat pedig nem, akkor a következő rendelkezést
kell beilleszteni: "Ha ezt nem teszed meg, vagy ha ezzel ellentétes dolgot teszel".
276. Ezenkívül nem szabad elfelejteni, hogy amit mi meghagyunk, azt nem csak egy
örökösünk szerezheti meg, hanem mindannyiuknak meg kell szereznie. Amikor viszont azt
írjuk elő, hogy valamit meg kell tenni, akkor csak az egyikük lehet jogszerűen bevonva.
277. Ugyanez, Stipulations, IV. könyv.
Ha valaki azt kéri, hogy bizonyos piaci napokon adjanak neki valamit, Sabinus azt mondja,
hogy az első nap után is követelheti. Proculus és a rivális iskola más tekintélyei azonban úgy
vélik, hogy addig lehet követelni, amíg a meghatározott piaci nap legkisebb része is hátra van.
Én egyetértek Proculusszal.
278. Amikor feltétlenül kikötöm, mint például: "Megígéred, hogy ezt vagy azt adod?", akkor
annyiszor meggondolhatod magad azzal kapcsolatban, hogy mit kell adnod, ahányszor csak
akarod; mert különbség van a kifejezett és a hallgatólagos szándék között.
279. Ugyanez, Stipulations, VI. könyv.
Amikor kettős kikötés alapján próbálunk valamit megszerezni, az eladó örököseinek
mindannyiukat be kell perelni a teljes összegért, és mindannyiuknak meg kell védeniük az
ügyet; ha pedig egyikük ezt elmulasztja, a többieknek nem lesz előnyös, ha védekeznek, mert
az adásvételt teljes egészében meg kell védeni, mivel annak természete oszthatatlan. Ha
azonban az egyikük mulaszt, akkor mindannyian annak tekintendők; és ezért mindannyian
felelősek lesznek, és mindegyiküknek a hagyatékból való részesedése arányában kell fizetnie.
280. Paulus, Neratiusról, III. könyv.
Miután több dolgot is javasoltak, a következő kikötésben állapodtak meg: "Ígéritek-e, hogy
minden fent említett dolgot meg fogtok adni?". A jobbik vélemény az, hogy annyi kikötés
van, ahány dolog.
281. A következő kikötéssel kapcsolatban: "Ígéritek-e, hogy ezt a pénzt egy, két és három év
múlva a kijelölt napon kifizetitek?" A régiek között sokféle vélemény alakult ki. Paulus: Én
úgy vélem, hogy ebben az esetben három különböző pénzösszegre vonatkozó három
kikötésről van szó.
282. Bár az a megállapítás, hogy egy kötelezettség megszűnik, ha a feltételek olyanok, hogy
az nem kezdődhet meg, ez nem minden esetben igaz. Például egy tulajdonostárs nem köthet ki
semmiféle útjogot a közös tulajdonban lévő föld javára; és ha mégis az, aki kikötötte, két
örököst hagyna hátra, a kikötés nem szűnik meg. Szolgalmi jogot szintén nem szerezhet
néhány tulajdonos, de amit megszerzett, az megőrizhető a közös tulajdon javára. Ez akkor
következik be, ha a szolgalmi jog vagy annak a birtoknak egy része, amelyre a szolgalom
vonatkozik, egy másik tulajdonos tulajdonába kerül.
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283. Gaius, A szóbeli kötelezettségekről.
Ha egy rabszolga vagy egy apai felügyelet alatt álló fiú a következőképpen rendelkezik:
"Ígéred-e, hogy ezt vagy azt adod, amelyiket csak akarom?", akkor sem az apa, sem a gazda,
hanem csak a fiú vagy a rabszolga dönthet az egyik tárgy kiválasztásáról.
284. Ha a kikötésben egy idegen személy személyesen szerepel, például a következőképpen:
"Amelyiket Titius választja", a kikötőnek nincs joga egyik cikkelyt sem követelni, hacsak
Titius nem választotta azt.
285. Bár egy gyámolt attól a pillanattól kezdve, hogy képes saját magáért beszélni, jogilag
rendelkezhet, mégis, ha apja irányítása alatt áll, nem lesz felelős, hacsak nem az ő
felhatalmazásával; de a serdülőkorba lépett gyermek, aki apai irányítás alatt áll, általában
ugyanúgy felel, mintha ő lenne a háztartás feje. Amit a kiskorúakkal kapcsolatban
megjegyeztünk, az az apai felügyelet alatt álló, a serdülőkort még el nem érő fiúra is
vonatkozik.
286. Ha én a következőképpen rendelkezem: "Ígéri, hogy nekem vagy Titiusnak fizet?", és ön
azt válaszolja, hogy nekem fog fizetni; valamennyi hatóság véleménye szerint helyesen
válaszolt a kérdőjelre, mivel megállapítást nyert, hogy a kötelezettség joga egyedül engem
illet meg, de csak Titiusnak kell fizetni.
287. Ha Rómában tartózkodó személyek között a következő kikötés születik: "Ígéritek-e,
hogy ma fizetni fogtok Karthágóban?" Egyes hatóságok szerint az ilyen kikötés nem mindig
tartalmazza azt, ami lehetetlen; mert előfordulhat, hogy mind a kikötő, mind a megígérő
valamivel korábban értesítette megbízottját, hogy a kikötés egy bizonyos napon fog
megtörténni, és a megígérő utasította a gondnokát, hogy fizessen, a kikötő pedig a gondnokát,
hogy vegye át a pénzt; mert ha így kötötték, a kikötés érvényes lenne.
288. Ha magam vagy Titius számára kötök ki valamit, akkor azt mondják, hogy nem köthetek
ki egy dolgot magamnak és egy másikat neki, mint például tíz aurei-t magamnak, vagy egy
rabszolgát Titiusnak. Ha azonban azt, amit kifejezetten Titius számára jelöltek ki, neki adják,
az ígérő ugyan a törvény erejénél fogva nem szabadul fel, de védekezésül mégis hivatkozhat
kivételre.
289. Különböző időpontokat is meg lehet azonban állapítani, például: "Ígéritek-e, hogy január
kalendáján fizetsz nekem, vagy Titiusnak február kalendáján?", és ismét közelebbi időpontban
lehet megállapodni Titiusra való hivatkozással, a következőképpen: "Megállapodtok-e, hogy
február kalendáján fizetsz nekem, és Titiusnak január kalendáján?". Ebben az esetben a
kikötést úgy értelmezzük, hogy "Ha nem fizetsz Titiusnak január kalendáján, ígéred-e, hogy
nekem február kalendáján fizetsz?".
290. Ezenfelül magamra nézve abszolút, vagy Titiusra nézve feltételekkel rendelkezhetek.
Másrészt, ha magamra nézve feltételhez kötök, és Titius számára abszolút, akkor az egész
kikötés érvénytelen lesz, kivéve, ha a személyemre vonatkozó feltétel nem teljesül: vagyis a
további kötelezettség nem lesz érvényes, hacsak nem lép hatályba az, amelyik csak rám
vonatkozik. Ez azonban csak akkor állapítható meg ily módon, ha nyilvánvalóvá válik, hogy
Titius feltétel nélkül került hozzá; ellenkező esetben, ha a következőképpen rendelkeznék:
"Ha egy hajó érkezik Afrikából, nekem vagy Titiusnak ígérsz fizetni?". Titius úgy tekintendő,
hogy ugyanilyen feltétellel adták hozzá.
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291. Ebből kitűnik, hogy ha az egyik feltétel rám, a másik pedig Titiusra vonatkozik, és az,
amelyik rám vonatkozik, nem teljesül, akkor az egész kikötés érvényét veszti; de ha az én és
Titius feltétele is teljesül, akkor Titiusnak lehet fizetni, mégis, ha a feltétel rá vonatkoztatva
nem teljesül, akkor úgy tekintik, hogy nem került hozzá.
292. Mindezekből nyilvánvaló, hogy bár egy másik személyt nem lehet megfelelően
hozzáadni, a kikötés nem kevésbé érvényes, ami minket illet.

2 cím. Két vagy több ígérő felelősségéről
293. Modestinus, Szabályok, II. könyv.
Azt a személyt, aki kiköt, a kikötés szerződőjének nevezik; aki ígér, azt az ígéret
szerződőjének tekintik.
294. Javolenus, Plautiusról, III. könyv.
Ha két személy ugyanazt a pénzösszeget ígérte meg vagy kötötte ki, a törvény erejénél fogva
mindegyikük a teljes összegre kötelezett és kötelezett. Ezért, miután a követelést benyújtották,
a teljes kötelezettség az egyikük felmentésével teljesül.
295. Ulpianus, Sabinusról, XLVII. könyv.
A nováció nem lép hatályba, ha két ígérő van. Mert bár az egyik előbb válaszolhat, a másik
pedig egy idő után kötelezheti magát, az eredmény az lesz, hogy azt kell mondanunk, hogy az
első kötelezettség továbbra is fennáll, a második pedig járulékos. Nem sokat számít, hogy a
felek együtt vagy külön-külön válaszoltak-e, ha az a szándékuk, hogy két egyetemleges adós
legyen, és hogy ne kerüljön sor novációra.
296. Ha két közös ajánlattevő van, a teljes összeget az egyiktől lehet követelni. Ugyanis a két
egyetemleges kezes által vállalt kötelezettség természetéből adódik, hogy mindegyikük a
teljes összeggel tartozik, és hogy azt bármelyiküktől követelni lehet; és kétségtelen, hogy a
fele mindegyiküktől követelhető, ahogyan a főkötelezettől és a kezestől is. Mivel ugyanis
csak egy kötelezettség áll fenn, csak egy pénzösszeg jár, és ha egyikük megfizeti, mindketten
mentesülnek a felelősség alól; vagy ha a másik fizeti meg, szintén mentesül a felelősség alól.
297. Pomponius, Sabinusról, XXIV. könyv.
Két közös ajánlattevő jogilag felelős, akár azt kérdezik tőlük, hogy "Mindketten ígéretet
tesznek?", és azt felelik, hogy "Én ígérek" vagy "Mi ígérünk", akár azt kérdezik tőlük, hogy
"Egyénként ígérnek?", és azt felelik, hogy "Mi ígérünk".
298. Julianus, Digest, XXII. könyv.
Senki sincs, aki ne tudná, hogy mások szolgáltatásait meg lehet ígérni, és hogy egy ilyen
jellegű kötelezettséghez biztosítékot lehet nyújtani, és ezért semmi sem akadályozza meg,
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hogy ilyen körülmények között két stipuláló vagy két ígérő szerződést kössön; mint például
amikor két közös stipuláló megállapodást köt arra, hogy ugyanazt a munkát ugyanaz a
kézműves végzi el; és másrészt amikor két, ugyanabban a szakmában jártas kézműves ígéri,
hogy ugyanazt a munkát elvégzi, és közös ígérő lesz.
299. Ugyanaz, Digest, LII. könyv.
Ha két közös ajánlattevővel számolok, és mindkettőjüket kikérdezem, de csak az egyikük
válaszol, úgy gondolom, hogy a jobb vélemény az, hogy az, aki válaszol, felelős; mivel a
kérdőívet nem azzal a feltétellel teszik fel mindkettőjüknek, hogy nem keletkezik
kötelezettség, ha csak az egyikük válaszol.
300. Két közös ajánlattevő esetén nincs kétségem afelől, hogy az ajánlattevőnek jogában áll
mindkettőjüktől vagy csak az egyiküktől kezességet kérni.
301. Ahol bárki, akit két közös szipolyozó hallgat ki, az egyiknek azt válaszolja, hogy ígéri,
csak neki tartozik felelősséggel.
302. Két közös ajánlattevőt kétségtelenül lehet úgy kötni, hogy figyelembe kell venni azt az
időt, amelyben mindegyikük a válaszát adja. Egy ésszerű időintervallum, valamint egy
közönséges ügylet (feltéve, hogy az nem ellentétes a kötelezettséggel) nem akadályozza meg
két közös ajánlattevő felelősségre vonását. Az a kezes is, akit megkérdeztek, és aki a közös
ajánlattevő két válasza között válaszol, nem tekinthető úgy, hogy beavatkozott volna a
felelősségükbe, mivel nem telt el hosszú idő, és nem történt a kötelezettség feltételeivel
ellentétes cselekmény.
303. Florentinus, Institutes, VIII. könyv.
A két egyetemleges kötelezett közül az egyiket meghatározott naptól vagy feltételesen lehet
kötelezni, mivel sem a nap, sem a feltétel nem jelent akadályt annak a perbe fogadására, aki
feltétlenül felelős.
304. Ulpianus, Vélemények, I. könyv.
A szerződő felek szándékát a következő szavakból kell megállapítani: "Amit ígértünk neked,
mint kikötő", mert ha mindketten közös ajánlattevők lettek, és az egyikük hiányzik, akkor
nem kötelezhető, hanem a jelenlévő felel a teljes összegért; vagy ha nem közös ajánlattevők,
akkor csak ő felel a rá eső részért.
305. Papinianus, Kérdések, XXVII. könyv.
Ha ugyanazt az árut egyszerre két személynél helyezem letétbe, mindkettőjük
jóhiszeműségére bízva, annak teljes értékét: vagy ha ugyanazt a dolgot ugyanígy
kölcsönadom két személynek, akkor ők is egyetemleges kötelezettekké válnak; mert a
felelősség nemcsak a kikötés értelmében, hanem más szerződésekben, például adásvétel,
eladás, bérbeadás, bérlet, letét, kölcsön vagy végrendelet alapján is felmerül; mint ahogyan
például az örökhagyó, miután több örököst jelölt ki, azt mondta: "Titius és Maevius
fizessenek tíz aurei-t Semproniusnak."
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306. Ha valaki, miközben két személynél letétbe helyezi a vagyont, úgy rendelkezik, hogy
csak az egyikük felel a gondatlanságért, teljesen nyilvánvaló, hogy nem közös gondviselők,
mivel különböző kötelezettségeket róttak rájuk. Ugyanezt a véleményt azonban nem szabad
elfogadni abban az esetben, ha mindketten ígéretet tettek arra, hogy gondatlanságért felelni
fognak, ha utólag egy megállapodás alapján egyikük mentesült a gondatlanságért való
felelősség alól; mert az egyikükkel kötött későbbi megállapodás nem változtathatja meg azt a
jogi helyzetet és természetes kötelezettséget, amely kezdetben mindkettőjüket
társtulajdonosokká tette. Ezért, ha társas vállalkozók, és mindketten vétkesek voltak a
gondatlanságban, az egyikükkel kötött megállapodás a másiknak is kedvez.
307. Amikor két társbérlővel megállapodom, hogy a pénzt Capua különböző helyein kell
kifizetni nekem, akkor figyelembe kell venni az egyes helyekre vonatkozó időt. Mert bár
valójában egyetlen kötelezettséget vállaltak, az még mindig módosítható, amennyiben az
ígérő mindegyikét érinti.
308. Ugyanaz, Kérdések, XXXVII. könyv.
Ha két közös ajánlattevő nem partner, akkor az a tény, hogy az egyiküknek tartozik egy
pénzösszeggel, nem jelent előnyt a másik számára.
309. Ugyanő, Vélemények, XI. könyv.
Megállapítást nyert, hogy az egymás kezeseivé vált közös ajánlattevők elfogadása nem
jogellenes. Ezért, ha a kötelezett meg akarja osztani a keresetét (mert nem kényszerül arra,
hogy megossza azt), akkor ugyanazt a személyt egyszerre perelheti főkötelezettként és a
másik kezesként, hogy az esedékes összeg különböző részeit követelje vissza; éppúgy, mintha
külön keresettel járna el a két fő kötelezett ellen.
310. Ha egy írásbeli szerződésben az állt, hogy Így és így és így és így száz aureiért
állapodtak meg, és nem tették hozzá, hogy közösen állapodtak meg, akkor úgy ítélték meg,
hogy mindegyikük csak a saját részükre állapodott meg.
311. Másrészt, ahol a következőképpen rendelkeznek: "Julius Carpus kikötötte, hogy ennyi
aurei-t fizet, mi pedig, Antoninus Achilles és Cornelius Dius, megígérjük, hogy kifizetjük",
ott mindegyik ígérő a maga részével tartozik; mert nem tették hozzá, hogy mindegyikük
megígérte, hogy teljes mértékben felel, így mindannyian együttesen felelősek.
312. Venuleius, Stipulations, II. könyv.
Ha két személy közül, akik ígérettel akarják magukat kötelezni, az egyik ma, a másik pedig
másnap válaszol, nem lesznek egyetemlegesen felelősek, és az, aki másnap válaszolt,
egyáltalán nem is tekinthető felelősnek - mint a kikötő, vagy az ígérő, aki más ügyek intézése
miatt félrefordult -, még akkor sem, ha válaszát az említett ügylet megkötése után adta meg.
313. Ha Titiusszal és egy gyámja felhatalmazása nélkül gyámoltal vagy egy rabszolgával tíz
aurei-t kötök ki, és két közösen felelős ígérőnek fogadtam el őket, Julianus azt mondja, hogy
egyedül Titius lesz kötelezett; bár ha egy rabszolga ígéretet tesz, a peculiumáért indított
perben ugyanazt a szabályt kell betartani, mintha szabad lett volna.
314. Ugyanez, Stipulations, III. könyv.
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Ha az ígérő a vele egyetemlegesen felelős személy örökösévé válik, akkor azt kell mondani,
hogy két kötelezettség köti; mert ha a kötelezettségek között van némi különbség, mint a
kezes és a főkötelezett esetében, akkor megállapítható, hogy az egyik kötelezettséget a másik
semmisíti meg. Ha azonban a kötelezettségek azonos természetűek, nem állapítható meg,
hogy miért kell az egyiket a másik helyett megszüntetni. Ezért, ha az egyik adóstárs a másik
örököse lesz, két különböző kötelezettségre lesz jogosult.
315. Paulus, Kézikönyvek, II. könyv,
És még a praetoriánus rendelkezésekben is lehet két közösen szipolyozó.
316. Gaius, A szóbeli kötelezettségekről.
Ha Titius és én kikötünk valamit, és azt úgy értelmezik, hogy az különösen egyikünkre
vonatkozik, akkor nem járhatunk el az egész összegre vonatkozóan közös eladóként; mint
például, ha haszonélvezeti jogot kötünk ki, vagy azt, hogy hozományként vagyontárgyat
adnak nekünk, és ezt Julianus mondta ki. Azt is mondja, hogy ha Titius és Seius tíz aureiért
vagy Stichusért, aki Titiusé, kikötik, nem tekinthetők két joint-stipulátorként, mivel csak tíz
aurei jár Titiusnak, és Stichusnak, vagy tíz aurei jár Seiusnak. Ennek a véleménynek az a
következménye, hogy akár valamelyik stipulátornak fizet tíz aurei-t, akár Stichust adja át
Seiusnak, a másiknak továbbra is felelős marad; de úgy kell tekinteni, hogy ha bármelyiknek
fizet tíz aurei-t, akkor mentesül a felelősség alól, ami a másikat illeti.
317. Ugyanő, A szóbeli kötelezettségekről, III. könyv.
Ha a két közös kötelezett közül egyszerre csak az egyik indít bírósági eljárást, az
ígérvényesítő nem szabadul fel a másiknak történő pénzajánlással.
318. Paulus, Plautiusról, VIII. könyv.
Ha egyes örökösök kifejezetten meg vannak terhelve a hagyatékkal, vagy egy kivételével
mindannyian meg vannak terhelve, Atilicinus, Sabinus és Cassius azt mondják, hogy
mindannyian felelősek a hagyatékért a hagyatékból való részesedésük arányában, mert a
hagyaték kötelezi őket. Ugyanez a szabály vonatkozik arra az esetre is, ha valamennyi örököst
megemlítik.
319. Pomponius, Plautiusról, V. könyv.
Ha két közös ajánlattevő ugyanazt a rabszolgát köteles leszállítani, akkor az egyik
cselekménye a másikra nézve előítéletet jelent.
320. Ugyanő, Quintus Muciusról, XXXVII. könyv.
Ha két adóstárs ugyanolyan összeggel tartozik, és az egyikük mentesül a kötelezettsége alól,
mert elvesztette polgári jogait, a másik nem mentesül. Mert nem mindegy, hogy magát a pénzt
fizetik-e ki, vagy a személyt mentesítik; mert ha az egyiket mentesítik, és a kötelezettség
továbbra is fennáll, a másik továbbra is felelős marad; ha tehát az egyiket kizárták víz és tűz
alól, a másik kezese ezután is felelős lesz.
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3. cím. A rabszolgák kikötéseiről
321. Julianus, Digest, LII. könyv.
Amikor egy rabszolga szerződést köt, nem számít, hogy ezt saját maga vagy a gazdája
nevében teszi-e; vagy akár a fizetésről is megállapodhat, anélkül, hogy bármelyik érdekelt
felet megemlítené. 1
322. Ha a rabszolgád, aki jóhiszeműen szolgál engem, rendelkezik egy peculiummal, amely a
tiéd, és én kölcsönadok belőle Titiusnak, a pénz akkor is a tiéd marad; ha pedig a rabszolga
kikötné, hogy ugyanezt a pénzt nekem kell kifizetni, akkor nem hajtana végre érvényes
cselekményt. Ezért a pénzt peres úton visszakövetelheted.
323. Ha egy rabszolga, aki közös tulajdonban van közted és köztem, pénzt ad kölcsön a
peculiumából, amely csak téged illet, akkor kötelezettséget szerez neked; ha pedig kikötötte,
hogy ugyanezt a pénzt nekem fizessék ki, akkor az adóst, ami téged illet, nem fogja
felmenteni, de mindketten jogosultak leszünk a keresetre; én a kikötés miatt, te pedig azért,
mert a te pénzedet adta kölcsön; az adós azonban nem zárhat ki engem, kivéve, ha csalásra
hivatkozva kivételt tesz.
324. Amit a rabszolgám kiköt, hogy a rabszolgámnak fizessenek, az ugyanannak minősül,
mintha ő kikötötte volna az én javamra. Hasonlóképpen, amit ő a te rabszolgádnak kiköt, az
ugyanolyan, mintha a te hasznodra kikötött volna; tehát az első kikötés kötelezettséget teremt,
a másodiknak azonban semmiféle ereje vagy hatása nincs.
325. Egy közösen birtokolt rabszolga két rabszolga részét tartja fenn; ezért ha a saját
rabszolgám egy másik rabszolga javára állapodik meg, amely az én és az Ön közös
tulajdonában van, ugyanaz a szabály érvényesül egy ilyen szóbeli szerződésben, mintha két
kikötés történt volna, az egyik az én rabszolgámra külön-külön, a másik pedig az Önére,
ugyanilyen módon. És nem szabad azt gondolnunk, hogy csak a fele szerezhető meg az én
javamra, a másik fele pedig egyáltalán nem szerezhető meg, mert a közös tulajdonban lévő
rabszolga helyzete olyan, hogy ha az egyik társtulajdonos a maga megbízásából szerezhet, a
másik pedig nem, az ugyanolyan, mintha csak az előbbi rendelkezne a szerzés jogával.
326. Ha a haszonélvezettel terhelt rabszolga a haszonélvező vagy a tulajdonos javára köt ki;
ha például csak a haszonélvező érdekére köt ki, a kikötés semmis, mert a haszonélvező
vagyonán keresztül mindkét fél számára keresetjogot szerezhetett volna. Ha azonban valami
másra köt ki, akkor a tulajdonos indíthat pert, és ha az ígérő fizet a haszonélvezőnek, akkor
mentesül a felelősség alól.
327. Amikor egy rabszolga, aki Titius és Maevius közös tulajdonában van, a
következőképpen rendelkezik: "Megígéred-e, hogy kalendák alkalmával tíz aurei-t fizetsz
Titiusnak, és ha nem fizetsz neki tíz aurei-t kalendák alkalmával, megígéred-e, hogy húszat
fizetsz Maeviusnak?" Úgy tűnik, hogy két kikötésről van szó. Ha a tíz aurei-t nem fizetik ki a
kalendákon, bármelyik társtulajdonos perelhet a kikötés alapján; de a Maevius által ígért
második kötelezettség miatt Titiusnak csalásra hivatkozva kivételesen el lesz zárva.
328. Ulpianus, Sabinusról, IV. könyv.
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A két személy közös tulajdonában lévő rabszolga nem köthet saját maga számára, bár jól
meghatározott, hogy ezt a gazdája számára megteheti, mivel nem közvetlenül a gazdája
számára szerez, hanem saját maga által szerez kötelezettséget a javára.
329. Ugyanő, A Sabinusról, V. könyv.
Ha egy római néphez, egy településhez vagy egy kolóniához tartozó rabszolga kikötést tesz,
úgy gondolom, hogy a kikötés érvényes lesz.
330. Ugyanő, Sabinusról, XXI. könyv.
Ha a közös tulajdonban lévő rabszolga saját magáért és egyik gazdájáért rendelkezik, ez
ugyanolyan, mintha valamennyi gazdájáért és egyikükért rendelkezne; például, ha Titiusért és
Maeviusért, valamint Maeviusért rendelkezik, akkor megállapítható, hogy a háromnegyedrész
Titiusnak, az egynegyedrész pedig Maeviusnak jár.
331. Ugyanő, Sabinusról, XLVIII. könyv.
A közös tulajdonban lévő rabszolga valamennyi gazdájának tulajdona, és úgyszólván nem
tartozik teljes egészében egyikükhöz sem, hanem mindegyiküké az osztatlan részesedésük
arányában; így inkább kölcsönös megegyezéssel, mint testileg birtokolják a részüket. Ezért,
ha valamire kiköt valamit, vagy más módon szerez valamit, akkor valamennyi gazdája
számára a benne lévő részesedésük arányában szerez. Meg van azonban engedve, hogy
kifejezetten bármelyik gazdája számára kikötést tegyen, vagy hogy a tulajdonát átvegye, hogy
azt egyedül neki szerezze meg. Ha azonban nem kifejezetten valamelyik úr számára
rendelkezik, hanem valamelyikük megbízásából, akkor gyakorlatunk szerint úgy kell
tekinteni, hogy a tulajdont egyedül annak az úrnak szerzi meg, akinek a megbízásából a
rendelkezést megtette.
332. Pomponius, Sabinusról, XXVI. könyv.
Ofilius nagyon helyesen mondja, hogy az átadással történő átvétel, a letétbe helyezés és a
használatra történő kölcsönzés során a szerzés csak annak a személynek a javára történik, aki
ezt elrendeli. Ezt a véleményt vallja Cassius és Sabinus is.
333. Ulpianus, Sabinusról, XLVIII. könyv.
Ezért, ha egy rabszolgának történetesen négy gazdája van, és közülük kettőnek a parancsára
rendelkezik, akkor csak azok javára szerez, akik a parancsot adták; és a jobb vélemény szerint
nem egyenlő mértékben szerez nekik, hanem tulajdonjoguk arányában. Ugyanezen a
véleményen vagyok, ha azt állítják, hogy név szerint rendelkezett róluk. Ha ugyanis nem
mindannyiuk megbízásából, vagy mindegyikük számára név szerint rendelkezett, akkor nem
lehet kétségünk afelől, hogy mindannyiuk számára tulajdonjoguk arányában, és nem egyenlő
arányban szerzett.
334. Ha egy közös tulajdonban lévő rabszolga a két partner egyikével kifejezetten a másik
javára állapodik meg, a fizetés csak őt illeti meg. Ha azonban abszolút módon, bármi
hozzáadása nélkül állapodik meg, akkor a rabszolga a többi partner javára szerez részesedést,
kivéve azt az egyet, amelynek az ígérő a tulajdonosa. Ha az egyik partner utasítására köt ki, a
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szabály ugyanaz lesz, mintha kifejezetten kikötötte volna, hogy a kifizetés az említett partner
részére történjen. Néha, bár nem köthet kifejezetten valamelyik ura javára vagy annak
parancsára, Julianus mégis úgy tartja, hogy csak neki szerez meg; mint ahogyan ha olyasmit
köt ki, amit nem szerezhetnek meg mindketten, mint például a corneli birtokhoz tartozó
szolgalmat, amely Semproniusnak, a két ura egyikének a tulajdonát képezi, szintén csak neki
szerez meg.
335. Gaius, Az ügyekről.
Ugyanez vonatkozik arra az esetre is, ha valamelyik gazdája megnősülne, és ez a rabszolga
hozományt ígérne neki.
336. Ulpianus, Sabinusról, XLVIII. könyv.
Hasonlóképpen, ha két úr, Titius és Maevius rabszolgája Titius rabszolgájára köt szerződést,
akkor csak annak az egyiknek szerzi meg, akihez nem tartozik. Ha azonban Stichusért a
következőképpen rendelkezik: "Ígéred-e, hogy átadod őt Maeviusnak és Titiusnak?", akkor
teljes egészében Maevius számára szerzi meg, mert amit nem szerezhet meg az egyik úr
számára, az teljes egészében a másiké, aki érdekelt a kötelezettségben.
337. Ha egy rabszolgának két gazdája van, és "egyiküknek vagy másikuknak" kikötést tesz,
felmerül a kérdés, hogy a kikötés érvényes-e. Cassius azt mondja, hogy érvénytelen, és
Julianus elfogadja az ő véleményét, ami a mi gyakorlatunk.
338. Julianus, Digest, LII. könyv.
Ha azonban egy kikötés a következőképpen hangzik: "Kifejezed-e, hogy Titiusnak tíz aurei-t
fizetsz, vagy átadsz egy földdarabot Maeviusnak?" Azért, mert bizonytalan, hogy melyikükre
szerez jogot, a kikötés semmisnek minősül.
339. Ulpianus, Sabinusról, XLVIII. könyv.
Ha ebben az esetben "saját maga" vagy "egyik vagy másik ura" számára köt ki, akkor el kell
fogadni Julianus kijelentését, miszerint a kikötés érvénytelen. De vajon a kiegészítés az, ami
semmis, vagy az egész kikötés érvénytelen? Úgy gondolom, hogy egyedül a kiegészítés
semmis, mert amikor kimondja a "nekem" szavakat, akkor a kikötés alapján valamennyi ura
számára cselekvési jogot szerez; de lehet-e fizetni másoknak, például egy idegennek? Azt
hiszem, hogy nekik is lehet fizetni, éppúgy, mint amikor magamért vagy Titiusért kötök ki.
Ha tehát a kikötés "egyik vagy másik urának" szól, miért nem érvényes, vagy miért nem lesz
érvényes a fizetés? Ennek az az oka, hogy nem tudjuk megállapítani, kire vonatkozik a
kikötés, és ki jogosult a fizetésre.
340. Paulus, Kérdések, X. könyv.
Ha ugyanis mindkét fél képes a kötelezettség vállalására, nem tudjuk megállapítani, hogy
melyikük került hozzá, mert nincs, aki perelhetne.
341. Ulpianus, Sabinusról, XLVIII. könyv.
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Ha egy rabszolga a gazdája vagy egy idegen számára köt szerződést, a szerződés mindkét
része létezik, a gazdája javára szóló szerződés és az idegenre vonatkozó fizetés; de ebben az
esetben az egyenlőség mind a szerződést, mind a fizetést megsemmisíti.
342. Julianus, Az Urseius Feroxról, III. könyv.
A rabszolgám, mivel egy tolvaj kezében volt, kikötötte, hogy neki kell adni. Sabinus tagadja,
hogy ez utóbbinak járna, mert amikor a kikötést tette, nem rabszolgaként szolgált neki. Én
azonban e megállapodás alapján nem indíthatok pert, mert abban az időben, amikor a
rabszolga azt megkötötte, nem szolgált engem. Ha azonban a kikötést a tolvaj személyes
megemlítése nélkül tette, akkor a keresetjogot én szerzem meg, de sem megbízás alapján, sem
más alapján nem adható per a tolvajnak ellenem.
343. Florentinus, Institutes, VIII. könyv.
Ha a rabszolgám úgy rendelkezik, hogy a vagyont nekem, saját magának vagy egy
rabszolgatársának adja, vagy nem jelöl meg konkrét személyt, akkor az én javamra szerez.
344. Paulus, Szabályok, IV. könyv.
A hagyatékhoz tartozó rabszolga, aki kifejezetten kikötötte, hogy a fizetést egy jövőbeli
örökösnek kell teljesíteni, nem keletkeztet kötelezettséget, mivel a kikötés megkötésének
időpontjában az örökös nem volt a tulajdonosa.
345. Pomponius, Sabinusról, IX. könyv.
Ha egy rabszolga, akinek közös tulajdonosa Ön és én vagyunk, bármilyen leírású útjogot ír
elő, anélkül, hogy a nevünket megemlítené, és csak nekem van a szomszédos földterületem,
akkor az útjogot kizárólag nekem fogja megszerezni. Ha önöknek is van egy földterületük, a
szolgalmi jogot szintén teljes egészében az én javamra szerzik meg.
346. Papinianus, Kérdések, XXVII. könyv.
Ha egy rabszolga a Maevius és egy peculium castrense közös tulajdonában van, és az apai
felügyelet alatt álló fiú, akihez a peculium tartozik, meghal, miközben a hadseregben szolgál,
és mielőtt a kijelölt örökös belépne a birtokra, az említett rabszolga kiköt, az egész kikötés
annak a társnak a javára válik, aki időközben a rabszolga egyedüli tulajdonosa; mert a birtok,
mivel még nem létezik, nem osztható. Ha ugyanis valaki azt merészelné állítani, hogy az apai
felügyelet alatt álló fiúnak van örököse, akkor a hagyaték következésképpen nem tekinthető
már létezőnek, mivel a császári alkotmány kedvezménye megengedi az apai felügyelet alatt
álló fiúnak, hogy végrendelettel rendelkezzen a peculiumáról. Ez a kiváltság függőben marad,
mielőtt a végrendeletet a hagyaték elfogadásával megerősítik.
347. Ha Titius és Maevius rabszolgája úgy rendelkezik, hogy Maevius részesedését neki kell
adni, a kikötés semmis; ha azonban úgy rendelkezik, hogy azt Titiusnak kell adni, akkor azt
Titius szerzi meg. Ha a kikötést egyszerűen fogalmazzák meg, például így: "Ígéri-e, hogy a
Maevius tulajdonát képező részesedést odaadja?", anélkül, hogy hozzátennék a "nekem"
szavakat, akkor valószínűleg igaz, hogy mivel a kikötés semmiképpen sem volt hibás, az a
jogosultat fogja megilletni.
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348. Egy rabszolga, akinek a gazdáját az ellenség elfogta, kikötötte, hogy valamit adjon a
gazdájának. Bár amit egyszerűen kikötött vagy mástól kapott, az a foglyul ejtett örökösé lett
volna, a fiú személyére vonatkozóan más a szabály, mivel a fiú nem állt atyai felügyelet alatt
abban az időben, amikor a kikötést megtette, és nem tartozott utólag a rabszolgához hasonlóan
a hagyaték tulajdonába. Mégis, az említett esetben felmerülhet a kérdés, hogy e kikötés
alapján úgy kell-e tekinteni, hogy nem szerzett semmit az örökös számára, mintha a
hagyatékhoz tartozó rabszolga az elhunyt, vagy akár annak jövőbeli örökösei számára kötött
volna kikötést. Ebben az esetben azonban a rabszolga a fiúval azonos helyzetben lesz, mert ha
az utóbbi kikötné, hogy őt fogságban lévő apjának adja, az ügy függőben marad, és ha az apa
meghal, miközben az ellenség kezén van, a kikötés érvénytelennek és hatálytalannak
tekintendő, mivel a fiú másért, és nem saját magáért rendelkezett.
349. Ha egy haszonélvezettel terhelt rabszolga saját szolgálatait bérli, és emiatt minden évben
pénzfizetést ír elő, Julian azt mondja, hogy a haszonélvezet megszűnésekor a hátralévő időre
szóló kikötés a tulajdonost illeti meg. Ezt a véleményt számomra a legjobb indokok
támasztják alá. Ha ugyanis a szolgáltatásaira vonatkozó megállapodás például öt évre szólt;
mivel bizonytalan, hogy a haszonélvezeti jog meddig fog fennállni, akkor minden év elején az
akkor esedékes pénz a haszonélvezőt illeti meg. A kikötés tehát nem száll át másra, hanem
csak a törvény által megengedett mértékben szerezhető meg az egyes személyek számára. Ha
ugyanis egy rabszolga a következőképpen rendelkezne: "Ígéred-e, hogy annyi pénzt fizetsz
nekem, amennyit addig fizettem neked?", akkor eldöntetlen marad, hogy a kikötés alapján ki
lesz jogosult a keresetre, mivel ha a pénzt a haszonélvező tulajdonából fizetném ki, vagy
abból, amit a rabszolga munkájával szereztem, akkor az a haszonélvezőt illetné meg; ha
azonban más forrásból származna, akkor a tulajdonos javára szerezné meg.
350. Scaevola, Kérdések, XIII. könyv.
Ha egy másik rabszolgája, aki két urat szolgál jóhiszeműen, az egyikük vagyonából szerez
valamit, az ész azt diktálja, hogy azt teljes egészében annak javára szerzi meg, akinek a
vagyonát felhasználta, függetlenül attól, hogy az egyik vagy mindkét urát szolgálta-e akkor;
mert valódi urak esetében, ha valamit mindkettőjük javára szereznek meg, azt
mindkettőjüknek a részük arányában szerzik meg, de ha nem csak az egyikük javára szerzik
meg, akkor a másiknak az egész jár. Ezért ugyanez a szabály érvényesül az említett esetben is,
és a rabszolga, aki másé, és jóhiszeműen szolgál téged és engem, egyedül nekem szerez meg
mindent, amit az én tulajdonom felhasználásával szereztem, és nem szerezhet meg neked,
mert a nyereség nem származott semmiből, ami a tiéd volt.
351. Paulus, Kérdések, XV. könyv.
Egy szabad ember, aki jóhiszeműen szolgál engem, a tulajdonommal vagy a saját munkájával
kapcsolatban kikötést tesz Stichus javára, aki az övé. A jobb vélemény az, hogy nekem
szerez, mert ha az én rabszolgám lenne, akkor az én javamra szerezné, és nem mondhatnánk,
hogy úgyszólván a saját peculiumában szerepel. Ha azonban Stichus számára, aki hozzám
tartozik, az én tulajdonomra való hivatkozással kötné ki, akkor saját magának szerez.
352. A következő esetet Labeo állapította meg. Egy apa végrendeletében elhunyt, és egy fiút
és egy lányt hagyott hátra, akik az irányítása alatt álltak. A leány mindig azt hitte, hogy az
apja hagyatékából semmit sem fog kapni, majd a testvérének született egy leánya, aki, miután
meghalt, csecsemőkorában hagyta őt hátra. A gyámok megparancsolták egy rabszolgának, aki
a nagyapjához tartozott, hogy állapodjon meg egy olyan emberrel, aki a nagyapa vagyonát
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eladta, hogy minden pénz, ami a kezébe kerül, az ő kezébe kerül. Kérem, hogy írásban adjon
nekem véleményt arról, hogy e megállapodás értelmében a gyámolt nő részére bármit is
szereztek-e. Paulus: Való igaz, hogy az a rabszolga, akit jóhiszeműen birtokolnak, és aki
annak az úrnak a vagyonára hivatkozva köt kikötést, akit szolgál, szerez a birtokosának. Ha
azonban a nagyapa birtokából származó vagyon közös tulajdonban volt, és részét képezte
annak a birtoknak, amelyet eladtak, akkor a rabszolga nem tekinthető úgy, hogy a gyámolt
tulajdonának teljes összegére vonatkozóan rendelkezett, és ezért mindkét tulajdonos számára
szerez.
353. Venuleius, Stipulations, I. könyv.
Ha egy közös tulajdonban lévő rabszolga a következőképpen rendelkezik: "Ígéred-e, hogy
január kalendáján tíz aurei-t fizetsz Titiusnak vagy Maeviusnak, bármelyikük is éljen akkor?".
Julianus azt mondja, hogy a megállapodás érvénytelen, mert egy kikötés nem maradhat
függőben, és nem derül ki, hogy a két személy közül melyik fogja megszerezni a pénzt.
354. Neratius, Vélemények, II. könyv.
A haszonélvezeti joggal rendelkező rabszolga nem tehet érvényes kikötést a haszonélvező
javára azáltal, hogy a gazdája tulajdonát használja, de a tulajdonos javára érvényesen tehet
érvényes kikötést azáltal, hogy a haszonélvező tulajdonát használja.
355. Paulus, Plautiusról, IX. könyv.
Ugyanez a szabály vonatkozik arra az esetre is, amikor a vagyon használatát valakire hagyják.
356. Neratius, Vélemények, II. könyv.
Ha a haszonélvezeti jog két személyt illet meg, és a rabszolga az egyikükkel köti meg a
szolgáltatásait, akkor az utóbbi csak a haszonélvezeti jogban való részesedése mértékéig
szerez jogot.
357. Venuleius, Stipulations, XII. könyv.
Ha egy birtok részét képező rabszolga kiköt és kezességet kap, és miután a birtokba lépett,
kétség merül fel, hogy az idő attól a naptól kezdődik-e, amikor a kikötés megtörtént, vagy
attól az időponttól, amikor a birtokot elfogadták, ahogyan abban az esetben is, amikor egy
rabszolga, akinek gazdája az ellenség kezén van, kezességet kapott, Cassius úgy véli, hogy az
időt attól a naptól kell számítani, amikor a felek ellen eljárás indítható; vagyis miután a
birtokba lépett, vagy a gazda a postliminium joga alapján visszatér a fogságból.
358. Paulus, Kézikönyvek, I. könyv.
A haszonélvezet nem létezhet személy nélkül, és ezért egy birtokhoz tartozó rabszolga nem
köthet jogszerűen haszonélvezetet. Azt mondják azonban, hogy a haszonélvezeti jog azért
hagyható rá, mert annak ideje nem kezdődik azonnal, míg a feltétel nélküli kikötés nem
maradhat függőben. De mi van akkor, ha a kikötés feltételhez kötött? Ebben az esetben sem
lesz érvényes, mert a kikötés a jelen időponttól kapja meg erejét, bár a keresetjog, amelyből
fakad, függőben maradhat.
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359. Ugyanaz, kézikönyvek, II. könyv.
A közös tulajdonban lévő rabszolga, akár vásárol, akár kiköt, még akkor is, ha a pénzt az
egyik urának járó peculiumából fizeti ki, mindazonáltal mindkettőjük számára szerez. A
haszonélvezeti joggal terhelt rabszolga esete azonban más.
360. Gaius, A szóbeli kötelezettségekről, III. könyv.
Ha egy rabszolga a gazdája vagy a haszonélvezője számára köt ki a gazdájához tartozó
vagyonra hivatkozva, Julianus azt mondja, hogy a kötelezettséget a gazdája javára szerzi meg,
és hogy a haszonélvezőt ugyanúgy ki lehet fizetni, mint bárkit, aki csatlakozott.
361. Ha egy közös tulajdonban lévő rabszolga az egyik gazdájának tulajdonát képező
vagyontárgyakra vonatkozóan köt ki, a jobb vélemény az, hogy a kikötés mindkettőjükre
vonatkozik; de az, akinek a vagyonát a kikötés során felhasználták, jogszerűen élhet a
megosztási perrel vagy az élettársi perrel annak érdekében, hogy visszaszerezze a részét.
Ugyanez a szabály vonatkozik arra az esetre is, ha a rabszolga az egyik gazdája számára
szerez a munkája révén.
362. Ha a két gazda mindegyike előírja, hogy ugyanazt a tíz aurei-t kell adni a rabszolgának,
aki közös tulajdonukban van, és csak egy válasz érkezett, akkor két közös előíróról van szó,
mivel megállapítást nyert, hogy a gazda előírhatja a rabszolgájának való fizetést.
363. Ahogyan a rabszolga is csak az egyik urának szerez, ha név szerint rendelkezik neki, úgy
az is eldőlt, hogy ha az egyik ura nevében vásárol tulajdont, akkor csak neki szerez.
Hasonlóképpen, ha pénzt ad kölcsön, hogy azt valamelyik urának fizesse ki, vagy bármilyen
más ügyletet bonyolít le, kifejezetten rendelkezhet úgy, hogy a vagyontárgyat visszaadja,
vagy a kifizetés csak az egyiküknek történik.
364. Felmerült a kérdés, hogy a hagyaték részét képező rabszolga rendelkezhet-e a leendő
örökös javára. Proculus azt mondja, hogy nem teheti, mert abban az időben idegen volt.
Cassius azon a véleményen van, hogy igen, mivel azt, aki később örökös lesz, úgy tekintik,
hogy az elhunyt halálakor az örökös helyébe lépett. Ezt az indokot támasztja alá az a tény,
hogy a rabszolgák egész testét úgy értelmezik, hogy az elhunytat képviseli halála idején, bár
az örökös egy ideig nem jelenik meg. Ezért egyértelmű, hogy a rabszolga kikötéséből
származó haszon az örökös számára szerezhető meg.
365. Paulus, Az ediktumról, LXXII. könyv.
Ha egy közös tulajdonban lévő rabszolga a következőképpen rendelkezik: "Ígérsz-e tíz aurei-t
fizetni az uramnak, és ugyanennyit tíz aurei-t egy másiknak?", akkor azt mondjuk, hogy két
közös adóstulajdonosról van szó.
366. Ugyanő, Plautiusról, I. könyv.
Más rabszolgája, ha kifejezetten egy harmadik személy számára rendelkezik, nem szerez
jogot az urának.
367. Ugyanő, Plautiusról, VIII. könyv.
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Ha egy rabszolga egy haszonélvező vagy egy jóhiszemű birtokos megbízásából olyan
körülmények között rendelkezik, hogy nem szerezhet nekik, akkor a gazdája számára szerez.
Ugyanez a szabály nem érvényes, ha a nevük szerepel a kikötésben.
368. Ugyanő, Plautiusról, IX. könyv.
Ha két személynek haszonélvezeti joga van egy rabszolgán, és az említett rabszolga
kifejezetten egyikük javára rendelkezik, mindkettőjük tulajdonát képező vagyonra való
hivatkozással, Sabinus azt mondja, hogy bár csak az egyiknek tartozik, meg kell vizsgálni,
hogy a másik haszonélvező hogyan juthat hozzá az őt megillető részhez, mivel közöttük nem
áll fenn jogközösség. A jobb vélemény az, hogy a praetorianus szerint a felosztási per
megindítható.
369. Ugyanő, Plautiusról, XIV. könyv.
Ha egy szabad ember, vagy egy rabszolga, aki másé, és jóhiszeműen szolgál, egy harmadik
személy tulajdonára való hivatkozással, annak a személynek a parancsára, akinek a birtokában
van, kiköt, Julianus azt mondja, hogy a szabad ember saját magának szerez, a rabszolga
azonban az urának szerez, mert a rendelés joga csak az urát illeti meg.
370. Ha két közös jogkezelőnek haszonélvezeti joga van egy rabszolgán, vagy az jóhiszeműen
szolgálja őket, és az egyikük megbízásából az adósával megállapodást köt, akkor csak ennek
az úrnak a javára szerez haszonélvezeti jogot.
371. Javolenus, Plautiusról, II. könyv.
Ha egy rabszolga, akit végrendelettel manumifikáltak, de nem tudja, hogy szabad, a hagyaték
részeként marad, és pénzt ír elő az örökös számára, az örökösök nem jogosultak semmire,
feltéve, hogy tudták, hogy végrendelettel manumifikálták, mert szolgasága nem tekinthető
jogszerűnek, ha azokat szolgálja, akik tudták, hogy szabad. Ez az eset különbözik a szabad
ember esetétől, aki miután megvásárolták, jóhiszeműen szolgaként szolgál; mert ebben az
esetben a saját és a vevő véleménye megegyezik az állapotát illetően. Az viszont, aki tudja,
hogy egy ember szabad, bár nem tud az állapotáról, nem tekinthető annak birtokosának.
372. Modestinus, Szabályok, VII. könyv.
A hagyatékhoz tartozó rabszolga jogszerűen rendelkezhet a leendő örökös, valamint a
hagyaték javára.
373. Javolenus, Episztolák, XIV. könyv.
Ha egy rabszolga, akit gazdája úgy tekintett, mint akit ő elhagyott, kiköt valamit, a
cselekedete semmis; mert aki a tulajdont elhagyottnak tekinti, az teljesen elutasítja azt, és nem
veheti igénybe annak a szolgálatait, akit nem akar, hogy az övé legyen. Ha azonban más által
lefoglalták, akkor stipulációval szerezhet javára, mert ez egyfajta adományozás. Nagy
különbség van a birtok részét képező rabszolga és az elhagyottnak tekintett rabszolga között;
mert az egyiket öröklési jog alapján tartják meg, és nem tekinthető elhagyottnak az, akit a
teljes öröklési jog megillet, míg a másik, miután gazdája szándékosan elhagyta, nem
tekinthető annak a rendelkezésére állónak, akitől elutasították.
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374. Pomponius, Quintus Muciusról, III. könyv.
Amikor egy közös tulajdonban lévő rabszolga a következőképpen rendelkezik: "Ígéritek-e,
hogy fizetni fogtok Lucius Titiusnak és Gaius Seiusnak?". (akik az urai), akkor a
megállapodás értelmében egyenlő részre lesznek jogosultak. Ha azonban a következőképpen
rendelkezik: "Ígéritek-e, hogy kifizetitek az uramat?", akkor a tulajdonjoguk arányában
jogosultak lesznek a részesedésre. Ha azonban a következőképpen rendelkezik: "Ígéritek-e,
hogy kifizetitek Lucius Titiust és Gaius Seiust?", akkor kétséges lehet, hogy egyenlő
részesedésre lesznek-e jogosultak, vagy csak az egyesek részesedésének arányában. Azt is
fontos megállapítani, hogy mi az, amit csupán a magyarázat céljából tettek hozzá, és mit ír elő
a kikötés másik része, amely a fő kikötés. Mivel azonban a nevek vannak először említve,
ésszerűbbnek tűnik, hogy a kikötés egyenlő mértékben a javukra lett megszerezve, mivel a
mesterek nevei a megjelölés céljából vannak megadva.
375. Ugyanő, Quintus Muciusról, V. könyv.
Ha a rabszolgám a felszabadított emberemmel "neki nyújtandó szolgáltatásokról" állapodik
meg, Celsus azt mondja, hogy a megállapodás érvénytelen. Másként lenne azonban, ha a
"neki" szó hozzáadása nélkül állapodott volna meg.
376. Ugyanő, Quintus Muciusról, XXII. könyv.
Ha egy rabszolga, akinél haszonélvezettel rendelkezünk, kifejezetten a tulajdonos javára kiköt
valamit, ami a haszonélvező vagyonából vagy saját szolgálataiból származik, akkor azt a
tulajdonos javára szerezte meg. Meg kell azonban vizsgálni, hogy a haszonélvező milyen
módon szerezheti vissza az ingatlan tulajdonosától. Ismétlem, ha egy rabszolga jóhiszeműen
szolgál minket, és kifejezetten a gazdája javára kiköt valamit, amit a javunkra szerezhet meg,
akkor azt a javára szerzi meg. Meg kell vizsgálnunk, hogy milyen kereset útján tudjuk azt tőle
visszaszerezni, és amit Gaiusunk e tekintetben kifejtett, az nem alaptalan, nevezetesen: hogy
mindkét esetben a tulajdon a tulajdonostól személyes kereset útján szerezhető vissza.
377. Ugyanő, Quintus Muciusról, XXXIII. könyv.
Bármilyen kötelezettséget, amelyet egy rabszolga a mi szolgálatunkban kötött, bár a kikötés
hatása az elidegenítés vagy a felszabadítás időpontjáig elhalasztásra került, mégis a mi
javunkra fog megszerezni; mert amikor a szerződést megkötötte, a mi hatalmunkban állt ezt
megtenni. Ugyanez a szabály vonatkozik arra az esetre is, ha egy apai felügyelet alatt álló fiú
köt megállapodást, mert még ha annak teljesítését el is halasztja a felszabadulásáig, mi
jogosultak leszünk annak hasznára; feltéve azonban, hogy csalárd módon járt el.
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XLVI. könyv

1. A kezesek és megbízottak tekintetében.
2. A novációk és az átruházások tekintetében.
3. A kifizetések és felszabadítások tekintetében.
4. A felszabadítással kapcsolatban.
5. A praetoriánus rendelkezésekről.
6. A gyámság alatt álló vagy kiskorú személy vagyonának biztosítására vonatkozó biztosíték.
7. Az ítélet megfizetésének biztosítékáról.
8. A ratifikációs biztosítékról.

****************************************

1. cím. A kezesekről és megbízottakról
378. Ulpianus, Sabinusról, XXXIX. könyv.
Minden kötelezettséghez kezességvállalás adható.
(1) Pomponius, Sabinusról, XXII. könyv.
A kezességet a használatra kölcsönadott vagy letétbe helyezett vagyontárgyakért lehet
vállalni, és a kezes felelősséggel tartozik, még akkor is, ha a letét vagy a kölcsön egy
rabszolga vagy gyámolt kezébe került, de csak akkor, ha azok, akikért a biztosítékot adták,
csalást vagy gondatlanságot követtek el.
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2. Ulpianus, Sabinusról, XLIII. könyv.
Aki biztosíték nyújtására tett ígéretet, úgy tekintik, hogy teljesítette a kikötést, ha erre a célra
olyan személyt ad, aki felelősségre vonható és perelhető. Ha azonban egy rabszolgát, vagy
egy apai felügyelet alatt álló fiút ad, olyan körülmények között, amikor a De peculia kereset
nem nyújtható, vagy egy nőt, aki a szenátusi rendelet segítségét igénybe veheti, azt kell
mondani, hogy nem teljesítette a biztosíték nyújtására vonatkozó kikötést. Ha olyan kezest ad,
aki nem fizetőképes, nyilvánvaló, hogy úgy kell tekinteni, hogy teljesítette a megállapodást,
mivel az, aki a kezest elfogadta, őt fizetőképesnek hagyta jóvá.
3. Ugyanő, A Sabinusról, XLV. könyv.
A kezességvállalás egy olyan megbízási perben, vagy egy olyan ügyletért indított perben
történhet, amelyet azzal a személlyel szemben fogok indítani, akinek a nevében kezességet
vállaltam.
(1) A kezes nemcsak maga felel, hanem az örökösét is felelősségre vonja, mivel ő az adós
pozícióját tölti be.
5. Ugyanő, Sabinusról, XLVI. könyv.
Julianus azt mondja, hogy általában véve az, aki annak a személynek az örökösévé válik,
akiért kezesként lépett fel, az utóbbi tekintetében mentesül, és csak a főadós örököseként
felel. Végül azt mondja, hogy ha a kezes annak az örökösévé válik, akiért felelősséget vállalt,
akkor mint főkötelezett felel, de mint kezes mentesül; mégis az a főkötelezett, aki egy
főkötelezett utódja, két kötelezettséggel felel; mert nem lehet megállapítani, hogy melyik
semmisíti meg a másikat; de egy kezes és egy főkötelezett esetében ez könnyen
megállapítható, mert a főkötelezett kötelezettsége a kötelezőbb. Ha a kötelezettségek között
bármilyen különbség van; megállapítható, hogy az egyiket a másik semmisíti meg. Ha
azonban mindkettő azonos erejű, és nem állapítható meg, hogy miért kellene az egyiket
inkább megsemmisíteni, mint a másikat, akkor erre a kérdésre egy példát hoz, amellyel azt
kívánja megmutatni, hogy semmi újdonság nincs abban, hogy egy személyben egyszerre két
kötelezettség is fennállhat. Ez az ő példája. Ha két közszerzeményes közül az egyik a másik
örököse lesz, akkor két kötelezettség terheli. Hasonlóképpen, ha az egyik közös jogkezelő a
másik örököse lesz, két különböző kötelezettség fogja őt terhelni. Nyilvánvaló, hogy ha az
egyik alapján eljárást indít, akkor mindkettőből hasznot fog húzni; vagyis a két kötelezettség,
amellyel rendelkezett, olyan természetű, hogy ha az egyiket bíróság elé viszik, akkor a
másikról is rendelkezni fognak.
512. Ugyanő, Sabinusról, XLVII. könyv.
Megállapodom egy adóssal, de nem vállalok kezességet, és utólag azt kívánom, hogy
nyújtsanak kezességet. Ha kezest adok, akkor ő felel.
(1) Nem számít, hogy a kezest abszolút módon, vagy egy bizonyos időponttól, vagy
valamilyen feltételhez kötöm.
(2) A biztosítékot ráadásul egy jövőbeli és egy múltbeli kötelezettségért is lehet nyújtani,
feltéve, hogy ez a kötelezettség természetes.
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6. Ulpianus, Digest, LIII. könyv.
Mert ahol a befizetett összeget nem lehet behajtani, ott helyénvaló, hogy e természetes
kötelezettségért kezességet vállaljanak.
(1) Ulpianus, A Sabinusról, XLVII. könyv.
Görögül a kezességet a következőképpen veszik: "Jóhiszeműségemben elrendelem, mondom,
kívánom", vagy "kívánom, bizonyos elszántsággal". Ha azonban valaki azt mondja, hogy
"megerősítem", az ugyanolyan, mintha azt mondta volna, hogy "mondom".
13824. Azt sem szabad elfelejteni, hogy kezességet mindenféle kötelezettségre lehet nyújtani,
akár az ingatlanra való hivatkozással, akár szóban, akár beleegyezéssel.
13825. Azt sem szabad elfelejteni, hogy kezességet bárkiért lehet vállalni, aki a pretoriánus
törvény értelmében felelősséggel tartozik.
13826. A kezességvállalás az ügybe való belépés után is felvehető, mert a polgári és
természetes kötelezettség fennmarad. Ezt Julianus is elismerte, és ez a mi gyakorlatunk. Ezért,
ha a főkötelezett elveszíti a pert, felmerül a kérdés, hogy folyamodhat-e kivételhez, mivel
nem mentesül a törvény erejénél fogva. Ha nem az ítélet megfizetéséért, hanem csupán a
bírósági eljárásért fogadják el, akkor nagyon helyesen állapítható meg, hogy élhet kivétellel.
Ha azonban az egész ügyért vállalták, akkor nem jogosult kivételre.
13827. Ha a kezességet a végrendeleti gondnok adja, ő felel.
13828. Ha azonban a kereset bűncselekményből származik, úgy gondoljuk, hogy a jobb
vélemény szerint a kezes felel.
13829. És általában véve senki sem kételkedik abban, hogy a kezességvállalás mindenféle
kötelezettségben megkapható.
13830. A következő szabály vonatkozik mindazokra, akik másokért felelősek: nevezetesen, ha
arra használják fel őket, hogy súlyosabb feltételeket szabjanak ki rájuk, úgy döntöttek, hogy
egyáltalán nem lesznek felelősek. Nyilvánvaló, hogy kisebb jelentőségű ügyekben
elfogadhatók, amiért nagyon helyesen kis összegű kezességet vállalnak. Ismétlem, a fő adós
feltétlenül felelős, a kezes egy bizonyos időponttól kezdve vagy bizonyos feltételek mellett
köthető. Ha azonban a főadós valamilyen feltétellel, a kezes pedig feltétlenül felel, akkor a
kezest felmentik.
13831. Ha valaki Stichusért kikötné, és kezességet kapna a következőképpen: "Ígéritek-e
jóhiszeműen, hogy Stichust átadjátok, vagy tíz aurei-t fizetsz?". Julianus azt mondja, hogy a
kezes nem lesz kötelezett, mert az ő állapota megnehezedik, úgyhogy ha Stichus történetesen
meghalna, akkor is felelősséggel tartozna. Marcellus azonban azt mondja, hogy nem felel,
nemcsak azért, mert feltétele nehezebbé válik, hanem azért is, mert inkább más
kötelezettségért fogadták el. Végül nem fogadható el kezesség olyan személyért, aki tíz aurei
megfizetését ígérte, a következők szerint: "Tíz aurei megfizetését ígéred, vagy Stichus
kiszolgáltatását?", bár ebben az esetben az ő feltétele nem válik terhesebbé.
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13832. Julianus azt is mondja, hogy ha valaki egy rabszolgát vagy tíz aurei-t kötött ki, és
kezességet vállal a következőképpen: "Ígéred-e, hogy leszállítasz egy rabszolgát, vagy
kifizetsz tíz aurei-t, akármelyiket kívánom?", a kezes nem lesz kötelezett, mert a feltétele
terhesebbé válik.
13833. Másfelől, ha valaki "Egy rabszolgát vagy tíz aurei-t, amelyiket a kikötő kívánja" kiköt,
akkor helyesen vehet kezességet a következő feltételekkel: "Tíz aurei-t vagy egy rabszolgát,
amelyiket kívánod", mert Julianus azt mondja, hogy így a kezes helyzete javul.
13834. De ha a főkötelezettet a következőképpen kérdezem: "Stichus és Pamphilus?", a
kezest pedig a következőképpen: "Stichus vagy Pamphilus?". Helyesen teszem fel a kérdést,
mert a kezes állapota kevésbé lesz terhelő.
13835. Kétségtelen, hogy az egyik kezességvállalás egy másik kezességvállalás helyett is
vállalható.
8. Pomponius, Sabinusról, XXVI. könyv.
A kezességeket megfelelően lehet a pénz egy részére vagy az ingatlan egy részére vállalni.
9. Ulpianus, Disputációk, VII. könyv.
Ha a hitelező kételkedik abban, hogy a kezesek fizetőképesek-e, és az egyikük, akit ő maga
választ ki a perbefogadásra, kész biztosítékot nyújtani, hogy a kezes társait az ő kockázatára
perbe lehessen fogni, úgy vélem, hogy őt meg kell hallgatni; de csak akkor, ha biztosítékot
nyújt, és ha az összes kezes társa, akiket fizetőképesnek mondanak, kéznél van. A követelés
megvásárlása ugyanis nem mindig könnyű, ha a teljes tartozás megfizetése nem mentes a
nehézségektől.
10. A kereset a kezesek között oszlik meg, amennyiben nem tagadják felelősségüket. Ha
ugyanis tagadják azt, a megosztás előnye nem adható meg. Az apai felügyelet alatt álló fiú
biztosítékot adhat az apjáért, és a cselekménye nem marad eredménytelen. Először is azért,
mert ha saját urává válik, akkor eszközei erejéig felelősségre vonható; emellett pedig ítéletet
lehet hozni ellene, még akkor is, ha továbbra is apja fennhatósága alatt marad. Lássuk
azonban, hogy az apja felelősségre vonható-e azért, mert úgy tekintik, hogy az ő parancsára
cselekedett. Úgy gondolom, hogy ez a szabály minden szerződésre vonatkozik; de ha apja
tudta nélkül lett kezes az apja helyett, akkor ez a kereset nem lesz helytálló; mégis perelhető
az apja ellen azon az alapon, hogy az eljárás az ő vagyona javára történt. Nyilvánvaló, hogy
ha az emancipált fiú megfizette a tartozást, akkor méltányossági keresetre kell jogosultnak
lennie, és ugyanezt a keresetet ő is megindíthatja, ha továbbra is az apja irányítása alatt áll, és
a pénzt az utóbbi számára fizette ki, a peculium castrense-jából.
23. Julianus, Digest, XII. könyv.
Ha valaki a szenátus rendeletét megszegve apai felügyelet alatt álló fiának pénzt adott
kölcsön, és a fiú meghalt, nem vehet kezességet apjától, mert apja ellen sem polgári, sem
praetoriánus perre nem jogosult, és nincs olyan vagyon, amelyért kezességvállalás felelőssé
válhatna.
23. Ugyanez, Digest, XLIII. könyv.
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Nyilvánvaló, hogy a De peculio kereset miatt, amely az apával szemben fog érvényesülni,
megfelelően lehet kezességet vállalni.
23. Ugyanez, Digest, XIV. könyv.
Ha az én utasításomra tíz aurei-t kölcsönadsz Titiusnak, és megbízás alapján pert indítasz
ellenem, Titius nem mentesül a felelősség alól; de nem kellene, hogy ítéletet hozzanak
ellenem a te javadra, hacsak nem engedményezed rám a Titiusszal szemben fennálló kereseti
jogaidat. Hasonlóképpen, ha te indítasz pert Titius ellen, én nem mentesülök, hanem csak
azért az összegért felelek neked, amelyet nem tudsz behajtani Titiuson.
23. Ugyanaz, Digest, XLVII. könyv.
Amikor a főkötelezett a kezes örökösévé válik, a kezességvállalás kötelezettsége megszűnik.
Mit kell tehát tenni? Ha a főkötelezettet perelik a követelésért, és él a kezességet megillető
kivétellel, akkor meg kell adni a replikációnak in factum, mert csalás miatt lehet folyamodni.
23. Ugyanaz, Digest, LI. könyv.
Ha Ön minden ellenszolgáltatás nélkül állapodott meg velem, és én kezest adtam, és nem
vagyok hajlandó, hogy ő kivétellel éljen, hanem inkább azt kívánom, hogy fizessen, hogy
megbízás alapján pert indíthasson ellenem, akkor a kivételt meg kell adni neki, még az én
beleegyezésem ellenére is; mert neki nagyobb érdeke, hogy a pénzét megtartsa, mint hogy azt
a főadósától visszakapja, miután a kikötőnek kifizette. Ha két kezes közül, akik húsz aureiért
váltak felelőssé veled szemben, az egyik vagy fizet neked, vagy megígéri, hogy öt aureit fizet
neked, hogy megakadályozd, hogy perelj, a másik nem szabadul fel; ha pedig tizenöt aureit
hajtasz be tőle, a kivétel nem akadályoz meg. Ha megkísérli a fennmaradó öt aurei behajtását
a korábbi kezestől, akkor csalás miatt kivételesen el lehet zárni.
(23) Ugyanez, Digest, LIII. könyv.
A kezes nem tehető felelőssé olyan személlyel szemben, akivel szemben a főkötelezett nem
felelős. Ezért, ha egy Titius és Sempronius közös tulajdonában lévő rabszolgát kifejezetten
kikötik, hogy azt Titiusnak adják, és a kezesét megkérdezik: "Ígéri, hogy ezt Titiusnak vagy
Semproniusnak adja?". Titius valóban követelheti ezt a kezestől, de úgy tűnik, hogy
Semproniust csak azért vezették be, hogy a kifizetést még az ügyhöz való csatlakozás előtt
meg lehessen neki adni, míg Titius nem tud erről, vagy nem akarja, hogy ez megtörténjen.
23. Az a személy, aki megígérte, hogy egy bizonyos helyen fog fizetni, bizonyos mértékig
szigorúbb feltételeknek van kitéve, mintha egyszerűen csak kihallgatnák, mivel nem fizethet
máshol, mint ahol a fizetést vállalta, ha a kikötő nem akarja, hogy ezt megtegye. Ezért, ha a
főadót feltétlenül kihallgatom, és a kezest azzal a kiegészítéssel fogadom el, hogy egy
bizonyos helyen fizet, a kezes nem lesz felelős.
24. Még ha a fő adós Rómában tartózkodva meg is ígéri, hogy Capuában fizet, a biztosítékot
pedig Efezusban, a kezes nem tartozik nagyobb felelősséggel, mintha a fő adós feltételes
fizetést ígért volna, a kezes pedig vállalta volna, hogy egy bizonyos napon teljesíti a fizetési
kötelezettséget, vagy pedig teljes mértékben megígérte volna.
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25. A kezességet akkor lehet elfogadni, ha bármilyen polgári vagy természetes kötelezettség
fennáll, amely rá vonatkozik.
26. A természetes kötelezettségeket nem csak az alapján becsülik meg, hogy valamilyen
kereset indítható miattuk, hanem akkor is, ha a pénz, ha egyszer már megfizetésre került, nem
követelhető vissza. Mert bár a természetes adósokról szigorúan véve nem lehet azt mondani,
hogy adósok, mégis annak tekinthetők, és azok, akik pénzt kapnak tőlük, úgy tekinthetők,
mint akik megkapták azt, amire jogosultak voltak.
27. Ha olyan kikötést kötöttek, amely egy meghatározott időpontban lép hatályba, és a kezest
feltétel mellett fogadták el, az utóbbi jogai függőben maradnak, így ha a feltétel az előírt
időpont előtt teljesül, nem felel; ha azonban az időpont és a feltétel egybeesik, vagy ha a
feltétel a meghatározott idő elteltével teljesül, akkor felel.
28. Amikor egy kezest a következő feltételekkel fogadnak el: "Felelős leszel-e azért, ha a
főadós nem fizeti ki a neki kölcsönadott negyven aurei-t?", valószínű, hogy a szándék az volt,
hogy ha a főadós nem fizet, amikor felszólítják, a kezes felel; de ha a főadós, mielőtt
felszólítanák, hogy fizessen, meghal, a kezes felel, mert ebben az esetben is igaz, hogy a
főadós nem fizetett.
(23) Ugyanaz, Digest, LXXXIX. könyv.
Szokás a biztosítékokat úgy mentesíteni, hogy a kötelezettet arra kötelezik, hogy a másokkal
szemben fennálló esetleges kereseti jogait eladja annak, aki kész a teljes tartozás
megfizetésére.
23. Ugyanaz, Digest, XC. könyv.
Az, aki megbízza az adósát, úgy értendő, hogy annyi pénzt fizet, amennyivel tartozik neki; és
ezért, ha egy kezes megbízza az adósát, még ha az nem is fizetőképes, azonnal indítható
megbízási per.
(23) Ugyanő, A Miniciusról, IV. könyv.
Egy rabszolga a gazdája tudta nélkül kezességet vállalt egy bizonyos személyért, és az ő
nevében kifizette az esedékes pénzt. Felmerült a kérdés, hogy a gazda visszakövetelheti-e az
összeget attól a személytől, akinek azt kifizették. A válasz az volt, hogy fontos megállapítani,
hogy a rabszolga kinek a nevében vállalt kezességet, mert ha ezt a saját peculiumára
hivatkozva tette, akkor a gazdája nem követelheti vissza azt, amit a saját peculiumából
fizetett, de amit a rabszolga a gazdája számlájára fizetett, azt ő követelheti vissza. Ha azonban
a peculiumánál nagyobb összegért vállalt kezességet, akkor az urához tartozó minden olyan
pénz, amelyet ő fizetett, szintén behajtható, és amit a peculiumából fizetett, azt személyes
kereset útján lehetett behajtani.
23. Javolenus, Episztolák, XIII. könyv.
Ha azonban a rabszolga tulajdonosa fizette ki a pénzt, akkor azt nem attól kaphatja vissza,
akinek kezesévé vált, hanem attól a személytől, akinek kifizette, mivel a rabszolga nem válhat
kezesként felelőssé. Ebből következik, hogy nem követelheti vissza attól, akiért kezes lett,
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mivel ő maga felel a tartozásért, és nem szabadulhat fel egy olyan kötelezettség alapján járó
pénz megfizetésével, amelyért a rabszolga nem volt felelős.
65536. Africanus, Kérdések, VII. könyv.
Egy örökös kezességet kapott egy hagyaték adósaitól, majd a szenátus trebelli rendelete
alapján átruházta a hagyatékot. Úgy ítélték meg, hogy a kezesség kötelezettsége sértetlenül
fennmarad. Ebben az esetben ugyanazt a szabályt kell betartani, amely akkor alkalmazandó,
ha egy örökös, akivel szemben egy emancipált fiú prétori birtokba jut egy hagyaték felett,
kezességet fogad el. Ezért mindkét esetben a keresetjogok a hagyatékkal együtt szállnak át.
65536. Semmi újdonság nincs abban, hogy egy kezes két különböző kötelezettséggel felel
ugyanazon pénzösszeg megfizetéséért; hiszen ha egy bizonyos naptól fogva elfogadták, és
utána abszolút módon elfogadták, akkor mindkét kötelezettség köti; és ha egy kezes a
kezestársának örökösévé válik, az eredmény ugyanez lesz.
65537. Pénzt adtam kölcsön a rabszolgádnak, te manumitáltad, majd kezességet vállaltam
érte. Ha biztosítékot adott a kötelezettségért, amely egy éven belül esedékes neked, akkor a
rabszolga állítólag felelősséggel tartozik. Ha azonban a természetes kötelezettség miatt
történt, amely az ő sajátja, akkor jobb, ha azt mondjuk, hogy a megállapodás semmis; mert
érthetetlen, hogy a kezes saját magáért is felelőssé válhat. Ha azonban ez a rabszolga a
felszabadítás után kezesének örökösévé válik, úgy tartják, hogy a kezesi kötelezettség
továbbra is fennáll, és a természetes kötelezettség továbbra is fennmarad, így ha a polgári jogi
kötelezettség megszűnik, nem követelheti vissza a kifizetett összeget. Ezzel szemben az sem
állítható helyesen, hogy amikor a főkötelezett a kezesének örökösévé válik, a kezes
kötelezettsége megszűnik; azon oknál fogva, hogy ekkor a kettős polgári jogi kötelezettség
nem állhat fenn ugyanazon személyre vonatkoztatva. Másrészt pedig, ha a kezes a manumált
rabszolga örökösévé válik, akkor ugyanaz a kötelezettség vele szemben továbbra is fennáll,
noha természetesen ő a felelős, és senki sem válhat kezessé önmagáért.
65538. Ha a kötelezett az adósát örökösévé nevezi ki, akkor a kezes felelősségét teljesen
megsemmisíti, függetlenül attól, hogy az adós kötelezettsége polgári vagy természetes
kötelezettség volt-e; mivel senki sem kötelezheti magát harmadik személyre hivatkozva,
miközben az utóbbi nevében jár el. Ha azonban ugyanez a kikötő a kezest az örökösévé
nevezi ki, kétségtelen, hogy ezzel egyidejűleg a kezes kizárólagos kötelezettségét is
megszünteti. Ennek bizonyítéka az, hogy ha az adós vagyonának birtoklása a hitelezőhöz
kerül, azt is ki kell mondani, hogy a kezes továbbra is felelős marad.
65539. Ha te és Titius közösen felelsz ugyanazért a pénzösszegért, akkor az, aki kezes lett
érted, kezesként felelhet Titiusért is, bár ugyanaz a pénz ugyanannak a személynek jár; és ez a
kötelezettség nem lesz semmis, ami a hitelezőt illeti. Sőt, bizonyos esetekben még hasznot is
hozhat, például ha annak az örökösévé válik, akiért korábban kezességet vállalt; mert akkor az
első kötelezettség az egyesüléssel megszűnik, a második viszont továbbra is fennmarad.
65540. Amikor a kezes a kötelezett örökösévé válik, felmerül a kérdés, hogy mivel ő maga
követelte a fizetést, úgymond saját magától, jogosult lesz-e a főkötelezett ellen megbízási
perre. A válasz az volt, hogy mivel a főadós továbbra is felelős, a hitelező nem értelmezhető
úgy, hogy a pénzt kezesként saját magától szedte volna be. Ezért inkább a kikötés alapján kell
keresetet indítania, mint megbízás alapján.
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65536. Florentinus, Institutes, VIII. könyv.
A kezességet már a hagyatékba vétel előtt is el lehet fogadni, ha a főadós meghalt, mert a
hagyaték ugyanúgy személyi funkciót tölt be, mint az önkormányzat, a tizedes és a társas
vállalkozás.
65536. Marcianus, Szabályok, IV. könyv.
"Ha tíz aurei-t kötök ki magamnak vagy Titiusnak", Titius nem vállalhat kezességet, mert őt
csak a fizetés céljából adták hozzá.
65536. Marcellus, vélemények.
Lucius Titius, aki Septicius kezesévé akart válni testvére, Seius helyett, a következőket írta
neki: "Ha a bátyám megkér téged, kérlek, hogy az én felelősségemre és kockázatomra fizess
neki pénzt." Miután megírta ezt a levelet, Septicius kifizette a pénzt Seiusnak; Titius pedig,
miután ezután meghalt, bizonyos örökösöket hagyott hátra, köztük testvérét, Seiust,
vagyonának egyharmadát. Ha, mivel a kereset, amelyre Septiciusnak joga volt testvére, Seius
ellen, az összeolvadással megszűnt, a hagyaték harmadrésze miatt, amelynek Seius lett az
örököse testvére, Titius örököse, megkérdeztem, hogy Septicius indíthat-e keresetet a teljes
összegre a többi örökös ellen. Marcellus azt válaszolta, hogy Seius társörökösei ellen nem
indítható megbízási per a hagyaték nagyobbik része miatt, hanem csak az örökrészük miatt.
(65536) Ulpianus, Az ediktumról, XI. könyv.
Marcellus azt mondja, hogy ha valaki kezességet vállal egy olyan gyámoltért, aki a gyámja
felhatalmazása nélkül vállalt kötelezettséget, vagy egy tékozló, vagy egy elmebeteg
személyért, a jobb vélemény szerint nem lesz jogosult a mentességre, mivel a megbízás
alapján nem lehet perelni őket.
65536. Gaius, A tartományi ediktumról, VIII. könyv.
Hadrianus isteni parancsolata szerint a kötelezettség nem oszlik meg a törvény erejénél fogva
a kezesek között. Ezért, ha valamelyikük meghal, anélkül, hogy örököse lenne, mielőtt a
tartozásból rá eső részt kifizette volna, vagy elszegényedik, a kötelezettségből rá eső része
hozzáadódik a többiekéhez.
65536. Ulpianus, Az ediktumról, XXII. könyv.
Ha több kezes van, és az egyiket feltétlenül, a másikat pedig bizonyos időponttól kezdve vagy
valamilyen feltétel mellett fogadták el, akkor az, akit feltétlenül elfogadtak, jogosult a
mentességre, amíg a feltétel teljesíthető, vagyis úgy, hogy közben csak az egyéni részéért
perelhető. Ha azonban az, akit valamilyen feltétel mellett fogadtak el, a feltétel teljesülésének
időpontjában nem lenne fizetőképes, Pomponius azt mondja, hogy az ügyet vissza kell állítani
az abszolút kezesség korábbi állapotába.
131072. Továbbá, ha az egyik kezes egy másikért jelenik meg, vagy ha többen vannak, akkor
ugyanaz a szabály, amelyet az isteni Hadrianus állapított meg, betartandó velük kapcsolatban.
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131073. Ha kétség merül fel, hogy a fő kezes fizetőképes-e vagy sem, a következő kezes
eszközeit is hozzá kell adni a sajátjaihoz.
131074. Pomponius azt mondja, hogy a kezes örököseinek ugyanúgy meg kell adni a
mentességet, mint magának a kezesnek.
131075. Ha van egy kezes, aki egyszerre a főkötelezett és a kezes kezese, akkor az eredeti
kezes nem kérheti, hogy a kötelezettséget osszák meg közte és az érte felelőssé vált személy
között, mert az eredeti kezes az adós helyzetét foglalja el, és az adós nem kérheti, hogy a
kötelezettséget osszák meg közte és a kezese között. Ezért, ha két kezes közül az egyik
kezességet vállal, a kötelezettség nem oszlik meg arra való hivatkozással, akiért felelőssé vált;
hanem a jobb vélemény az, hogy a kötelezettséget magára a kezesre való hivatkozással
osztják meg.
23. Paulus, Az ediktumról, XXV. könyv.
Ha az egyik kezes azt állítja, hogy a többiek fizetőképesek, akkor meg kell adni neki azt a
kivételt, hogy ő fizet, "ha a többiek fizetésképtelennek bizonyulnak".
(23) Ugyanő, Az ediktumról, XVIII. könyv.
Ha lehetetlen feltételekkel állapodtam meg, nem kényszeríthetnek kezességvállalásra.
23. Gaius, A tartományi ediktumról, V. könyv.
Bárki kezessé válhat másért, még akkor is, ha az ígérő nem tud róla.
23. Ulpianus, Az ediktumról, XXIII. könyv.
Ha a kezes vagy bárki más az adós helyett a hitelezőnek akar fizetni, mielőtt a követelés
esedékessé válna, meg kell várnia azt a napot, amikor a fizetést meg kell tenni.
30. Ugyanő, Az ediktumról, LXXVI. könyv.
A főadósra vonatkozó kivételt, sőt, ha ő nem akarja, valamint az ügyhöz kapcsolódó összes
többi előnyt a kezes és a többi kötelezett tartozék is igénybe veheti.
23. Ugyanő, Az ediktumról, LXXVII. könyv.
Ha Titius egy rabszolgára hagyja a szabadságát, és örökösévé nevezi ki, és én előzőleg kértem
őt, és biztosítékot kaptam rá, arra az esetre, ha valóban Titiusé lenne, azt kell mondani, hogy a
vele szembeni keresetjogot át kell ruházni, és ha ezt nem engedik meg, a kikötés hatályossá
válik. Ha azonban a rabszolga hozzám, a felpereshez tartozott volna, és nem az én
parancsomra lépne a birtokra, akkor a kezesek felelnének azért, mert nem történt védekezés.
Ha azonban a rabszolga az én utasításomra lép a birtokra, a kikötés megszűnik. Nyilvánvaló,
hogy ha a rabszolga az enyém volt, és a birtokba vételt elhalasztottam, amíg a bíróságon
kedvező döntést nem kaptam, és akkor elrendelem, hogy vegye át, és időközben eljárást
kívánok indítani, mert a per nem volt védekezve, a kikötés nem lesz hatályos, mert a
döntőbíró nem így döntene.
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23. Paulus, Az ediktumról, LXXII. könyv.
Azok, akik kezesként felelősséget vállalnak, könnyebb, de nem súlyosabb terhet vállalhatnak.
Ha tehát a főadósnál a magam számára kötök ki, és kezest ígéretet teszek magamért, vagy
Titiusért, Julianus szerint a kezes helyzete jobb, mert még Titiusnak is fizethet. Ha a főadóssal
a magam vagy Titius számára történő fizetésre állapodtam meg, a kezessel pedig csak a
magam számára történő fizetésre, Julianus szerint a kezes feltétele terhesebb. De mi van
akkor, ha a főadóssal Stichusért vagy Pamphilusért, a kezessel pedig csak Stichusért
állapodtam meg ? Vajon a kezes jobb vagy rosszabb helyzetben lesz, ha nincs választási joga?
Igaz, hogy jobb lesz a helyzete, mert Stichus halálával mentesül a felelősség alól.
33. Ugyanő, Plautiusról, II. könyv.
Ha valaki kezességet vállal egy rabszolgáért, akkor teljes felelősséggel tartozik, még akkor is,
ha a rabszolga peculiumában semmi sincs. Nyilvánvaló, hogy ha kezessé válik az úrért, akivel
szemben De peculia kereseti joga van, akkor csak a peculiumnak az ítélet meghozatalának
időpontjában fennálló összegéért felel.
23. Ugyanő, Plautiusról, XIV. könyv.
Ha egy hitelező, akinek van egy főkötelezettje és kezesei, megkapja az egyik kezestől az
esedékes pénzt, és átruházza rá a kereseti jogait, akkor azt lehet mondani, hogy azok már nem
léteznek, mivel megkapta, amire jogosult volt, és a kifizetéssel az összes többiek
felszabadulnak; de ez nem így van, mert nem fizetésként kapta meg, hanem mintegy eladta a
követelést az adóssal szemben, és a kereseti joga továbbra is megmaradt, mert köteles volt
ezeket a jogokat arra a személyre engedményezni, aki kifizette.
23. Ugyanő, Plautiusról, XVII. könyv.
Ha valaki, akit a tartozás behajtására nyitva álló határidő lejárta után engedtek el, kezességet
vállal, a kezes nem felel, mivel a tévedésből adott biztosíték semmis.
(1) Marcellus, Digest, XX. könyv.
Ha kikötöm, hogy "Stichusért vagy Pamphilusért, amelyiket az ígérő választja", akkor nem
vállalhatok kezességet Stichusért vagy Pamphilusért, amelyikért a kezes választja; mert az ő
hatalmában állna mást adni, mint amit a főkötelezett választani tud.
36. Kezességet kaptam Titiustól, aki egy végrendelet értelmében feltételesen tartozott nekem
tíz aurei-t, és én lettem az örököse, és azután a feltétel, amelytől a hagyaték függött, teljesült,
kérdezem, hogy a kezes felel-e nekem. A válasz az volt, hogy ha a hagyatékot feltételhez
kötve hagyták rád, és miután az örökhagyótól kezességet kaptál, te lettél az örököse, nem
tekintheted a kezest felelősnek, mert nincs olyan adós, akiért a kezes felelne, és nincs semmi,
ami neked járna.
(5888) Modestinus, Szabályok, II. könyv.
Nem szabad keresetet indítani annak érdekében, hogy ez a kezes a másik kezes ellen
eljárhasson; és ezért, ha két, azonos összegű kezes közül az egyik, miután a hitelező

2390
kiválasztotta, teljes egészében fizet, és a kereseti jogokat nem ruházzák rá, a másik kezest sem
a hitelező, sem a másik kezes nem perelheti.
37. Ugyanaz, Szabályok, III. könyv.
Ha két egyetemleges adós van, és az egyikük vagy mindkettőjük kezességet vállal, a kezes a
tartozás teljes összegére elfogadható.
38. Ugyanő, Vélemények, XIII. könyv.
Ha kezességeket fogadtak el egy olyan összegért, amelyet a gondnok nem tud behajtani, és a
kiskorú nagykorúvá válása után az összeget ugyanaz a gondnok vagy az örökösei behajthatták
volna be, és a kiskorú nem érvényesíti jogait, és fizetésképtelenné válik, a kezesek ellen
szabályosan indítható praetoriánus per.
39. Ugyanez a hatóság azt a véleményét adta, hogy ha több megbízó közül egy ellene hozott
ítéletet teljes egészében végrehajtják, és felszólítják, hogy fizessen, akkor kérheti, hogy az
összes olyan peres jogokat, amelyek azokkal szemben állnak rendelkezésre, akik ugyanannak
a cselekménynek a végrehajtását elrendelték, ruházzák át rá.
(23) Javolenus, Episztolák, X. könyv.
Ha a következő feltételekkel fogadok el egy kezest: "Hajlandó vagy-e felelősséget vállalni
ezer mérő búza leszállításáért, amelyet a te pénzeddel kell kifizetni, az általam kölcsönadott
tíz aurei biztosítékaként?", a kezes nem lesz felelős, mert nem válhat felelőssé valami másért,
mint amiért kölcsönadták, mert az árunak tekintett vagyon értékének becslése pénzben is
elvégezhető; ahogyan egy pénzösszeget is meg lehet becsülni áruban.
23. Pomponius, Különböző szakaszok, VII. könyv.
Ha Titiusszal megállapodva téged fogadlak el kezesként, és utána egy másik emberrel
ugyanarra a pénzre megállapodom, és egy másik kezest fogadok el, akkor nem lesznek közös
kezesek, mert két különböző szerződésben kezesek.
23. Javolenus, Episztolák, XI. könyv.
Ön kikötötte, hogy bizonyos munkálatokat egy bizonyos időpontig az Ön megelégedésére el
kell végezni, és kezeseket fogadott, akik, ha a munkát nem végzik el az előírt határidőn belül,
vállalták, hogy felelnek azért az összegért, amelyet Ön a munka elvégzéséért fizetett volna; és
mivel a munkát nem végezték el, Ön azt egy vállalkozónak adta át, és mivel ez utóbbi nem
nyújtott biztosítékot, Ön maga végezte el a munkát. Kérdezem, hogy a kezesek felelnek-e? A
válasz az volt, hogy az Ön által említett kikötés feltételei szerint a kezesek nem lesznek
felelősek, mert Ön nem azt teszi, ami a kikötésben szerepel, vagyis nem kötött szerződést a
munka elvégzésére, bár utólag megtette; mert az utólag kötött szerződés ugyanolyan volt,
mintha nem is kötötték volna meg, mivel Ön azonnal hozzálátott a munka saját maga
elvégzéséhez.
(23) Scaevola, Digest, VI. könyv.
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Két földterület eladójának kezesét, akik közül az egyiket később kilakoltatták, a vevő
beperelte, és egy bizonyos összegre vonatkozóan ítéletet hoztak ellene. Felmerült a kérdés,
hogy indíthat-e pert az eladó örököse ellen azelőtt, hogy az ítélet teljesítésére kötelezhető
lenne. A válasz az volt, hogy megtehette, de a bíróságnak indokolt volt arra köteleznie a
kezest, hogy vagy védekezzen, vagy mentesüljön a felelősség alól.
23. Javolenus, Labeus utolsó műveiről, X. könyv.
Amikor a törvény az eladással szemben áll, a kezest is felmentik; és ez annál is inkább
indokolt, mert a főadós egy ilyen eljárással elérhető.
23. Papinianus, Kérdések, IX. könyv.
Ha az adósra a deportálás büntetését szabják ki, Julianus szerint nem fogadható el helyette
kezesség, mivel a vele szemben fennálló teljes kötelezettség megszűnik.
23. Ha az apai felügyelet alatt álló fiú kezességet fogad el egy olyan ügyben, amely a
peculiumára vonatkozik, a következőképpen: "Felelőssé válsz-e annyi pénzért, amennyit
kölcsönadhatok?", és miután emancipálódott, kölcsönadja a pénzt, a kezes nem felel az apával
szemben, ha a fő adós nem, hanem az emberiesség alapján a fiúval szemben kellene felelnie.
23. Ugyanaz, Kérdések, X. könyv.
Ha Titius és Seia kezesek lesznek Maeviusért, és a nőt elbocsátják, akkor a teljes összegre
vonatkozó keresetnek helyt adunk Titius ellen, mivel tudhatta, és nem kellett volna tudnia
arról, hogy egy nő nem lehet kezes.
23. Hasonlónak tűnik a következő kérdés is, nevezetesen, ha az egyik kezes kora miatt teljes
visszatérítést kap, akkor a másik kezesnek kell-e vállalnia a kötelezettség teljes terhét? Őt
azonban csak akkor kellene terhelni, ha a kiskorú később biztosítékká válna, a
visszaszolgáltatásnak az életkora miatti bizonytalansága miatt. Ha azonban a kiskorút a
hitelező csalárd módon vette rá a kezességvállalásra, a hitelezőnek a másik kezessel szemben
nem szabadna felmentést nyújtani; éppúgy nem, mint ha a kiskorú, akit a novációval
megtévesztettek, azt kívánná, hogy korábbi adósa ellen praetorianus perben részesüljön.
23. Ugyanaz, Kérdések, XXVII. könyv.
Ha egy örökös, aki a végrendelettel felmentett adóst kihagyja, pert indít kezese ellen, a kezes
az örökös tisztességtelen cselekménye miatt csalásra alapított kivételre hivatkozhat; és
ugyanez a kivétel a főadósnak is kedvezne, ha őt perelték volna be.
23. Ha egy kezes két örököse közül az egyik tévedésből a teljes összeget kifizeti, egyes
hatóságok úgy vélik, hogy ő jogosult személyes keresetre, és ezért kezes társa továbbra is
felelős marad. Úgy vélik, hogy a társörökös kötelezettsége akkor is fennáll, ha a pert nem
indítanák meg; mert az a hitelező, aki azt gondolván, hogy ő a felelős, egy részt annak fizet ki,
aki az egész tartozást teljesítette, nem lesz jogosult személyes keresetre e rész behajtására. Ha
azonban két kezességet fogadtak el például húsz aureiért, és a másik kezes két örököse közül
az egyik kifizeti a hitelezőnek járó teljes összeget, akkor valóban jogosult lesz személyes
keresetre a tíz aurei behajtására, amellyel jogilag nem tartozott. De, hogy a fennmaradó öt
aureiát vissza tudná-e szerezni, ha a másik kezes fizetőképes lenne, ezt a kérdést meg kell
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vizsgálni. Kezdetben ugyanis a kezes örökösét vagy örököseit éppúgy meg kell hallgatni, mint
magát a kezest; így mindegyik kezes beperelhető a rá eső részért. Mindkét esetben egyszerre
keményebb és kényelmesebb az a vélemény, hogy a nem esedékes pénzösszeg megfizetése
nem követelhető vissza, mert az isteni Pius egyik rescriptuma ezt mondja ki egy olyan kezes
esetében, aki a követelés teljes összegét megfizette.
24. Ahol egy kezes, aki Rómában megígérte, hogy Capuában kifizet egy pénzösszeget, és ha
az ígérő Capuában tartózkodik, felmerült a kérdés, hogy azonnal perelhető-e? Azt
válaszoltam, hogy a kezes nem lenne azonnal felelős, mintha az ígéretet Capuában tette volna,
amikor a főkötelezett még nem tudott volna eljutni abba a városba, és hogy nincs különbség,
ha senki "nem kételkedik abban, hogy a kezes még nem lenne felelős, azon oknál fogva, hogy
maga az ígérő nem. Másrészt, ha valaki azt mondaná, hogy mivel az adós Capuában van, a
kezes azonnal felelős, anélkül, hogy figyelembe venné azt az időt, amelyre hallgatólagosan
jogosult volt; az eredmény az lenne, hogy ebben az esetben a kezest akkor lehetne perelni,
amikor maga az adós nem lehetne, ha Rómában lenne. Ezért véleményünk szerint a
kezességvállalás kötelezettsége magában foglalja a szükséges idő hallgatólagos feltételét,
amelyre mindkét fél, azaz az ígérő és a kezese is jogosult; mivel ha más következtetésre
jutnánk, ez úgy lenne értelmezhető, hogy a jogszabállyal ellentétben a kezesre terhesebb
feltételt szabnának.
23. Ugyanaz, Kérdések, XXXVII. könyv.
Egy hitelező, aki az adósa hagyatékának egy részének örökösévé vált, kezesként elfogadta a
társörököst. Ami a saját hagyatéki részét illeti, a kötelezettség az egyesüléssel vagy
(helyesebben szólva) a fizetési felhatalmazással megszűnt. A társörökös részesedése
tekintetében azonban a kötelezettség változatlanul fennmarad, vagyis nem a
kezességvállalásból eredő kötelezettsége, hanem az örökösödési kötelezettsége, mivel a
nagyobbik a kisebbiket érvénytelenné és hatálytalanná tette.
(23) Ugyanaz, Vélemények, III. könyv.
A keresetet meg kell osztani azon kezesek között, akik a teljes összegért felelősekké váltak, és
a saját egyenlő részükre. Más lenne az eset, ha a következő szavakat használnák: "Ígérik-e,
hogy a teljes összegért vagy a hagyatékból való megfelelő részükért felelnek", mert akkor az a
megállapodás, hogy mindenki csak a saját részéért felel.
(23) Az a kezes, aki az esedékes összeg egy részét akár a saját nevében, akár az ígérő nevében
megfizette, nem tagadhatja meg, hogy a fennmaradó összeg felosztása iránt pert indítsanak
ellene. Ugyanis azt az összeget, amellyel mindegyikük külön-külön tartozik, azok között kell
felosztani, akik az ítélet meghozatalakor fizetőképesek. Méltányosabb azonban, ha kivétel
útján annak a félnek a javára történik, aki fizetett, ha a másik fél a kérdés egyesítésének
időpontjában fizetőképes volt.
(24) Két egyetemleges adós külön kezességet vállalt. A hitelező nem köteles akarata ellenére
a kereseteket az összes kezes között felosztani, hanem csak azok között, akik az egyes
adósokért felelősekké váltak. Nyilvánvaló, hogy ha mindannyiuk között meg akarja osztani a
keresetét, ebben éppúgy nem akadályozható meg, mint abban, ha a két adóst a tartozásból
való részesedésükért perelné.
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(25) A hitelező nem köteles eladni a zálogjogot, ha a zálogjogról lemondva be akarja perelni
azt a személyt, aki egyszerűen kezes lett.
(26) Mivel a keresetet a kezesek között felosztották, néhányuk, miután az ügyhöz
csatlakoztak, megszűnt fizetőképesnek lenni; ez a tény azonban nem vonatkozik a fizetőképes
személy felelősségére, és a felperest sem védi kiskorúsága esetén, mivel úgy ítélték meg,
hogy nem volt megtévesztve, amikor a Common Law-hoz folyamodott.
(27) Amennyiben az olyan kezes vagyonát, aki ellen ítéletet hoztak, a kincstár követeli, és a
keresetet később a kezesek között felosztják, a kincstárat úgy kell tekinteni, hogy az örökös
pozícióját tölti be.
51. Ugyanő, Vélemények, XI. könyv.
A zálogjog elvesztése a ház tönkremenetele miatt a kezest és a főadósokat is érinti. Az sem
jelent különbséget, ha a kezességet a következőképpen fogadták el: "Legalább annyit,
amennyi a zálog értékén felül realizálható, ha eladják", mert e szavakkal megállapodtak
abban, hogy a teljes tartozás beletartozik.
52. Miután a keresetet a kezesek között felosztották, ha az a fél, aki ellen az ítéletet hozták,
megszűnik fizetőképesnek lenni, a gyámok csalása vagy gondatlansága, akik az ítélet
végrehajtását elérhették volna, hátrányosan érinti őket. Ha ugyanis megállapítást nyer, hogy a
keresetet olyan kezesek között osztották meg, akik nem voltak fizetőképesek, a gyámolt
nevében teljes visszatérítés útján történő mentesítésre lesz szükség.
53. Megállapodott, hogy a mezőgazdasági bérlők által vállalt kezesség a föld megművelésére
fordított pénzért felel, mert az ilyen jellegű megállapodás magára vonja a bérleti szerződés
kötelezettségét. Az sem mindegy, hogy azonnal vagy bizonyos idő elteltével válnak-e
felelőssé.
54. Ha több megbízottja van ugyanannak a pénzösszegnek, és közülük az egyiket választják ki
perelhetőnek, a többiek nem mentesülnek a felelősség alól az ő felmentésével, hanem
mindannyian mentesülnek a pénz kifizetésével.
53. Ugyanez, Vélemények, XV. könyv.
A főbűncselekménnyel vádolt személy kezesei szerződés alapján szabályosan perelhetők,
anélkül, hogy a főadós ellen vádló hitelező által hivatkozott kivétellel szemben kifogást
emelhetnének.
54. Paulus, Kérdések, III. könyv.
Ha a hitelezőt, aki kezességet kapott a kölcsönadott pénzért, a zálogszerződésben
megtévesztették, akkor a zálogjoggal ellentétes keresetet indíthat; és ebben a keresetben az ő
teljes érdeke is benne foglaltatik. Ez az eljárás azonban nem érinti a kezest, mivel ő nem a
zálogjogért, hanem a kölcsönadott pénzért lett felelős.
55. Ugyanaz, Kérdések, XI. könyv.
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Ha a következőképpen állapodom meg Seiusszal: "Megígéred, hogy kifizetsz minden
pénzösszeget, amelyet bármikor kölcsönadok Titiusnak?", és kezeseket kapok, és azután
nagyon gyakran kölcsönadok pénzt Titiusnak, akkor Seius, valamint kezesei minden
bizonnyal felelősek lesznek az összes kölcsönadott összegért, és minden, ami a vagyonából
megszerezhető, egyformán jóvá kell írni az összes adósságon.
56. Ugyanaz, Kérdések, XV. könyv.
Ha valaki megesküszik, hogy szolgálatot vállal egy olyan személyért, aki nem szabad ember,
és kezesévé válik, nem tartozik felelősséggel.
57. Hasonlóképpen, ha egy fiú az apjával, vagy egy rabszolga a gazdájával állapodik meg, és
a kezességet elfogadják, nem lesz felelős; mert senki sem kötelezhető ugyanarra a személyre
ugyanazért a dologért. Másfelől, amikor egy kövér a fiáért, vagy egy gazda a rabszolgájáért
állapodik meg, a kezes felelősséggel tartozik.
58. Ha valaki másnak kölcsönad pénzt, mintha az a sajátja lenne, minden kikötés nélkül,
Pomponius szerint a kezes nem felel. De mi van akkor, ha a pénzt elköltötték, és a
visszaszerzésre irányuló személyes keresetindítás joga megalapozott? Úgy gondolom, hogy a
kezes felelősséggel tartozik majd, mivel úgy tekintik, hogy azért fogadták el, hogy
felelősséggel tartozik mindazért, ami a pénz kifizetéséből eredhet,
59. A kezességvállalás lopás miatt indított perben, valamint bárkiért, aki megsértette az
aquiliai törvényt, vállalható. A népbírósági perekben más a szabály.
58. Scaevola, Kérdések, XVIII. könyv.
A kezest nem lehet perelni, mielőtt a főadós felelőssé válna.
59. Paulus, Kérdések, XXII. könyv.
Ha egy bérlővel megállapodva kezességet kaptam, akkor a kikötés a bérleti díj összes
kifizetéséről rendelkezik, és ezért a kezes az összes említett kifizetésért felel.
23. Ha a főkötelezett a saját cselekményével állandósítja a kötelezettséget, a kezes
kötelezettsége is fennmarad; például, ha késedelembe esett a Stichus kiszolgáltatásával, és az
utóbbi meghalt.
61. Ugyanő, Vélemények, IV. könyv.
Paulus azt a véleményt képviselte, hogy az a kezes, akinek a kezes társai által adott zálogjogot
átruházzák, nem tűnik úgy, hogy a vevő helyébe lép, hanem csak annak helyébe, aki a
zálogjogot kapta, és ezért neki kell felelnie a termésért és a kamatokért.
62. Scaevola, Vélemények, I. könyv.
Azt is kimondta, hogy amikor a főadós a hitelezője által úgy mentesül, hogy a természetes
kötelezettség fennmarad, a kezes továbbra is felelős marad; de amikor a kötelezettség egyfajta
nováció révén megszűnik, a kezest vagy a törvény alapján, vagy kivétel útján kell felmenteni.
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(1) Paulus, Vélemények, XV. könyv.
Ha, mint ahogyan azt már megállapították, a pénz kölcsönzésekor abban állapodtak meg,
hogy azt Olaszországban kell kifizetni, akkor úgy kell érteni, hogy a megbízó ugyanígy
szerződött.
63. Scaevola, Vélemények, V. könyv.
Ha a kezes értesítette a hitelezőt, hogy kötelezze az adóst a pénz megfizetésére, vagy adja el a
zálogtárgyat, és ő nem kísérli meg a követelés behajtását, a kezes csalásra hivatkozva
kizárhatja-e őt? A válasz az volt, hogy nem teheti ezt meg.
64. Ugyanő, Vélemények, VI. könyv.
Egy hitelező és az adós megállapodott abban, hogy ha a kölcsönadott száz aurei-t nem fizetik
ki, amint követelik, a hitelező egy meghatározott időn belül eladhat bizonyos zálogba adott
dísztárgyakat, és ha az eladásból származó bevétel kevesebb, mint a tőke és a kamatok, a
különbözetet a hitelezőnek kell kifizetni; és kezességet vállaltak. Felmerült a kérdés, hogy a
kezes felel-e a teljes összegért. A válasz az volt, hogy a megállapított tények alapján a kezes
csak azért felel, ami a zálogjog eladásából nem realizálódott.
65. Hermogenianus, Epitoméi a jogról, II. könyv.
Az a kezes, aki huszonöt éves kiskorúnak pénzt ajánlott fel, és azt a teljes visszafizetéstől
tartva lepecsételte és nyilvános helyen letétbe helyezte, azonnal keresetet indíthat megbízás
alapján.
(1) Ugyanő, A jog epitomái, VI. könyv.
Ahogyan a főadós nem felel, hacsak nem tesz személyes ígéretet, úgy a kezesek sem
kötelesek, hacsak ők maguk nem vállalják, hogy fizetnek valamit, vagy nem végeznek el
valamilyen cselekményt; ugyanis az ígéret érvénytelen, amikor a főadósnak fizetésre vagy
valaminek a megtételére szerződnek, mert a más cselekedetének ígérete semmis.
66. Paulus, Neratiusról, I. könyv.
Ha egy más tulajdonában lévő rabszolga kezességet vállal Titiusért, és kifizeti az adósságot,
Titius mentesül a felelősség alól, ha a rabszolga gazdája megbízási pert indít ellene; mert aki
ilyen pert indít, az úgy tekintendő, mint aki megerősítette a fizetést.
67. Ugyanő, Neratiusról, III. könyv.
Miután élt egy olyan kivétellel, amelynek előnyösnek kellett volna lennie az Ön számára,
igazságtalan határozatot hoztak Ön ellen. Ön a megbízás alapján semmit sem követelhet
vissza, mivel méltányosabb, hogy az Önt ért sérelem ne kerüljön orvoslásra, mint hogy másra
hárítsák át; feltéve, hogy saját gondatlansága miatt Ön okozta az Ön ellen hozott igazságtalan
határozatot.
68. Ugyanez, Dekrétumok, III. könyv.
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Úgy döntöttek, hogy nem perelhetők be azok a bírói kezesek, akik nem ígérték, hogy
büntetésért vagy pénzbírságért felelnek.
69. Petronius Thallus és más személyek kezességet vállaltak Aurelius Romulus, a jövedelmek
egyik gazdája számára évi száz aurei összegért. A kincstár lefoglalta Romulus vagyonát, mint
követelést, és beperelte az óvadékosokat a tőke és a kamatok megfizetésére, amit azok
megtagadtak. Miután elolvasták a kezesek kötelezettségét, és mivel ők csak évi száz aureiért
kötelezték magukat, nem pedig a bérleti szerződés teljes összegéért, úgy döntöttek, hogy a
kamatokért nem tartoznak felelősséggel, hanem hogy mindazt, amit a Romulus tulajdonából
beszedtek, először a kamatokra kell jóváírni, a fennmaradó összeget pedig a tőkére; ha pedig
hiány keletkezik, a kezesekhez kell fordulni, mint a zálogjog hitelező általi eladása esetén.
70. A kezesek nem perelhetők, ha a főadós egyezséggel mentesült.
150995204. Tryphoninus, Disputációk, IX. könyv.
A gyám, akit olyan ember fiának neveztek ki, akinek a fiáért kezesként felelt, magától kell
beszednie a fizetést, és még ha az idő elteltével fel is szabadul, ő, valamint örököse akkor is
felelős lesz a gyámsági perben, mivel az eljárás ellene a gyámság miatt és nem kezesként
indult. Ha pedig a gyám nem kezesként, hanem fiduciárius minőségében fizet, még ha az idő
múlásával fel is szabadult, úgy ítéltem meg, hogy jogosult lesz a megbízási perre a főígérővel
szemben; mert a követelés behajtásának joga mindkét feltételhez kapcsolódik; mivel a
fizetéssel felmentette a főígérőt a kötelezettség alól, amelyre való hivatkozással kezessé vált
érte, és nem a kereset jogcímét, hanem a tartozás ellenértékét kell figyelembe venni. Mert
noha a gyám, aki gyámoltjával szemben kezesként is felel, a fizetést gyámja
felhatalmazásával teljesítette, mert a főígérő felmentést kapott, ő, aki gyám és kezes is
egyben, szintén mentesül a felelősség alól; ami nem történhet saját hatáskörben, még akkor
sem, ha a fizetést nem a saját maga felmentésének szándékával, hanem éppen Titius
felmentése céljából teljesítette, és jogosult lesz a megbízási perre vele szemben.
71. Gaius, A szóbeli kötelezettségekről, I. könyv.
Ha egy főkötelezettel feltételes megállapodást kötök, akkor a kezest mind erre, mind egy
másik feltételre kötelezhetem, feltéve, hogy egyesítem őket; mert ha mindkettő nem teljesül,
akkor nem lesz felelős, mivel a főkötelezettet csak az egyik feltétel köti. Ha azonban
szétválasztom őket, akkor a kezes feltétele terhesebb lesz, és emiatt nem lesz felelős; mert
akár mindkét kötelezettet érinti egy feltétel, akár csak az egyiket, úgy kell tekinteni, hogy az
őt terheli; míg a főadós nem lesz felelős, hacsak a közös feltétel nem teljesül. Ezért vagy
egyáltalán nem felel a kezes, vagy - ami a jobb vélemény - akkor felel, ha a közös feltétel
előzetesen teljesül.
72. Amikor a kezeseket különböző feltételek mellett hallgatják ki, fontos megállapítani, hogy
melyiknek feleltek meg először. Ha ez volt az, amelyet a főkötelezettre róttak ki, akkor a
kezes is felelősséggel tartozik, ha ez a feltétel teljesül, mintha a főkötelezettet kezdettől fogva
abszolút módon kötelezték volna, a kezest pedig feltételhez kötötte volna. Másrészt azonban,
ha a kezes feltételét először teljesítik, nem felel, mintha a kezes kezdettől fogva feltétlenül
kötelezett lett volna, a főkötelezettet pedig csak feltételesen kötelezték volna.
73. Amikor a főkötelezett egy földterületért felel, és a kezest a haszonélvezeti jogért fogadják
el, felmerül a kérdés, hogy a kezes kisebb mértékben felel-e, vagy egyáltalán felel-e, mivel
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mást ígért. Kétségesnek tűnik számunkra, hogy a haszonélvezeti jog az ingatlan részét képezie, vagy valami olyasmit, ami önmagában létezik. Mivel azonban a haszonélvezeti jog a
földhöz kapcsolódó jog, a polgári joggal ellentétes lenne, ha a kezest nem kötelezné az
ígérete.
74. A kezességet a rabszolga ugyanúgy elfogadhatja, mint ahogyan a gazdája maga is
elfogadhat egy kezességet a neki járó összegért; és semmi sem indokolja, hogy a kezességet
ne maga a rabszolga kérdezhesse ki.
75. Ha egy elmebeteggel kötünk szerződést, biztos, hogy nem vehetünk kezest, mert nemcsak
maga a szerződés érvénytelen, hanem úgy is tekinthetjük, hogy egyáltalán nem történt
üzletkötés. Ha azonban kezest fogadnék el egy elmebeteg személyért, aki a törvény szerint
felelős, akkor a kezes is felelős lesz.
76. Amikor azt szokták állítani, hogy bűncselekményekért nem lehet kezességet vállalni, nem
azt kell érteni, hogy aki kirabolták, az nem vállalhat kezességet a lopásért járó büntetés
megfizetéséért, hiszen nem véletlenül kell megfizetni a bűncselekményekből eredő
büntetéseket; hanem inkább abban az értelemben, hogy valaki nem köthet kezességet a
lopásból származó jövedelem egy részéért, amelyet olyasvalakitől kíván átvenni, akivel együtt
követte el a bűncselekményt; vagy ha valaki más tanácsára rávették a lopás elkövetésére, nem
vehet tőle kezességet a bűncselekményért járó büntetésre való hivatkozással. Ezekben az
esetekben az óvadék nem válik felelőssé, mert nem érvényes ügyletben nyújtották be, és a
jogellenes cselekményben való partnerségnek nincs ereje és hatálya.
73. Paulus, Kérdések, IV. könyv.
Uranius Antoninus lett Julius Pollio és Julius Rufus mandátora, az utóbbiak Aurelius Palmától
kölcsönvett pénzért, mivel az utóbbiaknak egyetemlegesen adósok voltak. Julius vagyona a
kincstárra szállt, és ezzel egyidejűleg a kincstár a hitelező jogutódja lett. A megbízó azt
állította, hogy az egyesülési jog alapján mentesült a felelősség alól, mivel a kincstár a hitelező
és az adós jogutódja is lett. És valóban, ha csak egy adós lenne, nem kétlem, hogy a kezes és a
megbízó is mentesülne; mert még ha a főadós ellen indítanának is keresetet, a megbízó nem
mentesülne, mégis, amikor a hitelező az adós helyébe lépett, a kötelezettség úgyszólván a
fizetési joggal megszűnt, és a megbízó is mentesült, azon további okból, hogy senki sem lehet
megbízott ugyanazon személy helyett ugyanazon személynek. Ha azonban két közös
kötelezett van, és az egyiknek a hitelezője lesz az örököse, akkor jó okunk van kételkedni
abban, hogy a másik nem szabadul-e szintén; mint ahogyan az is, ha a pénzt kifizették, vagy a
személyt eltávolították, hogy a kötelezvény összeolvadt-e? Úgy vélem, hogy a hagyaték
elfogadásával a főadós a kötelezettség egyesülésével mentesül, és hogy emiatt kezesei is
mentesülnek, mert nem lehetnek felelősek egy személynek önmagáért, és mivel nem
kezdhetnek ilyen helyzetbe kerülni, így nem is maradhatnak abban. Ezért a másik
egyetemleges adós ugyanezen összegért nem mentesül, és emiatt sem a kezese, sem a
megbízója nem mentesülhet a felelősség alól. Nyilvánvaló, hogy mivel az, aki ellen a
megbízási perben ítéletet hoztak, még a hitelezőjét is megválaszthatja, csalásra hivatkozva
kivételre lesz jogosult, ha ellene pert indítanak. A hitelező a másik adóssal szemben a
követelés teljes összegére, ha nem létezett élettársi kapcsolat, vagy annak egy részére, ha az
adósok élettársak voltak. Ha azonban a hitelező a kezes örököse, vagy a kezes a hitelező
örököse lesz, úgy gondolom, hogy az már eldöntött tény, hogy a főadós nem mentesül a
kötelezettség egyesülésével.
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74. Ha feltételezzük, hogy bizonyos adóstársak egyike megállapodott abban, hogy nem
indítanak ellene pert, és a megbízó ezt követően teljesítette a fizetést, akkor is indíthat
megbízási pert azzal szemben, akivel a megállapodást kötötte, mert a hitelező megállapodása
nem fosztja meg őt a harmadik személy elleni perindítási jogától.
75. Megállapítást nyert, hogy a megbízó akkor is felelős, ha olyan hitelezőt utasít
pénzkölcsönzésre, aki azt kamatra készül kölcsönadni.
75. Gaius, A szóbeli kötelezettségekről, III. könyv.
Ha egy kezes azzal a feltétellel kötelezi magát, hogy Ázsiából hajó érkezik, és én elfogadom
őt azzal a kikötéssel, hogy a kötelezettség csak életében keletkeztet felelősséget, és amíg a
feltétel fennáll, felmentést kap tőlem, és a kezes meghal, mielőtt a feltétel teljesülne, azonnal
pert indíthatok a főkötelezett ellen, mert még ha a feltétel teljesülne is, az soha nem alapíthat
kötelezettséget egy már halottal szemben, és nem erősítheti meg az általam adott felmentést.
76. Paulus, Az ediktumról, LXXVI. könyv.
Egy ügynök valódi keresetet indított, és biztosítékot adott arra, hogy megbízója megerősíti,
amit tett. Miután ezt követően elvesztette a pert, megbízója, miután visszatért, pert indított
ugyanezen ingatlanra, és az alperes, mivel birtokában volt, megtagadta annak átadását, és
emiatt jelentős összegű ítéletet hoztak ellene. A kezeseket nem terheli több felelősség, mivel
nem vétkesek azért, mert a birtokos fél büntetést fizetett.

2. cím. A novációkról és az átruházásokról
(1) Ulpianus, Sabinusról, XLVI. könyv.
A nováció egy korábbi tartozás átruházása és átadása egy másik polgári vagy természetes
kötelezettséggé; vagyis amikor az előző kötelezettségből egy új keletkezik oly módon, hogy
az előző megsemmisül; a nováció ugyanis az "új" kifejezésből és az új kötelezettségből
eredezteti a nevét.
77. Nincs jelentősége annak, hogy az első kötelezettség milyen jellegű, természetes, polgári
vagy praetoriánus, szóbeli, valódi vagy beleegyezésen alapuló. Ezért, bármi legyen is az,
szóban megújítható, feltéve, hogy az ezt követő kötelezettség polgári vagy természetes
kötöttség, például ha a gyámja felhatalmazása nélkül ígéretet tesz a gyámolt.
78. Ugyanő, Sabinusról, XLVIII. könyv.
Minden dolog novációra alkalmas, mert minden szerződés, legyen az szóbeli vagy más, ily
módon helyettesíthető, és bármilyen kötelezettségből átmehet szóbeli szerződéssé, feltéve,
hogy tudjuk, hogy ez úgy történik, hogy a kötelezettség ily módon változik. Ha azonban ez
nem így történik, akkor két kötelezettség lesz.
79. Pomponius, Sabinusról, I. könyv.
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Az a személy, akit megfosztottak a vagyona kezelésétől, nem újíthatja meg a kötelezettségét,
hacsak nem teszi jobbá a helyzetét.
80. Ulpianus, Sabinusról, V. könyv.
Ha valakit, aki nekem haszonélvezettel tartozik, átruházok önre, az én kötelezettségemet a
nováció nem változtatja meg, bár az, akit átruházott, védekezhet ellenem rosszhiszeműségre
alapított vagy in factum kivétellel; nemcsak addig, amíg a haszonélvezettel az él, akire
átruházom, hanem még halála után is, mert halálom után az, akire a haszonélvezetet átruházta,
továbbra is birtokolja azt az adós hátrányára. Ez vonatkozik a személyhez kapcsolódó
valamennyi kötelezettségre is.
1. Ugyanő, A Sabinusról, XXXIV. könyv.
Egy kötelezettséget egy meghatározott időpontban, sőt, még az időpont bekövetkezése előtt is
lehet újrakötni. Általánosságban elmondható, hogy egy meghatározott időre szóló kikötés
novációvá válhat; de a kikötés alapján nem lehet pert indítani az idő lejárta előtt.
(1) Ugyanő, Sabinusról, XLVI. könyv.
Ha a következőképpen rendelkeznék: "A nováció nem jön létre, mert az ügylet nem erre a
célra irányul. Ha valaki kikötés nélkül adott kölcsön pénzt, és azonnal kikötést tesz, akkor
csak egy szerződés jön létre. Ugyanezt kell mondani ott is, ahol a kikötés előbb történt, és a
pénzt csak utána számolták el.
2. Pomponius, Sabinusról, XXIV. könyv.
Amikor ugyanis kölcsönről állapodunk meg, nem hiszem, hogy a kötelezettség a pénz
megszámlálásával keletkezik, és hogy azután a nováció a kikötés által jön létre; mert a
szándék az, hogy csak egy kikötés legyen, és a pénz megszámlálását úgy értjük, hogy az
csupán a szerződés kiegészítése céljából történik.
3. Ulpianus, Sabinusról, XLVI. könyv.
Ha kikötöm, hogy a Stichus nekem leszállítandó, és amikor az ígérő nem szállítja le, én ismét
kikötöm, az ígérő már nem felel a kockázatért, mivel a mulasztásért való felelősség megszűnt.
(1) Ha a rendelkezés hagyatékot vagy bizalmi vagyonkezelést tartalmaz, és a szándék az volt,
hogy az újításnak legyen alávetve, akkor ez bekövetkezik; ha pedig abszolút módon vagy egy
bizonyos időpontban történő hatálybalépés céljából hagyatékolták, akkor a megújítás azonnal
bekövetkezik. Ha azonban feltételes volt, akkor az nem azonnal következik be, hanem akkor,
amikor a feltétel teljesül; mert egyébként, ha valaki meghatározott időpontra rendelkezik,
azonnal novációt hoz létre, ha ez volt a szándéka, mivel bizonyos, hogy az időpont valamikor
el fog érkezni. Ha azonban valaki feltételhez kötötten állapodik meg, a nováció nem lép
azonnal hatályba, hacsak a feltétel nem teljesül.
(2) Ha valaki a következőképpen állapodik meg Seiusszal: "Megígéred, hogy kifizeted
mindazt, amit Titiusszal kikötök?", és én ezután Titiusszal állapodom meg, akkor
megtörténik-e a nováció, hogy egyedül Seius lesz felelős? Celsus azt mondja, hogy a nováció
valóban bekövetkezik, feltéve, hogy ez volt a szándék, vagyis hogy Seiusnak tartozik, amit
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Titius megígért. Azt állítja ugyanis, hogy az első kikötés feltétele teljesül, és ezzel egyidejűleg
a nováció is bekövetkezik. Ez a mi gyakorlatunk.
(3) Celsus azt is mondja, hogy az ítélet megfizetésének kikötésével az ítélet végrehajtására
irányuló kereset nem esik nováció alá; és ez ésszerű, mert ebben a kikötésben csak arról van
szó, hogy biztosítékot kell nyújtani, és hogy az ítélet kötelezettségétől nem lehet eltérni.
(4) Ha egy harmadik féllel megállapodom a tíz aureiért, amellyel Titius tartozik nekem, vagy
a tízért, amellyel Seius tartozik nekem, Marcellus úgy gondolja, hogy egyikük sem szabadul
fel, hanem a harmadik fél választhatja ki, hogy kinek akarja kifizetni a tíz aureiért.
(5) Amikor a férj a feleségével egy olyan hozományról állapodik meg, amelyet egy idegen
ígért neki, a hozományt nem duplázzák meg, hanem úgy döntöttek, hogy novációra kerül sor,
ha ez volt a szándék. Mert mit számít, hogy ő vagy valaki más teszi az ígéretet? Mert ha egy
másik személy megígéri, hogy kifizeti, amivel tartozom, akkor felmenthet a felelősség alól, ha
ez a nováció céljából történik. Ha azonban nem a nováció érdekében lépett közbe, akkor
valójában mindkét fél felelősséggel tartozik; ha azonban az egyikük fizet, a másik mentesül.
Mégis, ha valaki stipulál, ami nekem jár, nem foszt meg a keresetjogomtól, hacsak nem az én
beleegyezésemmel stipulál; de aki megígéri, amivel tartozom, az felment a felelősség alól,
még akkor is, ha én nem akarom, hogy ez megtörténjen.
4. Ugyanő, Sabinusról, XLVII. könyv.
Ha a gyámja felhatalmazása nélkül kikötött gondnokság alá helyezés után a gondnokság alá
helyezett személy serdülőkorba lép, és a kikötést nováció céljából megerősíti, a gondnokság
alá helyezés iránti kereset joga megszűnik. Ha nem erősíti meg azt, még ha gyámsági pert is
indít, akkor is jogosult lesz a kikötés alapján; de a bírónak, aki a gyámsági perben illetékes,
nem szabadna a gyám ellen határozatot hoznia anélkül, hogy a gyámot a kikötés alól
felmentené.
6. Aki olyan feltétellel rendelkezik, amelynek teljesülése biztos, azt úgy tekintjük, hogy
abszolút módon rendelkezett.
7. Ha valaki egy feljáróról, majd pedig egy átjárási jogról rendelkezik, akkor a cselekménye
semmis. Ugyanígy, ha valaki haszonélvezeti jogot köt ki, és egyben használati jogot is, a
cselekménye semmis. Ahol azonban előbb behajtási jogról, majd utólag behajtási jogról
állapodik meg, ott valami pluszban állapodik meg, mert egy dolog a behajtási jog és más
dolog a behajtási jog.
7. Paulus, A Sabinusról, XI. könyv.
Akinek a kifizetés jogszerűen teljesíthető, az a novációt is megteheti, kivéve azt az esetet,
amikor magam vagy Titius számára rendelkezem; mert Titius nem teheti meg a novációt, bár
a kifizetés jogszerűen teljesíthető neki.
(1) Ulpianus, Az ediktumról, XXVII. könyv.
Az átruházás azt jelenti, hogy valaki saját maga helyett egy másik adóst ad a hitelezőnek,
vagy annak, akit ő maga irányíthat.
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8. Az átruházás vagy megállapodással, vagy a bíróságon történő egyesítéssel történik.
12. Paulus, Az ediktumról, XXXI. könyv.
Ha valaki olyan adóst bíz meg, akiről tudta, hogy csalásra hivatkozva kivétellel védekezhet,
akkor hasonlítani fog ahhoz, aki ilyen körülmények között ajándékot tesz, mivel úgy tekintik,
hogy a kivételre hivatkozva érvényteleníti a cselekményét. Ha azonban tudatlanságból ígér a
hitelezőjének, az nem hivatkozhat vele szemben kivételre, mert ez utóbbi azt kapja, ami az
övé; aki azonban delegálta, az személyes perben felel a behajtásért, vagy bizonytalan
összegért, ha a pénzt nem fizették ki, vagy bizonyos összegért, ha kifizették; és ezért, ha
kifizette, megbízás alapján pert indíthat.
9. Ulpianus, Az ediktumról, XXXVIII. könyv.
Ha a hitelezőmnek, mint adósomnak megbízok valakit, aki nem tartozik nekem, akkor nem
lesz alapja a kivételnek, hanem a megbízó személy ellen személyes kereset indítható.
(1) Ugyanő, Disputációk, VII. könyv.
Ha valamit, ami feltétlenül esedékes, feltételesen ígérnek, a nováció létrehozása céljából, a
nováció nem azonnal, hanem csak a feltétel teljesülése után következik be. Ha tehát
történetesen Stichus a kötelezettség alanya, és a feltétel teljesítése alatt meghal, a nováció
bekövetkezik, mert a feltétel teljesítésének időpontjában a feltétel tárgyát képező vagyon még
nem volt meg. Ezért Marcellus úgy gondolja, hogy még ha Stichus a feltételes kötelezettségbe
bele is volt foglalva, miután az, aki ígéretet tett rá, mulasztást követett el, a mulasztás
megtisztul, és Stichus nem kerül bele a következő kötelezettségbe.
10. Ha azonban valaki az újrakötés céljából abszolút módon kiköt valamit, ami feltételhez
kötött, akkor nem hozza létre azonnal az újrakötést, bár az abszolút kikötés látszólag
valamilyen hatást vált ki, hanem az újrakötés akkor következik be, amikor a feltétel teljesül. A
feltétel ugyanis, ha egyszer teljesül, az első kikötést hatályossá teszi, és átadja azt a
másodiknak. Ezért, ha az ígérvényt tevőt a feltétel fennállása alatt kitoloncolják, Marcellus
szerint a nováció nem következik be, még akkor sem, ha a feltétel teljesül, mert nincs senki,
aki felelős lenne, amikor ez bekövetkezik.
11. Julianus, Digest, XIII. könyv.
Ha a hitelező kötbért ír elő arra az esetre, ha a kifizetés nem történik meg a megjelölt
időpontban, és az újrakötés megtörténik, a kikötés nem válik hatályossá.
(1) Florentinus, Institutes, VIII. könyv.
A rabszolga nem köthet novációt gazdája beleegyezése nélkül, még akkor sem, ha a
kötelezettség az ő peculiumát érinti, hanem inkább új kötelezettséget hoz létre, mint megújítja
a korábbi kötelezettséget.
12. Ulpianus, Az ediktumról, VIII. könyv.
Bárki delegálhatja az adóst, akár írásban, akár gesztussal, ha nem képes beszélni.
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(1) Paulus, Az ediktumról, LVII. könyv.
Ha az újítás megfelelően történik, minden zálogjog és zálogjog felszabadul, és a kamatok nem
esedékesek.
13. Ugyanő, Az ediktumról, LXIX. könyv.
A csaláson alapuló kivétel, amely bárkivel szemben felhozható, aki az adóst delegálja, nem
érinti azt a hitelezőt, akire az adóst delegálják. Ugyanez a szabály vonatkozik minden hasonló
kivételre, sőt, még arra is, amelyet a szenátus rendelete az apai felügyelet alatt álló fiúnak
adományoz. Ugyanis nem élhet a kivétellel az ellen a hitelező ellen, akinek a szenátus
rendeletével ellentétesen pénzt kölcsönzött, akit megbízott, mert az ígéret megtételével semmi
sem történik a szenátus rendeletének megsértésével, és ezért nem követelheti vissza, amit
fizetett, mint ahogyan azt sem, amit bírósági úton követelhet vissza, amit fizetett. Más az eset,
ha a nő a Szenátus rendeletével ellentétesen ígérte meg a fizetést, mert a második ígéret
magában foglalja a biztosítékot. Ugyanez a szabály vonatkozik a kiskorúra is, akit becsaptak,
de delegáltak; mert ha még kiskorú, akkor másodszor is becsapják. Más a helyzet, ha már
betöltötte a huszonötödik életévét, bár az első hitelezőjével szemben még visszaszerződhet.
Ezért a második hitelezőjével szembeni kivételt megtagadják tőle; mert a magánjogi
szerződésekben és megállapodásokban a jogosult nem tudja könnyen megállapítani, hogy
milyen ügyletek történtek a megbízott személy és az eredeti adósa között; vagy ha tudja is,
szimulálnia kell, hogy ne tűnjön túlságosan kíváncsinak; és ezért csak ésszerű, hogy az eredeti
adóssal szembeni kivételt megtagadják tőle.
(1) Ugyanő, Az ediktumról, LXXII. könyv.
A novációt mi magunk is megtehetjük, ha mi vagyunk a saját uraink, vagy mások által, akik a
mi beleegyezésünkkel kötik meg.
14. A gyámhatósági tag nem köthet novációt a gyámja felhatalmazása nélkül; a gyám
megteheti, ha az a gyámja érdekét szolgálja, és megbízottként is megteheti, ha megbízója
teljes vagyona az ő kezében van.
15. Pomponius, Plautiusról, I. könyv.
Ha felszólítom az adósomat, hogy fizesse meg Önt, akkor Ön nem teheti meg azonnal, amíg
Ön kikötötte, hogy novációt hajt végre, bár az adós az Önt érintő kifizetéssel mentesül.
16. Paulus, Plautiusról, XIV. könyv.
Ha valaki távollétem alatt az adósommal újrakötés céljából megállapodik, és én ezt követően
megerősítem a cselekedetét, akkor megújítom a kötelezettséget.
17. Pomponius, Plautiusról, III. könyv.
Az atyai felügyelet alatt álló fiú az apja tudta nélkül nem kötheti meg az apja keresetét.
1. Ugyanő, Plautiusról, V. könyv.
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A nováció nem származhat olyan kikötésből, amely nem válik hatályossá. Ezzel szemben az
sem állítható, hogy ha én Titiusszal abban a szándékban állapodom meg, hogy a Sempronius
által nekem fennálló tartozást egy feltétellel megújítom, és a feltétel fennállása alatt Titius
meghal, bár a feltétel esetleg már a hagyatékba lépés előtt teljesült, akkor nováció következik
be; mert ebben az esetben a feltétel nem szűnik meg az ígérő halálával, hanem az örökösre
száll át, aki időközben a hagyatékot képviseli.
(1) Celsus, Digest, I. könyv.
Senkinek sincs joga arra, hogy egy régi tartozást megújítással megújítson, pusztán azért, mert
néha jogszerűen lehet neki fizetni. Ugyanis a fizetés néha jogszerűen teljesíthető azok felé,
akik a mi ellenőrzésünk alatt állnak, amikor egyikük sem képes a törvény szerint önmagától új
kötelezettséget helyettesíteni a régivel.
2. Ugyanaz, Digest, III. könyv.
Ha valaki, akinek Titius tíz aurei, Seius pedig tizenöt aurei tartozással tartozik, megegyezik
Attiusszal, hogy kifizeti neki azt, amivel egyikük vagy másikuk tartozik, akkor mindkét
kötelezettség nem esik nováció alá; hanem Attiusnak hatalmában áll, hogy amelyikért akarja,
azt kifizesse, és felmentse. Tegyük fel azonban, hogy abban állapodtak meg, hogy az egyik
vagy a másik követelést fizeti ki; mert ellenkező esetben úgy tekintendő, hogy mindkettőre
vonatkozóan kikötötte, és mindkettő novációnak lett volna alávetve, ha ez lett volna a
szándéka.
379. Papinianus, Vélemények, III. könyv.
Amikor a vevő, miután az eladó megbízta, pénzt ígér a következőképpen: "Bármit, amit az
eladás miatt fizetni vagy tenni kell", a nováció megtörténik; és a következő időre nem tartozik
senkinek kamatot fizetni.
380. Ugyanaz, Definíciók, II. könyv.
Miután kikötöttem a corneli birtokot, utána kikötöttem a föld értékét is. Ha a második kikötés
nem a nováció létrehozásának szándékával történt, a nováció nem jön létre; de a második
kikötés, amelynek értelmében nem a föld, hanem a pénz jár, fennáll. Ezért, ha az ígérő
átruházza a földet, a második kikötés nem szűnik meg a törvény erejénél fogva, még akkor
sem, ha a felperes az első kikötés feltételei alapján eljárást indít. Végül, ha a földterületet,
mivel az javítva van, vagy később az adós hibája nélkül romlott, követelik, a jelenlegi
értékbecslést lehet helyesen figyelembe venni; ha viszont az értékét követelik, akkor a
második kikötés időpontjában készült értékbecslést kell elfogadni.
381. Paulus, Kérdések, XXIV. könyv.
Számos példa mutatja a különbséget az önkéntes és az ítéletből eredő újrakötés között. A
hozomány és a gyámság kiváltságai elvesznek, ha a hozományt a válás bekövetkezte után
foglalják bele a kikötésbe, vagy a gyámsági cselekményt a serdülőkor után novációval
megújítják; ha ez volt a kifejezett szándék, amelyre senki sem utalt a kiadás egyesítésekor.
Hiszen a keresetindítással nem rosszabbá, hanem jobbá tesszük a helyzetünket, ahogyan azt
az olyan keresetekkel kapcsolatban szokták mondani, amelyek időmúlás vagy halál által
megszűnhetnek.
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382. Ugyanaz, Vélemények, V. könyv.
Paulus azt a véleményt képviselte, hogy ha egy hitelező, újrakötési szándékkal, úgy állapodik
meg Semproniusszal, hogy teljesen lemond az első kötelezettségéről, akkor ugyanazt a
vagyontárgyat a második adós nem terhelheti meg az első adós beleegyezése nélkül.
383. Venuleius, Stipulations, III. könyv.
Ha kikötöm, hogy valamit adjanak nekem, és később ugyanarra a dologra kötök szerződést
ugyanazzal a személlyel egy feltétellel, azzal a szándékkal, hogy újrakötöm, akkor a dolognak
fenn kell maradnia ahhoz, hogy az újrakötésnek legyen alapja, kivéve, ha az ígérőnek kellett
volna adnia. Ezért, ha Ön köteles nekem egy rabszolgát átadni, és ezzel késedelembe esik,
akkor akkor is felelős lesz, ha a rabszolga meghal, és ha, mielőtt meghalna, Ön már
késedelembe esett, és én Önnel ugyanarra a rabszolgára egy feltétel alatt megállapodom, és a
rabszolga ezután meghal, és akkor a feltétel teljesül, mivel Ön már a feltétel alapján felelős
nekem, a nováció iscr bekövetkezik.
384. Ha két közös adóstárs van, felmerül a kérdés, hogy egyiküknek van-e joga a novációra,
és hogy melyikük milyen jogot szerez saját magának. Általánosságban megállapítható, hogy a
kifizetés jogszerűen történhet az egyiknek, és ha az egyik eljárást indít, az egész ügyet bíróság
elé viszi, mint ahogyan az is, ha az egyiket elengedik, mindkettőjük kötelezettsége
megszűnik. Ebből az következik, hogy mindegyikük saját magának szerez, éppúgy, mintha
csak ő egyedül állapodott volna meg; kivéve, hogy mindegyikük annak a cselekménye által,
akivel a megállapodást közösen kötötték, elveszítheti az adósát. Eszerint, ha az egyik közös
adóstárs egy harmadik személlyel egy másik megállapodást köt, akkor novációval felmentheti
őt a másik közös adóstárs iránti felelősség alól, ha ez volt a kifejezett szándéka; és erre annál
is inkább van ok, mivel úgy gondoljuk, hogy a kikötés hasonlít a fizetéshez. Máskülönben mit
mondjunk, ha egyikük a közös adóst delegálja hitelezőjéhez, és az utóbbi vele együtt stipulál;
vagy ha egy nő elrendeli, hogy férjének hozományként egy földterületet ígérjenek; vagy ha
férjhez készülne menni hozzá, akkor a földet ígérje meg neki hozományként? Az adós
mentesülne, amennyiben mindkét fél érintett.
385. Paulus, Neratiusról, I. könyv.
Kötelességed leszállítani nekem egy rabszolgát, és Seiusnak tíz aurei-t kell fizetnie nekem.
Egyikőtökkel való újrakötés céljából a következőket kötöm ki: "Amit te vagy Seiusnak kell
adnod". Mindkét kötelezettség nováció tárgyát képezi. Paulus: Ez ésszerű, mert mindkettő
benne van az utolsó kikötésben.
386. Tryphoninus, Disputációk, VII. könyv.
Ha Titius, aki adományt kíván nekem adni, és akit én delegáltam, megígéri hitelezőmnek, aki
a stipuláns, nem lesz jogosult a kivétellel úgy élni ellene, hogy a vagyona erejéig ítéletet
hozzanak ellene; ellenem azonban jogosan hozhat ilyen védekezést, mert én azt követeltem,
amit már adott neki. A hitelező azonban behajthatja a tartozást.
387. Gaius, A szóbeli kötelezettségekről, III. könyv.
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Nem lehet kétséges, hogy az apai felügyelet alatt álló fiúnak vagy a saját peculiumának
kezelésére feljogosított rabszolgának is joga van a peculium adósságait a nováció tárgyává
tenni, ha a felek ezt kikötik; és ez mindenképpen így van, ha ezzel az ő helyzete javul. Ha
ugyanis harmadik személyt utasít a stipulációra, nem mindegy, hogy ezt adományozási
szándékkal teszi-e, vagy azért, hogy a fia vagy a rabszolga ügyeit intézhesse, és ezen az
alapon a peculiumra való hivatkozással a megbízáson alapuló keresetet ők szerzik meg.
388. Kétségtelen, hogy az elmebeteg személy hozzátartozója vagy a tékozló személy
gondnoka jogosult a novációra, ha ez az említett elmebeteg személy vagy tékozló személy
javát szolgálja.
389. Egyszóval, nem szabad elfelejtenünk, hogy semmi sem akadályozza meg több
kötelezettség egyetlen megállapodással való novációját, mint például, ha a következőképpen
rendelkezünk: "Ígéred-e, hogy megfizeted, amit Titius és Seius nekem köteles fizetni?" Mert
bár különböző okokból felelősek, mégis mindkettőjüket felmenti a nováció joga, mivel
mindkettőjük felelőssége egyesül annak személyében, akivel most megállapodunk.

3. cím. A kifizetésekről és felszabadításokról
390. Ulpianus, Sabinusról, XLIII. könyv.
Amikor egy adós, akinek több adóssága van, az egyiket kifizeti, joga van megmondani, hogy
melyik kötelezettségét kívánja inkább teljesíteni, és az általa kiválasztottat kell kifizetni, mert
bizonyos szabályt állíthatunk fel azzal kapcsolatban, hogy mit fizetünk. Ha azonban nem
jelöljük meg, hogy melyik tartozást fizetjük ki, akkor annak, aki a pénzt kapja, joga van
megmondani, hogy azt milyen követelésre írja jóvá, feltéve, hogy úgy dönt, hogy azt olyan
tartozásra írják jóvá, amelyet, ha ő maga tartozott volna, ő maga fizetett volna ki, és
mentesülne a felelősség alól, ha valóban tartozott, vagyis olyan kötelezettségre, amely nem
vitatott; vagy olyanra, amelyért nem adtak kezességet, vagy amely még nem vált esedékessé;
mert teljesen igazságosnak tűnik, hogy a hitelező úgy kezelje az adós vagyonát, ahogyan a
sajátját kezelné. Ezért a hitelezőnek megengedett, hogy kiválassza azt a tartozást, amelyet ki
akar fizetni, feltéve, hogy úgy választ, ahogyan a saját vagyonával kapcsolatban tenné;
azonban azonnal döntenie kell, vagyis amint a fizetés megtörtént.
391. Florentinus, Institutes, VIII. könyv.
Ha ez megtörtént, a hitelezőnek jogában áll, hogy ne vegye át a pénzt, illetve az adósnak
jogában áll, hogy ne fizesse ki, ha bármelyikük azt kívánja, hogy azt más követelés
kiegyenlítésére fordítsák.
392. Ulpianus, Sabinusról, XLIII. könyv.
Ezt azonban nem szabad megtenni, bármilyen idő elteltével. Ebből az következik, hogy
mindig úgy kell tekinteni, hogy az, aki azt megkapja, a legterhesebb tartozásra való fizetést
írta jóvá, mivel ezt saját kötelezettségére való hivatkozással tette volna.
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393. Amennyiben egyik fél sem nyilatkozott erről a pontról olyan tartozásokkal kapcsolatban,
amelyek egy bizonyos időpontban vagy meghatározott feltételekkel fizetendők, az a tartozás
elengedettnek tekintendő, amelynek fizetési napja elérkezett.
394. Pomponius, Quintus Muciusról, III. könyv.
És ez inkább vonatkozik arra az adósságra, amellyel a saját nevemben tartozom, mint arra,
amelyért kezességet vállaltam; és inkább arra, amelyhez büntetés kapcsolódik, mint arra,
amelyhez nem kapcsolódik büntetés; és inkább arra, amelyért biztosítékot adtam, mint arra,
amelyet anélkül kötöttem.
395. Ulpianus, Sabinusról, XLIII. könyv.
A jelenleg esedékes tartozásokra vonatkozóan úgy határoznak, hogy amikor bármilyen pénzt
befizetnek anélkül, hogy megadnák, hogy azt melyik tartozásra írják jóvá, azt úgy kell
tekinteni, hogy azt a legterheltebb tartozásra fizették be. Ha azonban egyik sem terhesebb,
mint a másik, vagyis ha az összes kötelezettség egyforma, akkor a legrégebbi után kell fizetni.
Az olyan tartozás, amelyet biztosítékkal adtak, terhesebbnek tekintendő, mint az, amelyet
biztosíték nélkül kötöttek.
396. Ha valaki két kezességet vállalt, akkor úgy fizethet, hogy az egyiket felmenti.
397. Antoninus császár isteni atyjával együtt egy rezcriptumban kimondta, hogy amikor a
hitelező zálogok eladása révén jut pénzéhez, és kamatot kell fizetni, részben a polgári jog,
részben a természetjog alapján, akkor mindazt, amit kamat formájában fizetnek, mindkét fajta
kötelezettségre jóvá kell írni; mint például, amikor a kamat egy része kikötés alapján, más
része pedig természetes módon, megállapodás eredményeként esedékes. Ha azonban a polgári
jog alapján járó kamat összege nem egyenlő a másik jog alapján járó kamat összegével, akkor
a fizetett kamatot mindkét jogcímen jóvá kell írni, de nem arányosan, ahogyan az a
Reszkriptumból kiderül. Ha azonban a polgári jog szerint nem jár kamat, és az adós
egyszerűen csak olyan kamatot fizet, amelyről nem volt szó, Antoninus császár atyjával
együtt a rescriptumban kimondta, hogy azt a tőkére kell jóváírni. A rescriptum aljára a
következő záradékot tették, nevezetesen: "Ami általánosan eldőlt, hogy a kamatot először kell
megfizetni, úgy tűnik, hogy az olyan kamatokra vonatkozik, amelyeket az adós kénytelen
fizetni", és mivel a megállapodás alapján fizetett kamatot nem lehet behajtani, mint ahogyan
azt sem, ha nem ezen a néven fizették volna, nem tekinthető annak, aki azt kapta, kívánságára
fizetettnek.
398. A kérdést Marcellus teszi fel a Huszadik Könyvben, hogy ha valaki megegyezik egy
adóssal, hogy elfogadja őt a tőke és a kamatokért, akkor a tőke és a kamatok kifizetése
arányosan történjék-e, vagy először a kamatokat kell kifizetni, és ha marad valami, akkor azt a
tőkére kell beszámítani? Nem kétlem, hogy egy ilyen jellegű rendelkezés a tőke és a kamat
tekintetében azt írja elő, hogy először a kamatot kell kifizetni, és ha marad valami többlet,
akkor azt a tőke javára kell jóváírni.
399. Paulus, Plautiusról, IV. könyv.
Ugyanis nem az írásba foglalt okirat sorrendjét kell figyelembe venni, hanem azt kell a
törvény szerint meghatározni, hogy mi tűnik a felek szándékának.
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400. Ulpianus, Sabinusról, XLIII. könyv.
Ha egyrészt olyan kötelezettségből, amely szégyenletes, másrészt olyanból, amely nem ilyen
jellegű, valamit meg kell fizetni, akkor a szégyenteljes kötelezettséget kell megfizetni. Ezért,
ha valami egy ítélet vagy egy olyan követelés miatt esedékes, amelyről nem született ítélet,
úgy gondolom, hogy a fizetést az ítéletre kell fordítani; és Pomponius is ezt a véleményt
követi. Ezért olyan esetben, amikor a kötelezettség tagadással növekszik, vagy amikor
büntetésről van szó, azt kell mondani, hogy a fizetést az utóbbira kell tekinteni, amelynek
kiegyenlítésével a büntetés elengedése történik.
401. Paulus, Sabinusról, X. könyv.
Pomponius szerint nagyon helyesen állapították meg, hogy ha a feltételek és a szerződések
azonosak, akkor a fizetést úgy kell tekinteni, hogy az összes kérdéses összegre arányosan
történt.
402. Ulpianus, Sabinusról, XXIV. könyv.
Megállapítom, hogy a fizetséget nekem vagy Stichusnak, Sempronius rabszolgájának kell
teljesíteni. Semproniusnak nem lehet fizetni, bár ő a rabszolga ura.
403. Akinek tíz aurei a tartozása, az ennek az összegnek a felének a befizetésével mentesül
kötelezettsége felének a megfizetése alól, és csak a fennmaradó öt aurei lesz esedékes.
Hasonlóképpen, ha valaki stichusszal tartozik, és egy részét leszállítja, a fennmaradó részért
felel. Ha azonban tartozik egy rabszolgának, és átadja a Stichus egy részét, akkor emiatt nem
szűnik meg a rabszolga tartozása. Végül a rabszolga visszaszerzése érdekében kereset
indítható ellene. Ha azonban az adós leszállítja a Stichus fennmaradó részét, vagy a hitelező
vétkes abban, hogy nem fogadta el, az előbbi mentesül.
404. Paulus, A Sabinusról, IV. könyv.
Ha én magam vagy Titius számára kötök szerződést, Titius nem indíthat pert, nem tehet
novációt, nem adhat felmentést; csak fizetni lehet neki.
405. Pomponius, Sabinusról, VIII. könyv.
Ha úgy rendelkezem, hogy a fizetést nekem vagy egy gyámoltnak kell teljesíteni, és az ígérő a
gyámja felhatalmazása nélkül fizet a gyámoltnak, akkor az illető felszabadul, ami engem illet.
406. Ulpianus, Sabinusról, XXX. könyv.
A kifizetés legálisan történhet egy valódi ügynöknek. Valódi ügynöknek azt kell tekintenünk,
akit külön meghatalmazással láttak el, vagy akire a megbízó teljes vagyonának kezelését
bízták.
407. Néha azonban a kifizetés jogszerűen olyan személynek történik, aki nem ügynök;
például annak, akinek a neve szerepel a kikötésben, amikor valaki saját maga vagy Titius
számára írja elő a kifizetést.
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408. Ha azonban valaki arra utasítana, hogy fizessem ki Titiust, és utána megtiltaná neki,
hogy a pénzt átvegye, és én, nem tudván, hogy megtiltották neki, kifizetném neki, akkor
felmentenek; de ha tudomást szerzek róla, akkor nem engednek el.
409. Más a helyzet, ha azt feltételezzük, hogy valaki saját magának vagy Titiusnak írt elő.
Mert ha meg is tiltja, hogy fizessek Titiusnak, akkor is felszabadulok, ha fizetek neki; mert a
kikötésnek van egy bizonyos feltétele, amelyet a kikötő nem változtathat meg.
410. De még ha fizetek is valakinek, aki nem valódi ügynök, de a megbízó ratifikálja a
kifizetést, akkor is megtörténik a felszabadítás; mert a ratifikálás egyenértékű a megbízással.
411. Julianus, Digest, LIV. könyv.
A megbízónak azonban a cselekményt, amint arról tudomást szerez, de bizonyos fokú
mozgástérrel és engedménnyel kell megerősítenie, és annak egy bizonyos időtartamot kell
magában foglalnia. Mint ahogyan a hagyaték esetében is, amikor annak elfogadásáról vagy
visszautasításáról van szó, egy bizonyos időtartamot kell megengedni, amely nem túl kicsi
vagy túl nagy, és amely jobban érthető, mint ahogyan szavakkal kifejezhető.
412. Ulpianus, Sabinusról, XXX. könyv.
Ha valaki azzal a feltétellel teljesít kifizetést, hogy a pénzt személyes per útján
visszaszerezheti, ha a megbízó nem erősíti meg a megbízott cselekményét, és ő nem erősíti
meg azt, akkor a kereset annak javára indul, aki a kifizetést teljesítette.
413. Vannak olyan gyámok, akiket tiszteletbeli gyámoknak neveznek; vannak olyanok, akiket
tájékoztatás céljából jelölnek ki; megint mások, akiket az ügyek intézésére jelölnek ki; vagy
az atya írja ezt elő, így például, hogy egyikük intézze a gyámságot, vagy az ügyek intézését
egyetlen gyámra bízzák, a többiek beleegyezésével; vagy a prétor ad ki erre vonatkozó
rendeletet. Ezért azt mondom, hogy mindegy, hogy milyen gyámnak történik a fizetés, még a
tiszteletbeli gyámnak is (mert a felelősség őt terheli), ez szabályosan történik; kivéve, ha a
gyámság igazgatását a praetor megtiltotta neki, mert ha ez a helyzet, akkor neki nem lehet
jogszerűen fizetni. Úgy vélem, hogy ugyanez a szabály vonatkozik arra az esetre is, ha valaki
tudatosan fizet a gyanúsítással vádolt gyámoknak, mert a gyámság igazgatását időközben úgy
tekintik, hogy az meg van tiltva nekik.
414. Ha a fizetés olyan gyámnak történik, akit eltávolítottak, az adós olyan valakinek fizet,
aki megszűnt gyám lenni, és emiatt nem szabadul fel.
415. De mi van akkor, ha fizetett valakinek, akinek a helyére kurátort kellene kinevezni;
például egy olyan embernek, akit örökre, vagy ideiglenesen száműztek? Én azt mondom,
hogy ha az illetőnek fizet, mielőtt a kurátor helyettesítette volna, akkor mentesülnie kell a
felelősség alól.
416. Még akkor is, ha olyan gyámot fizetett ki, aki közügyek miatt készül távolmaradni, a
kifizetés jogszerű lesz. Sőt, a távolléte alatt is fizethet neki, feltéve, hogy nem neveztek ki
helyette mást.
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417. Egyetlen gyámnak is lehet kifizetést teljesíteni, függetlenül attól, hogy a gyámok
törvényes vagy végrendeleti gyámok, vagy bírósági vizsgálat eredményeképpen kerültek
kijelölésre.
418. Nézzük meg, hogy jogszerűen lehet-e fizetni egy tájékoztatás céljából kirendelt
gyámnak, mert őt azért rendelték ki, hogy tanácsot adjon a gyámtársának. De mivel ő egy
gyám, és a neki történő kifizetést nem tiltották meg, úgy gondolom, hogy ha kifizetésre kerül,
akkor a felmentés megtörténik.
419. Helyesen lehet fizetni az elmebetegek gondozójának, valamint az olyan személy
gondozójának, aki kora miatt vagy bármely más alapos okból nem képes gondoskodni
magáról. Az azonban már eldőlt, hogy a gondnokság alá helyezett személy gondnoka részére
jogszerűen lehet fizetést teljesíteni.
420. Egyértelmű, hogy a gyámolt nem fizethet a gyámja felhatalmazása nélkül. Ha mégis
pénzt fizetne, az nem válik annak tulajdonává, aki azt kapta, és peres úton behajtható.
Nyilvánvaló, hogy ha azt elköltötték, a gyámolt mentesül a felelősség alól.
421. Paulus, Sabinusról, VI. könyv.
A gyám engedélye nélkül nem lehet kifizetést teljesíteni a gyámoltnak. Nem delegálhat adóst,
mert nem idegeníthet el semmit. Ha azonban az adós fizetett neki, és a pénz biztonságban van,
a gyám második alkalommal történő fizetési felszólítására az adós csalásra hivatkozva
kivételesen eltilthatja őt.
422. Pomponius, Sabinusról, XV. könyv.
Ha egy adósnak feltételes felmentést adnak, és a feltételt később teljesítik, akkor úgy kell
tekinteni, hogy az adós már korábban felmentést kapott. Arisztosz szerint ez akkor is
bekövetkezik, ha a fizetés ténylegesen megtörténik, mert szerinte ha valaki pénzt ígér
feltételhez kötve, és azzal a kikötéssel fizeti meg, hogy ha a feltétel teljesül, a fizetés
megtörténtnek tekintendő, és a feltétel teljesül, akkor felszabadul; és nem lehet kifogást
emelni azért, mert a pénz korábban a hitelező tulajdonába került.
423. Ugyanő, A Sabinusról, XIX. könyv.
Cassius azt mondja, hogy ha én pénzt adtam valakinek, hogy ki tudja fizetni a hitelezőmet, és
az a saját nevében fizeti ki, akkor egyik fél sem szabadul. Én nem leszek, mert nem az én
nevemben fizették ki, és ő sem lesz, mert azt fizette ki, ami másé volt, de a megbízás alapján
felelősséggel tartozik. Ha azonban a hitelező elkölti a pénzt anélkül, hogy csalásban vétkes
lenne, akkor az, aki a saját nevében fizette ki, mentesül, mert attól tart, hogy ha másként
döntenének, a hitelező hasznot húzhatna az ügyletből.
424. Ulpianus, Sabinusról, XLI. könyv.
Ha valaki egy rabszolgának, akit a pénz beszedésére jelöltek ki, a manumifikáció után fizet,
ha ez a gazdája szerződésének megfelelően történik, elegendő, ha nem volt tudomása arról,
hogy a rabszolgát manumifikálták. Ha azonban a pénzt valamilyen, a peculiummal
kapcsolatos okból fizették ki, még ha a gazda tudta is, hogy a rabszolgát manumitálták, akkor
is, ha *nem tudta, hogy megfosztották a peculiumtól, mentesül a felelősség alól. Mindkét
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esetben azonban, ha a manumált rabszolga ezt azzal a céllal tette, hogy a pénzt elvegye a
gazdájától, akkor lopásban lesz bűnös. Ha ugyanis arra utasítom az adósomat, hogy fizessen
ki egy pénzösszeget Titiusnak, majd megtiltom Titiusnak, hogy azt átvegye, és az adós nem
tud erről, és kifizeti Titiusnak, aki megbízottnak adja ki magát, akkor az adós mentesül, Titius
pedig lopásért felel.
425. Pomponius, Sabinusról, XXI. könyv.
A szökött rabszolgám, aki szabad embernek adta ki magát, kölcsönadta neked a pénzt, amit
tőlem lopott. Labeo azt mondja, hogy te tartozol nekem, és ha te, mivel szabadnak hiszed őt,
fizetsz neki, akkor, ami engem illet, felszabadulsz. Ha azonban másnak fizetsz az ő
megbízásából, vagy megerősíted az ilyen fizetést, nem szabadulsz; mert a pénz első fokon az
enyém lesz, és úgy értendő, hogy úgyszólván nekem fizeted. Ezért a rabszolgám, ha a
peculium részeként behajtja azt, amit kölcsönadott, felszabadítja az adóst, de ha megbízza őt,
vagy novációt hajt végre, ez nem így lesz.
426. Ugyanő, A Sabinusról, XXII. könyv.
Ha úgy fizetek neked, hogy neked adom egy olyan tárgyamat, amely neked jár, de amelyet
másnak adtak zálogba, nem szabadulok meg tőle; mert a vagyontárgyat az a személy, aki
zálogba kapta, visszakövetelheti tőled.
427. Paulus, Sabinusról, X. könyv.
Ha te, miután megállapodtál Titiusszal tíz aurei összegéről, aztán megállapodsz Seiusszal,
hogy fizesse meg neked mindazt, amit nem tudsz beszedni Titiustól; még ha tíz aurei
összegéért pert indítasz is Titius ellen, Seius akkor sem mentesül. De mi van akkor, ha Titius,
miután ítéletet hoztak ellene, nem tud semmit sem fizetni? Még ha először Seius ellen indítasz
is pert, Titius semmiképpen sem mentesül a felelősség alól, mert bizonytalan, hogy Seius
egyáltalán tartozik-e valamivel. Végül, ha Titius az egész tartozás alól mentesül, Seius nem
tekinthető adósnak, mert az a feltétel, amelytől tartozása függött, nem teljesült.
428. Ulpianus, Sabinusról, XLV. könyv.
Az apai felügyelet alatt álló fiú nem engedheti el apja adósságát az utóbbi beleegyezése
ellenében, mivel kötelezettséget szerezhet számára, de nem csökkentheti azt.
429. Pomponius, Sabinusról, XXIV. könyv.
Fizetéssel, vagy a nevünkben történő bírósági megjelenéssel akár a beleegyezésünk ellenére,
és anélkül, hogy tudnánk róla, mentesülhetünk a felelősség alól.
430. Ulpianus, Sabinusról, XLVII. könyv.
Ha egy kezes két személyért tíz aureiért felel, akkor húszért felel; és akár együttesen fizet
húszat értük, akár külön-külön tízet, mindkét adósát mentesíti a felelősség alól. Ha azonban
ötöt fizet, nézzük meg, hogy a két adós közül melyiket mentesíti ennyiben. A felmentésben
említettet mentesíti a felelősség alól ezen összeg erejéig, vagy ha ez nem szerepel, akkor az
összeget a legrégebbi tartozásra kell beszámítani. Ugyanez a szabály érvényesül akkor is, ha
tizenöt aureit fizetnek ki, ha nyilvánvaló, hogy mi volt a szándék tíz aurei tekintetében, és a
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fennmaradó ötöt a másik kötelezettségre írják jóvá. Ha azonban a szándék nem állapítható
meg, akkor tíz aurei a legrégebbi kötelezvényre, öt pedig a másikra kerül jóváírásra.
431. Pomponius, Sabinusról, XXXV. könyv.
Ha valaki, akit a hagyaték egy részének örökösévé neveztek ki, kifizeti az elhunyt által ígért
tíz aurei teljes összegét, mentesül a felelősség alól az őt örökösként megillető rész
tekintetében; a fennmaradó részt pedig személyes kereset útján szerezheti vissza. Ha azonban,
mielőtt ezt a keresetet benyújtaná, a hagyaték maradéka őt illeti meg, akkor a fennmaradó
összegért is ő felel; és ezért, ha személyes keresetet nyújt be a nem járó vagyon visszaszerzése
érdekében, úgy gondolom, hogy csalásra hivatkozva kivételesen el lehet zárni.
432. Ugyanő, Sabinusról, XXXV. könyv.
Ha a hitelező elad egy neki zálogjoggal terhelt földterületet, és beszedi az összes követelést,
az adós mentesül. Ha a hitelező a vevőt az árból felmenti, vagy vele megállapodik, az adós
továbbra is mentesül. Ha azonban egy zálogba adott rabszolgát a hitelező elad, az adós nem
szabadul fel, amíg a rabszolga a feltételes adásvétel feltételei szerint visszaszerezhető; ez a
helyzet akkor is, ha a zálogot a szerződés felbontása mellett adják el.
433. Ulpianus, Az ediktumról, XXVIII. könyv.
A kikötésből és a végrendeletből eredő keresetindítási jog akkor is fennáll, ha az esedékes
vagyontárgyat átadták; és bár a tulajdonjog lehet, hogy hibás, mégis lehet keresetet indítani
annak visszaszerzésére; ahogy például egy földterületért akkor is indíthatok pert, ha azt már
átruházták rám, feltéve, hogy a kötvény által biztosított valamely jog nem került átruházásra.
434. Paulus, Az ediktumról, XXXVIII. könyv.
Az adósok mentesülnek azáltal, hogy bárkinek fizetnek, aki a gyám helyett a gyámolt ügyeit
intézi; ha a pénz a gyámolt vagyonának részévé válik.
435. Ulpianus, Az ediktumról, XXXVIII. könyv.
Ha Stichus és Pamphilus két személynek van ígérve, akkor Stichus nem adható át az
egyiknek, Pamphilus pedig a másiknak, hanem mindegyiknek a fele jár minden egyes
hitelezőnek. Ugyanez a szabály érvényes, ha valaki két Stichust vagy két Pamphilust vagy tíz
rabszolgát ígér egy másik rabszolgának, aki két úrhoz tartozik. A "tíz rabszolga" kifejezés
ugyanis, akárcsak a "tíz dénár", kétértelmű, és a tíz fele kétféleképpen értelmezhető. De a
pénzre, olajra, búzára és más ilyen jellegű dolgokra való hivatkozással, amelyek egy közös
fajba tartoznak, úgy tűnik, az volt a szándék, hogy a kötelezettséget számmal osszák fel, ha ez
az ígérő és a kikötő számára kényelmesebb.
436. Ugyanaz, Az ediktumról, LI. könyv.
Ha egy adós felajánlja a neki járó pénzt, és a hitelezője nem fogadja el, a prétor megtagadja
tőle a keresetet.
437. Ugyanő, Disputációk, VII. könyv.

2412
A kézművesek között nagy különbség van a tehetség, a jellem, a tudás és az oktatás
tekintetében. Ezért, ha valaki megígéri, hogy hajót vagy házat épít, vagy árkot ás, és külön
megállapodnak, hogy ezt a saját munkájával fogja megtenni, és a kezes maga építi az épületet,
vagy végzi az \exkavációt, a kötelezett beleegyezése nélkül, az adós nem mentesül a
felelősség alól. Ennélfogva, még ha a kezes a következő záradékkal egészítené is ki a
kikötést: "Ön semmi olyat nem tehet, ami az én útjogomat akadályozná", és a kezes
megakadályozza az áthaladásomat, nem teszi a kikötést hatályossá; és ha megengedi, hogy a
szolgalmat élvezzék, nem akadályozza a kikötés hatályosulását.
438. Julianus, Digest, XIII. könyv.
Ha egy rabszolga pénzt ad kölcsön a peculiumából, és az adósa, nem tudván, hogy a gazdája
meghalt, kifizeti a rabszolgát, mielőtt a hagyatékot bejegyezték volna, akkor a rabszolga
szabadul. Ugyanez a jogi szabály akkor is érvényes, ha az adós a rabszolga manumetálása
után fizeti ki a pénzt, feltéve, hogy nem tud arról a tényről, hogy a peculiumát nem hagyta rá;
és az sem számít, hogy a pénzt még életében vagy gazdája halála után adták-e át neki, mivel
az adós még az utóbbi esetben is mentesül, éppúgy, mintha az adóst a hitelezője arra kötelezte
volna, hogy fizessen ki egy összeget Titiusnak; mert bár a hitelező lehet, hogy meghalt,
mégsem fizeti ki kevésbé helyesen Titiusnak, feltéve, hogy nem tudta, hogy meghalt.
439. Ugyanaz, Digest, LII. könyv.
Ha valaki kikötötte, hogy egy földterületet neki vagy Titiusnak adnak át, még ha a földet
Titiusnak adják is, akkor is jogosult lesz a keresetre, ha később kilakoltatják; éppúgy, mintha
egy rabszolgát kikötött volna, és az ígérő egy olyan rabszolgát adott volna Titiusnak, aki
feltételesen szabad lesz, és a rabszolga később elnyeri szabadságát.
440. Ha valaki, aki megígérte, hogy Stichust vagy Pamphilust adja, megsebesíti Stichust, nem
szabadul meg azáltal, hogy kiszolgáltatja őt, éppúgy nem, mintha csak megígérte volna
Stichust, és csak azután adta volna ki, miután megsebesítette őt. Hasonlóképpen, ha valaki
megígéri, hogy átad egy rabszolgát, és megsebesítve adja át, nem mentesül a felelősség alól.
És ha az ügy a bíróság előtt van folyamatban, és az alperes olyan rabszolgát ad oda, akit
megsebesített, akkor ítéletet kell ellene hozni; és még ha olyan rabszolgát ad oda, akit valaki
más sebesített meg, akkor is ítéletet kell ellene hozni, ha egy másik rabszolgát tud adni.
441. Ugyanaz, Digest, LIV. könyv.
Ha valaki, aki megígérte, hogy rabszolgát ad, vagy tíz aurei-t fizet neked vagy Titiusnak,
átadja Titiusnak a rabszolga egy részét, és utána tíz aurei-t fizet neked, a rabszolga egy
részének visszaszerzése iránt nem Titius ellen, hanem ellened indíthat keresetet, mintha a te
beleegyezéseddel adott volna Titiusnak valamit, amivel nem tartozott neki. Ugyanez a szabály
érvényesül, ha Titius halála után fizet tíz aurei-t; mivel a rabszolga részét inkább tőled, mint
Titius örökösétől követelheti vissza.
442. Ha két közös rabszolgaszolgáltató szerződést köt arról, hogy egy rabszolgát átadnak
nekik, és az ígérő mindegyiküknek különböző rabszolgák különböző részeit adja át, akkor
kétségtelen, hogy nem szabadul fel. Ha azonban mindkettőjüknek ugyanannak a rabszolgának
a részét adja, akkor felszabadulás következik be, mert a közös kötelezettségnek olyan hatása
van, hogy amit két személynek fizetnek, azt úgy tekintik, mintha egynek fizették volna.
Másrészt, ha két kezes ígéri, hogy egy rabszolgát átadnak, és különböző rabszolgákból adnak

2413
részesedést, akkor nem mentesülnek, de ha ugyanannak a rabszolgának a részesedését adják,
akkor mentesülnek a felelősség alól.
443. Megállapodtam, hogy tíz aurei-t kell fizetni nekem, vagy egy rabszolgát kell átadni
Titiusnak. Ha a rabszolgát átadják Titiusnak, akkor az ígérő felszabadul, ami engem illet; és
mielőtt átadnák, követelhetem a tíz aureit.
444. Ha Titiusra bízom minden üzletemet, és azután az adósaim tudta nélkül megtiltom neki,
hogy azt lebonyolítsa, akkor az utóbbiak, ha fizetnek neki, felszabadulnak; mert aki bárkit bíz
meg az üzletével, az úgy értendő, hogy utasítja az adósait, hogy őt, mint megbízottját fizessék.
445. Ha az adósom, tőlem kapott felhatalmazás nélkül, tévesen azt hiszi, hogy az én
hozzájárulásom birtokában van ahhoz, hogy pénzt fizessen egy másik személynek, akkor nem
mentesül; és ezért senki sem mentesül a felelősség alól egy olyan megbízott fizetése által, aki
önként ajánlja fel magát egy másik személy ügyeinek intézésére.
446. Ha egy szökött rabszolga, aki azt állítja, hogy szabad, elad bármilyen tulajdont, úgy
határoztak, hogy a vevők nem mentesülnek a gazdájával szembeni felelősség alól azzal, hogy
kifizetik a szökött rabszolgát.
447. Ha a vej az apósának a lánya tudta nélkül fizet hozományt az apósának, nem mentesül,
de az apósa ellen személyes keresetet indíthat behajtásért, kivéve, ha a lánya elárulja, hogy
mit tett. A vej bizonyos mértékig hasonlít ahhoz, aki egy távollévő személy megbízottját
fizeti, mert hozomány esetében a lány részt vesz a hozományban, és mintegy társul a
kötelezettségben.
448. Ha én, aki adományt kívánok tenni Titiusnak, megparancsolom az adósomnak, hogy
fizessen neki egy pénzösszeget, még ha Titius el is fogadja a pénzt azzal a szándékkal, hogy
az enyém legyen, az adós mégis mentesül a felelősség alól. Ha azonban Titius ezt követően
ugyanezt a pénzt nekem adja, az az enyém lesz.
449. Az örökhagyó az apai felügyelet alatt álló fiát jelölte ki örökösnek, akitől kezességet
kapott. Ha a fiú az apja megbízásából lépne be a hagyatékba, felmerül a kérdés, hogy ez
utóbbi indíthat-e keresetet a kezesség ellen. Kijelentettem, hogy valahányszor a főadós annak
az örökösévé válik, aki a kezességet kapta, a kezesek felszabadulnak, mert nem tarthatnak
ugyanannak a személynek, ugyanannak a személynek a számlájára.
450. Ha egy tolvaj visszaadja a hagyatékot igénylő személynek azt a vagyont, amelyet a
hagyaték adósaitól szedett be, akkor az utóbbit felmentik.
451. Ha kikötöm, hogy tíz aurei-t kell fizetni, vagy egy rabszolgát kell kiszolgáltatni, és két
kezest kapok, Titiust és Maeviust, és Titius öt aurei-t fizet, akkor addig nem engedik el, amíg
Maevius is nem fizet öt aurei-t. Ha azonban Maevius átadja egy rabszolga egy részét,
mindketten felelősek maradnak.
452. Aki örökös kivétellel tudja magát megvédeni, az visszakövetelheti, amit befizetett, és
ezért nem szabadul. Ezért, ha két ígérvényesítő közül az egyik olyan megállapodást köt, hogy
semmit sem követelnek tőle, még ha fizetne is, a másik mégis felelős marad.
453. Alfenus Varus, Epitoméi Paulus Digestájának, II. könyv.
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Amit egy rabszolga kölcsönadott vagy letétbe helyezett a peculiumából, bár később eladhatják
vagy manumitálhatják, jogszerűen kifizethető neki; kivéve, ha valami olyasmi történik,
amiből arra lehet következtetni, hogy a kifizetés annak a személynek a beleegyezése ellenére
történt, akihez a rabszolga akkor tartozott. Ha azonban valaki kamatra kölcsönveszi tőle azt a
pénzt, amely az urához tartozott, miközben a rabszolga az ura engedélyével az ő üzletét
végezte, ugyanez a szabály érvényesül. Ugyanis az, aki a rabszolgával szerződést kötött, úgy
tekintendő, hogy a pénzt tőle kapta, és neki fizette ki, az ura beleegyezésével.
454. Julianus, Az Urseius Feroxról, I. könyv.
Ha apám meghalna, terhes feleségét hátrahagyva, és én, mint örökös, követelném a neki járó
összes tartozás kifizetését; egyes hatóságok szerint továbbra is megmarad a keresetindítási
jogom, és ha később nem születik gyermek, akkor is jogszerűen indíthatok pert, mert igaz,
hogy én vagyok az egyetlen létező örökös. Julianus szerint a jobb vélemény az, hogy az egész
birtokot, amelynek örököse voltam, már azelőtt követeltem, hogy biztos volt, hogy nem
születik gyermek; vagy a negyedik részt, mert három gyermek születhetett; vagy a hatodikat,
mert öt születhetett. Arisztotelész ugyanis azt állította, hogy öt gyermek születhet, mert az
asszony méhének ennyi tartálya van, és hogy volt Rómában egy asszony, aki az egyiptomi
Alexandriából érkezett, és akinek egy születéskor öt gyermeke született, akik mind életben
maradtak. Ezt Egyiptomban is megerősítették nekem.
455. Ugyanő, Az Urseius Feroxról, II. könyv.
Ha több kezes közül az egyik úgy fizette meg a részét, mint aki a főkötelezett ügyeit intézte,
ez ugyanolyan, mintha az adós maga fizette volna meg az adósságnak azt a részét, amelyért az
egyik kezes felelt; ez azonban nem csökkenti a főkötelezett összegét, és csak az a kezes
mentesül, akinek a nevében a fizetés megtörtént.
456. Africanus, Kérdések, VII. könyv.
Ha valaki úgy rendelkezik, hogy a fizetést neki vagy Titiusnak kell teljesíteni, a jobb
vélemény az, hogy azt csak akkor lehet megfelelően teljesíteni Titiusnak, ha ő ugyanabban az
állapotban marad, amelyben a megállapodás megkötésekor volt. Ha azonban örökbe fogadták,
vagy száműzetésbe küldték, vagy megtiltották neki a tűz és a víz használatát, vagy
rabszolgává vált, akkor nem lehet azt mondani, hogy jogszerű kifizetés történt, mert ezt a
megállapodást, nevezetesen, hogy "ha ugyanabban az állapotban marad", úgy kell érteni, hogy
hallgatólagosan a kikötésbe foglalták.
457. Ha elrendelem, hogy adósom fizesse ki Titiusnak, és azután megtiltom Titiusnak, hogy
átvegye a pénzt, és adósom nem tudván erről a tényről, kifizeti neki, akkor úgy ítélték meg,
hogy az adós felszabadult, ha Titius nem azzal a szándékkal vette át a pénzt, hogy hasznot
húzzon belőle; ellenkező esetben az az adós tulajdona marad, mintha lopni készülne, és ezért
nem lehet a törvény erejénél fogva felmenteni; mégis, csak igazságos, hogy kivételesen meg
kell neki adni a felmentést, ha hajlandó rám ruházni a lopás miatt őt Titiusszal szemben
megillető személyes kereset jogát; ahogyan az történik, ha a férj, aki feleségének kíván
adományt adni, utasítja adóstársát, hogy fizesse ki neki. Ugyanis ebben az esetben is, mivel a
pénz nem válik az asszony tulajdonává, az adós nem szabadul, de a férjjel szemben
kivételesen megvédheti magát, ha a feleségével szemben őt megillető keresetjogot átruházza
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rá. Az említett esetben a lopás miatt indított per a válás után az én javamra fog szólni, ha az én
érdekemben áll, hogy a pénzt ne sajátítsák ki.
458. A De peculia keresetet egy mester ellen indították, és miután ítéletet hoztak ellene, azt
megfizette. Az a vélemény alakult ki, hogy a rabszolgáért kapott kezességeket elengedték,
mert ugyanaz a pénz több követelés kielégítésére is felhasználható, mert ha az ítélet
megfizetéséért biztosítékot adnak, és az ítéletet az alperes ellen hozták, és ő maga fizeti ki, a
kezességeket nemcsak az ítélet kielégítése miatt, hanem a kikötés alapján is elengedik. Ez az
eset egészen hasonló ahhoz az esethez, amikor egy birtokos, aki azt hiszi, hogy ő az örökös,
fizet, és az örökös nem szabadul fel; ez ugyanis azért történik, mert a birtokos a nem a saját
nevében járó pénz megfizetésével azt visszaigényelheti.
459. Ha az, aki egy rabszolgát ígért, egy olyan rabszolgát ad át, akit feltételhez kötve
szabaddá kell tenni, úgy gondolom, hogy a jobb vélemény az, hogy nem kell megvárni a
feltétel teljesülését, hanem a hitelező személyes keresetet indíthat a behajtásért. Ha azonban
időközben a feltétel nem teljesül, az ígérő felszabadul, éppúgy, mintha valaki tévedésből
fizetett volna, miközben egy feltétel függőben volt, és annak teljesülnie kellett volna, mielőtt
személyes keresetet indít. Azt azonban biztosan nem lehet mondani, hogy ha Stichus
meghalna, és a feltétel nem teljesülne, az adós mentesülne, bár ha az nem teljesülne még
életében, akkor is mentesülne a felelősség alól, mivel ebben az esetben a rabszolgát
semmiképpen sem tette abszolút módon az enyészeté. Ellenkező esetben azt is lehetne állítani,
hogy ha Ön átad nekem egy rabszolgát, akin más személynek haszonélvezeti joga van, és a
rabszolga a haszonélvezet fennállása alatt meghal, akkor Önt az átadással mentesítettnek kell
tekinteni; ez a vélemény semmiképpen sem fogadható el, mintha Ön egy közös tulajdonban
lévő rabszolgát adott volna át, és az meghalna.
460. Ha valaki kezességet vállal egy olyan személyért, aki közügyektől való távollét után
visszatért, és nem vállalja annak kockázatát, hogy emiatt perbe fogják perelni, a kezes egy év
elteltével is felmenthető-e? Ezt a véleményt Julianus nem fogadta el, még akkor sem, ha a
kezes ellen nem volt perlési jogkör. Ebben az esetben azonban az ediktum feltételeinek
megfelelően a visszaszolgáltatást magával a kezessel szemben indított per útján kell megadni,
éppúgy, mint ahogyan azt a kezessel szemben teszik, aki megöli a megígért rabszolgát.
461. Ha valaki, aki kezességet vállalt érted Titiusnak, zálogot ad kötelezettsége további
biztosítására, és te később örökösöddé nevezed ki, bár a kezesség alapján nem leszel felelős, a
zálog mégis megterhelt marad. Ha ugyanez a személy egy másik kezességet ad, és téged
nevez ki örökösének, akkor azt mondja, hogy jobb, ha úgy tartjuk, hogy miután annak az
adósnak a kötelezettsége, akiért a biztosítékot vállalták, megszűnt, ő is, aki a kezesévé vált,
mentesül.
462. Ugyanaz, Kérdések, VIII. könyv.
Ha én, mivel ki akarom fizetni a pénzt, az ön utasítására letétbe helyezem azt egy vizsgálónál,
hogy megvizsgálják, Mela a Tizedik Könyvben azt mondja, hogy ezt saját felelősségére teszi.
Ez abban az esetben igaz, ha a te hibád volt, hogy az érméket nem vizsgálták meg azonnal,
mert akkor ugyanúgy jársz, mintha én kész lettem volna fizetni, te pedig valamilyen okból
megtagadtad volna a pénz elfogadását. Ebben az esetben a pénz nem mindig az önök
kockázatára van, mert mi van akkor, ha alkalmatlan időben vagy helyen nyújtom be? Úgy
gondolom, hogy az eredmény az lenne, hogy még akkor is, ha a vevő és az eladó, mivel
kevéssé bíznak egymásban, letétbe helyezik a pénzt és az árut, a pénz a vevő kockázatát fogja
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viselni, ha ő maga választotta ki azt a személyt, akinél letétbe helyezték, és ugyanez a szabály
vonatkozik az árura is, mivel az adásvétel tökéletessé vált.
463. Marcianus, Institutes, III. könyv.
Ha valaki fizetne helyettem a hitelezőmnek, még ha nem is tudok róla, akkor jogot szerzek
arra, hogy pert indítsak a zálogjogom visszaszerzése érdekében. Hasonlóképpen, ha valaki
hagyatékot fizet, az örökhagyónak le kell mondania a hagyaték birtoklásáról; ellenkező
esetben az örökösnek joga lesz a hagyaték átadására kényszerítő tilalomra.
464. Papinianus, A házasságtörésről, I. könyv.
Ha egy hitelezőt bűncselekménnyel vádolnak, semmi sem akadályozza meg, hogy az adósok
pénzt fizessenek neki; ellenkező esetben sok ártatlan személyt megfosztanának a védelemhez
szükséges eszköztől.
465. Paulus, A házasságtörésről, III. könyv.
Az sem tekinthető tiltottnak, hogy a vádlott fél a hitelezőjének fizessen.
466. Ulpianus, Szabályok, II. könyv.
Minden olyan esetben, amikor személyek mentesülnek a felelősség alól, a tartozékok is
mentesülnek, például a kezesek, valamint a zálogjoggal terhelt vagy zálogba adott
vagyontárgyak; kivéve, ha a hitelező és a kezesek között egyesülés történt, a főadós nem
mentesül.
467. Marcianus, Szabályok, II. könyv.
A pénzfizetés során néha előfordul, hogy két kötelezettséget egy fizetéssel, egyidejűleg
teljesítenek; mint például, amikor valaki eladja hitelezőjének azt az ingatlant, amelyet
adósságának biztosítására zálogba adott; előfordul ugyanis, hogy az eladással az adóssággal
kapcsolatos kötelezettség is megszűnik. Ismét, amikor egy hitelező egy gyámja
felhatalmazása nélkül pénzt kölcsönző gyámoltnak hagyatékot ad, azzal a feltétellel, hogy ezt
a pénzt megfizeti, a gyám két okból is úgy tekintik, hogy a gyám fizette meg: először is azért,
hogy adósságát kiegyenlítse, mivel azt az örökös falcidai részébe beszámítják; másodszor
pedig azért, hogy teljesítse a feltételt, hogy a hagyatékot megkaphassa. Hasonlóképpen, ha
egy pénzösszeg haszonélvezetét hagyták örökül, előfordul, hogy az örökös egy befizetéssel
mentesül a végrendelet által előírt kötelezettség alól, és a hagyatéki örököst saját magával
szemben felelőssé teszi. Ugyanez történik akkor is, ha valakit a bíróság arra kötelezett, hogy
eladja vagy bérbe adja másnak az ingatlant; ugyanis akár az eladással, akár a bérbeadással az
örökös mentesül a végrendeletben foglalt kötelezettség alól, és az örökhagyót önmagával
szemben felelőssé teszi.
468. Ulpianus, Vélemények, I. könyv.
Callippus úgy ítélte meg, hogy bár a férj megígérte a feleségének, aki a kikötés kötelezettje
volt, hogy a házasság felbontása esetén a hozomány fejében zálogba adott földet kell
fizetségül adni, mégis elegendő a hozomány összegének felajánlása.
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469. Ugyanez a hatóság kijelentette a Fronto számára, hogy ha egy gyám továbbra is intézi a
gyámság ügyeit, noha halálos bűncselekmény elkövetésével vádolják, akkor kifizethető neki
az, ami ténylegesen jár a gyámjának.
470. Marcianus, Szabályok, III. könyv.
Ha valaki a hitelezőjének beleegyezésével, fizetségként egyfajta vagyontárgyat adna egy
másik helyett, és azt kilakoltatnák, a korábbi kötelezettség továbbra is fennmarad. Ha az
ingatlan csak részben kerül kiürítésre, a teljes összegre vonatkozó kötelezettség továbbra is
fennmarad, mivel a hitelező nem fogadta volna el azt, ha kétséges lenne a jogcímet illetően.
471. De még akkor is, ha például két földterületet adott volna a tartozás kifizetése helyett, és
az egyiket kilakoltatták volna, a kötelezettség nem sérülne. Ezért, amikor az egyik dolgot egy
másikért cserébe adják, a kötelezettség alól való felmentés történik, és az abszolút azé a
személyé, aki azt kapja.
472. Ha azonban valaki csalásból olyan földterületet ad fizetségül, amelyet többre becsültek,
mint amennyit ér, akkor nem szabadul fel, hacsak nem pótolja a hiányt.
473. Ugyanaz, Szabályok, IV. könyv.
Ha a gyámja felhatalmazása nélkül történt kifizetés egy gyámolt részére, és vizsgálatot
indítanak annak megállapítása érdekében, hogy mikor részesült a kifizetésből, akkor a kereset
benyújtásának időpontját veszik figyelembe; ezt annak megállapítása érdekében teszik, hogy a
csalásra alapított kivétel alapján elévülhet-e a kereset.
474. Nyilvánvaló (ahogy Scaevola mondja), hogy ha a vagyon elveszett, mielőtt a kiadás
megtörtént volna, a gyámot néha úgy tekintik, hogy anyagi hasznot húzott belőle; vagyis ha
olyasmit vásárolt, ami szükséges volt, és amit a saját pénzén kellett volna megvásárolnia. Úgy
tekintik ugyanis, hogy hasznot húzott az ügyletből pusztán azáltal, hogy nem lett szegényebb.
Ezért alakult ki az a vélemény, hogy a makedón szenátusi rendelet nem vonatkozik az apai
felügyelet alatt álló fiú esetére, ha pénzt vett kölcsön szükségleti cikkekre, és azt elvesztette.
475. Marcellus, vélemények.
Titia, hogy biztosítsa a hozományát, birtokba vette férje vagyonát, és minden tekintetben úgy
viselkedett, mintha az övé lenne, mivel beszedte a jövedelmet, és eladta az ingóságokat.
Kérdezem, hogy amit a férje vagyonából gyűjtött be, azt a hozományára kell-e beszámítani?
Marcellus azt válaszolja, hogy az említett esetben nem tűnik igazságtalannak az ilyen
jóváírás, mert amit az asszony ilyen körülmények között beszedett, azt inkább fizetésnek kell
tekinteni. Ha azonban a hozomány visszaszerzéséről való döntésre kijelölt döntőbírónak a
kamatok elszámolását is meg kell követelnie, akkor ezt úgy kell kiszámítani, hogy ami a nő
kezébe került, azt ne vonják le a teljes összegből, hanem először írják jóvá a neki járó
kamatokat. Ez nem méltánytalan.
476. Marcianus, A hipotézisképletről.
Természetesen értjük a kifizetendő pénzösszeget, ahol azt a hitelezőnek számolják ki. Ha
azonban másnak fizetik ki az ő megbízásából, vagy a hitelezőjének, vagy valakinek, aki
hamarosan az adósa lesz, vagy akár olyan személynek, akinek ajándékozni szándékozik,
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akkor mentesülnie kell a felelősség alól. Ugyanez a szabály érvényes, ha a hitelező megerősíti
a már teljesített kifizetést. Továbbá, ha a pénzt egy gyámnak, gondnoknak, ügynöknek, vagy
bárkinek a jogutódjának, vagy egy olyan rabszolgának fizetik ki, aki intéző, ez is érvényes
lesz. Ha a zálogjog megszűnése céljából történő feloldás kikötéssel vagy anélkül történik, a
"fizetés" kifejezés nem fogadható el, de a "kielégítés" kifejezés elfogadható.
477. Paulus, Sabinusról, X. könyv.
Ha én, miután aranyat ígértem neked, a tudtod nélkül rezet adnék helyette, akkor nem
szabadulok, de nem követelhetem vissza, mintha azt nem fizették volna ki, mert tudatosan
adtam; mindazonáltal, ha az aranyért pert indítasz, kivételesen eltilthatlak, ha nem adod vissza
a rezet, amit kaptál.
478. Ugyanő, Az ediktumról, IX. könyv.
Helyesen lehet fizetni az intézőnek, ha az adós tudta nélkül elbocsátották; mert a fizetést az
ura beleegyezésével kapja, és ha az, aki fizet neki, nem tudja, hogy az ura visszavonta azt,
akkor felszabadul.
479. Ulpianus, Az ediktumról, XIV. könyv.
Az elégedettség egyenlő a fizetéssel.
480. Gaius, a tartományi ediktumról, V. könyv.
Bárki fizethet egy olyan adós nevében, aki erről nem tud, akár a beleegyezése ellenére is; a
polgári jog ugyanis megállapítja, hogy javítható annak a személynek az állapota, aki nem tud
róla, és aki nem is akarja.
481. Paulus, Az ediktumról, LVI. könyv.
A "fizetés" kifejezés minden, bármilyen módon történő felelősségmentesítésre alkalmazható,
és a kötelezettség tartalmára, nem pedig a pénz átadására vonatkozik.
482. Ulpianus, Az ediktumról, LXI. könyv.
Ha valaki azzal a szándékkal fizet, hogy újra megkapja a pénzt, akkor nem szabadul fel,
ahogyan az a pénz sem idegeníthető el, amelyet azért fizetnek ki, hogy visszakapják.
483. Paulus, Az ediktumról, LXII. könyv.
Aki a fizetést elrendeli, az maga is fizetőnek minősül.
484. Ulpianus, Az ediktumról, LXXVII. könyv.
Ha valaki tíz aurei mézben való kifizetését írja elő, a mézet át lehet adni neki, mielőtt a
kikötés alapján eljárást indítanának. Ha azonban egyszer már megindult a per, és a tíz aurei-t
követelik, a tartozást már nem lehet mézben megfizetni.
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485. Ismétlem, ha kikötöm, hogy a kifizetés nekem vagy Titiusnak történjen, és én később
pert indítok, a kifizetés már nem történhet meg Titiusnak, noha a perbe vonás előtt is
megtörténhetett volna.
486. Ugyanő, Az ediktumról, LXXV. könyv.
Ha valaki jóhiszeműen fizetne egy olyan személynek, aki önként vállalta más vállalkozását,
mikor szabadulhat? Julianus azt mondja, hogy akkor szabadul fel, amikor a megbízó
ratifikálja az ügyletet. Azt is megkérdezi, hogy lehet-e személyes keresetet indítani ellene a
behajtásért ezen az alapon, mielőtt a megbízó ratifikálja az ügyletet. Erre azt válaszolja, hogy
nem mindegy, milyen szándékkal történt a fizetés, hogy ez azért történt-e, hogy az adós
azonnal mentesüljön, vagy csak azután, hogy a megbízó ratifikálta. a cselekményt. Az első
esetben a megbízottat azonnal be lehet perelni, és akkor, amikor a megbízó ratifikálta a
történteket, a kereset joga megszűnik; a második esetben azonban nem keletkezik
keresetindítási ok, hacsak a megbízó nem utasítja vissza a megbízott által elkövetett
cselekmény ratifikálását.
487. Ha egy hitelező, akinek a megbízottja számára a tudta nélkül történt a fizetés,
arrogánsnak adja magát, a pénz elfogadása érvényes, ha az apa azt megerősíti, de ha ezt nem
teszi meg, az adós visszakövetelheti, amit fizetett.
488. Ha két közös adóstárs van, és a kifizetés az egyikük megbízottjának történik, aki nincs
jelen, és mielőtt ő azt megerősítené, a másiknak történik a kifizetés, az utolsó kifizetés éppúgy
függőben marad, mint az első; mivel bizonytalan, hogy az utolsó adóstárs beszedett-e valamit,
ami esedékes volt, vagy ami nem volt esedékes.
489. Paulus, Plautiusról, II. könyv.
Ha a következőképpen rendelkezem: "Ígéri, hogy nekem vagy Titiusnak fizet?", és az adós
beleegyezik, hogy nekem fizet, bár a nem hivatalos megállapodás alapján indított
pénzbehajtási per az én javamra fog indulni, az ígérő mégis fizethet annak, akit hozzáadtak.
És ha magam vagy Titius számára állapodom meg egy apai felügyelet alatt álló fiúval, az apa
a peculiumból fizethet Titiusnak, vagyis ha a saját nevében akar fizetni, és nem a fia nevében;
mert ha a fizetés annak történik, akit hozzáadtak, akkor úgy tekintik, hogy az nekem történik.
Ha tehát valami olyasmit fizetnek ki, ami nem jár, annak a személynek, akit hozzáadtak,
Julianus azt mondja, hogy per indítható a stipulárius ellen annak behajtására, így tehát
mindegy, hogy én utasítom-e Titius kifizetésére, vagy hogy a stipulárius eleve így volt-e
megfogalmazva.
490. Ugyanő, Plautiusról, IV. könyv.
Aki olyan rabszolgát adott fizetségül, amely nem az övé volt, az felszabadul, ha a rabszolgát
haszonbérlet útján szerezte.
491. Ugyanő, Plautiusról, V. könyv.
Amikor az, amivel tartozom neked, örökre a tiéd lesz, és a jogcím tökéletes, és amit már
kifizettem, nem lehet visszaszerezni, a felmentés teljes lesz.
492. Ugyanő, Plautiusról, VIII. könyv.
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Végrendeletemmel utasítottam intézőmet, hogy legyen szabad, és ráhagyom a peculiumát.
Halálom után ő szedte be a pénzt az adósaimtól. Felmerül a kérdés, hogy az örökösöm
visszatarthatja-e azt, amit a peculiumából beszedett. Ha a pénzt a hagyaték bejegyzése után
szedte be, akkor nem lehet duobt, hogy emiatt nem vonhatja le a peculiumából; mert miután
szabaddá vált, ő maga is felelőssé válik, ha a hagyatéki adósok a fizetéssel felszabadulnak. Ha
azonban az intéző a pénzt a hagyaték bejegyzése előtt kapta meg, és az adósok annak
kifizetésével mentesültek, az összeg kétségtelenül levonható a peculiumból, mert az intéző
azáltal kezd el tartozni az örökösnek, hogy elvégezte az üzletét, vagy eleget tett a
megbízatásának. Ha azonban az adósok nem mentesülnek, és az ügyleteim lebonyolítása
során Önt fizették ki, és én utólag nem erősítettem meg a cselekményét, és akkor, ha az
önkéntes megbízás alapján kívánok pert indítani, felmerül a kérdés, hogy ezt szabályosan
tehetem-e, ha biztosítékot adok arra, hogy Önt kártalanítsam a veszteség ellen. Nem hiszem,
hogy ez a helyzet, mivel az önkéntes képviselet alapján nem lehet pert indítani, azon oknál
fogva, hogy nem erősítettem meg az ügyletet, és így az adósok továbbra is felelősek
maradnak, nekem.
493. Ugyanő, Plautiusról, IX. könyv.
Ha az adós egy rabszolga haszonélvezője, a rabszolga felszabadítással szabadulhat, mert úgy
tekintik, hogy a haszonélvező tulajdonából szerzett. Ugyanezt mondjuk megállapodás esetén
is.
494. Ugyanő, Plautiusról, XIV. könyv.
Ha az én utasításomra kifizeted a hitelezőmnek, amivel tartozol nekem, akkor te mentesülsz,
ami engem illet, és én is mentesülök a hitelezőmmel szembeni felelősség alól.
495. Pomponius, Plautiusról, I. könyv.
Ha egy elmebeteg személy lánya elválik a férjétől, úgy határoztak, hogy a hozományt a leány
beleegyezésével a leány, vagy a leány beleegyezésével a leány részére a vőlegénygondnok
fizetheti ki.
496. Ugyanő, Plautiusról, VI. könyv.
Ha a gyám utasítására és gyámja felhatalmazása nélkül a gyám adósa pénzt fizet az előbbi
hitelezőjének, a gyám felmenti a gyámot a hitelezővel szembeni felelősség alól, de ő maga
továbbra is kötelezett marad. Ő azonban kivétellel megvédheti magát. Ha azonban nem
tartozott a gyámnak, nem indíthat személyes behajtási pert a gyám ellen, aki nem felelős,
mivel a gyám felhatalmazása nélkül járt el; és nem indíthat pert a hitelező ellen sem, akivel
más megbízásából kötött szerződést. A gyámolt azonban, miután mentesült a tartozásáért való
felelősség alól, praetoriánus perben perelhető az összegért, amellyel vagyoni előnyben
részesült.
497. Marcellus, Digest, XIII. könyv.
Ha valaki két rabszolgát ígér, és leszállítja a Stichust, és azután az említett Stichus tulajdonosa
lesz, a leszállítással mentesül a felelősség alól. A pénzfizetéssel kapcsolatban kevesebb kétség
merül fel, sőt, szinte egyáltalán nincs is. Ugyanis az Alfenusban Servius azt mondja, hogy az
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a hitelező, aki hajlandó az adósától kevesebbet elfogadni, mint amennyivel tartozik, és
felmenteni őt, ezt úgy teheti meg, hogy gyakran átvesz tőle egy pénzösszeget, visszaadja,
majd utána ismét átveszi; például ha egy hitelező, akinek egy adós száz aurei tartozással
tartozik, hajlandó őt tíz aurei kifizetése ellenében elengedni, és miután megkapta a tízet,
ugyanezeket az érméket visszaadja neki, majd azután átveszi és visszaadja a teljes összeg
erejéig, és végül megtartja, bár ezt egyes hatóságok nem fogadják el elégséges fizetésnek,
mert aki a pénzt azért veszi át, hogy visszaadja, úgy tűnik, mintha inkább maga fizette volna
ki, mint hogy megkapta volna.
498. Ugyanaz, Digest, XVI. könyv.
Egy rabszolga, akit arra köteleztek, hogy tíz aurei-t fizessen a gyámjának, és így szabaddá
válik, ha a gyám örökös, vagy a feltétel pusztán személyes, akkor a rabszolga, ha a gyámja
távollétében fizet a gyámnak, elnyerheti-e szabadságát? Némi nehézséget okoz, ha ezt a
feltételt összehasonlítjuk azzal, amely egy cselekedetből áll; például, ha a gyámoltnak kellene
szolgálatait nyújtania, ami a gyámja közreműködése nélkül is megtehető. És, kérdezik, mi van
akkor, ha arra kötelezik, hogy fizessen egy elmebetegnek, akinek gondnoka van; a
gondnoknak való fizetéssel szabadul-e? Tegyük fel, hogy egy földterületet valaki azzal a
feltétellel hagyott, hogy egy kiskorú vagy elmebeteg személynek kell fizetni. Nem szabad
elfelejteni, hogy mindezekben az esetekben a kifizetés jogszerűen történhet a gyámnak vagy a
kurátornak, de nem érvényes, ha az elmebeteg személynek vagy a gyámoltnak történik, mert
félő, hogy a kifizetett összeg a gyengeségük miatt elveszhet. Az örökhagyónak ugyanis nem
az volt a szándéka, hogy a feltétel teljesítettnek minősüljön, függetlenül attól, hogy a kifizetés
milyen módon történt.
499. Celsus, Digest, XXIV. könyv.
Ha Ön egy rabszolgát átad az elkövetett kár megtérítése végett, és valaki másnak van
haszonélvezeti joga az említett rabszolgán, vagy azt elzálogosították Titiusnak egy tartozás
fejében, akkor az, akinek javára ítéletet hoztak Ön ellen, kezdeményezheti az ítélet
végrehajtását, és nem kell megvárni, amíg a hitelező kilakoltatja őt. Ha azonban a
haszonélvezeti jog megszűnik, vagy a zálogjogból eredő kötelezettség alól mentesül, úgy
gondolom, hogy a felszabadítás megtörténik.
500. Ugyanaz, Digest, XXVI. könyv.
Bármi, amit egy bizonyos időpontra ígértek, azonnal odaadható vagy kifizethető, mert a
köztes idő az ígérő számára a fizetés teljesítése céljából szabadon marad.
501. Ugyanaz, Digest, XXVII. könyv.
Ha tíz aurei kifizetését kikötöttem magamnak vagy Titiusnak, de ötöt elfogadok; az ígérő a
fennmaradó ötöt rendesen kifizetheti Titiusnak.
502. Ha a kezes a hitelező megbízottjának fizet, és ez utóbbi a kifizetést megerősíti, miután
eltelt az az idő, amikor a kezest fel lehetett volna menteni, akkor sem kaphatja vissza azt, amit
fizetett, és ugyanúgy jogosult a főkötelezett elleni perre, mintha a hitelezőnek fizetett volna,
amikor jelen volt.
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503. Ha pedig a hitelező, nem tudván arról, hogy a kifizetés az ő megbízottjának történt,
felmentést ad az adós rabszolgájának vagy fiának, és az később tudomást szerez a kifizetésről,
és azt megerősíti, akkor az megerősítést nyer; és az általa adott felmentés érvényét veszti.
Másrészt, ha nem erősíti meg a kifizetést, a felmentés érvényes marad.
504. Ha azonban, mivel nem tudott a fizetésről, peres eljárást indít, és a per folyamatban lévő
szakaszában megerősíti a fizetést, akkor az a fél, aki ellen a pert indították, mentesül; ha
azonban nem erősíti meg, akkor az ítéletet az alperes ellen kell meghozni.
505. Marcellus, Digest, XX. könyv.
Ha valaki, aki tíz aurei tartozással tartozik, felajánlja azokat hitelezőjének, és ez utóbbi
minden alapos ok nélkül megtagadja azok elfogadását, és azután az adós önhibáján kívül
elveszíti azokat, akkor csalásra hivatkozva kivétellel védekezhet, még akkor is, ha a
felszólítás után nem fizet; mert valóban nem igazságos, hogy ő feleljen az elveszett pénzért,
mert nem lenne felelős, ha a hitelező hajlandó lett volna azt elfogadni. Ezért azt, amit a
hitelező késedelmesen nem vett át, úgy kell tekinteni, mintha azt megfizették volna. És
természetesen, ha a hozomány részét képezte egy rabszolga, és a férj felajánlotta őt, és a
rabszolga meghalt, vagy ha pénzt nyújtott, és azt elveszítette, miután a nő megtagadta a
rabszolga vagy a pénz elfogadását, a törvény erejénél fogva megszűnt a felelőssége.
506. Ha tartozol nekem Stichusszal, és késedelembe esel a kiszolgáltatásával, mivel
feltételhez kötött ígéretet tettél neki, és amíg a feltétel fennáll, Stichus meghal, mivel az első
kötelezettséget nem lehet megújítani, nézzük meg, hogy lehet-e pert indítani a rabszolga
visszaszerzésére, ha nem volt kikötés. Válaszul azonban elmondható, hogy amikor az adós
feltétel mellett ígéretet tett a kikötő hitelezőnek, úgy tűnik, hogy nem volt késedelmes a
rabszolga átadásával. Igaz ugyanis, hogy az, akit értesítettek, és aki megtagadta a
kiszolgáltatását, mentesül a felelősség alól, ha utólag felajánlja őt.
507. De mi van akkor, ha a hitelező az adós tudta nélkül mással állapodik meg? Ebben az
esetben is úgy kell tekinteni, mintha az adós mentesült volna a felelősség alól; mintha valaki
az adós nevében egy rabszolgát ajánlana fel, és a stipuláns megtagadná annak elfogadását.
508. Ugyanezt a véleményt adták abban az esetben is, amikor egy ember, miután elloptak tőle
egy rabszolgát, feltételesen kikötötte mindazt, amit a tolvaj fizetni vagy tenni tudott; ugyanis a
tolvaj mentesül a behajtási kereset iránti felelősség alól, ha a rabszolga tulajdonosa nem
hajlandó elfogadni őt, amikor felajánlják. Ha azonban a kikötést akkor kötötték, amikor a
rabszolga egy tartományban tartózkodott, és tegyük fel, hogy mielőtt a tolvaj vagy az ígérő
birtokába juthatott volna, a rabszolga meghal, akkor nem lenne ok a fent említett szabály
alkalmazására; mivel a rabszolga távolléte miatt nem tekinthető úgy, hogy felajánlották volna.
509. Stichusért és Pamphilusért rendelkeztem, amikor Pamphilus hozzám tartozott. Ha
megszűnne az enyém lenni, az ígérő nem szabadul fel Pamphilus átadásával; mert a
rabszolgára, Pamphilusra vonatkozólag sem kötelezettség, sem fizetés tekintetében nem
tekintendő szerződésnek. Ha azonban valaki egy rabszolga átadásáról állapodik meg, az ígérő
azáltal, hogy odaadja valamelyik rabszolgáját, aki a kikötés időpontjában az övé volt,
felszabadul. És valóban, a megállapodás feltételei alapján úgy tűnik, hogy a kikötő olyan
rabszolga átadására kötött szerződést, aki akkor nem tartozott az ígérőhöz. Tegyük fel, hogy a
kikötés a következőképpen szólt: "Megígéred-e, hogy átadod az egyik rabszolgát, akit
Sempronius elhagyott?". Ha Sempronius hármat hagyott hátra, akkor az egyik a kikötőhöz
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tartozott volna; és nézzük meg, hogy ha a másik két rabszolga, aki máshoz tartozott,
meghalna, fennmaradna-e a kötelezettség. A jobbik vélemény az, hogy a stipuláció
megszűnik, hacsak a stipulánshoz tartozó maradék rabszolga nem szűnik meg az övé lenni a
másik kettő halála előtt.
510. Ha valaki, aki tartozik egy rabszolgának, odaadja a Stichust, akit a bizalmi jog alapján
megillet a szabadsága, nem tekinthető elengedettnek. A rabszolga átadása ugyanis kevesebbet
ér, mintha akkor adta volna át, amikor még az elkövetett kár megtérítése címén átadható.
Tehát ugyanez a szabály érvényesül-e, ha egy sírásót vagy más lealacsonyított rabszolgát ad
át? Ebben az esetben nem tagadhatjuk, hogy adott egy rabszolgát, de ez különbözik az
előbbiektől, mivel olyan rabszolgát kapott, akit nem lehet tőle elvenni.
511. A rabszolga ígérőjének olyan rabszolgát kell átadnia, akit a kikötő manumitálni tud, ha
azt kívánja, hogy
szóval.
512. Ugyanaz, Digest, XXXI. könyv.
Húsz szesztercéért kezességet, tízért pedig zálogot adtam, hogy biztosítsam a harminc
szesztercét, amelyet kölcsönvettem. A hitelező a zálogjog eladásával tízet beszedett.
Csökkenti-e ez a tíz sestercse az egész tartozást (ahogyan egyes hatóságok állítják), ha az adós
a tíz sestercse kifizetésekor nem szólt erről semmit; vagy (ami az én véleményem) az óvadék
jogosult-e mentesülni a felelősség alól a sestercse-ekért az összes esedékes tartozásra, azon
oknál fogva, hogy az adós ennek említésével ezt előidézhette volna; és mivel nem szólt
semmit, inkább úgy kell tekinteni, hogy a biztosított tartozás kifizetésére törekedett? Én
inkább arra hajlok, hogy a kötelezettség jogosultjának meg kell engedni, hogy jóváírja azt,
amit a követelés azon része után fizetett, amelyért az adós egyetemlegesen felelős.
513. Modestinus, Szabályok, III. könyv.
Bármit is szednek be az adóstól büntetésként, annak a hitelező javát kell szolgálnia.
514. Ugyanaz, Szabályok, VIII. könyv.
Ahogyan a felmentés megsemmisíti az addigi összes korábbi keresetet, úgy az egyesülés is
ugyanezt a hatást váltja ki; ha ugyanis az adós a hitelezője örökösévé válik, a hagyaték
egyesülése megsemmisíti a tartozás behajtására irányuló keresetet.
515. Ugyanő, Vélemények, VI. könyv.
Modestinus úgy véli, hogy miután minden, a gyámhatósági számlán esedékes összeg
kifizetése megállapodás nélkül megtörtént, ha egy bizonyos idő elteltével a perbeli jogokat
átruházzák, az átruházás semmis, mert ilyen jog nem marad. Ha azonban ez a fizetés előtt
történt, vagy ha a felek megállapodtak abban, hogy a kereseti jogokat engedményezik, és a
fizetés megtörtént, az engedményezés pedig utólag történik, a kereseti jogok sértetlenül
fennmaradnak; mivel még az utóbbi esetben is úgy tűnik, hogy inkább az engedményezettek
árát fizették ki, mint hogy az akkor fennálló jog megszűnt volna.
516. Ugyanő, Pandects, VII. könyv.
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Az úr nem köthet szerződést a szolgálataira a szabad emberével a szabadságának megszerzése
előtti időszakra.
517. Javolenus, Cassiusról, XI. könyv.
Ha a más tulajdonát képező pénzt a tulajdonos tudta vagy beleegyezése nélkül fizetik ki, az
továbbra is az ő tulajdonát képezi. Ha más pénzzel keveredik, úgy, hogy nem lehet
szétválasztani, a Gaius könyvei szerint az annak a személynek a tulajdona lesz, aki azt
megkapja; így a tulajdonos javára lopás miatt indítható per azzal szemben, aki a pénzt
kifizette.
518. Ugyanaz, Episztolák, X. könyv.
A pénz, amellyel tartozol nekem, vagy bármely más vagyontárgy, amelynek bemutatására
utasítalak a jelenlétemben, ha ez megtörténik, azonnal felmentelek, és a vagyontárgy az
enyém lesz. Mivel ugyanis az említett vagyontárgyak birtoklása ténylegesen senki birtokában
sincs, azokat én szerzem meg, és úgy tekintik, hogy manu longa átadják nekem.
519. Pomponius, Quintus Muciusról, IV. könyv.
A kötelezettséget ugyanolyan módon lehet teljesíteni, mint ahogyan azt megkötötték. Ha tehát
valamilyen dologra vonatkozóan kötöttünk megállapodást, azt magának a dolognak az
átadásával kell teljesíteni, mint például, ha valamilyen fogyasztásra szánt tárgyat
kölcsönadunk, és annak pénzben kifejezett értékét kell visszaadni; ha pedig szóban kötöttünk
valamire vonatkozó szerződést, a kötelezettséget a tárgy átadásával vagy szavakkal kell
teljesíteni. Szavakkal, amikor az ígérőnek felmentést adunk; a tárgy átadásával, amikor azt
adjuk, amit ígértünk. Hasonlóképpen, ha adásvétel, eladás vagy bérbeadás történik, ha ez
puszta beleegyezéssel történik, a szerződés felbontható ellentétes megállapodással.
520. Ugyanő, Quintus Muciusról, VI. könyv.
Ha én magamnak vagy Titiusnak fizetnék, és Titius meghal, akkor nem fizethetsz az
örökösének.
521. Ha Titius egy edényt a kezembe helyezne, és több örököst hagyva meghalna, és ezek
közül néhányan értesítenének, hogy adjam át, a legjobb az lenne, ha a prétor, miután
megkeresett, elrendelné, hogy az edényt adjam át néhány örökösnek, és ilyen körülmények
között nem lennék felelős a letétért a többieknek; de ha jóhiszeműen és a prétor utasítása
nélkül adom át, akkor mentesülök; vagy ami még igazabb, nem leszek felelős a letétből eredő
kötelezettségért. A legjobb út azonban az, ha ezt a magisztrátus utasítására teszem.
522. Proculus, Episztolák, V. könyv.
Ha Cornelius a tulajdonát képező földterületet Seia nevében férjének adja hozományként, és
nem rendelkezik annak visszaszolgáltatásáról; és ezt úgy teszi, hogy Seia és férje között
megállapodás jön létre, hogy válás esetén a földet Corneliusnak kell visszaadni; Nem hiszem,
hogy ha a válás mégis bekövetkezik, a férj biztonságosan visszaadhatja a földet Corneliusnak,
ha Seia megtiltja neki ezt; mint ahogyan, ha nem hivatalos megállapodás hiányában az
asszony a válás után úgy rendelkezne, hogy a földet Corneliusnak kell visszaadni, majd
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mielőtt ez megtörténne, megtiltaná, nem lehetne biztonságosan visszaadni neki. Ha azonban,
mielőtt Seia ezt megtiltotta volna, a férjének vissza kellene adnia a földet Corneliusnak, és
nem volt oka azt gondolni, hogy ha ezt megteszi, a nő nem járul hozzá, nem hiszem, hogy
jobb vagy méltányosabb lenne a földet Seiának visszaadni.
523. Pomponius, Különböző szakaszok, XIV. könyv.
Ha pénzt adok kölcsön a rabszolgádnak, majd megveszem, és miután megszabadult tőle, fizet
nekem, nem kaphatja vissza a pénzt.
524. Proculus, Episztolák, VII. könyv.
De peculia pert indított egy gazda ellen a rabszolgája tartozása miatt, és úgy ítélték meg, hogy
a kezesek nem mentesülnek. Ha ugyanaz a rabszolga, akit a peculium kezelésével bíztak meg,
kifizeti a pénzt, akkor helyesen olvasta, hogy a biztosítékok felszabadulnak.
525. Callistratus, A monitórius ediktum, I. könyv.
A teljes összegnél kevesebbet vagy mennyiség vagy idő szerint fizetnek ki.
526. Paulus, Az ediktumról, VIII. könyv.
Gyakorlatunk szerint a perben eljáró ügyvédnek nem lehet megfelelően fizetni; ugyanis
abszurdum, hogy az ügy eldöntése előtt olyan személynek fizessenek, akinek az ítélet
végrehajtásához való jogot nem adták meg. Ha azonban kifizetés céljából adják át neki, akkor
a kifizetés után felmentik.
527. Celsus, Digest, XX. könyv.
Ha egy tartozást az ügynököm fizet ki, nem tudom behajtani, mivel ha valaki ügynököt jelöl
ki az összes ügyleteinek lebonyolítására, akkor úgy tekintik, hogy utasította őt, hogy fizesse ki
a hitelezőinek a nekik járó pénzt, és nem kell megvárni, amíg a megbízó megerősíti az
ügyletet.
528. Scaevola, Digest, V. könyv.
Egy apa végrendelet nélkül halt meg, és lányát hagyta örökül. Az édesanyja intézte az ügyeit,
és bankárokkal eladatta a vagyonát, és mindezt bejegyezték a számláikra. A bankárok az
eladásból származó teljes bevételt kifizették, és ezt követően az édesanya körülbelül kilenc
éven át gondoskodott mindenről, amit kiskorú lánya nevében kellett tenni, végül pedig férjhez
adta, és átadta neki a vagyonát. Felmerült a kérdés, hogy a lány jogosult volt-e bármiféle
keresetre a bankárokkal szemben, amikor nem ő, hanem az anyja kötötte ki a nekik adott
ingatlan eladási árát. A válasz az volt, hogy amennyiben kétség merül fel, hogy a bankárokat
a törvény szerint mentesítették-e a felelősség alól, miután a pénzt átadták, úgy kell
megállapítani, hogy mentesültek a felelősség alól. Claudius: Mert a következő kérdés a
cselekvőképességre való hivatkozással továbbra is fennáll, vagyis, hogy a bankárok tudták-e,
hogy a kiskorú tulajdonát képező ingatlan árát jóhiszeműen fizették-e ki az anyának, akinek
nem volt joga az adminisztrációra. Ennélfogva, ha tudtak erről, nem mentesülnek a felelősség
alól, vagyis feltéve, hogy az anya fizetésképtelennek bizonyul.
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529. Ugyanaz, Digest, XXIX. könyv.
Egy hitelező több követelésével és váltójával kapcsolatban a következőket adta meg: "Én,
Titius Maevius, elismerem, hogy megkaptam és kezemben tartom (amiért Gaius Titiusnak
felmentést adtam) az összes számlaegyenleget, miután kiszámították azt a pénzt, amelyről
Stichus, Gaius Titius rabszolgája, nekem egy váltót adott." A váltó a következő: "A számlán
lévő összegek a következők. Felmerült a kérdés, hogy lehet-e pert indítani más olyan váltók
behajtására, amelyeket nem Stichus, hanem csak maga az adós írt alá. A válasz az volt, hogy
csak az a kötelezettség szűnt meg, amelyről azt állították, hogy kifizetésre került.
530. Lucius Titius írt Seiusnak, aki négyszáz sesterciával tartozott neki két váltón, az egyik
száz, a másik háromszáz sesterciára szólt, hogy küldje el neki a Maevius és Septicius által
száz sesterciára szóló váltó összegét. Kérdezem, hogy Seius felszabadul-e, ha azt állítja, hogy
a háromszáz sesterciusról szóló váltó összegét is kifizette Maeviusnak és Septiciusnak? A
válasz az volt, hogy ha a hitelező nem utasította őt a háromszáz szeszterciusról szóló váltó
kifizetésére, vagy nem erősítette meg a kifizetést, miután az megtörtént, akkor nem mentesül.
531. Lucius Titius két különböző kikötésben - az egyikben tizenöt aurei magas kamatra, a
másikban húsz aurei alacsonyabb kamatra szólított fel - kötötte meg Seiust ugyanazon a
napon, mégpedig úgy, hogy a húsz aureiról szóló váltót kell először kifizetni, vagyis
szeptember idusán. Az adós, miután mindkét kikötés fizetési határideje lejárt, huszonhat
aurei-t fizetett, és a hitelező nem közölte, hogy melyik kikötés alapján történt a fizetés. Azt
kérdezem, hogy a kifizetett összeg teljesítette-e az elsőként esedékes kötelezettséget, azaz,
hogy a húsz aurei tőkeösszegét kifizetettnek kell-e tekinteni, a fennmaradó hat aureit pedig
kamatostul kell-e megfizetni. Azt válaszoltam, hogy ezt így szokás érteni.
532. Ugyanaz, Digest, XXVII. könyv.
Egy fiú örökösi minőségében kezelte apja hagyatékát, kölcsönadta annak egy részét képező
pénzt Semproniusnak, amelyet az részletekben kapott, majd kiskorú lévén visszautasította a
hagyatékot. Felmerült a kérdés, hogy az apa hagyatékának gondnoka jogosult-e méltányossági
keresetre Sempronius ellen. A válasz az volt, hogy az említett ügyben semmi sem utal arra,
hogy aki kifizette, amit kölcsönkért, ne lehetne felmenteni.
533. Labeo, Paulus valószínűségekről szóló epitómái, VI. könyv.
Ha az adósa megtagadja, hogy Ön felmentse, és jelen van, akkor Ön nem mentesítheti őt
akarata ellenére. Paulus: Továbbá, ha jelen van, akkor is felmentheted az adósodat, még a
beleegyezése nélkül is, azáltal, hogy valakivel helyettesíted őt, akivel a tartozás
megfizetéséről megállapodsz, azzal a szándékkal, hogy novációt hajtasz végre; és még ha nem
is adsz neki felmentést, a tartozás, ami téged illet, akkor is azonnal megszűnik, mivel ha
megpróbálod behajtani, akkor csalásra alapított kivétellel el leszel zárva.
534. Pomponius, Episztolák, IX. könyv.
Ha megígéred, hogy átadsz nekem egy máséhoz tartozó rabszolgát, vagy ha végrendeletileg
erre utasítottak, és a rabszolgát a gazdája manumifikálja, mielőtt kötelességed lenne átadni
nekem, akkor ez a manumifikáció ugyanolyan hatású, mint a halál, mert ha a rabszolga
meghal, te nem leszel felelős.
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535. Ha azonban valaki, aki megígérte, hogy rabszolgát ad, és miután a gazda örökösnek
jelölte ki, feltételesen átadja, hogy szabad legyen, akkor felszabadul.
536. Scaevola, Nyilvánosan megvitatott kérdések.
Ha két közös adóstárs van, és egyikük a másikat nevezi ki örökösének, nézzük meg, hogy a
kötelezettség nem olvad-e össze. Úgy határoztak, hogy nem olvad össze. Mi volt ennek a
döntésnek az előnye? Ha az örökös pert indít annak kikényszerítése érdekében, hogy a
vagyontárgyat átadják neki, akkor azt vagy azért kell átadni neki, mert ő az örökös, vagy
azért, mert saját nevében jogosult rá. Ebben az esetben azonban nagy különbség van, mert ha
az egyik kikötött személy a szerződésből eredő ideiglenes kivétel miatt elévülhet, fontos
tudni, hogy az örökös a saját nevében, vagy mint örökös indít-e pert, hogy így
megállapíthassa, lesz-e alapja a kivételnek, vagy sem.
537. Ismétlem, ha két közös ajánlattevő van, és egyikük a másikat nevezi ki örökösének, a
kötelezettség nem olvad össze.
538. Ha azonban a főkötelezett az örököst kezessé teszi, a kötelezettség összevonásra kerül.
És általános szabálynak tekinthető, hogy ha egy főkötelezettséget egy járulékos
kötelezettséggel kapcsolnak össze, a kettő egyesül, de ha két főkötelezettség van, az egyiket
inkább a kereset megerősítése, mintsem az egyesülés előidézése céljából csatolják a
másikhoz.
539. Mi a szabály abban az esetben, ha a kezes a főadós örökösévé nevezi ki a főkötelezettet?
Sabinus véleménye szerint a kötelezettség összeolvad, bár Proculus nem ért egyet vele.
540. Papinianus, Kérdések, VIII. könyv.
Ha valaki, akinek az adós egy másiknak járó pénzt fizetett ki, továbbra is követeli az őt
megillető összeg kifizetését, amíg az említett pénz a kezében van, és nem ajánlja fel, hogy
visszaadja, amit kapott, akkor a csalásra alapított kivétel kizárja.
541. Ha azonban közös tulajdonban lévő pénzt adok kölcsön, vagy kifizetem, akkor a
részemre való hivatkozással azonnal keletkezik a keresetjog és a felmentés joga, akár az
osztatlan közös tulajdont vesszük figyelembe, akár a pénzt nem a testi léte, hanem az összege
tekintetében vesszük figyelembe.
542. Ha azonban a kezes a felelősség alóli felmentés céljából másnak járó pénzt fizet, és azt
elköltik, akkor megbízás alapján keresetet indíthat. Ezért, ha kifizeti az általa eltulajdonított
pénzt, akkor megbízási pert indíthat, miután megfizette a lopás vagy a vagyon visszaszerzése
iránti perben kapott ítélet összegét.
543. Favius Januarius Papinianusnak, üdvözlet: Titius egy bizonyos összeggel tartozott Gaius
Seiusnak egy bizalmi szerződés alapján, és még ugyanannyi pénzzel más okból, amelyet nem
tudott behajtani, de amelyet, miután kifizették, nem lehetett behajtani. Egy rabszolga, aki
Titius megbízottja volt, gazdája távollétében kifizette az összeget, amely megegyezett az
egyik követelés összegével, és kijelentette, hogy azt az egész tartozásra jóvá kell írni.
Kérdezem, hogy a kifizetett összeget melyik követelésre kell jóváírni. A válasz az volt, hogy
ha Seius kijelentette Titiusnak, hogy a kifizetést a teljes tartozásra kell jóváírni, akkor úgy
tűnik, hogy a "tartozás" kifejezés csak a tröszt alapján járó összeget jelöli, és nem azt, amiért
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nem indíthatott pert, és aminek kifizetése után a pénzt nem lehetett behajtani. Mivel azonban
a rabszolga, aki Titius megbízottja volt, a pénzt gazdája távolléte alatt fizette ki, az említett
pénz tulajdonjoga nem szállt volna át a hitelezőre olyan kötelezettség alapján, amelyben
kivételre lehetne hivatkozni, még akkor sem, ha a kifizetés állítólag e tartozásra történt; mert
nem valószínű, hogy a gazda megbízta volna a rabszolgáját, hogy fizesse ki a pénzt a
tartozásra, amelyet nem kellett volna kifizetni; mint ahogy az sem, hogy a fizetést a
peculiumból teljesítse, hogy a rabszolgát felmentse a kezesi felelősség alól, amelyet a
rabszolga a peculium hasznára való hivatkozás nélkül vállalt.
544. Ugyanaz, Kérdések, XXVIII. könyv.
"Megígéred, hogy leszállítod Stichust vagy Pamphilust, bármelyiket is kívánom?" Mivel az
egyik rabszolga meghalt, csak a túlélőre lehet igényt tartani, kivéve, ha késedelembe esett
annak a rabszolgának a kiszolgáltatása, aki meghalt, és akit a felperes választott; mert akkor
csak azt kellett volna kiszolgáltatni, aki meghalt, mintha csak őt tartozott volna a kötelezettség
alá.
545. Ha az ígérő jogosult volt a választásra, és az egyik rabszolga meghal, csak a túlélőre
lehet igényt tartani. Ha azonban egyikük az adós cselekménye folytán halna meg, mivel a
kiválasztás joga őt illette meg, bár eközben csak azt lehet követelni, aki leszállítható, az adós
nem ajánlhatja fel a halott becsült értékét, ha az történetesen sokkal kevésbé értékes, mint a
másik, mert ez a szabály a jogosult javára és az ígérő megbüntetése végett jött létre. Mégis, ha
a másik rabszolga később az adós hibáján kívül meghal, a kikötés alapján semmilyen
körülmények között nem lehet keresetet indítani; mivel az utóbbi a halála időpontjában nem
okozta a kikötés hatályossá válását. Mivel azonban a csalás bizonyosan nem maradhat
büntetlenül, az erre alapított kereset - nem indokolatlanul - alkalmazható. Más a szabály, ami
a kezes személyét illeti, ha megöli az ígért rabszolgát; mert a kikötés alapján indított perben
ugyanúgy felel, mintha az adós örökös nélkül halna meg.
546. A hagyaték átvétele néha a törvény erejénél fogva egyesíti a kötelezettséget; például
amikor a hitelező az adós hagyatékába lép, mint örököse, vagy másrészt az adós lép a hitelező
hagyatékába. Néha a fizetés helyébe lép, ha egy hitelező, aki a gyámja felhatalmazása nélkül
adott kölcsön pénzt egy gyámoltnak, annak örökösévé válik; ugyanis nem csupán azt az
összeget tartja fenn a hagyatékból, amellyel a gyám a gyámolt hasznot húzott, hanem a
tartozás teljes összegét. Alkalmanként előfordul, hogy egy érvénytelen kötelezettséget a
hagyaték elfogadásával megerősítenek; ha ugyanis egy örökös, aki a szenátus trebelliánus
rendeletének megfelelően átadta a hagyatékot, a bizalmi vagyon kedvezményezettjének
örökösévé válik, vagy egy nő, aki Titiusért kezességet vállalt, annak örökösévé válik, a
polgári jogi kötelezettség kezdi elveszíteni a kivétel előnyét annak a személynek az öröklése
miatt, aki a törvény szerint felelős volt, mert nem illik a saját nevében felelősséget vállaló
nőnek a segítségére sietni.
547. Az a gyakori megállapítás, hogy a főkötelezett örökösévé váló kezes mentesül a kezesi
felelősség alól, akkor igaz, ha a főkötelezett kötelezettsége nagyobbnak bizonyul. Ha ugyanis
csak a főkötelezett volt felelős, akkor a kezes mentesül. Másrészt nem lehet azt mondani,
hogy a kezes kötelezettsége nem szűnik meg, ha az adósnak saját személyes védekezése van;
mert ha jóhiszeműen adott kölcsönt egy huszonöt éves kiskorúnak, és az elvesztette azt, és ez
utóbbi meghalt azon időn belül, amikor teljes visszafizetést követelhetett volna, és a kezesét
hagyta örökösnek, nehéz azt állítani, hogy a praetoriánus törvény szerinti jog, amellyel a
kiskorú mentességet szerezhetett, védi a kezes kötelezettségét, amely a főjog volt, és
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amelyhez a kezes kötelezettsége járulékos volt, anélkül, hogy a praetoriánus törvényt
figyelembe vennénk. Ezért a visszaszolgáltatásra vonatkozó enyhítést az előírt határidőn belül
meg kell adni a kezesnek, aki a kiskorú örökösévé válik.
548. A természetes kötelezettség a törvény erejénél fogva, például pénzfizetéssel, éppúgy
megszűnik, mint igazságos megállapodással vagy esküvel; mert a méltányossági kötelék,
amellyel egyedül fenntartják, a megállapodás igazságossága miatt feloldódik, és ezért a
kiskorú által adott kezességről azt mondják, hogy az említett okok miatt feloldódik.
549. Felmerült a kérdés, hogy ki lehet-e kötni a következőképpen: "Ígérsz-e tíz aurei-t nekem
vagy a fiamnak?", vagy a következőképpen: "Nekem vagy az apámnak?". Ilyen esetekben
nagyon helyesen lehet különbséget tenni, mert amikor a fiú kiköt, az apát csak akkor adják
hozzá, ha a kikötés nem szerezhető meg számára; másrészt semmi sem akadályozza meg,
hogy a fiút is hozzáadják, amikor az apa kiköt, mivel amikor az apa a fiának kiköt, úgy kell
érteni, hogy saját magának is kiköt, ha ezt nem teszi kifejezetten. Az említett esetben
egyértelmű, hogy a fiút nem a kötelezettségre való hivatkozással, hanem a fizetés céljából
adják hozzá.
550. kikötöm, hogy a haszonélvezeti jogot nekem vagy Titiusnak adják. Ha Titius elveszíti
polgári jogait, a fizetésre való jogosultság nem vész el, mert a következőképpen
rendelkezhetünk: "Ígéri, hogy nekem vagy Titiusnak fizet, ha megváltozik a jogállása?".
551. Ha egy holdkóros vagy gyámság alatt álló személyt adnak hozzá, a pénzt megfelelően ki
lehet fizetni a gyámjának vagy gondnokának, ha a feltétel teljesítése céljából jogszerűen
kifizethető nekik is. Ezt a szabályt Labeo és Pegazus szerint általános kényelme miatt el kell
fogadni. Elfogadható, ha a pénzt a gyámolt vagy a holdkóros javára használták fel. Ez a
helyzet akkor is, ha valakit arra köteleznek, hogy fizessen az urának, és azért fizet a
rabszolgájának, hogy az az urának fizethessen. De ahol megparancsolják, hogy fizessen egy
rabszolgának, és ő fizeti ki a gazdáját, ott nem úgy kell érteni, hogy teljesítette a feltételt,
hacsak nem a rabszolga beleegyezésével fizet neki. Ugyanezt a véleményt kell képviselni a
fizetéssel kapcsolatban, ha Sempronius, miután kikötötte, hogy tíz aurei-t neki vagy
Stichusnak, Maevius rabszolgájának kell fizetnie, az adósnak a pénzt Maeviusnak, a rabszolga
urának kell kifizetnie.
552. Ha a hitelező az adósának nem őt illető vagyonát birtokolja, és abból annyit szerez,
amennyi az örököst felszabadítaná, ha a vagyon bármely más birtokosa fizetne neki, nem
lehet azt mondani, hogy a kezesek felszabadulnak, mert nem szabad azt feltételezni, hogy az,
akitől a vagyont kiürítették, kifizette a pénzt.
553. Ön csalást követett el annak érdekében, hogy elkerülje, hogy birtokába kerüljön annak,
amit egy más tulajdonában lévő hagyatékból elvett. Ha a birtokos maga adja át az ingatlant,
vagy fizeti meg annak felbecsült értékét a bíróságon, akkor az ügylet az Ön javára történik,
mert a felperesnek nincs többé érdeke az ügyben. Ha azonban Ön, miután korábban
beperelték, az Ön által elkövetett csalás miatt fizetést teljesít, ez semmilyen módon nem válik
az ingatlan birtokosának javára.
554. Ha parancsomra pénzt adsz kölcsön Titiusnak, az ilyen jellegű szerződés hasonlít a gyám
és a gyámoltja adósa között kötött szerződéshez; és ezért, ha a megbízót beperelik, és ellene
ítéletet hoznak, az ész azt sugallja, hogy az adós nem szabadul fel, még ha a pénzt ki is
fizették, hanem a hitelezőnek az adóssal szembeni követelési jogát a megbízóra kell
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engedményeznie, hogy az előbbi fizethessen neki. Ez arra az összehasonlításra utal, amelyet a
gyám és a gyámoltja adósa tekintetében tettünk; mivel ugyanis a gyám felelős a gyámoltjával
szemben azért, hogy nem indított pert az adósa ellen, ha az egyik ellen pert indítanak, a másik
nem szabadul; és ha a gyám ellene ítéletet hoznak, ez a tény nem válik az adós javára.
Ezenfelül általában azt is kimondják, hogy a gyámsággal ellentétes pert kell indítani a
gyámolt ellen, hogy ez utóbbit arra kényszerítsék, hogy az adósok elleni peres jogait
engedményezze.
555. Ha a hitelező saját hibájából veszíti el az adós elleni pert, valószínű, hogy a megbízottól
a megbízási per útján semmit sem kaphat, mivel ő maga volt a hibás abban, hogy nem tudta a
megbízottra ruházni a perbeli jogait.
556. Ha a vevő és az eladó megállapodnak abban, hogy az adásvételt meg kell semmisíteni,
mielőtt bármelyikük bármit is átadott volna, a szerződés felbontásával a kapott kezesség
felszabadul.
557. Ugyanő, Vélemények, XI. könyv.
A gyám által megbízott gyámolt adósa a pénzt a gyám hitelezőjének fizette ki. A felmentésre
akkor kerül sor, ha bebizonyosodik, hogy ez a gyámmal való csalárd megállapodás nélkül
történt. Csalás esetén azonban a gyám hitelezője a gyámoltal szemben a csaláson alapuló
tilalom alapján felelősséggel tartozik, ha bebizonyosodik, hogy részt vett benne.
558. Amikor egy női gyám egy olyan bíró örököse lett, aki csalárd módon gyámot rendelt ki
egy másik kiskorúnak, a gyámjai kompromisszumot kötöttek az utóbbival. A gyámolt
megtagadta a kompromisszum megerősítését. Ennek ellenére a gyámja pénzén felszabadul, és
a gyámok nem indíthatnak praetorianus pert a kiskorú ellen, aki megkapta azt, ami megillette.
Nyilvánvaló, hogy ha a kiskorú az ügylet érvénytelenítése után inkább a gyámolt nő
gyámjának fizeti vissza a pénzt, akkor jogosult lesz praetoriánus perre az említett gyámmal
szemben, aki az elöljáró örököse volt.
559. Egy nővér, akinek örökséget kellett volna kapnia az örökös testvérétől, miután a
hagyaték behajtására irányuló keresetet indítottak, egyezséget kötött, és mivel megelégedett
az adós váltójával, nem tett további lépéseket a hagyaték megszerzése érdekében. Úgy
határoztak, hogy bár nem történt átruházás, és nem került sor felszabadításra, a váltó
kockázata továbbra is az övé. Ezért, ha az egyezség megkötése után követelné a hagyatékot, a
megállapodáson alapuló kivétel alapján jogilag el lehetne zárni.
560. Ha egyszerre két szerződésre adnak zálogjogot, a hitelezőnek minden olyan összeget,
amelyet a két szerződés alapján kap, az egyes tartozások összegének arányában kell jóváírnia,
és a választás nem az ő akaratától függ, mivel az adós az említett szerződésekre zálogul adott
vagyontárgyak értékét közösen nyújtotta be. Úgy döntöttek, hogy ha a dátumokat
szétválasztják, és a zálogjogok értékének többletéért felelnek, akkor az első kötelezettséget
jogszerűen a zálogjogért kapott árral, a másodikat pedig a többletértékkel kell megfizetni.
561. Ha valaki, akit örökösnek neveztek ki, mérlegeli, hogy elfogadja-e a hagyatékot, és
tévedésből pénzt fizettek ki egy helyettesnek egy tartozás kiegyenlítésére, és a hagyaték ezt
követően rá száll, a feltétel oka megszűnik. Emiatt a tartozás kötelezettsége megszűnik.
562. Ugyanaz, Definíciók, II. könyv.
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Ha az adós több követelés alapján fizet pénzt, és nem jelzi, hogy melyik követelést kívánja
teljesíteni, akkor azt tekintik elsőbbségi joggal rendelkezőnek, amelyik gyalázatos; ezután
következik az, amelyikhez kötbér kapcsolódik; harmadikként az, amelyik ingatlan zálogjoggal
vagy zálogjoggal biztosított; és ezután az egyéni kötelezettség élvez elsőbbséget, nem pedig
az, amelyikért más felel, mint például egy kezesé. Az ókori hatóságok azért állapították meg
ezt a szabályt, mert valószínűnek tartották, hogy egy gondos adós, ha megfelelő tanácsokat
kap, így fogja lebonyolítani az üzletét. Amennyiben e feltételek egyike sem áll fenn, a
kifizetést először a legrégebbi követelés alapján kell teljesíteni. Ha a kifizetett összeg
nagyobb, mint amennyit bármelyik tartozás igényel, mivel az első, elsőbbséget élvező
kötelezettséget teljesítették, a többletet úgy kell tekinteni, hogy azt a második tartozásra írták
jóvá, vagy teljes kielégítésként, vagy annak ilyen mértékű csökkentése céljából.
563. Paulus, Kérdések, XV. könyv.
Egy bizonyos férfi megterhelte a tulajdonát, majd az egyik földterületet további zálogjoggal
terhelte meg, mivel azt lánya hozományaként ígérte, és átruházta. Ha az utóbbit a hitelező
kilakoltatja, úgy kell tekinteni, hogy a férj a hozomány ígérete alapján ugyanúgy eljárhat,
mintha az apa hozományként a lányának egy rabszolgát adott volna, aki feltételesen szabaddá
válik, vagy egy feltételesen hagyatékot, amelyet feltételesen hagyott; mert ezeknek a
dolgoknak az átadása nem adhat felmentést a kötelezettség alól, vagyis csak akkor, ha biztos,
hogy sértetlenül megmaradnak.
564. Más véleményt kell alkotni azzal a pénzzel vagy vagyontárgyakkal kapcsolatban,
amelyeket a fáviánus törvény alapján a pártfogó a szabadítottja halála után magának vesz;
mivel ez a kereset, mivel nemrégen történt, nem vonhatja vissza a felelősség alóli felmentést,
ha az egyszer már megszerezte.
565. A huszonöt éves kiskorú, akit hitelezője becsapott, jogosult e szabály előnyeire, és
visszakaphatja mindazt, amit tartozása miatt fizetett.
566. Ha az apa egy castrense peculiumhoz tartozó pénzt fizet ki, ezt úgy kell értenünk, mintha
azzal fizetett volna, ami másé volt; bár az annak a birtokában maradhat, akinek azt kifizették,
ha a fiú előbb hal meg, és végrendeletlenül. De csak akkor tekinthető megszerzettnek, ha a fiú
meghal, és az esemény kimondta, hogy kihez tartozik. Ez egyike azoknak az eseteknek,
amikor a később bekövetkező dolgok megmutatják, hogy mi történt korábban.
567. Érvényesen rendelkezhetek arról, hogy tíz aurei-t nekem vagy Titiusnak kell fizetni
Kalenden; vagy feltételesen nekem január Kalendáján, vagy Titiusnak február Kalendáján.
Kétség merülhet fel az érvényességével kapcsolatban, ha nekem február kalendáján, Titiusnak
pedig január kalendáján kell kifizetni. Jobb azonban azt mondani, hogy a kikötés érvényes,
mert mivel ez a kikötés egy meghatározott időpontra vonatkozik, a kifizetés nekem nem
történhet meg február kalendája előtt; és ezért a kifizetés neki is megtörténhet.
568. Ha valaki saját maga vagy Titius számára kiköt, és azt mondja, hogy ha nem fizetsz
Titiusnak, akkor neked kell fizetned neki, akkor feltételes kikötésnek minősül. Ezért, még ha a
kikötés a következőképpen hangzott is: "kikötöd, hogy nekem tíz aurei-t vagy Titiusnak ötöt
fizess?", és ötöt fizetnek Titiusnak, a főadós mentesül, ami a kikötő személyét illeti. Ez akkor
fogadható el, ha kifejezetten úgy volt értendő, hogy az ígérőre úgymond büntetést kell
kiszabni, ha nem fizetnek Titiusnak. De ahol valaki pusztán saját magának vagy Titiusnak köt
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ki, ott Titius csak a fizetés kedvéért van hozzáadva; és ezért ha öt aurei kifizetésre került neki,
a másik öt még mindig a kötelezettségben marad. Másrészt pedig, ha úgy rendelkezem, hogy
öt aurei-t nekem kell fizetni, és tíz aurei-t neki, és ötöt Titiusnak fizetnek, akkor a kikötés
feltételei nem teszik lehetővé, hogy engem felmentsenek. Sőt, ha ő fizet ki tízet, és nem
követeli öt visszafizetését, akkor tíz jár nekem a megbízás alapján indított perben.
569. Azt kérem, hogy nekem Rómában, vagy Titiusnak Efezusban fizessék ki. Lássuk, hogy
az efezusi Titiusnak történő fizetéssel az adós mentesül-e a velem szembeni felelősség alól.
Ha ezek különböző cselekmények, ahogy Julianus gondolja, akkor a kérdés nem ugyanaz.
Mivel ugyanis az adós a fizetés miatt mentesül, ami a fő dolog, akkor is mentesül, ha én
kikötöm, hogy Stichust nekem adják, Pamphilust pedig Titiusnak, és ő Pamphilust átadja
Titiusnak; de ha csak egy cselekményre kötök ki, például arra, hogy az én telkemre vagy
Titius telkére építsen egy házat, ha ő Titius telkére épít, akkor nem történik-e meg a
szabadulás? mert senki sem mondta, hogy ahol egy cselekményt adnak egy másikért, ott
megtörténik a szabadulás. A jobb vélemény szerint ebben az esetben igenis megtörténik, mert
nem úgy tekintik, hogy az egyik cselekményt egy másikért végzik, hanem az ígérő választása
valósul meg.
570. Ha egy haszonélvezettel terhelt rabszolga a haszonélvező vagyonára, vagy a tulajdonos
javára, vagy a haszonélvező javára köt kikötést, a kikötés semmis. Ha azonban a tulajdonos
tulajdonára hivatkozva, annak javára vagy a haszonélvező javára köt ki, a kikötés érvényes;
ebben az esetben ugyanis a haszonélvező csak fizetést kaphat, de kötelezettséget nem
szerezhet.
571. Másnak ígértem földet, és a tulajdonos épített egy házat ezen a földön. Felmerül a
kérdés, hogy a kikötés megszűnt-e. Azt válaszoltam, hogy ha más rabszolgájának ígértem, és
azt a gazdája manumulálja, akkor feloldódik. Celsus állítását nem fogadják el; vagyis ha
ugyanaz a rabszolga bármilyen törvény alapján ismét szolgaságra kerül, akkor egy másik
rabszolgának tekintendő. És nem él hasonló érvvel, amikor azt mondja, hogy ha, miután egy
hajót ígértél, ugyanannak a hajónak a tulajdonosa szétszedi, és utána ugyanazzal az anyaggal
újraépíti, akkor te felelsz érte. Ebben az esetben ugyanis a hajó ugyanaz, amelynek a
felszerelésére ígéretet tettél, így a kötelezettség inkább felfüggesztettnek tűnik, mint
megszűntnek. Ez az eset hasonló lenne a manumált rabszolga esetéhez, ha feltételezzük, hogy
a hajót azzal a szándékkal szedték szét, hogy az anyagokat, amelyekből állt, más célra
használják fel, majd miután a tulajdonos meggondolta magát, azokat újra összerakták. Ez
utóbbi hajó ugyanis más hajónak tűnik, ahogy a rabszolga is más embernek tűnik. A föld
azonban, amelyre a házat építették, különbséget okoz, mert nem szűnik meg létezni; továbbá,
követelhető és értékbecsült értéke kifizethető, mert a föld a ház része, sőt, a nagyobbik része,
hiszen még a felszíne is hozzá tartozik. Más véleményt kell azonban nyilvánítani, ha az ígért
rabszolga az ellenség fogságába esik, mert ilyen körülmények között nem követelhető, mintha
még nem jött volna el az idő erre; ha azonban a postliminium törvénye alapján visszatér,
akkor jogosan követelhető, mert ez a kötelezettség függőben marad, de a föld továbbra is
létezik, mint ahogyan az összes többi anyag is, amelyből az épület áll. Végül a tizenkét tábla
törvénye előírja, hogy az illető visszakövetelheti a házához rögzített faanyagokat, de addig is
megtiltja, hogy azokat eltávolítsák, és elrendeli, hogy azok felbecsült értékét ki kell fizetni.
572. Paulus, Vélemények, IV. könyv.
Úgy véli, hogy az adós nem kényszeríthető arra, hogy a pénzét más vagyontárgyakban kapja
meg, ha ezáltal veszteséget szenved.
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573. Ugyanaz, Vélemények, X. könyv.
Ha egy tartományban kurátorokat vagy gyámokat neveznek ki, kérdezem, hogy az általuk a
tartományban kamatra kölcsönzött pénz, azzal a feltétellel, hogy azt Rómában kell kifizetni,
kifizethető-e nekik ott, ha az említett kurátorok vagy gyámok nem rendelkeztek a vagyon
kezelésével Olaszországban; és ha a kifizetés nekik történik, akkor az adós felszabadul-e?
Paulus azt a véleményét adta elő, hogy a gyámoltnak járó pénzt rendesen ki lehet fizetni az
ügyeit intéző gyámjainak vagy gondnokainak, és hogy a tartományban kinevezett gyámok
vagy gondnokok általában nem Olaszországban intézik a rájuk bízott ügyeket, hacsak a
tartományi gyámok kifejezetten nem rendelkeznek úgy, hogy a kifizetés Rómában történjék
nekik.
574. Ugyanez, Vélemények, XV. könyv.
Paulus azt a véleményét adta elő, hogy azok, akik a vagyonkezelői szerződés értelmében
egyenlő arányban kötelesek hozzájárulni, nem tűnnek felmentettnek, mert egyes kollégáik
tévedésből többet fizettek be, mint amennyi járna.
575. Paulus is úgy vélte, hogy egy dolog a fizető adós kötelezettsége, és más dolog a
zálogjogot értékesítő hitelező követelése; mert amikor az adós egy pénzösszeget fizet, az ő
hatáskörébe tartozik, hogy milyen kötelezettség alapján fizeti meg azt. Amikor azonban a
hitelező elad egy zálogot, akkor annak árát jóváírhatja még olyasvalami után is, ami csak
természeténél fogva esedékes, és ezért e természetes tartozás levonása után a fennmaradó
összeget követelheti esedékesként.
576. Scaevola, Vélemények, V. könyv.
A hitelező elhalasztotta az adósa által felajánlott pénz elfogadását, hogy azt egy másik
időpontban megkapja. Ezt a pénzt, amelyet a kormány akkoriban használt, nem sokkal később
a kormányzó parancsára kivonták a forgalomból, mivel túl sok rezet tartalmazott. Egy kiskorú
tulajdonában lévő bizonyos pénz, amelyet azért őriztek, hogy jó bankjegyekbe fektessék,
szintén értéktelenné vált. Felmerült a kérdés, hogy ki lesz kénytelen viselni a veszteséget? Azt
válaszoltam, hogy a megállapított tények alapján sem a hitelező, sem a gyám nem lesz
kénytelen viselni azt.
577. Miután egy kölcsönben a felek megállapodtak a tartozás tőkéjét illetően, de a kamatok
tekintetében pereskedtek, a fellebbezés során végül úgy döntöttek, hogy a már kifizetett
kamatok nem követelhetők vissza, és a későbbiekben sem lesznek esedékesek. Kérdezem,
hogy a kifizetett pénzt jóvá kell-e írni a kamatokra, ahogyan azt a felperes követelte, vagy
pedig a tőke csökkentésére kell-e fordítani. Azt válaszoltam, hogy ha az, aki azt kifizette, azt
állította, hogy azért tette, hogy a tőkére írják jóvá, akkor azt nem kell kamatként jóváírni.
578. Valerius, Lucius Titius rabszolgája a következő nyugtát állította ki: "Marius Marinustól
ilyen és ilyen összegű aurei-t kaptam, amelyet egy nagyobb összegre kell jóváírni."
Kérdezem, hogy ezt az összeget jóvá kell-e írni a következő évre, mivel az elmúlt év
egyenlegét képezte. Azt válaszoltam, hogy a kifizetést minden korábban esedékes összegre
jóváírásnak kell tekinteni.
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579. Titius kölcsönvett egy összeget, megígérte, hogy öt százalékos kamatot fizet, és néhány
évig így is tett, majd ezt követően minden erre vonatkozó megállapodás nélkül, hanem
tévedésből és tudatlanságból hat százalékos kamatot fizetett. Ha a tévedés kiderülne,
kérdezem, hogy az az összeg, amelyet a megállapodásban megállapított kamaton felül fizetett,
csökkentené-e a tőkét? A válasz az volt, hogy ha tévedésből több kamatot fizetett, mint
amennyivel tartozott, akkor a többletet a tőkére kell beszámítani.
580. Maecianus, Trösztök, II. könyv.
Amikor egy több adóssággal rendelkező adós pénzt fizet, Julianus nagyon helyesen úgy véli,
hogy azt annak a kötelezettségnek a terhére kell jóváírni, amelyet éppen akkor, amikor
fizetett, arra lehetett volna kényszeríteni, hogy teljes egészében teljesítse.
581. Ugyanez, Trösztök, VIII. könyv.
Az örökös által a hagyaték átruházása előtt teljesített kifizetéseket és felmentéseket meg kell
erősíteni.
582. Paulus, A falcidiai törvényről.
Amikor azt mondjuk az örökösre vonatkozóan, hogy azonnal vissza kell fizetnie az örökhagyó
kezesének azt, amit a kezes a hagyaték elfogadása előtt fizetett, úgy kell érteni, hogy némi
késedelmet megenged, mert nem kell azonnal jönnie a pénzzel teli zsákjával.
583. Gaius, A szóbeli kötelezettségekről, II. könyv.
Az egy dolog, hogy Titiusnak a kikötés feltételei szerint fizethetek, és egy másik dolog, hogy
ez az én engedélyemmel történik. Ha ugyanis a fizetés a kikötés értelmében szabályszerűen
történik, a hitelezőt akkor is jogszerűen ki lehet fizetni, ha én ezt megtiltom; ha azonban
engedélyezem a fizetést, az nem lesz jogszerű, ha mielőtt az megtörténne, értesítem az ígérőt,
hogy ne fizessen.
584. Pomponius, Enchiridion, II. könyv.
A szóbeli kötelezettség természetes vagy polgári jogi úton teljesül. Természetes módon,
például fizetés útján, vagy ha a kikötésben említett vagyontárgy az ígérő hibáján kívül
megszűnt. Polgári úton, például felmentéssel, például ha a kikötő és az ígérő jogai
ugyanabban a személyben egyesülnek.
585. Paulus, Kézikönyvek, II. könyv.
Ha valaki a megbízásomnak engedelmeskedve olyan kikötést tesz, amelyet halálom után kell
teljesíteni, akkor a kifizetés jogszerűen megtörténik, mert ez a kötelezettségek törvénye. Ezért
jogszerűen kifizethető, még a beleegyezésem ellenére is. De amikor én utasítottam az
adósomat, hogy halálom után fizessen valakinek, a fizetés nem fog jogszerűen megtörténni,
mert a megbízást a halál érvényteleníti.
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4. cím. A felszabadítással kapcsolatban
586. Modestinus, Szabályok, II. könyv.
A felmentés a felelősség alól kölcsönös kihallgatás útján történő felmentés, amelynek révén
mindkét fél mentesül ugyanazon szerződés teljesítése alól.
587. Ulpianus, Sabinusról, XXIV. könyv.
Megállapítást nyert, hogy a gyámhatóság felhatalmazása nélkül is mentesülhet a gyámolt a
felelősség alól felmentéssel.
588. Paulus, A Sabinusról, IV. könyv.
Senkit sem lehet megbízott útján mentesíteni a felelősség alól, és megbízás nélkül senki sem
mentesülhet a felelősség alól.
589. Pomponius, Sabinusról, IX. könyv.
A felmentés nem adható feltételhez kötve.
590. Ulpianus, Sabinusról, XXXIV. könyv.
A meghatározott időpontra szóló felmentés nem hatályos, mivel a felmentés ugyanúgy
mentesíti a felelősség alól a személyt, mint a fizetés.
591. Ugyanő, Sabinusról, XLVII. könyv.
Ha több kikötést kötöttek, és az ígérő felmentést követel, a következőképpen: "Elismered,
hogy átvetted, amit ígértem neked?", és egyértelmű, hogy mire történik hivatkozás, akkor
egyedül erről rendelkezik a felmentés. Ha ez nem egyértelmű, akkor az összes kikötés
megszűnik, feltéve, hogy szem előtt tartjuk, hogy ha én az egyik tartozás elengedését akartam
volna megadni, ön pedig egy másik tartozás elengedését kérte volna, akkor az ügylet semmis
lesz.
592. Ugyanez, A Sabinusról, L. könyv.
Az biztos, hogy a felmentés a következőképpen történhet: "Elismeri a tíz aurei átvételét?", és
a másik fél válasza: "Igen".
593. Ugyanő, Sabinusról, XLVIII. könyv.
Felmerül a kérdés, hogy a joghatás nélküli felmentés tartalmazhat-e érvényes megállapodást.
Tartalmaz egy megállapodást, hacsak a szándék nem más. Valaki azt mondhatja: "Akkor ez
nem lehet beleegyezés?". Miért ne lehetne az? Tegyük fel, hogy az, aki a felmentést teszi, jól
tudván, hogy az érvénytelen lesz, megadja azt; ki kételkedne abban, hogy nem volt
megállapodás, mivel nem rendelkezett az érvényességhez szükséges beleegyezéssel?
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594. Mivel a közös tulajdonban lévő rabszolga rendelkezhet az egyik gazdája javára, ezért az
is kaphat felmentést a számára, és ezzel teljes mértékben felmentette őt a felelősség alól.
Octavenus ugyanezen a véleményen van.
595. A közös tulajdonban lévő rabszolga az egyik gazdájától felmentést kaphat a másik
gazdája elbocsátására; és ezt a véleményt Labeo is vallja. Végül a Valószínűségek könyvében
azt mondja, hogy ha a rabszolga az első gazdájával megállapodott a második javára, aki a
társa, akkor követelhet felmentést a másodikkal szemben, és ennek révén felmentheti az első
gazdáját, akit ő maga kötelezett kötelezettséggel. Így fordul elő, hogy egy kötelezettséget egy
és ugyanazon rabszolga köt és érvénytelenít.
596. Csak a szóbeli szerződést lehet feloldani felmentéssel, mert az megsemmisíti a szóbeli
kötelezettséget, mivel az maga is szóbeli; mert amit nem szavakkal kötöttek meg, azt nem
lehet szavakkal megsemmisíteni.
597. Az apai felügyelet alatt álló fiú nem köti meg az apját polgári jogi értelemben azzal,
hogy ígéretet tesz, hanem önmagát köti meg. Ezért az apai felügyelet alatt álló fiú kérheti a
felmentést, hogy mentesüljön a felelősség alól, mert ő maga is kötve van; de az apa a
felmentésre való hivatkozással a kérdőjelek megtételével semmilyen joghatást nem vált ki,
mert nem ő maga, hanem a fia kötve van. Ugyanez a szabály érvényes a rabszolgák esetében
is; mert a rabszolga felmentéssel mentesülhet, és még a praetoriánus kötelezettségek is
megszűnnek, ha azok a gazdával szemben állnak, mert ez a mi gyakorlatunk, és a felmentés a
Nemzetek Törvényének része. Ezért úgy gondolom, hogy a feloldozást görögül is ki lehet
fejezni, feltéve, hogy ugyanazt a formulát használják, mint latinul, vagyis: "Elismered-e ennyi
dénár átvételét?". "Igen."
598. Paulus, Sabinusról, XII. könyv.
A kikötés egy része érvényteleníthető feloldással, mint amikor valaki azt mondja: "Elismerede, hogy a tíz szesztercéből, amelyet ígértem neked fizetni, ötöt átvettél?". És akkor is, ha
valaki azt kérdezi: "Elismered-e annak a felének az átvételét, amit neked ígértem?".
599. Pomponius, Sabinusról, XXVI. könyv.
Ha azonban a kikötés tárgya nem pénz, hanem más vagyontárgy, például rabszolga, akkor a
felmentés adható annak egy részére, ahogyan adható több örökös közül az egyik javára is.
600. Paulus, Sabinusról, XII. könyv.
A megszerzés egyik módja a tulajdonos felszabadítása egy kötelezettség alól; és ezért az a
rabszolga, akin valaki haszonélvezeti jogot gyakorol, a felmentés megszerzésével felmentheti
a haszonélvezőt, mert úgy tekintik, hogy az utóbbi tulajdonát szerzi meg. Még akkor is, ha
csak a tulajdon használatára van jogunk, ugyanez a szabály érvényes. Ugyanezt mondjuk egy
olyan személyre vonatkozóan is, aki jóhiszeműen szolgaként szolgál minket, valamint a
fennhatóságunk alá tartozó más személyekre vonatkozóan is.
601. Ha azonban elengedem a rabszolgát, aki maga ígérte meg, hogy fizet nekem, akkor nem
élhetek semmilyen praetoriánus keresettel a gazdája ellen, amelyet a peculiumra való
hivatkozással vagy a tulajdonhoz fűződő haszon miatt nyújtanak.
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602. Ha egy hagyatékhoz tartozó rabszolga a hagyaték bejegyzése előtt felmentést kér,
amelyet az elhunyt megígért, úgy gondolom, hogy a jobb vélemény az, hogy felmentik a
felelősség alól, így ily módon maga a hagyaték is felszabadul.
603. De még ha az úr az ellenség kezén van is, azt kell mondani, hogy a felszabadítást a
postliminium joga megerősíti; mert a rabszolga rendelkezhet az ellenség kezén lévő ura
számára.
604. Pomponius, Sabinusról, XXVI. könyv.
Bármi, ami egy bizonyos időponttól vagy feltételhez kötötten esedékes, felszabadítással
rendelkezhet. Ez azonban csak akkor tűnik úgy, ha a feltételnek eleget tettek, vagy az időpont
elérkezett.
605. Ulpianus, Sabinusról, L. könyv.
Helyesebb azt mondani, hogy a felszabadított ember esküvel ígért szolgáltatási kötelezettsége
felmentéssel megszűnhet.
606. Ha a kikötés tárgya nem osztható, akkor a kikötés egy részének feloldása nem lesz
hatályos vagy eredményes, például ha a kikötés egy falusi vagy városi birtokhoz kapcsolódó
szolgalom. Nyilvánvaló, hogy ha a kikötés tárgya például egy haszonélvezeti jog, például a
Tizián-birtok, akkor annak egy része tekintetében feloldás történhet, és a földterület
fennmaradó részének haszonélvezete továbbra is fennmarad. Ha azonban valaki útjogot kötne
ki, és a kikötés egy átjárási jogra vagy egy feljáróra vonatkozik, annak nem lesz hatása. Ezt a
véleményt akkor is el kell fogadni, ha egy felhajtóútra vonatkozó feloldást tesznek. Ha
azonban mind az átjáró, mind a behajtás tekintetében felmentést adnak, akkor az eredmény az
lesz, hogy az, aki az útjogot ígérte, felmentést kap.
607. Bizonyos, hogy aki egy földterületre vonatkozó szerződést köt, és hozzájárul a
haszonélvezeti jog vagy az említett földterületen átívelő útjog felszabadításához, olyan
cselekményt követ el, amely a felszabadítást érvénytelenné teszi; ugyanis aki a felszabadítást
megadja, annak a teljes jogra vagy annak a szerződésben foglalt részére kell ezt megtennie.
Ezek a dolgok azonban nem részei a földnek, mint ahogyan az sem, ha valaki, aki egy házra
vonatkozóan állapodott meg, a kövek vagy ablakok, vagy egy fal, vagy egy szoba
tekintetében adna felmentést.
608. Ha valaki, aki haszonélvezeti jogot vállalt, a használatra vonatkozóan felmentést ad, és
ezt abban a hiszemben teszi, hogy csak a használat jár, akkor nem kerül sor felmentésre. Ha
azonban ezt azért tette, hogy azt a haszonélvezeti jogból levonja, amikor a használat a
haszonélvezet nélkül is megállapítható, akkor úgy kell tekinteni, hogy az elengedés érvényes.
609. Ahol valaki, aki rabszolgára szerződött, átvételi elismervényt ad Stichusnak, Julianus a
Digest ötvennegyedik könyvében azt mondja, hogy az elengedésnek van egy hatása,
mégpedig az, hogy az egész kötelezettség megszűnik; mert amit az ígérő a kikötőnek fizetni
tud, még annak beleegyezése ellenére is, mivel az elengedés tárgya, az felmenti az előbbit a
felelősség alól.
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610. Ha valaki egy földterületre köt szerződést, akkor úgy határoznak, hogy a csalásra
vonatkozó záradékot nem lehet az elengedésbe foglalni, mivel ez nem képezi a tartozás részét,
mivel egy dolog az, ami jár, és egy másik az, amit elengednek.
611. Ha valaki Stichusért vagy tíz aureiért feltételhez köt, és nyugtát ad Stichusért vagy tíz
aureiért, és amíg a feltétel fennáll, Stichus meghal, a tíz aurei a kötelezettségben marad,
mintha felmentés nem történt volna.
612. Ha a kezesnek felmentést adnak, amikor a főkötelezett a vagyon miatt felelt, de nem
szavakban, akkor ő is felmentésre kerül? Gyakorlatunk szerint, bár a főadós szavakban nem
kötelezhető, mégis mentesül a felelősség alól a kezesnek adott felmentés miatt.
613. Ha egy feltételhez kötött hagyatékért kezességet vállalnak, és felmentést adnak neki, a
hagyaték akkor válik esedékessé, amint teljesül az a feltétel, amelytől a kifizetés függ.
614. Ha valaki egy kezessel a következőképpen állapodik meg: "Ígérd meg, hogy felelsz
azért, amit Titiusnak kölcsönadok?", és mielőtt kölcsönadná neki a pénzt, felmentést ad a
kezesnek, a főadós nem mentesül, de amikor a pénzt kölcsönadják neki, ő felel. Mert bár úgy
gondoljuk, hogy a kezes nem mentesül, mielőtt a pénzt kölcsönadják a főadósnak, az utóbbi
mégsem mentesülhet olyan felmentéssel, amely megelőzi a kötelezettségét.
615. Az elmebeteg személy gyámja vagy gondnoka nem járulhat hozzá a felmentéshez, és a
meghatalmazott sem teheti ezt meg, de mindezen személyeknek novációt kell tenniük, mivel
így adhatnak felmentést. Az ő javukra sem lehet felmentést tenni, de ha előbb novációt
tesznek, akkor felmentéssel mentesülhetnek. Ezt a jogorvoslatot egy távollévő személyre való
hivatkozással szoktuk alkalmazni, amikor valakivel megállapodunk abban, hogy novációt
kötünk arról, amivel az előbbi tartozik nekünk, és ily módon felmentjük azt, akivel
megállapodtunk. Ennek az az eredménye, hogy a távollévő személyt a novációval felmentjük,
a jelenlévőt pedig a felmentéssel mentesítjük a felelősség alól.
616. Az örökös, valamint a praetoriánus utódok másokat is felmenthetnek, és ily módon fel is
menthetnek.
617. Amennyiben több közös jogkezelő egyike felmentést ad, az a teljes összegre vonatkozik,
amely
esedékes.
618. Paulus, Sabinusról, XII. könyv.
Ha a felmentés nem egyezik a kikötéssel, és a felmentésben foglaltak nem igazak, akkor az
tökéletlen; mert a szavak nem semmisíthetők meg szavakkal, hacsak nem egyeznek meg
egymással.
619. Pomponius, Sabinusról, XXVII. könyv.
Ha valaki, aki Stichusnak ígérte, a következő kérdést teszi: "Mivel Stichusnak ígértem,
elismered-e Stichus és Pamphilus átvételét?". úgy gondolom, hogy az átvétel érvényes, és
Pamphilus említése csupán fölösleges; mint ahogyan ha valaki, aki tíz aurei-t ígért, a
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következő kérdőjelet teszi: "Mivel tíz aurei-t ígértem neked, elismered-e húsz aurei
átvételét?", mentesül a tízért való felelősség alól.
620. Ulpianus, Disputációk, VII. könyv.
Ha a több felelős személy közül egynek adnak felmentést, akkor nem csak ő egyedül
mentesül, hanem mindazok, akik vele együtt felelősek; mert ha két vagy több személy közül
egynek adnak felmentést, akik ugyanazon kötelezettség alapján felelősek, akkor a többiek is
mentesülnek, nem azért, mert a felmentést nekik adták, hanem azért, mert az, aki a
felmentéssel mentesült a felelősség alól, úgy tekintendő, mint aki a tartozást megfizette.
621. Ha az ítélet megfizetéséért kezességet vállalnak, és felmentést adnak neki, akkor az a
személy, aki ellen az ítéletet hozták, szintén mentesül a felelősség alól.
622. Julianus, Digest, LIV. könyv.
Ha valaki egy rabszolgát vagy tíz aurei-t ír elő, és ötről kap nyugtát, akkor a kikötés egy része
megszűnik, és követelhet ötöt, vagy egy rabszolga felét.
623. Florentinus, Institutes, VIII. könyv.
Felmentés és felelősség alóli mentesítés történhet akár egy, akár több szerződésben,
függetlenül attól, hogy azok biztosak vagy bizonytalanok; vagy egyesekre vonatkozóan, a
többiek fenntartásával; vagy valamennyire vonatkozóan, bármilyen okból.
624. A következő a Gallus Aquilius által megfogalmazott kikötés és felmentés formulája:
"Mindazt, amivel tartozol, vagy amivel bármilyen okból tartozol nekem, akár most, akár egy
bizonyos időpont után, amiért most vagy egy bizonyos időpont után követelés vagy behajtási
jog alapján pert indíthatok ellened, vagy amiért képes leszek pert indítani ellened, vagy ami az
én tulajdonomat képezi, amit birtokolsz, tartasz vagy birtokolsz, és a fent említett dolgok
bármelyikének minden értékét Aulus Agerius kikötötte, Numerius Nigidius pedig megígérte,
hogy kifizeti. Numerius Nigidius pedig megkérdezte Aulus Ageriust, hogy elismeri-e annak
átvételét, amit neki ígért, és Aulus Agerius felmentést adott erre vonatkozóan Numerius
Nigidiusnak".
625. Ulpianus, Szabályok, II. könyv.
Ha a felmentést olyasvalakinek adják meg, akit nem a szavak, hanem a vagyon köt, akkor
valóban nem mentesül a felelősség alól, de a rosszhiszeműségre vagy a nem hivatalos
megállapodásra hivatkozva kivétellel védekezhet.
626. A következő különbség van a felmentés és az átvételi elismervény között: a felmentéssel
a felelősség alóli teljes felmentés akkor is megtörténik, ha a pénzt nem fizették ki; az átvételi
elismervénynek azonban nincs ilyen hatása, hacsak a pénzt nem fizették ki ténylegesen.
627. Ugyanő, Az ediktumról, LXXVII. könyv.
Amennyiben az ítélet megfizetését előíró záradékra való hivatkozással felmentést adtak,
Marcellus szerint a kikötés többi része megszűnik, mivel csak az ügy eldöntése érdekében
lehet közbelépni.
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628. Venuleius, Stipulations, XI. könyv.
Ha kikötöm, hogy egy feltétel mellett rám hagyott örökség miatt novációt hajtok végre, és a
feltétel teljesülése előtt feloldom az ahhoz való jogomat, Nerva, a fiú azt mondja, hogy még
ha a feltétel teljesülne is, nem leszek jogosult a végrendelet szerinti keresetre, mivel nováció
történt, és nem is indíthatok novációt a kikötés alapján, mivel az erre való jogom a feloldással
megszűnt.
629. Gaius, A szóbeli kötelezettségekről, III. könyv.
A rabszolga nem adhat felmentést a gazdája parancsára.
630. Labeo, A valószínűségek epitomája, Paulus, V. könyv.
Ha mégis felmentést adnék önnek, akkor emiatt nem mentesülök a felelősség alól, ami önt
illeti. Paulus: De ha egy szerződés alapján bérbeadás, bérlet, adásvétel vagy adásvétel történt,
és a vagyontárgyat még nem adták át, még ha a szerződő felek közül csak az egyikük is
hozzájárult a felmentéshez, akkor azonban mindannyian mentesülnek.

5. cím. A praetoriánus rendelkezésekről.
631. Ulpianus, Az ediktumról, LXX. könyv.
A praetoriánus rendelkezéseknek három fajtája van, nevezetesen a bírói, a figyelmeztető és a
közös.
632. Bírósági kikötéseknek nevezzük azokat a kikötéseket, amelyeket egy ítélet miatt tesznek,
hogy megszerezzék annak megerősítését, hogy azt ki lehessen fizetni, vagy egy új mű
építésére való hivatkozással értesítést kézbesítsenek.
633. Az óvatossági kikötések azok, amelyek a per helyébe lépnek, és azért kerülnek
bevezetésre, hogy lehetővé tegyék egy új kereset benyújtását; ilyenek a hagyatékokra és
gyámságokra vonatkozó kikötések, hogy lehetővé tegyék a megerősítést, és a fenyegető kár
megelőzése érdekében.
634. Gyakoriak azok a kikötések, amelyeket azzal a céllal kötnek, hogy a fél megjelenjen a
bíróságon.
635. Nem szabad elfelejteni, hogy minden kikötés természeténél fogva figyelmeztető jellegű,
mivel az ilyen jellegű megállapodások célja az, hogy az ilyen megállapodások révén az ember
nagyobb biztonságban és védelemben részesüljön.
636. E praetoriánus rendelkezések némelyike biztosítékot, mások csupán ígéretet követelnek
meg; de nagyon kevés olyan van köztük, amely pusztán ígéretet követel meg, és ha
felsoroljuk őket, nyilvánvalóvá válik, hogy az említettek nem ígéretek, hanem biztosítékkal
járó kötelezettségek.
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637. Az új mű bejelentésére vonatkozó kikötés néha biztosítékot, néha pedig ígéretet
tartalmaz. Milyen új mű megszüntetésére vonatkozó értesítés után kell tehát biztosítékot
nyújtani? Hogyan kell azt megadni? A magántulajdonban lévő építmény esetében biztosítékot
kell nyújtani, de ha közterületen épül, elegendő a puszta ígéret is. Azok azonban, akik a saját
nevükben kötnek szerződést, ígéretet tesznek; azok, akik más nevében kötnek szerződést,
biztosítékot nyújtanak.
638. Hasonlóképpen, egy fenyegető kár esetén néha ígéretet tesznek, máskor pedig
biztosítékot adnak; mert ha valamit közkifolyóba építenek, biztosítékot nyújtanak, de a
házakra vonatkozóan puszta ígéretet tesznek.
639. A kétszeres kártérítésre vonatkozó megállapodás ígéretnek minősül, kivéve, ha
megállapodás született arról, hogy biztosítékot kell nyújtani.
640. Ahol azonban vita van, mint például, ha egy ellenfél bosszantása érdekében kikötik,
hogy közbe kell lépni, maga a prétor dönti el az ügyet sommásan, és vagy elrendeli a
biztosíték nyújtását, vagy elutasítja azt.
641. Ha azonban a kikötésben valamit hozzá kell adni, el kell venni vagy meg kell változtatni,
az a prétor hatáskörébe tartozik.
642. Paulus, Az ediktumról, LXXIII. könyv.
A praetoriánus kikötések vagy a vagyon visszaszolgáltatását, vagy egy meghatározatlan
összeget foglalnak magukban,
643. Mint például az új mű bejelentésére vonatkozó kikötés, amely szerint mindent vissza kell
állítani a korábbi állapotba. Ezért akár a felperes, akár az alperes hal meg, több örököst
hagyva hátra; és akár egyikük nyer, akár másikuk veszít, mindent vissza kell állítani a korábbi
állapotba; mert amíg bármi megmarad, addig nem tűnhet úgy, hogy a teljes helyreállítás
megtörtént.
644. A kikötés határozatlan összeget foglal magában, amikor megállapodás születik arról,
hogy az ítéletet ki kell fizetni; hogy a megbízó megerősíti a történteket; hogy nem okoz kárt;
és más hasonló dolgokat. Ezekkel kapcsolatban azt lehet mondani, hogy azok az örökösök
között oszlanak meg, bár azt lehet állítani, hogy az elhunyt által tett és tőle származó kikötés
az örökösök személyében nem teheti mássá az ő állapotukat. Másfelől azonban teljesen
ésszerű, hogy ha a kikötő egyik örököse megnyeri az ügyét, a kikötés az ő részesedése
tekintetében hatályossá válik; mivel ezt a kikötés szavai okozzák: "Amennyit az ingatlan ér".
645. Ha azonban az ígérő egyik örököse birtokolja a teljes vagyont, Julianus szerint az ítéletet
teljes egészében ellene kell meghozni. Kétséges lehet, hogy ő maga, valamint kezesei a
kikötés alapján felelősek-e, vagy egyáltalán felelősek-e; és kérdéses, hogy a kikötés
hatályossá válik-e. Ha a birtokos az öröklés után hal meg, az egyik örökös ellene nem hozható
ítélet a hagyatékból őt megillető nagyobb rész miatt, még akkor sem, ha az egész földterületet
ő birtokolja.
646. Ulpianus, Az ediktumról, LXXIX. könyv.
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Általánosságban elmondható, hogy minden praetoriánus rendelkezés biztosítékot nyújt, még
az ügynökök számára is.
647. Paulus, Az ediktumról, LXXV. könyv.
A pretoriánus kikötések gyakran akkor lépnek közbe, amikor a kikötő hibája nélkül a
biztosíték megszűnik.
648. Ugyanez, Qn az Ediktum, XLVIII. könyv.
Minden praetoriánus kikötésnél meg kell jegyezni, hogy ha az ügynököm az én javamra köt
kikötést, akkor a kikötés alapján a kereset az én javamra fog indulni, ha megfelelő okot
mutatnak ki. Ugyanez történik ott is, ahol a faktor olyan helyzetben van, hogy személyes
közreműködése révén a megbízó elveszíti. áruját; például, ha vagyonát el kell adni, mert a
praetornak a megbízó javára kell lépnie.
649. Ugyanő, Plautiusról, XIV. könyv.
Minden olyan praetoriánus kikötésnél, amelyben valamit előzetesen meg kell tenni, és ha azt
nem teszik meg, büntetést szabunk ki, a kikötés a büntetés miatt lép hatályba.
650. Ulpianus, Az ediktumról, XIV. könyv.
A pretoriánus biztosíték megköveteli, hogy a személyek saját magukért jelenjenek meg, és ezt
a fajta biztosítékot senki sem helyettesítheti záloggal, vagy pénz, arany- vagy ezüsttárgyak
letétbe helyezésével.
651. Papinianus, Kérdések, V. könyv.
Paulus azt mondja, hogy ha valakit feltételesen neveznek ki, és elismerik, hogy képes a birtok
birtoklásra, akkor kénytelen lesz biztosítékot adni a helyettesnek, de egy távolabbi időpontra.
A praetor ugyanis nem akarja, hogy az általa nyújtott előny csalás forrásává váljon, és úgy
tűnhet, hogy valaki bosszúságból követel biztosítékot, ha más megelőzi őt.
652. Ha a hagyatékot Maeviusra és Titiusra hagyják, ellentétes feltételek mellett,
mindkettőjüknek biztosítékot nyújtanak, mivel mindketten az elhunyt végrendelete alapján
várják a hagyatékot.
653. Venuleius, Stipulations, I. könyv.
A praetori rendelkezésekben, ha a nyelvezet kétértelmű, a praetor kötelessége értelmezni azt,
mert meg kell határozni a szándékát.
654. Ulpianus, Vélemények, I. könyv.
Válaszol Valerianus. Ha a prétor, aki korábban elrendelte, hogy a biztosítékot három évre
adják meg, ezt követően hosszabb időre rendelte el, mert azt kívánta, hogy az első kikötésről
mondjanak le, úgy tekintik, hogy kivételt tett azoknak, akiket az első kikötés kötelezett.
655. Venuleius, Cselekedetek, VIII. könyv.
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Azokban a kikötésekben, amelyek az ingatlan értékének megfelelő összegre vonatkozó
ígéretet tartalmaznak, célszerűbb egy meghatározott összeget megemlíteni, mivel gyakran
nehéz bizonyítani az egyes érintett személyek érdekeltségének összegét, és ez nagyon kis
összegre csökken.

6. cím. A gyámság alatt álló vagy kiskorú személy vagyonának
biztosítékáról
656. Paulus, Az ediktumról, XXIV. könyv.
Ha biztosítékot adnak arra, hogy a gyámolt vagyona biztonságban van, e kikötés alapján
bármikor megindítható eljárás, amikor a gyámsággal kapcsolatos eljárás megindítható.
657. Ulpianus, Az ediktumról, LXXIX. könyv.
Ha a kiskorú nincs jelen, vagy nem tud a saját nevében beszélni, a szolgája rendelkezhet
helyette. Ha nincs rabszolgája, akkor venni kell neki egyet. Ha azonban nincs miből venni
egyet, vagy nem célszerű, akkor úgy véljük, hogy a közszolga a praetor jelenlétében
természetesen stipulálhat.
658. Ugyanő, Az ediktumról, XXXV. könyv.
Vagy a prétor kijelölhet valakit, akinek biztosítékot adhat.
659. Ugyanő, Az ediktumról, LXXIX. könyv.
Az ilyen rabszolga nem szerez a kiskorú számára a törvény erejénél fogva, mert nem szerez;
de a kikötésen alapuló praetoriánus kereset a kiskorúnak megadható.
660. A kiskorúnak azonban e kikötés alapján biztosítékot nyújtanak a biztosíték révén.
661. Nem szabad megfeledkezni arról, hogy ez a kikötés nemcsak a gyámot köti, hanem azt
is, aki a gyám helyett az ügyletet intézi, valamint a kezeseket is.
662. Az azonban, aki az ügyletet nem bonyolította le, nem lesz felelős, mert gyámsági per
nem indítható az ellen, aki azt nem bonyolította le; de a praetori perben perelni kell, mert saját
felelősségére vonult vissza, és mégsem lesz felelős sem ő maga, sem a kezesei a kikötésen
alapuló perben. Ezért arra kell kötelezni, hogy vállalja a bizalmi vagyon kezelését, hogy a
kikötés alapján felelősségre lehessen vonni.
663. Úgy határoztak, hogy ez a kikötés akkor lép hatályba, amikor a gyámság megszűnik, és a
kezesek felelőssége ekkor kezdődik. A gondnok esetében más a szabály. Ugyancsak más a
szabály abban az esetben, ha valaki a gondnok helyett végezte az ügyletet. Ezért az ilyen
jellegű kikötések, ahol van gyám, akkor lépnek hatályba, amikor a gyámság megszűnik, de
ahol valaki, aki gyámként járt el, kezelte a vagyonkezelőt, helyénvaló úgy tekinteni, hogy
amint a vagyon bizonytalanná válik, a kikötés hatályba lép.
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664. Ha egy őrzőt foglyul ejt az ellenség, lássuk, hogy a kikötés életbe lép-e. Ebben az
esetben nehézség merül fel, mert a gyámság megszűnik, bár van kilátás a megújítására. Úgy
gondolom, hogy a kereset megindítható.
665. Általánosságban nem szabad megfeledkezni arról, hogy bármilyen okból is állapítottuk
meg, hogy a gyámhatósági kereset nem indítható, ugyanezen okokból azt is mondhatjuk, hogy
a gondnokság alá helyezés alapján a gondnokolt vagyonának megőrzése érdekében indítható.
666. Ha valaki, akit gondnokká neveztek ki, nem kezeli a gondnokságot, az eredmény az lesz,
hogy azt kell mondani, hogy a kikötés nem lép hatályba; de ebben az esetben meg kell
ismételni azt, amit a gondnokkal kapcsolatban mondtunk, azzal a különbséggel azonban, hogy
a kikötés hatályba lép, amint a vagyon bármelyik része megszűnik, és a kezesek felelőssé
válnak, és a kereseti jog újjáéled.
667. Ez a kikötés minden gondnokra vonatkozik, függetlenül attól, hogy a serdülőkorba lépett
gyermekek vagy a serdülőkort még el nem ért gyermekek számára nevezték-e ki őket, vagy
pedig tékozlók, elmebetegek vagy bármely más olyan személy számára, akinek ez a szokásos
módon történik.
668. Paulus, Az ediktumról, LXXVI. könyv.
Ha egy elmebeteg irányítása alatt álló fiú rendelkezik a vagyonának megőrzéséről, akkor
kötelezettséget vállal apja számára.
669. Gaius, A tartományi ediktumról, XXVII. könyv.
A kiskorú rabszolgának kell rendelkeznie, ha a kiskorú nincs jelen, vagy nem tud a saját
nevében beszélni. Ha ugyanis jelen van, és tud beszélni, bár lehet, hogy olyan korban van,
hogy képtelen megérteni, mit cselekszik; mégis, az ebből származó előny miatt úgy
határoztak, hogy jogszerűen rendelkezhet és cselekedhet.
670. Modestinus, Szabályok, VI. könyv.
A végrendeleti gondnok vagy gondnok nem követel biztosítékot a kollégájától, de választási
lehetőséget adhat neki, hogy biztosítékot kapjon vagy adjon.
671. Ulpianus, Az ediktumról, II. könyv.
Bár a gondnokot bizonyos meghatározott célokra nevezik ki, a vagyon megőrzésére
vonatkozó kikötés közbeiktatható.
672. Pomponius, Sabinusról, XV. könyv.
Ha a gyámmal kötött megállapodásban a gyám arról rendelkezik, hogy vagyona biztonságban
marad, akkor nemcsak a vagyonát, hanem az esetleges hiteleket is a megállapodás részét
képezi; mivel minden, ami gyámsági per tárgyává válhat, beletartozik ebbe a megállapodásba.
673. Africanus, Kérdések, III. könyv.
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Ha a gyám, miután egy gyámolt elérte a serdülőkort, egy ideig nem számol el a kezeléséről,
biztos, hogy a közbenső idő haszna és kamatai tekintetében ő és kezesei is felelősek.
674. Neratius, Pergamenek, IV. könyv.
Ha a gyámolt vagyonának megőrzése érdekében biztosítékot nyújtanak a gyámnak, a kikötés
akkor válik hatályossá, ha a gyámság miatt adandó vagy teendő dolgokat nem hajtják végre.
Mert bár maga a vagyon biztosítva lehet, ez nem így van, ha nem hajtják végre azt, amit a
gyámság miatt kellene fizetni vagy tenni.
675. Papinianus, Kérdések, XII. könyv.
Ha egy gyám több kezességet vállalt a gyámoltja számára, nem kell különbséget tenni, hanem
bármelyikük ellen lehet keresetet indítani, így a kereseti jogokat arra lehet átruházni, aki ellen
a keresetet benyújtják. Nem szabad azt sem gondolni, hogy ez sérti azt a törvényi szabályt,
amely kimondja, hogy a gyámok ellen a vagyon azon részének arányában kell ítéletet hozni,
amelyet mindegyikük kezelt; és hogy csak akkor perelhetők a teljes összegért, ha a vagyonról
a többiek nem gondoskodtak; és ha bebizonyosodik, hogy elmulasztották valamelyiküket
gyanúsítással vádolni. Úgy tűnik ugyanis, hogy a bíró méltányossága, valamint a jó polgár
kötelessége megkövetelte a törvénynek ezt a rendelkezését. Ezenfelül azok a kezesek, akik
polgári jogi értelemben teljes felelősséggel tartoznak, amikor a többiek ellenük perelnek,
kérhetik a per megosztását; de amikor a gyámolt perel, ha ő maga nem kötötte a szerződést, és
ő maga gyámja kezében van, és mindenről nem tud, úgy tűnik, hogy a per megosztásának
előnye kárt okozna; mivel egy gyámság alatt sok különböző kérdés kerülhet különböző bírák
elé eldöntésre.

7. cím. Az ítélet megfizetésének biztosítékáról
676. Paulus, Az ediktumról, XXIV. könyv.
Az ítélet megfizetésére vonatkozó kikötés a határozat meghozatalát követően azonnal
hatályba lép; a végrehajtást azonban a főadósnak biztosított időre elhalasztják.
677. Ugyanő, Az ediktumról, LXXI. könyv.
A per befejeztével a kötelezettség megszűnik, és ezért úgy ítélték meg, hogy a kikötés alapján
a kezesek nem felelősek az ítélet megfizetéséért.
678. Ulpianus, Az ediktumról, LXXVII. könyv.
Ha valaki, aki egy bizonyos bíró előtt fog megjelenni, az ítélet megfizetéséről állapodik meg,
és egy másik bíróságon pert indít, a megállapodás nem lesz hatályos, mert a kezesek nem
vetették alá magukat e bíró döntésének.
679. A meghatalmazott, a gyám és a gondnok rendelkezhet az ítélet kifizetéséről.
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680. Ügynök alatt azt kell értenünk, akit kifejezetten erre a célra, vagy általában a teljes
vagyon kezelésére vonatkozó hatáskörrel ruháztak fel. És még akkor is ügynöknek tekintjük,
ha a cselekményeit utólagosan megerősítik.
681. Felmerül a kérdés, hogy ha egy gyermek vagy egy rokon véletlenül beavatkozik az üzlet
lebonyolításába, vagy ha egy férj teszi ezt a felesége nevében, olyan személyek, akiktől nem
kell felhatalmazás, akkor a kikötés érvénybe lép-e. A jobb vélemény szerint nem, hacsak nem
adtak felhatalmazást, vagy nem erősítik meg a tettet; mert bár a prétor ediktuma szerint
jogosultak eljárni, ez még nem teszi őket megbízottakká; és ezért, ha valaki ilyen jellegű
személy önként ajánlja fel szolgálatait, ismét biztosítékot kell nyújtania.
682. Amit azonban a gyámról mondtunk, úgy kell érteni, hogy ha olyan személyről van szó,
aki gyámságot vezetett, miközben valójában nem volt gyám, akkor nem szabad őt ezzel a
megnevezéssel illetni.
683. De még akkor is, ha ő gyám, de nem gyámként jár el, vagy ha nem tud róla, hogy ő
gyám, vagy bármilyen más okból, akkor is azt kell mondani, hogy a kikötés nem lép hatályba.
Ugyanis a praetor ediktuma szerint a gyámként való cselekvés jogát az kapja meg, akire a
gyámságot bízták, akár az apa, akár a gyámok többsége, akár a hatáskörrel felruházottak.
684. A gondnok kifejezés alatt bármely nemű elmebeteg, vagy férfi vagy női gondozott, vagy
bármely más személy, például kiskorú gondnokát értjük, és ilyen körülmények között úgy
gondolom, hogy a kikötés hatályba lép.
685. Ha feltételezzük, hogy valamely régióra vagy tartományra, illetve az olaszországi
vagyonkezelésre kijelölt gyámot értünk alatta, akkor ebből az következik, hogy azt
mondhatjuk, hogy a kikötés csak akkor lép hatályba, ha a gyám az ő igazgatására vonatkozó
ügyekre hivatkozva járt el.
686. Ha az alperes, miután megígérte, hogy megfizeti az ítéletet, elveszti a fejét, felmerül a
kérdés, hogy a kikötés hatályossá válik-e, mivel az ügyét nem védte meg. A jobb vélemény
az, hogy a megállapodás akkor válik hatályossá, ha senki sem jelenik meg a védelmére.
687. A kikötés nem lép hatályba pusztán azért, mert az ügyet nem védik meg, amíg bárki
megjelenhet, hogy vállalja a védekezést.
688. Ha több kezes van, miután a kérdést az egyikükkel a "Mivel az ügyet nem védik"
záradékra hivatkozva egyesítették, a főkötelezett vállalhatja a védekezést.
689. Julianus, Digest, LV. könyv.
Azt is el kell bocsátani, aki ellen a keresetet benyújtották.
690. Ulpianus, Az ediktumról, LXXVII. könyv.
Ha azonban a perben félként részt vevő kezes ellene ítéletet hoznak, a főkötelezett hiába
vállalja a védekezést. Ugyanis még akkor is, ha a tartozás megfizetésére az ügy eldöntése után
került sor, per indítható a megfizetett összeg behajtására.
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691. Ha senki más nem jelenik meg e célból, akkor több kezes vagy örökös egyike vállalhatja
a védelmet.
692. Azon oknál fogva, hogy ebben a kikötésben több követelés szerepel egyetlen összegben,
ha az egyikben a kikötés azonnal hatályba lépne, ez nem történhet meg, amennyiben
bármelyik másik követelésről van szó.
693. Lássuk, milyen védekezésre van szükség, és ki által, hogy a kikötés ne lépjen hatályba.
És ha a felsorolt személyek közül bármelyik, akinek joga van a védekezést vállalni, ezt meg is
teszi, akkor egyértelmű, hogy az ügyet megfelelően védik, és a kikötés nem lép hatályba. Ha
azonban a fent említetteken kívül valaki jelentkezik a védelemre, a kikötés ebben az esetben
nem lép hatályba; feltéve, hogy a jó polgár ítélőképességének megfelelően, azaz biztosíték
nyújtásával hajlandó a védelmet vállalni, mivel úgy tekintik, hogy vállalja, ha biztosítékot ad.
Ha azonban pusztán kész megjelenni, és ezt nem fogadják el, a kikötés hatályosul, mivel a
kereset nem került megvédésre. Ha azonban bárki elfogadja őt, akár biztosítékkal, akár
anélkül, az eredmény az lesz, hogy azt kell mondani, hogy a kikötés egyetlen része sem válik
hatályossá, mert aki ilyen védőt fogad el, az nem hibáztathat senkit, csak saját magát.
694. Ha az egyik kezes, aki az ítélet megfizetéséért kezességet vállalt, megjelenik az ügy
védelmére, a határozat szerint az ítélet megfizetésére vonatkozó kikötés nem lép hatályba, és
minden más kérdésben ugyanolyan helyzet áll elő, mintha egy idegen vállalta volna a
védelmet.
695. E kikötésre tekintettel felmerült a kérdés, hogy a kezesek felelősséggel tartoznak-e a
megbízás alapján indított perben, ha lemondanak a védekezésről. A jobb vélemény szerint
nem lennének felelősek, mivel csak egy meghatározott összegért vállaltak kezességet, és a
megbízásuk erre vonatkozott, nem pedig a per védelmére.
696. De mi van akkor, ha magukra vállalták volna a védekezést, indíthatnának-e megbízás
alapján keresetet? Amennyiben valóban vereséget szenvedtek, visszakaphatják azt, amit az
ítélet teljesítéseként fizettek ki, de semmiképpen sem téríthetik meg a perköltséget. Ha
azonban megnyerték a pert, akkor a perköltségeket ugyanúgy visszakövetelhették, mint a
megbízás alapján, bár nem a megbízásnak megfelelően jártak el.
697. Ha azonban több kezes kész a védekezést vállalni, nézzük meg, hogy egyetlen védőt
kell-e kijelölniük, vagy elegendő, ha mindegyikük vállalja a saját részének védelmét, vagy
egy védőt helyettesít. A jobbik vélemény az, hogy ha nem jelölnek ki képviselőt, vagyis ha a
felperes ezt kívánja, akkor a kikötés azzal az indokkal lép hatályba, hogy az ügyet nem védik
meg. Ugyanis az adós több örököse köteles ügyvédet kijelölni, mert attól tartanak, hogy ha a
védekezés több fél között oszlik meg, az a felperest kellemetlenségeknek teszi ki. Más a
helyzet a felperes azon örököseivel szemben, vagy akiket nem köteleznek arra, hogy egyetlen
képviselővel jelenjenek meg a bíróság előtt.
698. Nem szabad megfeledkezni arról, hogy egy ügy megfelelő védelméhez azt a hatáskörrel
rendelkező bíróság előtt kell megtenni.
699. Ugyanő, Az ediktumról, LXXVIII. könyv.
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Az ítélet kifizetésére vonatkozó kikötés három záradékot tartalmaz: az egyik a követelés
rendezésére vonatkozik, a másik a per védelmére, a harmadik pedig a csalás elkövetése ellen
rendelkezik.
7. Gaius, A tartományi ediktumról, XXVII. könyv.
Ha az alperes ügyvédjét az ügyhöz való csatlakozás előtt az ügyfele eltiltja a megjelenéstől, és
a felperes, nem tudva ennek megtörténtéről, folytatja az ügyet, akkor a kikötés hatályosul-e?
Semmi mást nem lehet mondani, mint hogy hatályosul. Ha azonban bárki, aki tud az ügyvédre
kiszabott tilalomról, folytatja a tárgyalást, Julianus szerint a stipuláció nem lép hatályba.
Ahhoz ugyanis, hogy ez bekövetkezhessen, azt mondja, hogy nem elegendő, ha a kérdés a
stipulációban szereplő személyhez csatlakozik, hanem szükséges, hogy az illető követelése
ugyanaz legyen, mint a stipuláció megkötésének időpontjában volt. Ha tehát az, akit ügyvéddé
neveztek ki, mint ügyfele örököse jelenik meg, és mint ilyen vezeti az ügyet, vagy ha ezt még
az eltiltás után is megtenné, a stipuláció nem válik hatályossá. Egyébként ugyanis úgy
határoztak, hogy ha valaki, aki egy távollévő személyt véd, biztosítékot ad, és azután vagy
kinevezik az ügyvédjévé, vagy az örökösévé válik, és vezeti az ügyet, a biztosítékot nyújtók
nem lesznek felelősek.
700. Paulus, Az ediktumról, LXXIV. könyv.
Ha a felperes a biztosíték nyújtása után, de még a kiadás előtt a birtokos örökösévé válik, a
kikötés megszűnik.
701. Ulpianus, Az ediktumról, XIV. könyv.
Az ítélet megfizetésére vonatkozó kikötés határozatlan összegre vonatkozik, mivel az a bíró
által esedékesnek ítélt összegre vonatkozóan válik hatályossá.
702. Modestinus, Pandects, IV. könyv.
Ha ügyvédet jelölnek ki védekezés céljából, az ügyvédet kötelezik arra, hogy az ítélet
megfizetéséért biztosítékot nyújtson egy olyan kikötés útján, amelyet nem maga az ügyvéd,
hanem az ügyben érintett fő fél terjeszt elő. Ha azonban az ügyvéd valakit véd, ő maga is
köteles az ítélet megfizetésére vonatkozó biztosítékot nyújtani a kikötés révén.
703. Paulus, Az ediktumról, LXXIV. könyv.
Ha egy rabszolga, akinek a visszaszerzését valódi perben kérik, a kiadást követően meghal, és
a birtokos ekkor lemond a perről, egyes hatóságok úgy vélik, hogy az ítélet megfizetéséért
vállalt kezesek nem lesznek felelősek, mivel a rabszolga halála után a tulajdon már nem
létezik. Ez téves, mivel célszerű, hogy ne csak a kilakoltatás esetén a keresetjog megőrzése
érdekében, hanem a haszon miatt is szülessen határozat.
704. Pomponius, Sabinusról, XXVI. könyv.
Ha az alperes, miután biztosítékot adott az ítélet megfizetéséért, bíróvá válik, nem lehet a
beleegyezése nélkül bíróság elé állítani; mégis, ha a pert nem védik meg, amint azt egy jó
polgár megítélése szerint meg kellene tenni, a kezesek felelősséggel tartoznak.
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705. Ulpianus, Disputációk, VII. könyv.
Ha az ítélet megfizetésére vonatkozó kikötést tesznek, és a fél nem védekezik az ügyben, és
ezt követően hagyja, hogy az ítéletet mulasztás miatt hozzák meg, felmerül a kérdés, hogy az
ítéletre vonatkozó kikötés hatályossá válik-e? Azt mondtam, hogy a kikötés záradéka két
dolgot tartalmaz: az egyik az ügy védelmére vonatkozik, a másik pedig az ítéletre. Mivel tehát
az ítélet megfizetésére vonatkozó kikötés mindent tartalmaz egy záradékban, ha ítéletet
hoznak, vagy az ügyet nem bírálják el, nagyon helyesen merül fel a kérdés, hogy az egyik
okból a másik záradékra való hivatkozással a kikötés hatályossá válik-e. A másik záradékra
való hivatkozással a kikötés hatályossá válik. Ha például valaki kikötné, hogy "Ha egy hajó
érkezik Ázsiából", vagy "Ha Titius lesz konzul", akkor megállapítható, hogy mindegy, hogy a
hajó érkezik-e meg előbb, vagy Titius lesz előbb konzul, a kikötés hatályossá válik. Ha
azonban az első kikötés miatt lép hatályba, a második miatt nem léphet hatályba, még akkor
sem, ha a feltétel teljesül; mivel a kikötést az egyik kikötés teszi hatályossá, nem pedig
mindkettő. Ezért meg kell vizsgálni, hogy a védekezés elmulasztására hivatkozó kikötés akkor
lép-e hatályba, ha ez nem történik meg; vagy pedig azt kell hinni, hogy a kikötés nem válik
hatályossá, mielőtt az ügyet egyesítik. Az utóbbi vélemény a jobb; ezért a kezesek nem
tűnnek felelősnek abban a pillanatban, amikor a keresetet nem védik meg. Ezért, ha egy olyan
ügy, amelyben a védekezés szükséges, akár fizetés, akár egyezség, akár felmentés, akár más
módon megszűnik, úgy döntöttek, hogy ennek következtében a védekezés elmaradására
vonatkozó záradék hatályát veszti.
706. Ha egy dologi per indítására készülve megállapodom egy ügyvéd kezességvállalójával
egy ítélet megfizetéséről, és ezt követően in personam szándékozom perelni, de mielőtt ezt
megtenném, elhatározom, hogy egy másikat indítok, a megállapodás nem lesz hatályos; mert
úgy tűnik, hogy ami történt, az egy dologra vonatkozik, a megkötött megállapodás pedig egy
másikra.
707. Julianus, Digest, LV. könyv.
Ha két kezes közül, akik egy ítélet megfizetésére ígéretet tettek, az egyik kifizeti a részét,
mert az ügyet nem védték meg, a védekezést ennek ellenére vállalni lehet; de az, aki fizetett,
semmit sem követelhet vissza, mivel a kikötés az ő részét illetően megszűnik, mintha
felmentést kapott volna.
708. Ha a kezesek ellen az ítélet megfizetésére vonatkozó kikötés alapján eljárást indítanak,
mivel az ügyet nem védték meg, nem méltánytalan rendelkezni arról, hogy a megbízó
mentesül az első ítéletért való felelősség alól; mert ha ezt a rendelkezést elhagynák, a kezesek
nem vehetnék igénybe a megbízás alapján indított pert, vagy minden bizonnyal kénytelenek
lennének a megbízót megvédeni az első ítélettel szemben.
709. Africanus, Questions, VI. könyv.
A következő kikötés: "Amíg az ügyet nem védik", érvényét veszti, amikor a védekezés
megkezdődik, vagy amint a védekezési kötelezettség megszűnik.
710. Neratius, Pergamenek, III. könyv.
Ha több kezes közül az egyik ellen kívánok eljárást indítani, az ítélet megfizetésére vonatkozó
kikötés alapján, mert az ügyet nem védték meg, és a kezes kész megfizetni a rá eső részt, nem
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szabad ítéletet hozni ellene az én javamra. Nem igazságos ugyanis, hogy őt. egy perrel
bosszantsák, vagy arra kényszerítsék, hogy tagadással lépjen közbe, ha kész megfizetni,
amivel tartozik, anélkül, hogy olyan ítéletet hoznának, amellyel ellenfele nem kényszeríthetné
őt nagyobb összeg megfizetésére.
711. Venuleius, Stipulations, VI. könyv.
Ha csalás miatt a pert nem védték meg teljes mértékben, a kikötés az ítélet megfizetésére
vonatkozó záradék alapján válik hatályossá; ugyanis a jó polgár véleménye szerint nem
tekinthető megfelelően védettnek az a per, amelyben a védekezés nem az érintett vagyon
teljes összegére vonatkozik,
712. Ugyanő, Disputációk, VII. könyv.
A jó polgár nem tartja védhetetlennek azt az ügyet, amelyben a prétor nem kötelezi erre.
713. Ugyanez, Stipulations, IX. könyv.
Az ítélet kifizetésére vonatkozó kikötés utolsó záradéka, "hogy nincs és nem is lesz csalás", a
jövőre nézve állandó tényt jelez. Ezért, ha az, aki a csalásban vétkes volt, meghalna, az
örököse továbbra is felelős marad; mivel a "nem lesz" szavaknak nagy a mozgástere, és
minden elkövetkező időre vonatkoznak, és ha a csalás bármikor elkövetésre kerülne, amiért
igaz, hogy volt csalás, ez a záradék hatályossá válik.
714. Ahol pedig a következőt fűzik hozzá: "Ha bármilyen csalás történne ebben az ügyben,
ígéri-e, hogy a vagyon teljes értékét megfizeti?", ott az ígérő még az idegen által elkövetett
csalás miatt is büntetésre kötelezhető.
715. A csalásra vonatkozó záradék azonban, mint más olyan kikötések esetében, amelyekben
az időpontot nem említik kifejezetten, a kikötés kezdetére vonatkozik.
716. Scaevola, Digest, XX. könyv.
Miközben egy peres fél Sempronius bíró előtt védekezett, kikötötték, hogy a Sempronius bíró
által esedékesnek ítélt összeget ki kell fizetni. A felperes fellebbezett a döntés ellen, és miután
az ügyet fellebbezés útján az illetékes bíróság elé vitték, és az alperes ellenében hoztak
határozatot, felmerült a kérdés, hogy a kikötés hatályossá válik-e? A válasz az volt, hogy a
megállapított tények szerint a törvény szerint nem válik hatályossá. Claudius: Emiatt a
stipulációban a következőt kell hozzáfűzni: "Vagy bárki, aki a helyébe léphet".
717. Ugyanazok, nyilvánosan megvitatott kérdések.
Ha több kezes közül az egyiket azért perelik, mert nem védett meg egy ügyet, és azt később
megvédik, a többi kezes ellen az ítélet végrehajtásának kikényszerítése érdekében lehet
eljárni. Ha a főbíboros meghal, és két örököst hagy hátra, és az egyik nem védi meg az ügyet,
a másik pedig igen, akkor az előbbi perelhető, mert nem védte meg, az utóbbi pedig perelhető
az ítélet végrehajtásának kikényszerítése érdekében; mivel úgy vélik, hogy e két kikötés nem
léphet hatályba egy és ugyanazon személy ellen. Mi azt mondjuk, hogy az ítéletre vonatkozó
kikötés mindig elsőbbséget élvezne a többivel szemben, és egyedül az lép hatályba.
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8. cím. A ratifikációs biztosítékról
718. Papinianus, Kérdések, XXVIII. könyv.
Ha valaki úgy rendelkezik, hogy egy cselekményt megerősít, bár nem ugyanaz, hanem egy
másik személy perel, aki ellen nem lehet keresetet indítani, ha a megerősítésre sor kerülne,
akkor úgy döntöttek, hogy a kikötés hatályosul; például ha egy kezest vagy egy másik
társbirtokost, aki élettárs, tesznek alperessé.
719. Ugyanő, Vélemények, XI. könyv.
A megerősítésre irányuló megállapodásban nem az ígérő vagy kikötő fél vagyonát kell
figyelembe venni, hanem csupán a kikötő félnek az ügylet megerősítéséhez fűződő érdekét.
720. Ugyanő, Vélemények, XII. könyv.
Egy huszonöt éves kiskorú hitelező, aki a pénzét kívánta behajtani, egy általa megbízott férfi
biztosítékot adott az adósnak, hogy a kötelezettség kifizetését megerősítik. A teljes
visszafizetés megadása esetén úgy határoztak, hogy nem esedékes pénz behajtására irányuló
per nem indítható, és hogy a kikötés nem lépett hatályba. Ugyanez a szabály érvényesül, ha a
kiskorú megerősíti a hamis megbízott cselekményét. Ezért, ha megbízást adtak, rendelkezni
kell arról, hogy "ha ő vagy örököse teljes visszaszolgáltatást ér el, vagy bárki, akinek a
kérdéses vagyontárgy tartozik, ezt megteszi, a vagyontárgy értékének megfelelő pénzösszeget
kell fizetni". Ha azonban nem volt megbízás, akkor a megerősítésre utaló rendes záradékot
kellene beilleszteni, és ezt célszerűbb lenne a szerződő felek beleegyezésével tenni. Ellenkező
esetben, ha nincs erre vonatkozó megállapodás, és a kiskorú hitelező nem adja beleegyezését,
a keresetnek helyt kell adni.
721. Egy hamis ügynök biztosítékot adott a ratifikációra, és miután az ügyet elvesztette,
megbízója fellebbezett a bíró döntése ellen, és kiderült, hogy a kikötés feltétele nem teljesült,
mivel a sikertelen fél közös jogorvoslattal élhetett volna. Ha azonban a megbízó, miután nem
erősítette meg megbízottja cselekményét, a pénzt beszedte volna, a megerősítésre vonatkozó
kikötés hatályossá vált volna, ami a megbízó által átvett pénzt illeti, bár maga a megbízott
esetleg semmit sem kapott volna.
4. Scaevola, Kérdések, XIII. könyv.
Egy ügynök ötven aureiért indított pert. Ha a megbízója száz aureiáért indítana pert, a
kezesek, akik a ratifikációra kötelezték magukat, ötvenért felelnének, valamint az adósnak az
ötven aureiáért indított per elutasításához fűződő érdekéért.
722. Ugyanaz, Vélemények, V. könyv.
A megerősítés nemcsak szavakkal, hanem tettekkel is történik: ezért ha a megbízó,
jóváhagyva ügyvédje tettét, folytatja az ügyet, amelyet az utóbbi kezdett el, a kikötés nem
válik hatályossá.
723. Hermogenianus, Epitoméi a jogról, I. könyv.

2452

Ha egy gyámot megvádoltak, vagy gyanúba keveredett, védője kötelezhető biztosíték
nyújtására, hogy megbízója megerősíti a cselekményét, ha a gyám meg kívánja védeni az
ügyet.
724. Paulus, Vélemények, III. könyv.
Ha egy olyan személy, aki nem tud arról a tényről, hogy a tulajdonának birtokbavételére
irányuló pert indítottak, meghal, az örököse az eljárás folyamatban lévő szakaszában nem
erősítheti meg azt.
725. Venuleius, Stipulations, XV. könyv.
Egy ügyvéd eljárást indított egy ingatlan előállítása iránt, és ellenfelét felmentették, mert nem
volt birtokában. Ezután, miután később ugyanezen vagyontárgy birtokába jutott, a megbízó
keresetet indított ellene, hogy kötelezze a vagyontárgy előállítására. Sabinus azt mondja, hogy
a kezesek nem lesznek felelősek, mivel ez egy másik ügy; mert még ha a főkötelezett indítana
is először pert, és miután ellenfele felmentést kapott, mert nem birtokolta a vagyontárgyat,
újabb pert indítana, akkor sem lenne elzárva a jogerőre való hivatkozással.
726. Ha egy ügynök pénzt szedett be egy adóstól, és biztosítékot adott neki arra, hogy
megbízója megerősíti a cselekményét, és ez utóbbi később ugyanezen pénzösszegért pert
indít, és a pert elveszíti, a kikötés hatályossá válik; és ha az ügynök ugyanezt a pénzt bírósági
végzés nélkül fizeti ki megbízójának, azt személyes kereset útján lehet behajtani. Ha azonban
az adós a kikötés alapján indít pert, azt lehet mondani, hogy ha a megbízó vállalja megbízottja
védelmét, nem élhet jogtalanul a rosszhiszeműségre hivatkozó kivétellel az adóssal szemben,
mert a kötelezettség természetes marad.
727. Ha valaki hagyja, hogy az ügynök vitassa a jogállását, akkor vegyen biztosítékot tőle,
hogy emiatt nem zaklatják folyamatosan, és ha a megbízó, vagy annak képviselői nem erősítik
meg a tettét, nevezetesen, hogy az ügynök megkísérelte a szóban forgó fél rabszolgasorba
taszítását; vagy ha ez utóbbi az ügynök ellen a szabadsága javára hozott ítéletet, akkor a
szabadsághoz való jogának megállapítása után a vagyon teljes értékét ki kell fizetni neki,
vagyis az ő érdekének megfelelő mértékben, hogy ne kerüljön veszélybe a helyzete, valamint
a peres eljárás során felmerült költségekért. Labeo azonban úgy véli, hogy egy meghatározott
összeget kell szerepeltetni, mivel a szabadság megbecsülése meghatározatlan mértékű lehet; a
kikötés azonban attól a pillanattól kezdve hatályossá válik, amikor a megbízó megtagadta a
megbízott cselekményének megerősítését. Mégis, a kikötés alapján nem lehet keresetet
indítani az állítólagos rabszolga szabadságára vonatkozó ítélet meghozatala előtt, mert ha úgy
döntenének, hogy rabszolga volt, a kikötés érvénytelenné válik, és ha bármilyen keresetet
lehet indítani, úgy értelmezik, hogy azt az ura számára szerezte meg.
728. Ulpianus, Az ediktumról, IX. könyv.
A gyám által kijelölt megbízottnak mindenképpen biztosítékot kell adnia; de az önkormányzat
megbízottja, az egyetem vezetője vagy a hitelezők hozzájárulásával kijelölt vagyonfelügyelő
személyesen nem köteles biztosítékot adni.
729. Ugyanő, Az ediktumról, LXXX. könyv.
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Néha megállapodással közbeiktatnak egy cselekmény megerősítésére vonatkozó kikötést;
például amikor egy ügynök vagy elad, vagy bérbe ad, vagy bérbe vesz, vagy kifizetik neki:
730. Hermogenianus, Epitoméi a jogról, VI. könyv.
Vagy olyan személy nevében köt szerződést, vagy bármilyen ügyletet bonyolít le, aki nincs
jelen.
731. Ulpianus, Az ediktumról, LXXX. könyv.
Aki ugyanis szerződést köt, az rendszerint előírja a ratifikációt, hogy biztosabb helyzetben
legyen.
732. Egy cselekedet megerősítése azt jelenti, hogy jóváhagyjuk és elismerjük, amit egy hamis
megbízott tett.
733. Julianus szerint fontos tudni, hogy a megbízónak mikor kell megerősítenie az
ügynökének teljesített kifizetést. Ezt akkor kell-e megtenni, amint értesül róla? Az időpontot
bizonyos mozgástérrel kell érteni, és nem lehet túl hosszú vagy túl rövid időintervallum, ami
jobban érthető, mint ahogyan azt szavakkal ki lehet fejezni. Mi lenne akkor a szabály, ha nem
azonnal, hanem csak később ratifikálná? Ez nem jár azzal a következménnyel, hogy
beavatkozna a kereseti jogának gyakorlásába, és mivel nem ratifikálta azt először, azt mondja,
hogy továbbra is jogosult lesz a keresetére. Ha tehát követelné azt, amit már kifizetett az
ügynökének, akkor ugyanúgy perelhet a kikötés alapján, mintha utólag nem jelentette volna
ki, hogy ratifikálja a kifizetést. Úgy vélem azonban, hogy az adós csalás miatt jogosult lesz a
keresetindításra.
734. Akár perel valaki, akár kihasználja a beszámítás előnyeit, a kikötés, hogy a megbízó
ratifikálja a cselekményt, azonnal hatályba lép. Ugyanis függetlenül attól, hogy a megbízó
milyen módon fejezi ki nemtetszését a megbízott által elkövetett cselekményekkel szemben, a
kikötés hatályba lép.
735. Paulus, Az ediktumról, LXXVI. könyv.
Ha a kikötés, miszerint a megbízó ratifikálja a jogi aktust, hatályba lép, akkor az ügyben
fennálló összes érdekemért pert indíthatok, vagyis mindazért, amit elvesztettem, és mindazért,
amit nyerhettem volna.
736. Ha a hagyatékot bírósági felhatalmazás nélkül fizetik ki egy megbízottnak, Pomponius
szerint a megbízottnak biztosítékot kell adnia a megerősítésre.
737. Ugyanő, Plautiusról, III. könyv.
Ha valaki megígéri az egyik adóstársnak, hogy a főkötelezett megerősíti a kifizetést, és azt
nem követeli újra, akkor azt kell mondani, hogy a kikötés akkor lép hatályba, ha a pénzt
ugyanazon kötelezettség egyik fele követeli.
738. Ugyanő, Plautiusról, XIV. könyv.
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A "nem követelik újra" szavakat Labeo úgy értelmezi, hogy a bíróságon követelik. Ha
azonban az adóst bíróság elé idézik, és biztosítékot nyújtanak arra, hogy meg fog jelenni, és a
per még nem indult meg, akkor nem hiszem, hogy a pénz további követelésére vonatkozó
kikötés hatályosul, mivel a felperes nem követeli azt ténylegesen, hanem csak szándékában
áll. Ha azonban a pénzt ítélet nélkül fizették ki, a kikötés hatályossá válik; mert ha valaki
beszámítással vagy levonással él a felperessel szemben, akkor helyesen mondható, hogy úgy
tekinthető, mintha követelte volna, és a kikötés, miszerint a pénzt másodszor nem követelik,
hatályossá válik. Mert még ha az az örökös, akivel szemben az ítéletet meghozták, nem is
követeli a pénzt, ha a fentiek bármelyikét megteszi, akkor a végrendelet alapján felelősséggel
tartozik.
739. Pomponius, Plautiusról, III. könyv.
Ha egy ügynöknek nem járó pénzösszeget fizetnek ki, e kikötés alapján azonnal eljárást lehet
indítani az ügynök ellen, hogy a megbízó megerősítse a kifizetést, és így eldönthető, hogy a
jogosulatlanul kifizetett összeget vissza kell-e követelni a megbízótól, ha az megerősítette azt;
vagy személyes keresetet kell-e indítani az ügynök ellen, ha a megbízó nem erősíti meg az
ügyletet.
740. Amikor egy ügynök egy földterületet követel, és biztosítékot ad (ahogyan az szokás),
hogy megbízója ratifikálni fogja a cselekményét, és ezt követően a megbízó eladja a földet, és
a vevő követeli azt, Julianus szerint a kikötés, hogy az ügyletet ratifikálni fogják, hatályossá
válik.
741. Marcellus, Digest, XXI. könyv.
Titius egy hitelező nevében tíz aureiért indított pert az utóbbi adósa ellen, és a megbízó a
követelés egy részét ratifikálta. Azt kell mondani, hogy a kötelezettség egy része megszűnt,
mintha tíz aurei-t kikötött volna, vagy beszedett volna, és a hitelező nem az egészet, hanem az
ügylet egy részét hagyta volna jóvá. Ha tehát tíz aureiért vagy Stichusért, attól függően, hogy
melyiket akarom, kikötöttem, és távollétem alatt Titius ötöt követel, én pedig ratifikálom a
cselekedetét, akkor a történtek érvényesnek tekintendők.
742. Pomponius, Sabinusról, XXVI. könyv.
Ha egy ügynök biztosítékot nyújtott arra, hogy megbízója vagy annak örököse megerősíti a
cselekményét, és a megbízó egyik örököse megerősíti azt, a másik azonban nem, akkor nem
kétséges, hogy a kikötés a cselekmény azon része tekintetében, amelyet megerősítettek,
hatályba lép, mivel az olyan dologra nézve válik hatályossá, amelyben a kikötő érdekelt. Mert
még ha maga a megbízó ratifikálná is részben az ügyletet, a kikötés csak részben lesz
hatályos, mivel csak arra vonatkozólag, amiben a felperesnek érdeke van. Ennélfogva e
stipuláció alapján többször is lehet eljárást indítani, a felperes érdeke szerint: mert ő indítja a
pert; a költségei miatt; az általa képviselt személyek miatt; és mert, ha ellene ítélet születik,
neki kell fizetnie. Mert előfordulhat, hogy a fenyegető kár megelőzésére irányuló kikötés
alapján a kikötő több keresetet is indíthat; mivel a kötvényben az szerepel, hogy "Ha bármi
leesik, felosztják, kiássák vagy építik, felelősségre vonás következik be". Tegyük fel tehát,
hogy a károkozás többször is bekövetkezik. Kétségtelen, hogy per indítható, mert ha csak
akkor lehet keresetet indítani, ha minden lehetséges kár bekövetkezett, akkor ebből szinte
szükségszerűen következik, hogy ez nem történhet meg a kikötésben előírt idő letelte előtt,
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amelyen belül biztosítékot nyújtottak az esetlegesen bekövetkező azonnali károkra. Ez nem
helytálló.
743. Paulus, Sabinusról, XIII. könyv.
Bármilyen érdeke is legyen a megbízónak, az szerepel abban a megállapodásban, amellyel a
megbízott úgy rendelkezik, hogy megbízója megerősíti a cselekményét. Ugyanez a szabály
vonatkozik minden olyan kikötésre, amely csalásra utal.
744. Ulpianus, Disputációk, II. könyv.
Amennyiben a keresetindítási jogok az ügyvéd által indított perekből, valamint az általa
bevezetni kívánt kikötésekből erednek, biztosítékot kell adnia a megerősítésre. Ezért amikor
egy ügyvéd kétszeres kártérítésre vonatkozó kikötést vezet be, köteles biztosítékot nyújtani
annak megerősítésére. Ha azonban a fenyegető károkozással szembeni kikötést egy ügynök
terjeszti elő, biztosítékot kell adnia arra, hogy megbízója ratifikálni fogja azt.
745. Ugyanaz, Vélemények, I. könyv.
Helyénvaló, hogy a megbízó általi megerősítésre vonatkozó biztosítékot nem kell
megkövetelni azokban az esetekben, amikor valaki a császárhoz benyújtott kérelmében
előadja, hogy megbízottat bízott meg azzal, hogy ebben az ügyben a nevében eljárjon. Ha
azonban az ítélet megfizetésének biztosítékát követelik az ügynöktől, akkor a nyilvánvaló
jogszabálynak kell engedelmeskednie.
746. Julianus, Digest, LVI. könyv.
Ha egy megbízott ítélet nélkül szed be nem járó pénzt, és megbízója nem erősíti meg a
kifizetést, hanem eljárást indít ugyanannak a pénznek a behajtására, a kezesek felelősek
lesznek; és a személyes keresethez való jog, amelynek alapján a megbízott felelős lett volna,
ha a kikötés nem lép közbe, megszűnik. Ha ugyanis egy megbízottnak pénzt fizetnek ki, és a
megbízó nem erősíti meg a kifizetést, úgy gondolom, hogy ennek következtében a személyes
behajtási jog megszűnik, és az egyetlen eljárás, amelyre az a megbízott jogosult lesz a
megbízottal szemben, aki a nem járó pénzt kifizette, az lesz, amely a kikötésen alapul. Ezen
túlmenően a kezeseknek meg kell fizetniük a perrel kapcsolatban felmerült költségeket. Ha
azonban a megbízó megerősíti a kifizetést, a kezesek mentesülnek; de ugyanez a pénz a
megbízótól személyes kereset útján behajtható.
747. Ha az ügynök a megbízójának járó pénzt pereskedés nélkül hajtja be, ugyanez a szabály
érvényes, azzal a különbséggel, hogy ha a megbízó jóváhagyta az ügyletet, akkor később nem
követelheti újra a pénzt.
748. Ha egy ügynök egy nem járó pénzösszeget úgy szed be, hogy az ítélet alapján
végrehajtást rendel el, akkor azt lehet mondani, hogy akár a megbízó ratifikálja a
cselekményét, akár nem, a kezesek nem lesznek felelősek, akár azért, mert a megbízó semmit
sem ratifikálhatott, akár azért, mert a megbízónak nem volt érdeke a ratifikációhoz; tehát az,
aki az ügynöknek fizet, kárt szenved. Jobb azonban azt állítani, hogy ha a megbízó nem
ratifikálja az ügyletet, akkor a kezesek felelnek.
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749. Ha azonban egy megbízott, akit nem utasítottak erre, bírósági eljárást indít az esedékes
pénz behajtására, a jobb vélemény szerint a kezesek a teljes összegért felelnek, ha a megbízó
nem erősíti meg az ügyletet.
750. Ha azonban a megbízott megfelelő követelést támaszt, nem kell arra kényszeríteni, hogy
kezességet vállaljon azért, hogy a megbízó nem húz hasznot a bíró igazságtalanságából; a
kezesek ugyanis soha nem felelnek a bíróság jogtalan eljárása által okozott károkért. Ebben az
esetben jobb, ha azt mondjuk, hogy a kezesek csak a perköltségekért felelnek.
751. Marcellus: Ha a megbízó nem erősíti meg az ügyletet, de a peres eljárást követően
elveszíti azt, akkor a megerősítésre vonatkozó megállapodásban a költségeken kívül semmi
másnak nem szabad szerepelnie.
752. Julianus: Ha bírósági végzés nélkül hagyatékot fizetnek egy már meghalt személy
megbízottjának, akkor a kikötés hatályossá válik, hacsak az örökös nem erősíti meg az
ügyletet, vagyis ha a hagyaték esedékes volt; mert akkor kétségtelen, hogy a kikötőnek
érdekében áll, hogy a kifizetést az örökös erősítse meg, hogy ne kényszerüljön kétszer
ugyanazt a hagyatékot fizetni.
753. Ha a megerősítésre vonatkozó kikötésben kifejezetten azt írták, hogy Lucius Titius fogja
megerősíteni az ügyletet, mivel nyilvánvalóan az volt a szándék, hogy az örökös és a többi
érdekelt fél megerősítése elmaradjon, nehéz azt állítani, hogy a csalásra utaló záradék
hatályossá válik. Ha a fent említett személyek véletlenül kimaradnak, a csalásra utaló záradék
alapján kétségtelenül van helye keresetnek.
754. Ha egy ügyvéd pert indít egy ingatlanra hivatkozva, és ezt követően a választópolgára
követel egy földterületet, amely az említett ingatlan részét képezi, a megerősítésre vonatkozó
kikötés hatályossá válik, mert ha a peres ügyvéd valódi ügyvéd lenne, a jogerőre alapított
kivétel a választópolgára számára akadályként hatna. A megerősítésre vonatkozó kikötés
azonban általában olyan esetekben válik hatályossá, amelyekben, ha a valódi ügyvéd eljárna,
a kereset, ha a választmányi tag indítaná meg, sem a törvény erejénél fogva, sem a kivételre
való hivatkozással nem lenne eredményes.
755. Ha valaki az apa nevében pert indít az elszenvedett sérelem miatt, mert a fiát megütötték
vagy megverték, akkor kénytelen lesz a fiát is bevonni a kikötésbe; különösen azért, mert az
apa történetesen meghalhat, mielőtt értesülne arról, hogy ügyvédje eljárást indított; és így a
sérelem miatti kereset joga visszakerül a fiúhoz.
756. Ha az unokának sérülést okoznak, és a nagyapa ügyvédje emiatt pert indít az
elszenvedett sérelem miatt, akkor nemcsak a fiút, hanem az unokát is be kell vonni a
kikötésbe. Mert mi akadályozza meg, hogy mind az apa, mind a fiú meghaljon, mielőtt
tudomást szereznének arról, hogy az ügyvéd pert indított? Ebben az esetben igazságos lenne,
ha a kezesek nem lennének felelősek, ha az unoka az elszenvedett kár miatt pert indítana.
757. Ugyanő, A Miniciusról, V. könyv.
Egy ügynök, amikor egy pénzösszeg behajtására irányuló keresetet indított, biztosítékot adott
arra, hogy nem követelnek többet. Ha az ítélet meghozatala után egy másik személy jelenik
meg, aki ugyanazt a pénzt követeli ügynöki minőségében, mivel az, aki a második követelést
benyújtotta, valójában nem volt ügynök, és emiatt kivételesen kizárható azon az alapon, hogy

2457
nem volt felhatalmazása, felmerül a kérdés, hogy az első ügynök kezesei felelősek-e. A
kérdés az, hogy az első ügynök kezesei felelősek-e. Az első ügynök kezességvállalása esetén
a kezességvállalás nem volt kötelező. Julianus azon a véleményen van, hogy nem felelősek. A
kikötésben ugyanis úgy rendelkeztek, hogy akinek joga van keresetet indítani a tartozás
követelésére vagy behajtására, az nem fogja ezt megtenni; és hogy mindazok, akiknek érdeke
fűződik az ügyhöz, ratifikálják az ügyletet. Az azonban, aki nem ügynök, úgy értendő, hogy
nem rendelkezik semmiféle kereseti joggal, és nem jogosult semmiféle követelés
benyújtására.
758. Africanus, Questions, V. könyv.
Szükséges, hogy a vagyon birtoklását, ha azt az örökösön kívül bárki más elismeri, a
meghatározott időn belül megerősítsék, hogy azt követelni lehessen. Ezért a századik nap
elteltével nem lehet megerősíteni.
759. Ha azonban az, aki a követelést benyújtotta, meghal, vagy elmebajos lesz, nézzük meg,
hogy megerősíthető-e vagy sem, mert általában véve megerősítendő; mint ahogyan ebben az
esetben is, ha a megerősítés olyan időpontban történik, amikor a birtokot követelő személy
nem részesülhet belőle. Ebből az következik, hogy még ha a megbízott meg is bánná, hogy a
követelést benyújtotta, a ratifikáció nem következhetne be; ami abszurd. Ezért jobb, ha azt
mondjuk, hogy egyik ok sem akadályozza a ratifikációt.
760. Ugyanaz, kérdések, VI. könyv.
Egy apa a lánya távollétében követelte az általa adott hozományt, és biztosítékot nyújtott arra,
hogy a lány megerősíti az ügyletet, de a lány meghalt, mielőtt ezt megtette volna. Tagadták,
hogy a kikötés hatályossá vált volna; mert bár igaz volt, hogy a nő nem erősítette meg az
aktusát, a férjnek mindazonáltal nem volt érdeke, hogy a hozományt átruházzák rá, mivel a
lánya halála után a teljes hozományt vissza kellett volna adni az apának.
761. Egy ügynök, miután pénzt szedett be egy adóstól, akit az idő elteltével felmenthetett
volna, biztosítékot adott arra, hogy megbízója ratifikálja a cselekményét; majd miután az adós
elévüléssel felszabadult, a megbízó ratifikálta azt. Úgy ítélték meg, hogy az adós, miután
egyszer már felszabadult, keresetet indíthatott az ügynök ellen; és ennek bizonyítéka az, hogy
ha nem került volna közbe kikötés, akkor személyes behajtási kereset indítható lett volna az
ügynök ellen; de a kikötést ilyen kereset helyett vezették be.
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XLVII. könyv

1. A magánlaksértésekkel kapcsolatban.
2. A lopások tekintetében.
3. Az épülethez kapcsolt faanyagok lopásáról.
4. Ha valaki, akit a végrendelet értelmében szabadnak kell lennie (...)
5. A hajóskapitányok, kocsmárosok és földesurak ellen elkövetett lopásokról.
6. A rabszolgák egy egész csoportja által állítólag elkövetett lopásokról.
7. A lopakodva kivágott fákról.
8. A tulajdon erőszakkal történő kirablásáról és a rendbontó gyülekezésekről.
9. A tűz, a pusztulás és a hajótörés tekintetében, amikor egy hajót vagy hajót erőszakkal
vesznek el.
10. A sérelmekről és a gyalázatos rágalmakról.
11. A bűncselekmények önkényes büntetése tekintetében.
12. A sírok megsértéséről.
13. A zsarolással kapcsolatban.
14. Azokról, akik marhát lopnak.
15. Ami a kitérést illeti.
16. A bűnözőket rejtegetőkre vonatkozóan.
17. A fürdőkben lopó tolvajokról.
18. A börtönből kitörőkről és a fosztogatókról.
19. A birtokok elkobzásáról.
20. A stellionatusra vonatkozóan.
21. Ami a határok eltávolítását illeti.
22. Az egyesületek és társaságok tekintetében.
23. A népi akciókat illetően.

****************************************
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1. cím. A magánlaksértésekről
1. Ulpianus, Sabinusról, XLV. könyv.
A polgári jog előírja, hogy az örökösök nem tartoznak büntetőjogi felelősséggel, mint más
örökösök, ezért lopásért nem perelhetők. De bár lopásért nem felelnek, mégis egy perben
kötelezhetők a kérdéses vagyontárgy előadására, ha az a birtokukban van, vagy ha csalást
követtek el, hogy ne legyen a birtokukban; mivel ha egyszer előállították, akkor perelhetők a
visszaszerzéséért. Személyes kereset is indítható ellenük.
(1) Az is megállapítást nyert, hogy az örökös lopás miatt pert indíthat, mivel bizonyos
bűncselekmények üldözése az örökösökre is átengedett. Hasonlóképpen az örökös jogosult az
aquiliai törvény által biztosított keresetre; de az elszenvedett sérelem miatt indított per nem jár
neki.
(2) Nemcsak a lopás, hanem a bűncselekményekből eredő egyéb cselekmények esetében is,
akár polgári, akár praetoriánus, az a döntés született, hogy a bűncselekmény követi a
személyt.
2. Ugyanő, A Sabinusról, XLIII. könyv.
Ha egyszerre több bűncselekményt követnek el, ez nem eredményezi azt, hogy bármelyik
bűncselekmény büntetlenséget élvez, mivel az egyik bűncselekmény nem enyhíti a másikért
kiszabott büntetést.
3. Ezért, ha valaki kirabol valakit, és megöli, akkor lopás miatt perelhető, mert kirabolta, és
aquiliai perelhető, mert megölte; és egyik cselekmény sem semmisíti meg a másikat.
4. Ugyanezt kell mondani akkor is, ha erőszakkal rabolta ki, majd megölte, mert akkor
ugyanúgy felelősségre vonható erőszakos rablásért, mint az aquiliai törvény szerint.
5. Ha egy lopást elkövető rabszolga miatt személyes pert indítanak, felmerült a kérdés, hogy
az aquiliai törvény alapján is indítható-e ilyen per. Pomponius azt mondja, hogy ez
megtehető, mert az aquiliai törvény szerinti kereset más értékelést követel meg, mint a lopott
vagyontárgyak visszaszerzésére irányuló kereset; mivel az aquiliai törvény a lopott dolognak
a bűncselekményt megelőző évben fennálló legnagyobb értékét veszi figyelembe; a lopás
miatt indított személyes kereset viszont nem nyúlik vissza a tárgyaláshoz való csatlakozás
időpontjánál messzebbre. Ha azonban a rabszolga ezeket a bűncselekményeket elkövette,
függetlenül attól, hogy milyen noxális eljárás keretében adják ki, a másik keresetjog
megszűnik.
6. Hasonlóképpen, ha valaki ostorral veri a lopott rabszolgát, két cselekményért felel: a
lopásért és az elszenvedett sérelemért; ha pedig megöli őt, három cselekményért felel.
7. Ha pedig valaki ellopott egy máséhoz tartozó rabszolganőt, és megzüllesztette, akkor két
perben is felelősségre vonható, mert a rabszolga megrontásáért és a rabszolga ellopásáért is
perelhető.
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8. Továbbá, ha valaki megsebesít egy rabszolgát, akit ellopott, akkor két keresetre lesz alapja
ellene: az aquiliai törvény által engedélyezett keresetre és a lopás miatt indított keresetre.
(0) Ugyanő, A prokonzul kötelességeiről, II. könyv.
Ha valaki bűncselekmény alapján kíván keresetet indítani, és ezt saját vagyoni hasznára
kívánja tenni, akkor a rendes eljáráshoz kell folyamodnia, és nem kényszeríthető arra, hogy a
bűnös ellen a bűncselekmény miatt eljárást indítson. Ha azonban a rendkívüli eljárás
keretében kívánja a büntetést perelni, akkor alá kell írnia a bűncselekmény vádját.

2. cím. A lopásokról
4. Paulus, Az ediktumról, XXXIX. könyv.
Labeo azt mondja, hogy a "lopás" szó a "fekete" kifejezésből származik, mivel a
bűncselekményt titokban, homályban és általában éjszaka követik el; vagy a "csalás" szóból,
ahogy Sabinus tartotta; vagy az "elvenni" és "elvinni" igékből; vagy a görög kifejezésből,
amely a tolvajokat fwras-nak nevezi. És valóban, maguk a görögök is az elhurcolni igéből
származtatták a szót.
5. Ezért a lopás elkövetésének puszta szándéka nem teszi a tolvajt tolvajjá.
6. Így aki tagadja, hogy nála letétbe helyeztek valamit, nem válik azonnal lopásért
perelhetővé, hanem csak akkor, ha a vagyontárgyat eltulajdonítási szándékkal rejtette el.
7. A lopás valaminek a csalárd kezelése azzal a szándékkal, hogy hasznot húzzon belőle; ez
vonatkozik akár magára a tárgyra, akár annak használatára vagy birtoklására, ha ezt a
természetjog tiltja.
(0) Gaius, Az ediktumról, XIII. könyv.
A lopásnak két fajtája van: a nyilvánvaló és a nem nyilvánvaló.
23. Ulpianus, Sabinusról, XLI. könyv.
A nyilvánvaló tolvaj az, akit a görögök ep' autofwrw-nak neveznek; vagyis akit a lopott
holmival együtt kapnak el.
(23) Teljesen mindegy, hogy ki kapja el, az, akinek a tulajdonát képezi, vagy egy másik.
(24) De vajon csak akkor nyilvánvaló tolvaj, ha tetten érik, vagy akkor is, ha valahol máshol
kapják el? A jobbik vélemény az, ahogy Julianus is mondja, hogy ha nem is ott kapják el, ahol
a bűncselekményt elkövette, akkor is nyilvánvaló tolvaj, ha a lopott holmit még azelőtt
elkapják, hogy azt oda szállította volna, ahová el akarta vinni.
3584. Paulus, A Sabinusról, IX. könyv.
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Az a hely, ahonnan valaki lopott vagyontárgyakat szándékozik elvinni, úgy értendő, hogy az a
hely, ahol a lopásból származó bevétellel aznap várhatóan tartózkodni fog.
23. Ulpianus, Sabinusról, XLI. könyv.
Ezért, ha az illetőt nyilvános vagy magánterületen tartóztatják le, mielőtt a lopott dolgot a
célállomásra szállította volna, nyilvánvalóan tolvajnak minősül; feltéve, hogy a lopott
dologgal a birtokában fogták el. Ezt Cassius is megállapította.
23. Ha azonban a lopott vagyontárgyat oda vitte, ahová el akarta vinni, még akkor sem
minősül nyilvánvaló tolvajnak, ha a birtokában foglalták le.
23. Paulus, A Sabinusról, IX. könyv.
Mert bár a lopást gyakran pusztán egy tárgy kezelésével követik el, mégis, a kezdet, vagyis a
lopás elkövetésének időpontja az az időpont, amely alapján megállapítható, hogy az elkövető
nyilvánvalóan tolvaj-e vagy sem.
11. Ulpianus, Sabinusról, XLI. könyv.
Ha valaki a szolgaságban lopást követ el, és rajtakapják, miután felszabadították, nézzük meg,
hogy nyilvánvalóan tolvaj-e. Pomponius a Sabinusról szóló tizenkilencedik könyvében azt
mondja, hogy nem lehet nyilvánvaló tolvajként felelősségre vonni, mert a rabszolgaságban
elkövetett lopás eredete nem nyilvánvaló lopás.
12. Pomponius nagyon helyesen mondja ugyanott, hogy a tolvaj csak akkor válik
nyilvánvalóvá, ha elkapják. Sőt, ha lopást követek el azzal, hogy elveszek valamit a házadból,
és te elrejtőztél, hogy megakadályozd, hogy megöljelek, még ha láttad is, hogy elkövettem a
lopást, akkor sem válik nyilvánvalóvá.
13. Celsus azonban hozzáteszi a felismerés eredményéhez, hogy ha láttad a tolvajt lopás
közben, és előrerohansz, hogy elfogd, de ő menekülni kezd, akkor nyilvánvalóan tolvaj.
14. Szerinte nagyon nem mindegy, hogy az ingatlan tulajdonosa, a szomszéd vagy bármelyik
járókelő kapja el a tolvajt.
13. Gaius, A tartományi ediktumról, XIII. könyv.
Az, hogy mi a nem megnyilvánuló lopás, könnyen nyilvánvalóvá válik; mert ami éppen ezért
nem megnyilvánuló, az nem megnyilvánuló.
0. Pomponius, Sabinusról, VI. könyv.
Az a személy, aki lopás miatt keresetet indíthat, nem jogosult a tolvaj által elvett tárgyak
folyamatos kezelésén alapuló további eljárásra, még a lopás után a vagyontárgyakhoz
esetlegesen hozzátapadó vagyongyarapodás visszaszerzésére sem.
15. Ha pert indítanék, hogy visszaszerezzem a vagyontárgyat a tolvajtól, akkor is jogosult
leszek a személyes keresetre. Elmondható azonban, hogy az ügyben illetékes bírónak
kötelessége, hogy ne rendelje el a vagyon visszaszolgáltatását, hacsak a felperes el nem
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utasítja a személyes keresetet. Ha azonban az alperes, miután a személyi perben ítéletet
hoztak ellene, megfizeti a megállapított kártérítést, így teljesen mentesül a felelősség alól;
vagy (ami a jobb vélemény), ha a felperes kész a kártérítés visszafizetésére, és a rabszolgát
nem adja ki neki, a birtokosnak a másik fél által a bíróság előtt esküvel felajánlott összegről
kell ítéletet hozni ellene.
(0) Ulpianus, Sabinusról, XXIX. könyv.
Aki abban volt érdekelt, hogy a vagyontárgyat ne lopják el, az jogosult a lopás miatt indított
perre.
16. Paulus, A Sabinusról, IX. könyv.
Az érdekelt fél jogosult a lopás miatt indított perre, ha az ügy tisztességes.
(1) Ulpianus, Sabinusról, XXIX. könyv.
Ezért a ruhát javítás és tisztítás céljából átvett telkesítőnek mindig joga van a keresethez,
mivel ő felel a ruházat megőrzéséért. Ha azonban nem fizetőképes, akkor a tulajdonos
perelhet, mert akinek nincs vesztenivalója, az nem visel kockázatot.
0. A lopás cselekménye nem illeti meg a rosszhiszemű birtokost, ?bár érdekelt abban, hogy a
vagyontárgyat ne lopják el?azért, mert az az ő kockázatára történik. Senki sem szerezhet
tisztességtelenségen alapuló keresetjogot, ezért a lopási kereset csak a jóhiszemű birtokosnak
jár, annak nem, aki rosszhiszeműen birtokolja a tulajdont.
1. Ha az ellopott tárgyat zálogba adták, a hitelezőnek is megítéljük a lopás miatti keresetet,
bár az nem tartozik a tulajdonához. Továbbá, nemcsak az idegennel szemben biztosítjuk a
lopási keresetet, hanem magával a tulajdonossal szemben is; ahogy Julianus megállapította.
Megállapítást nyert, hogy a tulajdonosnak is megadatik, és következésképpen a lopás iránti
keresetet nem ő viseli, hanem ő indíthatja meg. Mindkét félnek megadatik, mert mindketten
érdekeltek; de vajon a hitelező mindig érdekelt, vagy ez csak akkor van így, ha az adós
fizetésképtelen? Pomponius úgy véli, hogy a zálogjog mindig az ő érdeke, és ezt a véleményt
Papinianus is elfogadja a Kérdések tizenkettedik könyvében. Helyesebb azt mondani, hogy ez
mindenkor a hitelező érdekének tűnik; és ezt Julianus is gyakran állította.
(1) Paulus, Sabinusról, V. könyv.
Az a személy, akinek egy megállapodás alapján vagyontárgy jár, nem jogosult lopásért
perelni, ha azt ellopják, még akkor sem, ha az adós hibás abban, hogy nem adta át neki.
0. Ulpianus, Sabinusról, XXIX. könyv.
Ha a megvásárolt vagyontárgyat nem adják át annak, aki megvásárolta, Celsus szerint nem
lesz jogosult lopásért perelni, de az eladó indíthat ilyen keresetet. Bizonyára szükséges lesz,
hogy a vevőnek utasítsa a lopásért indított perre, valamint a személyi perre és a tulajdon
visszaszerzésére irányuló perre, és ha e perek révén bármit is szerez, azt át kell adnia a
vevőnek; ez a vélemény helyes, és Julianus is elfogadja. Egyértelmű, hogy a vagyontárgy
kockázatát a vevőnek kell vállalnia, feltéve, hogy az eladó az átadás előtt felügyelte azt.
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23. Ezen túlmenően a vevő nem jogosult az átadás előtti lopásért való pereskedésre, és
felmerült a kérdés, hogy ha a vevő maga lopja el a dolgot, akkor felel-e a lopásért való
pereskedésért? Julianus a Digest huszonharmadik könyvében azt mondja, hogy ha a vevő,
miután kifizette a dolog árát, ellopja azt, és az eladó garantálta annak biztonságos megőrzését,
nem felel a lopásért indított perben. Egyértelmű azonban, hogy ha a pénz kifizetése előtt
ellopja az ingatlant, akkor ugyanúgy lopásért felel, mintha zálogot lopott volna.
24. Ismétlem, a földbérlők, bár nem tulajdonosai az ingatlannak, de mivel érdekeltségük van
benne, lopás miatt keresetet indíthatnak.
25. A következőkben vizsgáljuk meg, hogy az a személy, akinél a vagyont letétbe helyezték,
jogosult-e a lopás miatt indított perre. Mivel az illető garanciát vállal a csalás ellen, joggal
állapítható meg, hogy nem jogosult a lopásért indított perre; hiszen milyen érdeke van, ha
nem követett el csalást? Ha csalárd módon járt el, akkor a vagyontárgy az ő kockázatára van,
de nem kérhet lopásért indított keresetet azon az alapon, hogy csalásban vétkes volt.
26. Julianus a Digestum huszonkettedik könyvében azt is mondja, hogy mivel minden tolvajra
vonatkozólag eldőlt, hogy azok nem indíthatnak lopási pert a tulajdon miatt, amelyet ők
maguk loptak el; és nem indíthat lopási pert az sem, akinél a tulajdon letétbe került, bár a
tulajdonért felelősséget kezdett vállalni, ha azt lopási szándékkal kezelte.
27. Papinianus azt a kérdést tárgyalja, hogy ha két rabszolgát kapok zálogba tíz aureiért, és az
egyiket ellopják, a másik, amelyik megmaradt, nem ér kevesebbet tíz aureinál, vajon csak öt
aurei erejéig leszek-e jogosult lopásért perelni, mert a megmaradt rabszolga személyében
biztos vagyok a másik ötben; vagy pedig azért, mert ez utóbbi meghalhat, úgy kell tartani,
hogy akkor is jogosult vagyok tíz aureiért perelni, ha a megmaradt rabszolga nagy értékű. Én
az utóbbi véleményre hajlok, mert nem azt a zálogot kellene figyelembe vennünk, amelyet
nem vettek el, hanem azt, amelyet elloptak.
28. Azt is mondta, hogy ha tíz aurei jár nekem, és az ezekért zálogba adott rabszolgát
ellopták, és én tíz aureit visszaszereztem egy lopási perben, akkor nem leszek jogosult egy
újabb lopási perre, ha a rabszolgát másodszor is ellopják, mert megszűnt az érdekem, ha
egyszer már megkaptam azt, ami jár nekem. Ez az az eset áll fenn, ha a lopást önhibámon
kívül követték el, mert ha vétkes lennék, mivel érdekeltségem volt, mert zálogjogi perben
felelősséggel tartoznék, akkor a lopás miatt indíthatok pert. Ha azonban nem én voltam
vétkes, úgy tűnik, hogy nem kétséges, hogy a tulajdonjog tulajdonosának javára kereset
indítható, amelyet a hitelezőnek nem adnak meg. Ezt a véleményt Pomponius a Sabinusról
szóló tizedik könyvében helyesli.
29. Ugyanezek a hatóságok azt állítják, hogy ha két rabszolgát egyszerre lopnak el, a hitelező
mindkettőjük miatt jogosult lesz a lopás miatt indított perre; nem a teljes összegre, hanem a
neki járó összegnek az egyes rabszolgák tekintetében történő elosztásával becsült kamatának
mértékéig. Ha azonban a két rabszolgát külön-külön lopják el, és a hitelező az egyik rabszolga
számlájára a teljes összeget behajtotta, akkor a másik rabszolga számlájára semmit sem
követelhet.
30. Pomponius a Sabinusról szóló tizedik könyvében azt is mondja, hogy ha az, akinek
valamit használatra kölcsönadtam, csalást követ el a kölcsönadott dologgal kapcsolatban, nem
indíthat lopásért pert.
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31. Pomponius ugyanezt a véleményt vallja egy olyan személyre vonatkozóan, aki valakinek
az utasítására kapta meg az ingatlant szállításra.
32. Felmerül a kérdés, hogy az apa jogosult-e lopás miatt keresetet indítani, ha a fiának
használatra kölcsönadott vagyontárgyat használta. Julianus azt mondja, hogy az apa ilyen
körülmények között nem indíthat keresetet, mert nem kellene felelősséget vállalnia a vagyon
megőrzéséért; mint ahogy azt is mondja, hogy aki kezességet vállal valakiért, akinek
vagyontárgyat adtak használatra kölcsön, az nem jogosult lopásért indított keresetre. Ugyanis
úgy véli, hogy nem mindenki, különbségtétel nélkül, akinek érdeke, hogy a vagyon ne
vesszen el, jogosult a lopásért indított perre; hanem csak az, aki azért felelős, mert az ő
hibájából ment tönkre ugyanaz a vagyon. Celsus is helyesli ezt a véleményt a Digestus
tizenkettedik könyvében.
33. Felmerülhet-e a kérdés, hogy az az ember, aki bizonytalan bérleti jogviszonnyal szerzett
rabszolgát, jogosult-e lopásért perelni, ha a rabszolgát ellopják. És mivel polgári per nem
indítható ellene, mivel a bizonytalan haszonbérletben tartott tulajdon az ajándékozáshoz
hasonlít, és ezért szükségesnek tűnik a tilalom elrendelése, nem lesz joga a lopásért indított
perre. Úgy vélem, hogy az interdictum kiadása után egyértelmű, hogy garanciát kell nyújtania
a gondatlanság ellen, és ezért lopásért keresetet indíthat.
34. Ha valaki bérbe adott vagyontárgyat bérel, jogosult lesz lopásért perelni, feltéve, hogy azt
az ő gondatlansága miatt lopták el.
35. Ha egy apai felügyelet alatt álló fiút ellopnak, nyilvánvaló, hogy az apja lopás miatt
keresetet indíthat.
36. Ha egy vagyontárgyat használatra kölcsönadnak, és az, akinek kölcsönadták, meghal, bár
a lopás nem követhető el hagyaték ellen, és ezért annak a személynek az örököse, akinek a
tárgyat kölcsönadták, nem indíthat eljárást, a kölcsönadó mégis indíthat lopás miatt keresetet.
Ugyanez a szabály vonatkozik a zálogba vagy bérbe adott vagyontárgyakra is, mert bár a
lopásért indított keresetet nem szerezheti meg a hagyaték, mégis megszerzik az abban érdekelt
felek.
37. A lopás miatt indított kereset nem csak annak javára indítható, akinek a vagyontárgyat
kölcsönadták, hanem az említett vagyontárgyak miatt is, mivel ő volt felelős azok biztonságos
megőrzéséért. Ha ugyanis kölcsönadok neked egy rabszolgát használatra, akkor indíthatsz
pert a ruházatának ellopása miatt, noha nem én adtam kölcsön a ruhát, amelyet viselt.
Hasonlóképpen, ha teherállatokat adok kölcsön, és az egyiket egy csikó követi, úgy
gondolom, hogy a csikó ellopása miatt lopásért perelhető, noha az nem szerepelt a
kölcsönadásban.
38. Felmerült a kérdés, hogy akkor milyen természetű a lopás miatt indított kereset, amely
annak a személynek jár, akinek a vagyontárgyat használatra kölcsönadták? Úgy gondolom,
hogy a lopásért való kereset mindazok javára megilleti mindazokat, akik mások tulajdonáért
felelősek, függetlenül attól, hogy azt használatra kölcsönadták, bérbe adták vagy zálogba
adták, feltéve, hogy azt ellopták; de a személyes kereset csak annak javára illeti meg azt, aki a
tulajdonos.
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39. Ha az általam küldött levelet elfogják, ki jogosult a lopás miatt pert indítani? És először is
meg kell állapítani, hogy kié a levél, azé, aki küldte, vagy azé, akinek elküldték. Ha annak a
rabszolgájának adtam át, akinek küldték, akkor az utóbbi azonnal megszerezte. Ha annak
megbízottjának adtam, szintén ez a helyzet, mert mivel a birtoklás szabad személy révén
szerezhető meg, a levél azonnal az ő tulajdonába került; és ez különösen akkor igaz, ha
érdekelt volt abban, hogy a levél az övé legyen. Ha azonban olyan levelet küldtem, amelyet
vissza kellett volna kapnom, akkor az az enyém marad, mert nem voltam hajlandó lemondani
róla vagy átruházni a tulajdonjogát. Ki indíthat tehát lopás miatt keresetet? Az teheti meg, aki
abban érdekelt, hogy a levelet ne lopják el, vagyis az a személy, akinek hasznára vált, amit a
levél tartalmazott. Ezért feltehető a kérdés, hogy az is indíthat-e lopás miatt keresetet, akinek
a levelet azért adták át, hogy az eljusson a rendeltetési helyére. Megteheti, ha ő volt felelős a
levél biztonságos megőrzéséért, és ha az ő érdeke volt a levél kézbesítése, akkor jogosult lesz
a lopásért indított perre. Tegyük fel, hogy a levélben az állt, hogy valamit át kell adni neki,
vagy meg kell tenni érte; akkor indíthat lopásért keresetet, ha felelősséget vállalt a
kézbesítésért, vagy jutalmat kapott a levél továbbításáért. Ebben az esetben hasonlít a
kocsmároshoz vagy a hajóskapitányhoz; mert nekik is megadjuk a lopási keresetet, ha
fizetőképesek, mivel ők felelősek a vagyonért.
23. Paulus, Sabinusról, V. könyv.
Az a hitelező, akinek a zálogtárgyát ellopták, nem csupán a követelése erejéig érdekelt,
hanem az ellopott vagyontárgy teljes értékére vonatkozóan lopási pert indíthat, de az adósnak
vissza kell adnia a zálogjogi perben behajtható tartozásán felüli összeget.
23. Az ingatlan tulajdonosa, aki ellopott valamit, aminek egy másik haszonélvezeti joga van, a
haszonélvezővel szemben lopás miatt felelősséggel tartozik.
24. Ha valaki, aki használatra kölcsönadott neked egy tárgyat, ellopja azt; Pomponius azt
mondja, hogy nem lesz felelős a lopásért indított perben, mivel neked nincs érdeked a
dologban, mert a kölcsönadáson alapuló per nem indítható ellened; ha tehát a tárgyat
valamilyen költség miatt tartottad meg, amelyet rá tekintettel vállaltál, akkor jogosult leszel a
lopásért indított perre, még maga a tulajdonos ellen is, ha ellopná, mert ebben az esetben a
tulajdon a zálogjog helyét veszi át.
0. Ugyanő, A Sabinusról, VII. könyv.
Nem jogszabály, hogy egy apa nem indíthat lopásért pert a fia ellen, aki az irányítása alatt áll,
de az ügy természetéből adódóan ez akadályt jelent; mert mi nem indíthatunk pert azok ellen,
akik az irányításod alatt állnak, mint ahogy ők sem indíthatnak pert ellenünk.
23. Ulpianus, Sabinusról, XXXIX. könyv.
A rabszolgáink és gyermekeink valóban lophatnak tőlünk, de lopásért nem lesznek
perelhetőek; ahogyan annak, aki el tudja dönteni a tolvaj ügyét, nincs szüksége arra, hogy pert
indítson ellene. Ezért az ősi törvényhozók nem adtak neki keresetet.
(0) Ezért felmerült a kérdés, hogy ha egy rabszolgát elidegenítettek vagy manumitáltak, akkor
vajon felelősségre vonható-e lopásért. Úgy határoztak, hogy nem felelős, mivel az ilyen
jellegű tolvajjal szemben utólag nem merülhet fel olyan kereseti ok, amely kezdetben nem áll
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fenn. Az azonban egyértelmű, hogy ha a manumitációt követően bármilyen tulajdont kisajátít,
akkor azt lehet mondani, hogy felelős az ilyen keresetért, mivel ekkor valódi lopást követ el.
(1) Ha azonban egy rabszolga, akit megvásároltam, és akit átadtak nekem, az adásvétel
feltételes záradéka alapján visszakerül hozzám, nem úgy kell tekinteni, mintha valaha is
hozzám tartozott volna, hanem az enyém volt, és megszűnt az lenni. Ezért mondja Sabinus,
hogy ha lopást követ el, akkor olyan a helyzete, hogy az, aki visszaadta, nem lesz jogosult
lopásért perelni. De ha nem is indíthat ilyen keresetet, mégis, ha visszaküldik, az ellopott
vagyon értékét meg kell becsülni, és azt be kell vonni a visszaszolgáltatására irányuló
keresetbe.
(2) Ha egy szökött rabszolga meglopja a gazdáját, felmerült a kérdés, hogy ez utóbbi indíthate keresetet az ellen a személy ellen is, aki jóhiszeműen birtokolta őt, mielőtt a rabszolga
visszakerült a gazdája hatalmába. Ez a pont némi nehézséget okoz; mert bár úgy tekinthető,
hogy a rabszolga az alatt az idő alatt, amíg szökevény volt, az én birtokomban volt, mégsem
leszek felelős a lopásért indított perben, mivel nem volt az én irányításom alatt. Julianus
ugyanis azt mondja, hogy amikor úgy tűnt, hogy birtokomban van, ez nem jelentett más
előnyt, mint hogy lehetővé tette számomra, hogy uzsorakölcsönzéssel megszerezzem őt. Ezért
Pomponius a Sabinusról szóló tizenhetedik könyvében azt mondja, hogy a lopásért indított per
annak a tulajdonosnak a javára indul, akinek a rabszolgája menekülőben volt.
0. Paulus, A Sabinusról, IX. könyv.
Amikor azt mondják, hogy a kár követi a személyt, ez annyiban igaz, hogy a kereset joga
követi azt, aki a kárt elköveti, amennyiben az kezdetben bárkivel szemben felmerül. Ezért, ha
a rabszolgád ellop tőlem valamit, és miután a tulajdonosa lettem, eladom őt, a kazárok szerint
nem indíthatok keresetet az adós ellen.
23. Ulpianus, Sabinusról, XL. könyv.
A lopás miatt indított perben elegendő, ha a vagyontárgyat úgy írják le, hogy abból
kiderüljön, miről van szó.
23. Az edények súlyát nem szükséges megemlíteni, ezért elég, ha azt mondjuk, hogy tányér,
tányér vagy tál. Azt azonban meg kell adni, hogy a tárgy milyen anyagból készült, vagyis
hogy ezüstből, aranyból vagy bármi másból.
24. Ha valaki feldolgozatlan ezüst miatt indít pert, mondjon egy ezüstrudat, és adja meg a
súlyát.
25. A tulajdonostól ellopott érmék számát is bele kell számítani, például ennyi vagy több
aurei.
26. Felmerül a kérdés, hogy meg kell-e említeni a ruhadarab színét. Való igaz, hogy ezt meg
kell tenni, mert ahogyan egy tányérlopás esetében az arany tálat említik, úgy egy ruhadarab
esetében a színt is meg kell adni. Világos, hogy ha valaki megesküdne, hogy nem tudja
egyértelműen megnevezni a színt, akkor az eset szükségessége mentse fel.
27. Ha valaki zálogba adja a vagyont, majd ellopja azt, akkor lopásért felelősségre vonható.
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28. A tulajdonos nemcsak akkor tekinthető bűnösnek a zálogba adott dolog ellopásában, ha
azt a hitelezőtől veszi el, aki birtokolja vagy birtokolja, hanem akkor is, ha azt olyan
időpontban veszi el, amikor nem ő birtokolta; például, ha eladja a zálogba adott dolgot; mert
megállapították, hogy ilyen körülmények között lopást követ el. Julianus is ezen a
véleményen van.
23. Paulus, A Sabinusról, IX. könyv.
Ha réz zálogot adnak, és azt aranyként adják, akkor tisztességtelen cselekményt követnek el,
de nem lopást. Ha aranyat adnak zálogba, és aztán a mérlegelés vagy pecsételés ürügyén az
aranyat sárgarézzel helyettesítik, az a személy, aki ezt teszi, lopást követ el, mert
eltulajdonította a zálogba adott vagyont.
(23) Ha jóhiszeműen megvásárolja a tulajdonomat, és én ellopom azt Öntől, vagy ha Önt
megilleti is a haszonélvezeti jog, és én azt elteszem magamnak azzal a szándékkal, hogy
kisajátítom, akkor lopásért felelősséggel tartozom Önnek, annak ellenére, hogy én vagyok a
tulajdonosa. Ezekben az esetekben azonban a haszonélvezeti jog nem akadályozza meg a
haszonélvezeti jogot, mint abban az esetben, ha azt ellopták; ugyanis, ha más lopta volna el,
és a tulajdon ismét az én birtokomba kerülne, a haszonélvezeti jog továbbra is fennáll.
23. Ulpianus, Sabinusról, XL. könyv.
Gyakran felmerül a következő kérdés, nevezetesen: amikor valaki egy halom gabonát vesz el
egy kupacból, vajon az egészet ellopja-e, vagy csak azt a mennyiséget, amelyet magához
vesz. Ofilius úgy véli, hogy az egész kupacot lopja el, mert Trebatius azt mondja, hogy aki
valakinek a füléhez nyúl, azt úgy tekintik, hogy az egészhez nyúlt; ezért ha valaki kinyit egy
hordót, és kivesz belőle egy kis bort, azt úgy értelmezik, hogy nem csupán azt lopta el, amit
kivett, hanem az egészet. Igaz azonban, hogy ilyen körülmények között csak azért a
mennyiségért felel a lopásért indított perben, amelyet elvitt. Ha ugyanis valaki kinyit egy
szekrényt, amelyet nem tud kivenni, félretesz mindent, ami benne van, majd távozik, és
azután, miután visszatért, kiveszi az egyik tárgyat, és elfogják, mielőtt célba érne, akkor
ugyanannak a vagyontárgynak a nyilvánvaló és nem nyilvánvaló lopásában egyaránt bűnös.
Mert aki nappal levágja a növekvő gabonát, és félreteszi azzal a szándékkal, hogy elviszi, az
nyilvánvaló és nem nyilvánvaló tolvajnak is minősül, ami azt illeti, amit levágott.
1024. Ha valaki, aki letett egy húsz szesztert tartalmazó zsákot, egy másik zsákot kap,
amelyben tudvalevőleg harminc van, annak a személynek a tévedése miatt, aki azt adta neki,
aki azt hitte, hogy az ő húsz szesztere van benne, úgy határozzák meg, hogy tíz szeszterrel
való lopásért felel.
1025. Ahol valaki rézből lop, amikor azt hiszi, hogy aranyat lop, vagy fordítva, vagy azt hiszi,
hogy a tárgy értéke kevesebb, amikor több, lopást követ el, amit elvett, Pomponius Sabinusról
szóló nyolcadik könyve szerint. Ulpianus ugyanezen a véleményen van.
1026. Ha azonban valaki ellop két zsákot, az egyikben tíz, a másikban húsz aurei van,
amelyek közül az egyikről azt hitte, hogy az övé, a másikról pedig tudta, hogy másé, azt
mondjuk, hogy csak azt a zsákot lopja el, amelyről azt hitte, hogy másé, mint ahogyan ha két
csészét lopna el, amelyek közül az egyikről azt hitte, hogy az övé, a másikról pedig tudta,
hogy másé, mert csak az egyiket lopja el.
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1027. De ahol azt hiszi, hogy a pohár nyele az övé, és az valójában az övé, ott Pomponius azt
mondja, hogy az egész pohár ellopásában bűnös.
1028. Ha azonban valaki egy megrakott hajóról ellopja a búzaméret hatodrészét, vajon az
egész rakományt lopja-e el, vagy csak a búzaméret hatodrészét? Ez a kérdés inkább egy tele
magtárra vonatkozik, és nagyon súlyos lenne azt állítani, hogy az egésznek a lopását követik
el. És mi lenne a szabály egy borral teli tartály vagy egy vízzel teli ciszterna esetében, vagy
mi a szabály egy borral megrakott hajó esetében, mivel ezekből sok van, amelyekbe bort
töltenek? És mit mondjunk arról, aki a borból ivott; úgy tekintendő-e, hogy az egészet
ellopta? A jobb vélemény az, hogy azt kell mondanunk, hogy nem lopta el az egészet.
1029. Ha feltételezzük, hogy két korsó bort helyeztek el egy raktárban, és az egyiket ellopják,
akkor a lopás arra az egyre vonatkozik, nem pedig az egész raktárra; ugyanígy, ha egy
magtárból több hordozható tárgy közül egyet elvesznek.
1030. Az a személy, aki lopás elkövetésének szándékával lép be egy helyiségbe, nem tolvaj,
bár lehet, hogy e célból lépett be. Mi tehát a szabály? Milyen cselekményt követhet el?
Kártevés vagy erőszak elkövetésével vádolható, ha erőszakkal lépett be.
1031. Hasonlóképpen, ha felnyitott vagy összetört valamit, ami nagy súlyú volt, és amit nem
tudott elvenni, akkor nem lehet ellene lopásért az egész összegért pert indítani, hanem csak
azért, amit elvett, mert nem tudta elvenni az egészet. Ha tehát egy fedelet, amelyet nem tudott
elvenni, eltávolított, hogy hozzáférjen bizonyos tárgyakhoz, és azután azok egy részét
kisajátította, bár a benne lévő tárgyakat külön-külön el tudta venni, de az egész tartalmát
együttesen nem tudta elvenni, akkor csak azt a dolgot kell úgy tekinteni, hogy ellopta, amit
eltávolított, a többit nem. Ha az egész edényt el tudta venni, akkor azt mondjuk, hogy az
egészet ellopta, bár lehet, hogy a fedelet levehette, hogy a benne lévő tárgyak közül néhányat
vagy bizonyos számú tárgyat elvegyen. Ez volt Sabinus véleménye is.
1032. Ha két vagy több személy ellop egy gerendát, amelyet egyikük sem képes egyedül
felemelni, akkor azt kell mondani, hogy mindannyian bűnösök a lopásban, bár egyedül
egyikük sem tudta volna kezelni vagy eltávolítani, és ez a mi gyakorlatunk. Nem lehet
ugyanis azt állítani, hogy mindegyikük arányosan követte el a lopást, hanem azt, hogy
mindannyian az egészet lopták el. Ebből következik, hogy mindannyian felelősek lesznek a
lopásért.
1033. És bár egy személy felelősséggel tartozhat lopás miatt indított perben olyan
vagyontárgyakért, amelyeket nem ő vitt el, mégsem indítható ellene személyes per, mivel az
ilyen eljárás nem alkalmazható az elhurcolt vagyontárgyak visszaszerzésére. Ez volt
Pomponius véleménye is.
30. Paulus, A Sabinusról, IX. könyv.
Ha a tolvaj eltör vagy megsemmisít valamit, amit nem lopás céljából kezelt, akkor emiatt nem
lehet ellene lopás miatt pert indítani.
0. Ha például egy ládát azzal a szándékkal törnek fel, hogy gyöngyöket lopjanak, és azokat
ezzel a becstelen céllal kezelik, úgy tűnik, hogy a tettes csak azokat akarta ellopni; ami
helyes. Ugyanis a többi tárgyat, amelyet a gyöngyök elérése érdekében elmozdítottak, nem
azzal a céllal kezelték, hogy ellopják azokat.
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1. Aki egy ezüsttálat összekapar, az az egészet ellopja, és a tulajdonos érdekeltségének
mértékéig lopásért perelhető.
32. Ulpianus, Sabinusról, XLI. könyv.
A serdülőkor alatti gyermek is elkövethet lopást, ha képes a bűncselekmény elkövetésére,
ahogyan Julianus a Digestum huszonkettedik könyvében megállapítja. Hasonlóképpen, az
elszenvedett sérelem miatt indítható kereset a serdülőkor alatti gyermek ellen, mivel a lopást ő
követte el; ez azonban megenged egy módosítást, mivel nem gondoljuk, hogy az aquiliai
törvény szerinti kereset, amely a serdülőkor alatti, bűnösnek minősülő gyermek ellen
indítható, alkalmazható a csecsemőkre. Amit Labeo mond, az is igaz, vagyis, ha a lopást
serdülőkor alatti gyermek segítségével követték el, nem vonható felelősségre.
0. Paulus, A Sabinusról, IX. könyv.
Julianus azt állítja, hogy személyesen nem lehet ellene behajtási keresetet indítani.
23. Ulpianus, Sabinusról, XLI. könyv.
A legtöbb hatóság által elfogadott szabály, miszerint egy földterület ellopása nem követhető
el, igaz.
23. Felmerül tehát a kérdés, hogy ha valakit kitaszítanak a földterületről, indítható-e
személyes kereset annak visszaszerzése iránt azzal szemben, aki kitaszította őt? Labeo
tagadja, hogy ez lehetséges. Celsus azonban úgy véli, hogy a birtoklás visszaszerzése
érdekében személyes kereset indítható, éppúgy, mint az ingóságok ellopása esetén.
24. Kétségtelen, hogy lopás miatt lehet keresetet indítani, ha a földterületről bármit
eltávolítanak, például fákat, köveket, homokot vagy gyümölcsöket, amelyeket valaki lopási
szándékkal vitt el.
(23) Paulus, A Sabinusról, IX. könyv.
Ha vadméhek rajoznak a földed valamelyik fáján, és valaki eltávolítja akár a méheket, akár a
mézet, nem felel neked lopásért, mert nem a tiéd volt, és megállapították, hogy azok azok
közé a dolgok közé tartoznak, amelyeket a szárazföldön, a tengeren vagy a levegőben lehet
lefoglalni.
23. Az is elfogadott, hogy a bérlő, aki pénzben fizet bérleti díjat, lopás miatt keresetet indíthat
bárki ellen, aki ellopja a lábon álló termését, mivel az a termés az ő tulajdonába került volna,
mihelyt ő azt összegyűjtötte.
27. Ulpianus, Sabinusról, XLI. könyv.
Aki számlakönyveket vagy írásos eszközöket tulajdonít el, az lopásért felel, nemcsak a
számlakönyvek értékéért, hanem a tulajdonosnak azokban lévő kamatért is, ami a számlákban
szereplő összegek becsült összegére vonatkozik, vagyis arra, hogy azok ennyi pénzt tettek-e
ki; ha például tíz aurei számláját tartalmazzák, azt mondjuk, hogy ezt az összeget meg kell
duplázni. Ha azonban a számlákon nem szerepeltek követelések, mert azokat már kifizették,
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akkor nem csak maguknak a számlakönyveknek az értékbecslését kellene figyelembe venni?
Hiszen mi más érdeke lehetett volna a tulajdonosnak azokban? Azt lehet mondani, hogy mivel
az adósok néha azt kívánják, hogy a számlákat adják vissza nekik, mivel azt állítják, hogy
olyan összegeket fizettek ki, amelyek nem járnak, a hitelező érdeke, hogy a számlákat
megtartsa, hogy ne keletkezhessen vita velük kapcsolatban. És általában véve azt kell
mondani, hogy az ilyen esetekben a kamatok értékének kétszeresét kérik.
(23) Ezért, ha valakitől, akinek más bizonyítékok és bankjegyzékek vannak a birtokában,
elloptak egy bankjegyet, felmerülhet a kérdés, hogy a bankjegy összegének kétszeresét kell-e
megbecsülni, vagy nem kell-e ezt megtenni, azzal az indokkal, hogy nincs érdeke a
bankjegyhez. Mert milyen érdeke lehet, ha a tartozás más módon bizonyítható; például ha két
különböző számlán szerepel. Hiszen a hitelező nem tekinthető úgy, hogy bármit is veszített
volna, ha történetesen a tartozásnak van egy másik bizonyítéka, amely őt biztonságossá teszi.
(24) Hasonlóképpen, ha egy nyugtát ellopnak, akkor is ki kell mondani, hogy a tulajdonos
érdekeltségének mértékéig lopás miatt indítható keresetnek lesz alapja. Nekem azonban úgy
tűnik, hogy nincs érdekeltsége, ha más bizonyíték is van arra, hogy a pénzt kifizették.
(25) Ha azonban az elkövető nem távolította el az ilyen jellegű iratokat, hanem részeket törölt
belőlük, akkor nemcsak lopás miatt indítható eljárás, hanem az aquiliai törvény szerinti
eljárásra is, mivel aki a tulajdont megrongálta, azt úgy tekintik, hogy "megrongálta".
23. Paulus, A Sabinusról, IX. könyv.
Ha azonban ellop valamit, akkor csak azért az érdekért felel, amely a tulajdonosnak ahhoz
fűződött, hogy a tárgyat ne lopják el, mivel a tárgy megrongálásával nem járul hozzá a
büntetéshez.
23. Ulpianus, Sabinusról, XLI. könyv.
Ezen túlmenően a vagyontárgyak előállítása iránt is lehet keresetet indítani, valamint a
birtoklásra vonatkozó tilalmat.
39. Ugyanő, A Sabinusról, IX. könyv.
Ha a végrendeletet megcsonkították.
(1) Ugyanő, Sabinusról, XLI. könyv.
Ha azonban valaki egy képet vagy könyvet elrongál, ugyanúgy felel a jogtalan károkozásért,
mintha a tárgyat megsemmisítette volna.
40. Ha valaki ellopja vagy törlést eszközöl a köztársaság vagy valamelyik önkormányzat
aktusainak nyilvántartásában, Labeo azt állítja, hogy lopásért felel. Ugyanezt mondja más
közvagyonra vagy egyesületek tulajdonában lévő vagyontárgyakra vonatkozóan is.
0. Paulus, A Sabinusról, IX. könyv.
Egyes hatóságok úgy vélik, hogy lopás miatt indított perben csak becslést kell készíteni a
számlákról, azon oknál fogva, hogy ha a tartozás összege bizonyítható a lopás miatt indított
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perben illetékes bíró előtt, akkor bizonyítható a pénz behajtására indított perben illetékes bíró
előtt is. Ha azonban a lopás miatt indított perben illetékes bíró előtt nem állapítható meg,
akkor az elszenvedett kár összege nem mutatható ki. Mégis előfordulhat, hogy a lopás
elkövetése után a felperes visszaszerezheti a számlákat, így bizonyítani tudja, hogy mekkora
kár érte volna, ha nem szerzi vissza azokat.
(1) Az aquiliai joggal kapcsolatban a fő kérdés az, hogy hogyan állapítható meg a fél
érdekeltségének értéke? Ha ugyanis az más módon bizonyítható, akkor nem éri kár. Mi a
szabály akkor, ha történetesen pénzt ad kölcsön egy feltétel mellett, és időközben a tanúk,
akikre a bizonyításhoz támaszkodik, meghalnak, mielőtt a feltétel teljesülne? Vagy tegyük fel,
hogy követelek egy pénzösszeget, amelyet kölcsönadtam, és mivel nem tudom bemutatni a
tanúkat, akik a szerződést aláírták, elveszítem az ügyemet; ha lopás miatt pert indítok, akkor
az ő emléküket és jelenlétüket felhasználhatom annak bizonyítására, hogy én adtam kölcsön a
pénzt.
0. Ulpianus, Sabinusról, XLI. könyv.
A gyám, bár jogosult a gyámolt ügyeinek intézésére, nem jogosult a vagyonát kisajátítani. Ha
tehát az utóbbi tulajdonát képező dolgokat lopási szándékkal elviszi, lopást követ el, és a
vagyontárgyat nem lehet haszonélvezettel megszerezni; hanem lopás miatt perelhető, bár a
gyámság alapján is lehet ellene pert indítani. Amit a gyámmal kapcsolatban mondottunk, az a
kiskorúak gondnokára is vonatkozik, csakúgy, mint más gondnokokra.
23. Paulus, A Sabinusról, IX. könyv.
Aki egy tolvajnak segítséget nyújt, nem mindig maga is nyilvánvaló tolvaj; ezért előfordul,
hogy aki segítséget nyújtott, az nem nyilvánvaló lopásért felel, aki pedig tetten ért, az
ugyanezen vagyontárgy nyilvánvaló lopásáért bűnös.
23. Pomponius, Sabinusról, XIX. könyv.
Ha valaki úgy vesz át egy tárgyat szállítás céljából, hogy tudja, hogy az lopott, akkor
megállapítható, hogy ha letartóztatják azzal a birtokában, akkor egyedül ő a nyilvánvaló
tolvaj, de ha nem tudta, hogy az lopott, akkor egyik fél sem nyilvánvaló tolvaj; az utóbbi
azért, mert nem tolvaj, maga a tolvaj pedig azért, mert nem a birtokában lévő áruval
tartóztatták le.
0. Ha az egyik rabszolgád bort ivott és vitt el, egy másikat pedig rajtakaptak a boriváson, az
előbbit nem nyilvánvaló lopásért, az utóbbit pedig nyilvánvaló lopásért vonod felelősségre.
65536. Ulpianus, Sabinusról, XLI. könyv.
Aki rábeszél egy rabszolgát, hogy meneküljön, az nem tolvaj; mert aki rossz tanácsot ad egy
másiknak, az nem követ el lopást, mint ahogyan az sem, aki rábeszéli, hogy vesse le magát
valamilyen magaslatról, vagy hogy erőszakkal tegyen magára kezet; mert az ilyen dolgok nem
engedik meg a lopás elkövetését. Ha azonban rábeszéli őt arra, hogy szökjön meg, hogy
valaki más ellopja, akkor lopásért felel, mert a bűncselekményt az ő segítségével és tanácsával
követték el. Pomponius még tovább megy, és azt mondja, hogy az, aki rábeszéli őt, bár
időközben nem felel a lopásért, mégis felelősségre vonhatóvá válik attól a pillanattól kezdve,
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amikor valaki ellopja a szökött rabszolgát, mivel a lopást úgy tekintik, hogy az ő segítségével
és tanácsára követték el.
65536. Az is eldőlt, hogy aki a fiának, rabszolgájának vagy feleségének segítséget nyújt lopás
elkövetéséhez, az lopásért felel, bár ők maguk ellenük nem indítható lopás miatt eljárás.
65537. Pomponius azt is mondja, hogy ha egy szökött rabszolga magával viszi a tulajdonát,
akkor az, aki erre rábírta, az ellopott tulajdon miatt lopás miatt pert indíthat ellene, mert a
tolvajnak segítséget és tanácsot adott. Ezt állítja Sabinus is.
65538. Ha két rabszolga megfogadja egymás tanácsát, és mindketten egyszerre szöknek el, az
egyik nem a másik tolvaj. De mi van akkor, ha elrejtik egymást? Megtörténhet, hogy
mindketten egymás tolvajai. Azt is mondhatjuk, hogy az egyik a másik tolvaj, mert ha más
személyek lopják el mindkettőjüket, akkor úgy lesznek felelősek, mint akik kölcsönös
segítséget nyújtottak egymásnak; ahogyan Sabinus is kimondta, hogy az általuk elhurcolt
vagyon ellopásáért is felelősek.
65536. Pomponius, Sabinusról, XIX. könyv.
Ha egy házamból megszökött szelíd pávát addig követsz, amíg el nem veszik, akkor lopásért
pert indíthatok ellened, amint valaki lefoglalja.
65536. Paulus.
Ha egy apai felügyelet alatt álló fiút ellopnak, egyértelmű, hogy az apja jogosult lesz a
lopásért indított perre.
(65536) Ugyanő, A Sabinusról, IX. könyv.
Egy anya, akinek a fiát ellopták, nem jogosult lopás miatt pert indítani.
(65536) Bár a lopás miatt indítható kereset szabad személyek számlájára, a személyes
behajtási kereset még mindig soha nem lesz helytálló.
65536. Ulpianus, Sabinusról, XLI. könyv.
Igaz, hogy ha valaki elhurcolt egy parázna, máshoz tartozó rabszolganőt, vagy elrejtette, az
nem minősül lopásnak; mert nem a cselekményt, hanem az elkövetés indítékát kell
figyelembe venni. E cselekmény elkövetésének indítéka kéjvágy volt, és nem lopás. Ezért
még az sem lesz lopásért felelős, aki betörte egy parázna nő ajtaját, hogy közösüljön vele, ha
nem ő vezette be a tolvajokat; még akkor sem, ha miután behatoltak, esetleg elvitték a nő
tulajdonát. De vajon az, aki egy rabszolganőt azért rejtegetett, hogy élvezze őt, a fáviánus
törvény szerint felelősségre vonható-e? Nem hiszem, hogy igen, és mivel egy ilyen esetet
mutattak be nekem, ezt a véleményt adtam: mert az, aki a nőt ellopta, gyalázatosabb tettet
követ el, és fizet a szégyenért, de bizonyosan nem tolvaj.
65536. Paulus, A Sabinusról, IX. könyv.
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Aki a teherállatokat nagyobb távolságra viszi, mint amiben megállapodtak, amikor
kölcsönadták neki, vagy aki más tulajdonát a tulajdonos beleegyezése ellenére használja,
lopást követ el.
65536. Ulpianus, Sabinusról, XLI. könyv.
Ha valakitől ellopnak valamit, miközben az ellenség kezében van, és a postliminium joga
alapján visszatér, azt lehet mondani, hogy jogosult a lopásért való pereskedésre.
65536. Az biztos, hogy az arrogátor akkor is indíthat lopásért keresetet, ha a vagyontárgyat
már ellopták attól a személytől, akit azelőtt arrogált, hogy ez megtörtént volna. Ha a lopást
utólag követték el, akkor sem kétséges, hogy perelhet.
65537. A lopás miatt indított eljárás nem szűnik meg, amíg a tolvaj él, függetlenül attól, hogy
a bűncselekményt elkövető személy a saját ura-e, amikor ellene eljárást indítanak, vagy pedig
más irányítása alatt áll, és a lopás miatt indított eljárás az ellen a személy ellen irányul, akinek
a fennhatósága alá tartozik; ezért mondják, hogy a bűncselekmény követi a személyt.
65538. Ha valaki, miután kárt okozott, az ellenség rabszolgájává válik, lássuk, hogy a
cselekményt kioltják-e. Pomponius azt mondja, hogy megszűnik, és ha a fogoly a
postliminium törvénye vagy bármilyen más jog alapján visszatér, a kereset újraéled; és ez a
mi gyakorlatunk.
65536. Paulus, A Sabinusról, IX. könyv.
Ha egy rabszolga a gazdája beleegyezése nélkül veszi át egy hajó parancsnokságát, a közös
szabályt kell alkalmazni az utóbbival szemben mindazért, ami a hajóban elveszett; így amiért
a rabszolga felelős, az a peculiumából vehető ki, és magának a tulajdonosnak a hanyagságát
ráadásul noxal kell jóvátennie. Ezért, ha a rabszolga manumittálásra kerül, a De peculio
kereset indításának joga egy évig fennmarad a gazdával szemben, de a noxal kereset követi őt.
131072. Néha mind a manumált rabszolga, mind az őt felszabadító személy felelős a lopásért,
ha az utóbbi azért manumálta a rabszolgát, hogy megakadályozza, hogy lopás miatt eljárást
indítsanak ellene. Ha azonban a gazdát perelik, Sabinus azt mondja, hogy a manumált
rabszolga a törvény erejénél fogva szabadul fel, mintha úgy döntöttek volna, hogy ez a
helyzet.
0. Ulpianus, Sabinusról, XLI. könyv.
Ha egy hamis hitelező (vagyis aki hitelezőnek adja ki magát) kap valamit, lopást követ el, és a
kifizetett pénz nem válik a tulajdonává.
23. A hamis ügynök is lopás elkövetésének minősül. Neratius azonban azt mondja, hogy meg
kell vizsgálni, hogy ez a különböző értelmezésekre alkalmas vélemény helyes-e. Ha ugyanis
az adós azzal a szándékkal fizet pénzt egy ügynöknek, hogy azt a hitelezőjének adja át, és az
ügynök eltulajdonítja azt, akkor a fent említett vélemény helyes, mivel a pénz továbbra is az
adósé, ha az ügynök nem annak a nevében vette át, akinek az adós azt ki akarta fizetni, és
azzal, hogy a megbízó beleegyezése nélkül visszatartja, kétségtelenül lopást követ el. Ha
azonban az adós azért fizeti ki a pénzt, hogy az a megbízott tulajdonába kerüljön, Neratius
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szerint ez utóbbi semmiképpen sem követ el lopást, mivel a pénzt megbízója beleegyezésével
kapja meg.
24. Ha valaki olyasmit kap, ami nem jár neki, és egy másik személyt delegál, akinek fizetnie
kellene, a lopás miatt nem indítható per; feltéve, hogy a fizetés a fent említett személy
távollétében történik. Ha azonban az illető jelen van, az eset más, és lopást követ el.
25. Ha valaki nem személyesen magára vonatkozólag tett hamis állítást, hanem állításaiban
csalárdsággal vétkezik, akkor inkább csalárd, mint lopásban bűnös; például ha azt mondja,
hogy gazdag, és amit kapott, azt áruba fekteti; hogy fizetőképes kezességeket ad; vagy hogy
azonnal fizetni fog; mert mindezekben az esetekben inkább megtévesztésben, mint lopásban
vétkes, és ezért lopásért nem felel; de mivel csalást követett el, ha más kereset nem indítható
ellene, akkor csalásért felel.
26. Ha valaki lopási szándékkal elviszi más tulajdonát, amelyet szabadon hagyott, akkor
lopásért felel, függetlenül attól, hogy tudta vagy nem tudta, hogy kié a tulajdon; mert nem
csökkenti a lopás bűnösségét, ha valaki nem tudja, hogy ki a tulajdon tulajdonosa.
27. Ha a tulajdonos elhagyta a tulajdonát, akkor nem lopom el, még akkor sem, ha
szándékomban áll; mert a lopás csak akkor valósul meg, ha van valaki, akitől a tárgyat el lehet
lopni. Abban az esetben azonban, ha nem lopják el senkitől, Sabinus és Cassius véleményét
fogadták el, akik szerint a tulajdon azonnal megszűnik a miénk lenni, amint elhagyjuk.
28. Ha a vagyontárgyat valójában nem hagyták el, de az, aki elveszi, azt hiszi, hogy igen, nem
felel a lopásért.
29. Ha a vagyontárgyat nem hagyták el, és nem is gondolja, hanem úgy veszi el, hogy az
úgyszólván szabadon hever, de nem azért, hogy hasznot húzzon belőle, hanem hogy
visszaadja annak, akinek a tulajdonát képezi, nem vonható felelősségre lopásért.
30. Ezért, ha nem tudta, hogy kié az, és mégis elvitte, hogy visszaadja annak, aki igényt tart
rá, vagy bizonyítani tudja, hogy a tulajdon az övé, nézzük meg, hogy lopásért felelősségre
vonható-e. Nem hiszem, hogy igen, mert a legtöbb személy ezt azzal a szándékkal teszi, hogy
kiírja, hogy megtalálta a tulajdont, és visszaadja annak, aki igényt tart rá. Az ilyen személyek
azt mutatják, hogy nem áll szándékukban lopni.
31. Mi a teendő, ha jutalmat követel az ingatlan megtalálásáért? Ez nem minősül lopásnak,
bár nem túl becsületes dolog, ha bármit is követel.
32. Ha valaki önként eldob valamit, vagy eldobott valamit, de nem azzal a szándékkal, hogy
elhagyottnak tekintse, és te eltávolítod, Celsus a Digestus tizenkettedik könyvében azt
kérdezi, hogy vajon lopásban vagy-e bűnös. És azt mondja, hogy ha azt gondoltad, hogy a
tárgy elhagyott, nem leszel felelős, de ha nem gondoltad így, akkor kétség merülhet fel ebben
a kérdésben; mégis azt állítja, hogy nem leszel felelős, mert azt mondja, hogy a tulajdon nem
attól lett elvéve, aki önként eldobta.
33. Ha valaki a hajóról a fedélzetre dobott vagyontárgyakat elviszi, vajon lopást követ-e el?
Ebben az esetben a kérdés az, hogy a vagyontárgyat elhagyottnak tekintették-e. Ha az, aki
kidobta a fedélzetre, ezt azzal a szándékkal tette, hogy elhagyja, amit általában el kell hinni,
mivel tudta, hogy elveszik, akkor az, aki megtalálja, a sajátjává teszi, és nem bűnös lopásban.
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Ha azonban nem ez volt a szándéka, hanem azért dobta a fedélzetre, hogy megtartsa, ha
megmenekülne, akkor az, aki megtalálja, megfosztható tőle. Ha ez utóbbi ennek tudatában
volt, és lopási szándékkal tartotta meg a tulajdonát, akkor lopásért bűnös; de ha azzal a
szándékkal tartotta meg, hogy a tulajdonos számára megőrizze, akkor nem felel lopásért. Ha
azonban azt hitte, hogy a tulajdont egyszerűen a fedélzetre dobták, akkor sem felel lopásért.
34. Még ha csak fele tulajdonjogot szereznék is egy rabszolgán, aki előzőleg ellopott tőlem
valamit, a jobbik vélemény szerint a kereset joga megszűnik, ha csak fele tulajdonjogot
szereztem az említett rabszolgán; mert már kezdetben sem indíthatott lopásért keresetet az,
akinek a rabszolgában fele tulajdonrésze volt. Nyilvánvaló, hogy ha az említett rabszolga
feletti haszonélvezeti jogom kezd fennállni, akkor azt kell mondani, hogy a lopásért való
kereset joga nem szűnik meg, mert a haszonélvező nem tulajdonos.
0. Pomponius, Sabinusról, XIX. könyv.
Ha egy adós megbízásából egy hamis ügynök pénzt vesz át egy másiktól, az említett adós
adósától, akkor az adósnak lopásért felel, és a pénz az utóbbié lesz.
23. Ha a tulajdonomat a tiédként adom át neked, és te tudod, hogy az az enyém, akkor a
jobbik vélemény szerint lopásban vagy bűnös, ha ezt azzal a szándékkal tetted, hogy hasznot
húzz belőle.
24. Ha egy rabszolga, aki olyan birtokhoz tartozik, amelyet még nem fogadtak el, ellop
valamit az örököstől, és gazdája végakaratából szabadul meg tőle, akkor lopásért perelhető,
mivel az örökös nem volt a gazdája.
23. Ulpianus, Sabinusról, XLI. könyv.
Ha egy partner ellopja a közös tulajdonban lévő vagyont (mert a társulati vagyon ellopása is
elkövethető), minden kétséget kizáróan kijelenthető, hogy a lopás miatt indított kereset
megalapozott.
23. Ugyanő, A Sabinusról, XLII. könyv.
Valamennyi hatóság úgy döntött, hogy a tolvaj ellen akkor is lehet lopás miatt pert indítani, ha
az ellopott vagyontárgyat megsemmisítették. Ezért a rabszolga halála után, akit valaki
ellopott, a lopásért indított kereset joga sértetlenül fennmarad. Az embertelenítés sem szünteti
meg ezt a jogot, mivel az embertelenítés nem különbözik a haláltól, mivel úgy tűnik, hogy a
rabszolga kikerül gazdája hatalmából. Ezért függetlenül attól, hogy a rabszolga milyen módon
kerül ki a gazdája hatalma alól, a lopásért indított kereset továbbra is érvényesíthető a tolvaj
ellen; és ez a mi gyakorlatunk. Ez a kereset nem azért hazudik, mert a rabszolga most
elszakadt a gazdájától, hanem azért, mert a tolvaj javára szakadt el tőle. Ezt a szabályt a
vagyon visszaszerzésére irányuló személyes keresetre vonatkozóan is elfogadták; ugyanis az
akkor is indítható a tolvaj ellen, ha a vagyon valamilyen okból megsemmisült. Ezt akkor is el
kell mondani, ha a vagyontárgy az ellenség kezébe került, mert megállapítást nyert, hogy a
lopás miatt per indítható. Ha azonban, miután elhagyottnak tekintették, a tulajdonosnak vissza
kell szereznie, akkor is indíthat lopásért keresetet.
(1) Ha egy haszonélvezettel terhelt rabszolgát ellopnak, mind a haszonélvező, mind a
tulajdonos jogosult a lopásért indított perre. A kereset tehát megoszlik a tulajdonos és a
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haszonélvező között, és a haszonélvező a haszonélvezetből származó haszonra, illetve annak
az érdeknek az összegére, amely ahhoz fűződött, hogy ne kövessenek el lopást, azaz kétszeres
kártérítésre, a tulajdonos pedig arra az érdekre, amely ahhoz fűződött, hogy ne fosszák meg a
tulajdonától.
(2) Amikor azt mondjuk, hogy kétszeres kártérítés, akkor ezt úgy kell értenünk, hogy
négyszeres kártérítésre irányuló keresetnek van helye, ha a lopás nyilvánvaló.
(3) Ez a kereset olyan személy javára nyújtható be, aki csak az említett rabszolga használatára
jogosult.
(4) Ha valaki azt feltételezi, hogy ezt a rabszolgát is zálogba adták, akkor az eredmény az
lesz, hogy az, aki zálogba kapta, szintén jogosult lesz a lopásért indított perre. Sőt, ha a
rabszolga többet ér, mint a zálogjog alapján járó összeg, még az adós is indíthat lopásért
keresetet.
(5) Az e személyek javára szóló keresetek jellegükben annyira különbözőek, hogy ha
valamelyikük felmentette a tolvajt a kárfelelősség alól, akkor azt kell mondani, hogy a tolvaj
csak saját maga számára veszítette el a keresetindítási jogot, de a többiek tekintetében az
továbbra is fennáll. Ha ugyanis feltételezzük, hogy egy közös tulajdonban lévő rabszolgát
elloptak, és az egyik gazdája felmenti a tolvajt a kártérítési felelősség alól, akkor a másik, aki
ezt nem tette meg, jogosult lesz a lopásért való keresetre.
(6) A tulajdonos a haszonélvező ellen is indíthat lopás miatt keresetet, ha a haszonélvező
bármit tett a tulajdon elrejtése vagy eltulajdonítása érdekében.
(7) Nagyon helyesen állapították meg, hogy aki azt hiszi, hogy a tulajdonos beleegyezésével
jutott birtokba egy tulajdont, az nem tolvaj. Hiszen hogyan lehet bűnös csalásban az, aki azt
hiszi, hogy a tulajdonos beleegyezését adja, akár hamis, akár igaz a véleménye? Ezért egyedül
az a tolvaj, aki a tulajdonos akarata ellenére elvesz valamit, és tudja, hogy ezt teszi.
(8) Másrészt, ha úgy gondolom, hogy a tulajdonos akarata ellenére teszek valamit, és a
tulajdonosnak valóban akaratának kell lennie, akkor felmerül a kérdés, hogy lesz-e alapja a
lopásért való keresetnek. Pomponius azt mondja, hogy lopást követek el. Igaz azonban, hogy
ha én akarom, hogy ő a tulajdonomat használja, bár lehet, hogy ő nem tud róla, akkor nem
lesz bűnös lopásért.
(9) Ha az ellopott vagyontárgyat vissza kell adni a tulajdonosnak, és másodszor is elveszik,
akkor újabb lopás miatt indítanak eljárást.
2. Paulus, A Sabinusról, IX. könyv.
Ha az ellopott vagyon tulajdonjoga bármilyen módon megváltozik, a lopásért indított per a
tényleges tulajdonos javára indul; mint például az örökös és a praetoriánus birtokos, valamint
az örökbefogadó és az örökhagyó javára.
3. Ulpianus, Sabinusról, XLII. könyv.
Egy bizonyos ember elvesztett egy ezüstvázát, és lopás miatt pert indított, és amikor vita
támadt a váza súlyát illetően, és a felperes azt állította, hogy az nagyobb, mint amekkora
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valójában volt, a tolvaj bemutatta a vázát. Az, akinek a tulajdonában volt, elvette a tolvajtól,
aki ennek ellenére ítéletet hozott ellene a kétszeres kártérítésre, ami rendkívül helyes döntés
volt. A büntetőeljárásban ugyanis nem pusztán maga az ellopott vagyontárgy szerepel, akár a
nyilvánvaló lopás, akár a nem nyilvánvaló lopás miatt indított keresetről van szó.
4. Aki ismer egy tolvajt, az maga sem tolvaj, akár rámutat rá, akár nem, hiszen nagy
különbség van a tolvaj elrejtése és a tolvaj nem rámutatása között. Aki ismeri őt, az nem
felelős a lopásért, aki viszont eltitkolja, az felelős a lopásért.
5. Aki a rabszolgát a gazdája beleegyezésével veszi el, az nem tolvaj és nem emberrabló, ami
teljesen nyilvánvaló. Mert ki az, aki a tulajdon tulajdonos akaratával összhangban cselekszik,
nevezhető tolvajnak?
6. Ha a gazda megtiltotta, és elviszi a rabszolgát, de nem azzal a szándékkal, hogy elrejtse,
akkor nem tolvaj; ha viszont elrejti, akkor tolvajnak minősül. Ezért aki elviszi a rabszolgát, de
nem rejti el, az nem tolvaj, még akkor sem, ha ezt a gazda akarata ellenére teszi. Értjük
azonban, hogy a gazda megtiltja, hogy ezt megtegye, még akkor is, ha nem tud róla, vagyis ha
nem járul hozzá.
7. Ha én egy ruhát adok neked, hogy tisztítsd ki ellenszolgáltatás fejében, te pedig tudtom és
beleegyezésem nélkül kölcsönadod Titiusnak, és Titius ellopja, akkor a lopásért való kereset
is a te javadra fog szólni, mert te felelsz a vagyon megőrzéséért; én pedig jogosult leszek a
keresetre ellened, mert nem lett volna szabad kölcsönadnod, és ezzel lopást követtél el. Ez egy
olyan eset, amikor a tolvaj lopás miatt keresetet indíthat.
8. Ha egy terhes rabszolganőt ellopnak vagy megfogan, amíg a tolvaj kezében van, a
gyermeke lopott tulajdon lesz; akár akkor születik, amikor a rabló irányítása alatt áll, akár
akkor, amikor jóhiszemű birtokos kezében van. Ez utóbbi esetben azonban a lopás miatt
indított kereset nem lesz megalapozott. Ha azonban a nő akkor fogan, amikor jóhiszemű
birtokos kezében van, és közben gyermeke születik, az eredmény az lesz, hogy a gyermek
nem lesz lopott tulajdon, hanem akár haszonélvezettel is megszerezhető. Ugyanezt a szabályt
kell betartani a szarvasmarhákkal és azok utódaival kapcsolatban is, mint a rabszolganő
gyermeke esetében.
9. A lopott kancákból született csikók azonnal a jóhiszemű vevőhöz tartoznak, és ez ésszerű,
mert a haszonba beleszámítanak, de a rabszolganő gyermeke nem tartozik bele.
10. Egy tolvaj eladta a lopott holmit, és annak tulajdonosa kicsikarta a tolvajból az érte fizetett
pénzt. Helyesen állapították meg, hogy a pénzzel lopást követett el, és még az erőszakkal
elvett tulajdonért is felelősségre vonható lesz; mert senkinek sincs kétsége afelől, hogy amit
lopott tulajdonért cserébe szereztek, az maga nem lopott. Ezért a lopott tulajdon
ellenértékeként szerzett pénz nem lopott.
11. Gaius, A tartományi ediktumról, X. könyv.
Néha előfordul, hogy az, akinek érdeke fűződik a vagyon megőrzéséhez, nem jogosult a lopás
miatt indított perre. Például a hitelező nem indíthat pert az adósához tartozó vagyontárgyak
ellopása miatt, noha az utóbbi egyébként nem tudná kifizetni, amit kölcsönkért. Mi azonban
olyan vagyontárgyakról beszélünk, amelyeket nem adtak zálogba. Hasonlóképpen, a feleség
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nem indíthat lopás miatt pert a dotal vagyonra hivatkozva, amely az ő kockázatára van; a férje
azonban igen.
12. Ulpianus, Az ediktumról, XXXVII. könyv.
A lopásért indított perben nem a kártérítés négyszeresét vagy kétszeresét, hanem magának a
vagyontárgynak a tényleges árát kell megnövelni. Ha azonban a vagyon az ítélet
meghozatalának időpontjában már nem létezik, ezt mégis meg kell tenni. Ugyanez a szabály
vonatkozik arra az esetre is, ha a vagyon jelenleg romlott, mert az értékbecslés a lopás
elkövetésének időpontjára vonatkozik. Ha a vagyontárgy értékesebbé vált, akkor az érték
kétszeresét kell becsülni arra az időpontra, amikor a vagyontárgy a legtöbbet érte; mert
igazabb azt mondani, hogy a lopást akkor követték el.
13. Celsus azt állítja, hogy a lopást nem csak akkor követik el segítséggel és tanáccsal, ha ez
azért történik, hogy a felek együtt lopjanak, hanem akkor is, ha ez a szándék nem állt fenn, és
ha a lopást ellenséges indítékból követték el.
14. Pedius nagyon helyesen mondja, hogy mivel senki sem követ el lopást csalás nélkül, az
elkövetéshez való segítségnyújtás és tanácsadás sem történhet csalás nélkül.
15. Tanácsadónak minősül az, aki a lopás elkövetésére rábeszél, rávesz és információt ad.
Segítséget nyújt, aki a vagyon titkos eltulajdonításához a szolgálatait és a segítségét nyújtja.
16. Aki vörös ruhát mutat a marháknak, és megfutamítja őket, hogy a tolvajok kezébe
kerüljenek, és ezt csalárd szándékkal teszi, az lopásért felelősségre vonható. Még ha nem is
lopás elkövetése céljából teszi ezt, az ilyen veszélyes tréfa nem maradhat büntetlenül. Ezért
Labeo azt mondja, hogy tényállási pert kell indítani ellene.
17. Gaius, A tartományi ediktumról, XIII. könyv.
Ha ugyanis a szarvasmarha lezuhan valamilyen magaslatról, a vétkes károkozásért
méltányossági keresetnek adnak helyt, mint az aquiliai törvény szerint.
18. Ulpianus, Az ediktumról, XXXVII. könyv.
Ha valaki segítséget vagy tanácsot ad egy olyan feleségnek, aki ellopja a férje tulajdonát, az
lopásért felel.
19. Még akkor is, ha a férfi lopást követ el vele együtt, a férfi a lopás miatt indított perben
felel, míg a nő nem.
20. Ha ő maga nyújt segítséget a tolvajnak, akkor nem a lopásért, hanem a tulajdon csalárd
eltulajdonításáért felel.
21. Kétségtelen, hogy a rabszolgája által elkövetett lopásért felelősségre vonható.
22. Ugyanezt kell mondani az apai felügyelet alatt álló, a hadseregben szolgáló fiúról is; mert
ő nem felel az apja ellen elkövetett lopásért; de felelős lesz kasztrált rabszolgája tettéért, ha az
apjától lop.
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23. Ha a fiam, aki castrense peculiummal rendelkezik, ellop tőled valamit, nézzük meg, hogy
indíthatok-e ellene méltányossági pert, mivel van vagyona, amivel az ítéletet ki lehet
elégíteni. Fenntartható, hogy a pert be lehet indítani.
24. Felelősséggel tartozik-e azonban az apa a fiával szemben, ha az kivett valamit a castrense
peculiumából - ez egy olyan kérdés, amelyet meg kell vizsgálnunk. Úgy gondolom, hogy
felelősséggel tartozik majd, mert nemcsak ellop valamit a fiától, hanem lopásért perelhető is.
25. Mela azt mondja, hogy az a hitelező, aki nem adja vissza a zálogot, miután a pénzét
kifizették neki, lopásért felel, ha a zálogot elrejtés céljából tartja meg, amit én igaznak tartok.
26. Ha egy mezőn kénbányák vannak, és bárki kiveszi onnan a ként, a tulajdonos jogosult lesz
lopásért perelni, és ezt követően a bérlő a bérleti szerződése alapján eljárva kikényszerítheti,
hogy a korábbi keresetet rá ruházzák át.
27. Ha a rabszolgája vagy a fia ruhát kap tisztálkodás céljából, és azt ellopják; felmerül a
kérdés, hogy jogosult lesz-e lopásért perelni. Ha a rabszolga peculiumát ellopták, akkor lopás
miatt keresetet indíthatsz, de ha nem lopták el, akkor azt kell mondanunk, hogy ilyen jellegű
keresetnek nem lesz helye.
28. Ha azonban valaki lopott dolgot vásárol, anélkül, hogy tudná, hogy ez a helyzet, és
tisztességtelenül elveszi azt, akkor jogosult lesz lopás miatt keresetet indítani.
29. Labeo azt állítja, hogy ha valaki utasít egy lisztkereskedőt, hogy bárkit lásson el liszttel,
aki a nevében kéri, és egy járókelő, aki ezt hallotta, a nevében kéri a lisztet, és megkapja,
akkor a lisztkereskedő javára indulhat lopásért per a követelő személy ellen, és nem az én
javamra, mivel a lisztkereskedő saját magának, és nem nekem üzletelt.
30. Ha valaki a szökött rabszolgámat sajátjaként veszi át egy duumvirtől vagy más olyan
elöljárótól, akinek hatalma van arra, hogy személyeket a börtönből vagy a fogságból szabadon
bocsásson, vajon lopásért perelhető-e? Megállapítást nyert, hogy ha kezességeket adott, akkor
a tulajdonosnak pert kell indítania ellenük, és a perlési jogukat nekem kell engedményezniük.
Ha azonban nem vállalt kezességeket, hanem a rabszolgát átadta a felperesnek, mint aki
átvette azt, ami az övé volt, a tulajdonosnak joga lesz lopásért indított perre az emberrabló
ellen.
31. Ha valaki arany- vagy ezüstpénzt vagy más vagyontárgyat üt ki más kezéből, lopásért
felel, ha ezt azzal a szándékkal tette, hogy egy harmadik személy elvegye, és ő vigye el.
32. Ha valaki ellop egy ezüstrudat, amely az enyém, és csészéket készít belőle, akkor vagy a
rúd ellopása miatt indíthatok pert, vagy személyesen a tulajdon visszaszerzése érdekében.
Ugyanez a szabály vonatkozik a szőlőre, annak erjesztetlen levére és magjára is; ugyanis a
szőlő, annak erjesztetlen leve és magja lopásáért éppúgy lehet pert indítani, mint személyi
pert.
33. Az a rabszolga, aki azt állítja, hogy szabad, hogy pénzt adjanak neki kölcsön, nem követ
el lopást, mert csak azt állítja, hogy fizetőképes adós. Ugyanez a szabály vonatkozik arra is,
aki úgy tesz, mintha ő lenne a családfő, hogy annál könnyebben adjanak neki pénzt kölcsön,
holott valójában egy apai felügyelet alatt álló fiú.
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34. Julianus a Digestum huszonkettedik könyvében azt mondja, hogy ha valaki pénzt kap
tőlem, hogy kifizesse a hitelezőmet, és mivel ő maga ugyanannak a hitelezőnek tartozik
ugyanezzel az összeggel, azt a saját nevében fizeti ki, lopást követ el.
35. Ha Titius eladja a más tulajdonát képező vagyontárgyat, és annak árát a vevőtől kapja
meg, nem tekinthető úgy, hogy ezt a pénzt ellopta.
36. Ha két közkereseti partner közül az egyik zálogba kapja az ingatlant, és azt ellopják, a
Mela szerint csak ő, aki a zálogot kapta, lesz jogosult a lopásért indított perre, és a
partnerének nem lesz joga hozzá.
37. Senki sem követhet el lopást szavakkal vagy írással, mivel elfogadott elv, hogy lopást nem
lehet elkövetni anélkül, hogy a kérdéses tárgyat kézbe vennénk. Ezért a segítségnyújtás vagy
tanácsadás csak akkor válik bűncselekménnyé, ha a vagyontárgyat utólag kezelik.
38. Ha valaki felizgatja a szamaramat, hogy rávegye, hogy saját kancáit fedezze be,
csikótenyésztés céljából, nem vonható felelősségre lopásért, hacsak nem állt szándékában
lopás is. Ezt a véleményt Herennius Modestinus barátomnak adtam, aki Dalmáciából
konzultált velem, olyan ménekre való hivatkozással, amelyekre e célból kancákat terelt egy
ember, akit azután lopásért felelősségre vontak; ha a lopás szándéka is megvolt, ha viszont
nem, akkor ténybeli keresetet lehet indítani.
39. Mivel én hajlandó voltam pénzt kölcsönadni Titiusnak, aki becsületes és fizetőképes
ember volt, te egy másik Titius helyébe léptél, aki szegény volt, és azt állítottad nekem, hogy
ő a gazdag Titius, és miután megkaptad a pénzt, elosztottad vele. Felelős vagy a lopásért,
mivel azt a te közreműködéseddel és tanácsoddal követték el, és Titius is felelős lesz a
lopásért.
40. Ha vásárláskor valaki a törvényesnél nehezebb súlyokat ad kölcsön, Mela szerint az
eladóval szemben lopásért felel, és te is, ha tisztában voltál a tényekkel; mert nem az eladó
beleegyezésével kaptad meg az árut, mivel a súlyt illetően megtévesztették.
41. Ha valaki ráveszi a rabszolgámat, hogy törölje le a nevét egy okiratról, például egy
adásvételi szerződésről, akkor Mela szerint - és szerintem is - lopás miatt lehet keresetet
indítani.
42. Ha a rabszolgámat rábeszélték, hogy másolja le a nyilvántartásaimat, úgy gondolom, hogy
a rabszolga megrontása miatt perelhető az, aki rábeszélte; ha pedig ő maga másolja le, akkor
csalás miatt kell keresetet indítani.
43. Ha egy gyöngysort elloptak, meg kell adni a gyöngyök számát. Ha borlopás miatt
indítanak pert, meg kell adni az elvitt korsók számát. Ha vázákat tulajdonítottak el, meg kell
adni a számukat.
44. Ha rabszolgám, aki peculiumának szabad kezelésében van, megállapodást köt (de nem
adományozás céljából) valakivel, aki ellopta peculiumát, úgy tekintik, hogy törvényes
ügyletet kötött; mert bár a lopásért való kereset megszerezhető az ura számára, mégis a
rabszolga peculiumának részét képezi. Ha a rabszolga a lopás értékének kétszeresét kitevő
teljes büntetést megfizeti, nem kétséges, hogy a tolvaj szabadul. Ebből az következik, hogy ha
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a rabszolga a tolvajtól olyasmit kapott, ami számára elégtételnek tűnik az ellopott vagyonért,
az ügyletet is törvényesnek tekintik.
45. Ha valaki megesküszik, hogy nem követett el lopást, és azután a lopott vagyontárgyat
kezébe veszi, a lopásért való kereset joga megszűnik, de a vagyontárgy üldözése továbbra is
megmarad a tulajdonos számára.
46. Ha az ellopott rabszolga örökösnek van kijelölve, a felperes a hagyaték értékét is
megkaphatja a lopás miatt indított perben, feltéve, hogy a rabszolga meghalt, mielőtt gazdája
utasítására a hagyatékba lépett volna. Ugyanez az eredmény érhető el a halott rabszolga
visszaszerzésére irányuló személyes kereset benyújtásával.
47. Ha egy feltételesen szabaddá váló rabszolgát ellopnak, vagy bármilyen feltételesen
hagyatékba adott vagyontárgyat kisajátítanak, és a feltételnek utólag teljesülnie kell, mielőtt a
hagyatékba lépnének, a lopás miatt nem lehet keresetet indítani, mert az örökös érdeke
megszűnt. Amíg azonban a feltétel teljesítése folyamatban van, a rabszolga értékét úgy kell
megbecsülni, mint azt az árat, amelyért el lehetne adni.
48. Ugyanő, Az ediktumról, XXXVIII. könyv.
Ha valaki erőszakkal ellop valamit egy olyan házból, ahol éppen nem tartózkodott senki,
akkor az ellopott vagyontárgy értékének négyszeresére, valamint nem nyilvánvaló lopásért
perelhető, ha nem tartóztatják le a vagyontárgy elvitele közben.
49. Paulus, Az ediktumról, XXXIX. könyv.
Aki sérülés okozása céljából tör be egy ajtót (bár ennek következtében másoktól elvehetik a
vagyont), nem lesz bűnös lopásért, mert a bűnelkövető akarata és szándéka különbséget tesz a
bűncselekmény esetében.
50. Ha egy használati tárgyat kölcsönadó rabszolgája ellopja azt, és az, akitől azt elvették,
fizetőképes, Sabinus szerint a rabszolga által elkövetett lopás miatt a rabszolga ellen
ugyanúgy lehet kölcsönkeresetet indítani, mint a gazda ellen. Ha azonban a gazda rendelkezik
a pénzzel, amelyet ő szedett be, a lopásért való kereset joga megszűnik. Ugyanez a szabály
vonatkozik arra az esetre is, ha a kölcsön iránti keresetet elutasítják.
51. Ha a rabszolgája ellopja az önnek használatra kölcsönadott vagyontárgyat, akkor nem ön
ellen, hanem csak a kölcsönzés miatt indítható lopási per, mivel a vagyontárgy az ön
kockázatára szolgált.
52. Aki önként vállalkozik mások ügyeinek intézésére, az nem jogosult a lopásért indított
perre, bár a tulajdon az ő hibájából veszhetett el; de az önkéntes ügynöki tevékenységen
alapuló perben ítéletet lehet ellene hozni, ha a tulajdonos átruházza rá a keresetindítás jogát.
Ugyanez a szabály vonatkozik arra is, aki az ügyeket a gondnok helyett intézi, valamint a
gondnokra, akit a szorgalom betartására köteleznek; mint például, ha több végrendeleti
gondnokot neveztek ki, és közülük csak az egyik, miután biztosítékot adott, vállalja a
vagyonkezelést.
53. Ha a tulajdonomat más adománya révén birtoklod, és én ellopom, Julianus azt mondja,
hogy csak akkor indíthatsz ellenem lopás miatt pert, ha érdekedben állt a birtoklás megtartása;
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például ha egy noxalban adott rabszolgát védtél, vagy ha gondoskodtál róla, amikor beteg
volt, akkor jogos okod lesz megtartani őt a követelővel szemben.
54. Gaius, A tartományi ediktumról, XIII. könyv.
Ha a hitelező zálogjogot vesz igénybe, lopásért felel.
55. Az a vélemény alakult ki, hogy aki saját használatra kapott valamit, és azt másnak
kölcsönadja, az lopást követ el. Ezért kellően nyilvánvaló, hogy lopást követ el az is, ha valaki
más tulajdonát a saját hasznára használja, és nincs jelentősége annak, hogy azt mondják, nem
e céllal cselekszik. Ugyanis egyfajta vagyoni haszon az, ha valaki másnak a vagyonát
elajándékozzuk; és más az, ha az ebből származó haszon miatt kötelezettséget szerzünk
magunknak. Ezért lopás vétségét követi el az, aki titokban elvisz egy tárgyat azzal a céllal,
hogy másnak adja.
56. A Tizenkét Tábla Törvénye nem engedi meg, hogy a nappal lopáson kapott tolvajt
megöljék, hacsak nem védekezik fegyverrel. A "fegyver" kifejezés alatt kardot, bunkót, követ
és végül mindent értünk, ami sérülés okozására használható.
57. Mivel a lopás miatt indított kereset a büntetés követésére vonatkozik, míg a személyes
kereset és a vagyon visszaszerzésére irányuló kereset az utóbbi célt szolgálja, nyilvánvaló,
hogy ha a vagyontárgyat visszaszerzik, a lopás miatt indított kereset joga sértetlen marad, de a
másik két kereset joga megszűnik; másrészt, miután a kétszeres vagy négyszeres kártérítésre
vonatkozó büntetést megfizették, a vagyon visszaszerzésére irányuló kereset joga és a
személyes kereset joga sértetlen marad.
58. Aki tudatosan kölcsönöz szerszámot ajtó vagy szekrény feltöréséhez, vagy tudatosan
kölcsönöz létrát mászás céljából, még ha kezdetben nem is adott tanácsot a lopás
elkövetéséhez, akkor is felelősségre vonható lopás miatt.
59. Ha a vagyonkezelő vagy a gondnok, aki a vagyonkezelt ügyeit intézi, kiegyezik a
tolvajjal, a lopásért való kereset joga megszűnik.
60. Ulpianus, Disputációk, III. könyv.
Amikor a hitelező elviszi a neki zálogba adott vagyontárgyat, nem úgy tekintik, hogy azt
lopás céljából kezeli, hanem úgy, hogy saját zálogát veszi át.
61. Julianus, Digest, XXII. könyv.
Bizonyos körülmények között a tolvaj, amíg a büntetési kötelezettsége fennáll, ismét felelőssé
válik, és többször is perelhető ugyanazon vagyontárgy ellopása miatt. Az első eset, amely
bekövetkezik, az, amikor a birtoklás joga megváltozik; például amikor a tulajdon újra a
tulajdonos kezébe kerül, és ugyanaz a személy vagy ugyanattól a tulajdonostól lopja el, vagy
attól, akinek kölcsönadta, vagy eladta. Ha azonban a tulajdonos megváltozik, akkor
másodszor is büntethető.
62. Aki egy tolvajt az Éjjeli Őrség prefektusa vagy egy tartomány kormányzója elé állít, az
úgy tekintendő, mint aki olyan utat választott, amelyen keresztül visszaszerezheti a tulajdonát.
Ha az ügy ott ér véget, és a tolvaj elítélésével az ellopott pénz is visszakerül, úgy tűnik, hogy
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a lopás kérdése egyszerű kártérítésre redukálódik; különösen akkor, ha a tolvajt nemcsak arra
utasították, hogy adja vissza az ellopott vagyont, hanem a bíró ezen felül még valami másra is
kötelezte. Ha azonban csak arra kötelezték, hogy az ellopott vagyontárgyak
visszaszolgáltatásán kívül mást ne tegyen, és a bíró nem hozott ellene másra vonatkozó
határozatot, azon oknál fogva, hogy a tolvaj nagyobb büntetés veszélyét vállalta, úgy kell
érteni, hogy a lopás kérdése elintéződött.
63. Ha egy peculium részét képező vagyontárgy, miután ellopták, ismét a rabszolga birtokába
kerül, a lopáshoz kapcsolódó hiányosság megszűnik, és a vagyontárgy ebben az esetben a
peculiumhoz tartozik, és a rabszolga birtokába kerül.
64. Ha azonban egy rabszolga titokban elviszi a peculiumához tartozó vagyontárgyakat, azzal
a szándékkal, hogy ellopja azokat, amíg megtartja azokat, addig az állapota nem változik,
mert az ura nem veszít el semmit. Ha azonban másnak adja át, lopást követ el.
65. A gyámságot kezelő személynek joga van kiegyezni a tolvajjal, és ha a lopott vagyon
továbbra is az ő kezében marad, akkor az megszűnik, mert a gyám a tulajdonos helyét foglalja
el. Ugyanezt kell mondani egy elmebeteg személy gondnokáról is; mivel ő olyan mértékben
foglalja el a tulajdonos helyét, hogy még az elmebeteg személy tulajdonát képező
vagyontárgyak átadásával is úgy tekintik, hogy elidegeníti azokat. Az elmebeteg személy
gondnoka és gondnoka azonban saját nevükben pert indíthat az ellopott vagyon visszaszerzése
érdekében.
66. Ha két rabszolgád ruhát és ezüsttányért lop, és az egyik rabszolga miatt pert indítanak
ellened az ellopott ruhák visszaszerzése érdekében, majd a másik rabszolga miatt pert
indítanak ellened az ezüsttányér visszaszerzése érdekében, akkor nem szabad kivételt tenni
ellened, mert már indítottak pert az ellopott ruhák visszaszerzése érdekében.
67. Alfenus, Epitoméi Paulus Digestájának, IV. könyv.
Ha valaki ásást végez a kréta kivétele céljából, és azt eltávolítja, az tolvaj, nem azért, mert
kiásta a krétát, hanem azért, mert elvitte.
68. Julianus, Az Urseius Feroxról, IV. könyv.
Ha az apai irányítás alatt álló fiútól lopnak el vagyontárgyakat, akkor a fiú megfelelően
indíthat keresetet ezen okból, miután ő lett a háztartás vezetője. Ha a neki bérbe adott
vagyontárgyat ellopták, a fiú szintén indíthat emiatt keresetet, miután önállóvá vált.
69. Ugyanő, A Miniciusról, III. könyv.
Ha valaki, aki használatra kölcsönadott egy tárgyat, ellopja azt, nem indítható ellene lopás
miatt kereset, mert csak azt vette el, ami az övé volt, és az ügylet másik fele mentesül a
kölcsönből eredő felelősség alól. Ez azonban csak olyan esetekre vonatkozik, amikor annak,
akinek a tárgyat kölcsönadták, nem volt oka megtartani azt. Ha ugyanis a kölcsönadott dolog
miatt bármilyen szükséges kiadása keletkezett, akkor inkább az ő érdeke, hogy megtartsa azt,
mint hogy a kölcsönzés alapján pert indítson, és ezért jogosult lesz a lopás miatt indított perre.
70. Africanus, Kérdések, VII. könyv.
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A szökött rabszolganő bizonyos mértékig úgy értelmezhető, hogy saját magát lopja el, és
azzal, hogy gyermekét is magával viszi, lopást követ el.
71. Ugyanaz, Kérdések, VIII. könyv.
Ha egy közös tulajdonban lévő rabszolga ellop valamit az egyik gazdájától, akkor
megállapítást nyer, hogy osztozkodási pert kell indítani; és a bíró belátása szerint elrendelheti,
hogy a másik gazda térítse meg a kárt, vagy adja át a rabszolgából való részesedését. Ebből
úgy tűnik, hogy még akkor is, ha elidegenítette a részét, a vevő ellen is indítható kereset,
mivel bizonyos tekintetben a személyt követi a nóvumos kereset. Ezt a szabályt azonban nem
szabad olyan messzire tolni, hogy azt állítsuk, hogy a rabszolga még akkor is indíthatna pert
ellene, ha szabaddá válna; mint ahogy akkor sem lehetne pert indítani, ha teljes egészében a
másik gazdához tartozna. Ebből tehát nyilvánvaló, hogy ha a rabszolga meghal, a felperes
ezen az alapon semmit sem követelhet, kivéve, ha a másik társtulajdonos az ellopott
vagyonból valamilyen hasznot húzott.
72. Azt mondja, hogy ennek egy másik következménye az, hogy ha egy rabszolga, akit
zálogba adtál nekem, ellop tőlem valamit, akkor a zálogjog ellenes kereset benyújtásával
kényszeríthetlek arra, hogy a kárt megtérítsd, vagy a rabszolgát jóvátételképpen add át nekem.
73. Ugyanezt kell mondani egy olyan rabszolga esetében is, akiről megállapodtak, hogy
bizonyos körülmények között visszaadható, így még a vevő is köteles lesz visszaadni minden
járulékot és hasznot; másrészt az eladó köteles lesz vagy megtéríteni a kárt, vagy az
elszenvedett kár megtérítése címén átadni a rabszolgát, hacsak nem lehet nagyobb összegre
irányuló keresetet indítani.
74. Ha valaki tudatosan zálogba ad egy tolvajt olyasvalakinek, aki erről a tényről nem tud,
kötelezhető minden kár megtérítésére; ez ugyanis megfelel a jóhiszeműségnek.
75. Az adásvételi perben azonban mindenképpen figyelembe kell venni, hogy az eladó milyen
rabszolgának állította be őt.
76. A megbízási keresetre vonatkozóan azonban azt mondja, hogy kétségbe vonja, hogy nem
kellene-e azt is kimondani, hogy minden kártérítést meg kell téríteni. És valóban, ezt az elvet
még inkább be kell tartani, mint az előző esetekben; így ha az, aki megbízást adott egy
bizonyos rabszolga megvásárlására, nem tudta, hogy az rabló, mégis köteles lesz minden
elszenvedett kárt megtéríteni; mert tökéletesen jogos lesz a megbízottnak az az állítása, hogy
nem szenvedett volna kárt, ha nem kapja meg a megbízást. Ez még nyilvánvalóbb a letét
esetében, mert bár egyébként méltányosnak tűnne, hogy senkit sem érhet több kár, mint
amennyit maga a rabszolga ér, sokkal méltányosabb, hogy az a kötelesség, amelyet az egyik
személy a másik javára, és nem annak javára teljesít, aki azt vállalta, ne okozzon kárt az
utóbbinak. És ahogyan az előbb említett adásvételi, bérleti és zálogszerződéseknél kimondták,
hogy azt kell büntetni, aki tudatosan hallgatott, úgy e szerződéseknél annak a gondatlansága,
akinek a javára kötötték, csak saját magára nézve lehet káros. Mert bizonyosan annak a
megbízónak a hibája, aki a másik felet arra utasította, hogy ilyen és ilyen rabszolgát
vásároljon magának, és annak is hibája, aki a vagyont letétbe helyezte, hogy nem
figyelmeztette szorgalmasabban a letétbe helyezett rabszolga jellemét.
77. A használatra adott kölcsön tekintetében azonban indokolt más véleményt képviselni,
mivel itt csak annak a kényelméről van szó, aki az ingatlan használatát kérte. Ezért az, aki
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használatra adott kölcsönt, mint a bérbeadásnál, nem veszíthet semmit a rabszolga értékén túl,
ha nem követett el csalást. Ráadásul ebben az esetben egy kicsit elnézőbbnek kellene lennünk
a csalás értelmezésében, mert (mint már említettük) az, aki kölcsönadja az ingatlant, nem húz
hasznot ebből.
78. Úgy gondolom, hogy ez akkor igaz, ha nem terheli vád az, aki vállalta a megbízás
teljesítését vagy a letét kezelését, ha a tulajdonos maga adott neki bármilyen ezüsttányért vagy
pénzösszeget megőrzésre; másrészt azonban, ha a tulajdonos nem tett semmi ilyesmit, más
véleményt kell elfogadni.
79. Bérbe adtam önnek egy földterületet, és (ahogy az lenni szokott) megállapodtunk, hogy a
bérleti díj zálogaként a terményre is jogosult leszek. Azt mondja, hogy ha titokban elviszi
őket, akkor lopásért pert lehet indítani ön ellen. Ha azonban a termést eladnád valaki másnak,
mielőtt azt leszednéd, és a vevő eltávolítja, akkor az eredmény az lesz, hogy azt kell
megállapítanunk, hogy lopás történt; mert amíg a termés a talajhoz van kötve, a föld részét
képezi, és ezért a bérlőé, azon oknál fogva, hogy úgy tekintik, hogy a tulajdonos
beleegyezésével szedte azt; ami jelen esetben természetesen nem mondható el megfelelően.
Hiszen hogyan válhatnak a bérlő tulajdonává, ha a vevő a saját nevében gyűjti őket?
80. Egy rabszolgát, akit tíz aurei megfizetésének feltételével szabadlábra helyeztek, az örökös
védett meg egy noxal-perben. A per még folyamatban volt, amikor a rabszolga, miután
kifizette a tíz aurei-t az örökösnek, elnyerte szabadságát. Felmerült a kérdés, hogy fel kell-e
szabadulnia, ha nem adja át a felperesnek a tíz aureit, amelyet az örökös kapott. Úgy ítélték
meg, hogy figyelembe kell venni azt a forrást, ahonnan a pénzt szerezték. Ha a pénz nem a
peculiumból, hanem máshonnan származott, akkor az örökösnek kellett volna kifizetnie; mert
ha a rabszolga még nem nyerte el a szabadságát, és jóvátételként adták volna át, akkor a pénzt
annak kellett volna kifizetnie, akinek átadták. Ha azonban a pénz a peculiumából származott,
amiért az örökösnek fizette ki azt, amit az nem engedhetett volna meg neki, akkor ezzel
ellentétes határozatot kellett volna hozni.
81. Marcianus, Szabályok, IV. könyv.
Aki utat mutat egy szökevény rabszolgának, az nem követ el lopást.
82. Macer, Public Prosecutions, II. könyv.
Egy tartomány kormányzója nem akadályozhatja meg, hogy bárkit, akit lopásért ítéltek el,
gyalázatos bélyeggel bélyegezzenek meg.
83. Neratius, Pergamenek, I. könyv.
Titius örökös, akit egy rabszolga hagyatékával bíztak meg Seiusra, az említett rabszolga
lopást követett el Titius ellen, mielőtt a birtokba lépett volna. Ha a hagyaték bejegyzése után
Seius a hagyatékot meg akarná kapni, Titius a rabszolga cselekménye miatt lopás miatt pert
indíthatna ellene, mert amikor ez utóbbi a bűncselekményt elkövette, nem tartozott Titiushoz;
és még ha bárki úgy vélné is, hogy ha a rabszolga elkezdett volna ahhoz tartozni, aki ellen a
lopást elkövette, a lopás miatt indított per joga megszűnik, így még ha elidegenítették is, ezen
az alapon nem lehetne pert indítani. A rabszolga csak a hagyaték bejegyzése után vált Titius
tulajdonává, mivel a hagyaték közvetlenül attól száll át, aki hagyja, arra, akire hagyják.
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84. Ulpianus, A curulei edilisek ediktumáról, I. könyv.
Aki más tulajdonát azzal a szándékkal sajátította el, hogy hasznot húzzon belőle, még akkor is
tolvaj, ha később meggondolta magát, és visszaadta azt a tulajdonosnak; mert senki sem
szűnik meg bűnbánattal felelősséget vállalni az ilyen bűncselekményért.
85. Paulus, Plautiusról, VII. könyv.
Ha valaki, aki zálogba adott egy dolgot, eladja azt, noha ő a tulajdonos, lopást követ el,
függetlenül attól, hogy a hitelezőnek adta-e át, vagy csupán külön megállapodással kötötte
meg magát. Julianus ugyanezen a véleményen van.
86. Ha valaki, akitől elloptak valamit, rám hagyja azt, miközben az a tolvaj kezében van, és ez
utóbbi később eltulajdonítja azt, jogosult leszek-e lopásért perelni? Octavenus véleménye
szerint egy ilyen kereset csak akkor áll majd a javamra, ha az örökös nem jogosult a saját
nevére; mert megállapítást nyert, hogy függetlenül attól, hogy a tulajdonjog milyen módon
változik meg, a tulajdonos jogosult lesz a lopásért indított keresetre.
87. Az ősi hatóságok azt a véleményt fogalmazták meg, hogy ha valaki egy öszvértenyésztőt
csalás miatt bíróság elé állít, és az öszvérek időközben elpusztulnak, akkor lopásért felel.
88. Julianus azt mondja, hogy ha egy rabszolga pénzbehajtásra van kijelölve, és a
pénzbehajtás után gyűjti be a pénzt, akkor lopásért felel. Ugyanez a szabály vonatkozik arra
az esetre is, ha egy gyámnak a pubertás után fizetnek pénzt.
89. Ha Titiust ajánlottad nekem, mint fizetőképes személyt, akinek pénzt kölcsönözhetek, és
én érdeklődöm felőle, te pedig azután valaki mást mutatsz be nekem Titiusként, akkor lopás
bűntettében leszel bűnös; mert én azt hiszem, hogy ő Titius, és mindenesetre, ha az, akit
hozzám hoztak, tudott a csalásról. Ha nem tudtál róla, akkor nem leszel bűnös lopásban, és az,
aki bemutatta őt, nem tűnik úgy, mintha segédkezett volna, mivel nem történt lopás; de a
tényállási keresetnek helyt fogok adni az ellen, aki őt bemutatta.
90. Ha megállapodom veled, hogy nem teszek semmit annak érdekében, hogy
megakadályozzam, hogy a rabszolga Erószt ilyen és ilyen kalendák előtt nekem adják, bár az
én érdekemben áll, hogy ne lopják el, mégis, ha ellopják, te nem leszel felelős a megállapodás
alapján; feltéve, hogy te nem tettél semmit annak érdekében, hogy megakadályozd, hogy
nekem adják, és nem leszek jogosult lopásért perelni.
91. Celsus, Digest, XII. könyv.
Senki sem követ el lopást azzal, hogy letagadja, hogy nála letétbe helyeztek valamit. Maga a
tagadás ugyanis nem minősül bűncselekménynek, bár nagyon közel áll hozzá. Ha azonban az
illető a tulajdon birtokába jut, hogy azt eltulajdonítsa, akkor lopást követ el. Nem számít,
hogy a zálogkötelezett ujján volt-e a gyűrű, vagy az azt tartalmazó doboz, ha amikor azt a
zálogkötelezettnél letétbe helyezték, az utóbbi szándékában állt azt kisajátítani.
92. Ha ellopnak Öntől egy olyan tárgyat, amelynek egy bizonyos napon történő
visszaszolgáltatását kötbér ellenében megígérte, és emiatt Önt kötelezik a kár viselésére, ezt is
figyelembe veszik a lopás miatt indított perben.
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93. A lopott gyermek a tolvaj kezében nőtt fel. Ez utóbbi a fiatalkorú és a gyermek
ellopásában is bűnös, és mégis csak egy lopásról van szó; ezért kétszeres kártérítésért felel; a
gyermek legnagyobb értékének becslését kell elvégezni, amellyel a gyermek az ellopást
követően bármikor rendelkezett. Mivel a lopásért csak egyszer lehet keresetet indítani, milyen
vonatkozása van ennek a fent javasolt kérdésre? Hiszen ha a tolvajtól ellopták, majd a másik
bűnözőtől visszaszerezte, még ha két lopást is követett el, a kereset a tolvaj ellen nem
indítható többször. Nem kételkedem abban, hogy inkább az ifjú, mint a csecsemő értékét kell
becsülni; mert mi lenne olyan nevetséges, mintha a tolvaj állapotát a bűncselekmény
folytatása miatt jobbnak tartanánk?
94. Ha egy rabszolga eladását érvénytelenítik, a vevő nem indíthat lopás miatt keresetet az
eladó ellen, mert a rabszolga a megvásárlását követően és a visszaadása előtt ellopott valamit.
95. Ha egy ellopott rabszolga lopást követ el maga ellen, úgy határoznak, hogy a tolvajnak
emiatt joga lesz a tulajdonos ellen perelni, mert attól tartanak, hogy az ilyen rabszolgák
bűncselekményei büntetlenül elkövethetik magukat, és gazdáiknak haszonforrásul
szolgálhatnak, mivel az ilyen rabszolgák peculiumát gyakran növelik lopásaikkal.
96. Ha a bérlő a bérleti szerződés lejárta után több mint egy évig marad, és a tulajdonos
beleegyezése nélkül szedi össze a termést, nézzük meg, hogy nem lehet-e ellene keresetet
indítani a termés és a szüret ellopása miatt. Nem hiszem, hogy kétségtelen, hogy tolvajnak
minősül, és ha a lopott vagyont elfogyasztja, akkor per indítható annak értékének
megtérítésére.
97. Marcellus, Digest, VIII. könyv.
Julianus tagadja, hogy a hagyatékhoz tartozó vagyontárgyakat el lehetne lopni, kivéve, ha az
elhunyt azt zálogba adta vagy kölcsönadta;
98. Scaevola, Kérdések, IV. könyv.
Vagy ha a haszonélvezeti jog másé.
99. Marcellus, Digest, VIII. könyv.
Úgy vélte ugyanis, hogy ezekben az esetekben a hagyatékhoz tartozó vagyontárgyak ellopása
elkövethető, és a haszonélvezet megszakítható; ezért a lopás miatt indított per az örökös
javára indul.
100. Javolenus, Cassiusról, XV. könyv.
Ha az a személy, akinek egy tárgyat használatra kölcsönadtak, ellopja azt, akkor ellene mind
lopás, mind kölcsönzés miatt indítható kereset, és ha a lopás miatt indított keresetre kerül sor,
akkor a kölcsönzés miatt indított kereset joga megszűnik; ha pedig a kölcsönzés miatt indított
keresetre kerül sor, akkor a lopás miatt indított kereset ellen kivételre lehet hivatkozni.
101. Ha a vagyontárgyat bárki örökösként birtokolja, a birtokos nem lesz jogosult a lopási
perre, bár a vagyontárgyat haszonélvezettel megszerezheti; mert aki abban érdekelt, hogy azt
ne lopják el, az indíthat lopási pert. Ez azonban úgy tűnik, hogy annak az érdeke, aki a kárt
elszenvedné, és nem annak, akinek anyagi haszna származna belőle.
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102. Modestinus, Vélemények, VII. könyv.
Sempronia összeállított egy kérvényt azzal a szándékkal, hogy átadja azt egy centuriónak,
hogy a bíróságra beadhassa; de nem adta át neki. Lucius úgy olvasta fel a bíróságon, mintha
hivatalosan neki adták volna át. Mivel azt nem szabályosan iktatták, illetve nem adták át a
centuriónak, milyen bűncselekményben vétkes az, aki azt feltételezte, hogy a bíróságon
felolvassa a kérvényt, amelyet annak a házából lopott el, aki azt összeállította, és aki nem adta
át e célból? Modestinus azt válaszolta, hogy ha az, aki titokban vette el, lopást követett el.
103. Javolenus, Cassiusról, XV. könyv.
Ha valaki, aki zálogba kapott vagyontárgyat eladja, miközben nem született megállapodás az
eladásról, vagy ha az eladás napja előtt rendelkezik vele, és a tartozás nem kerül kifizetésre,
akkor lopásért teszi magát felelőssé.
104. Ugyanez, Episztolák, IV. könyv.
Jóhiszeműen birtoklok egy rabszolganőt, akit elloptak, és akit két aureiért vettem meg. Attius
ellopta tőlem, és tulajdonosa és én magam is pert indítottunk ellene lopásért. Kérdezem, hogy
milyen kártérítést kell megállapítani mindkét fél számára? A válasz az volt, hogy a vevőnek a
kamatainak kétszeresét, a gazdának pedig az asszony értékének kétszeresét. Az a tény, hogy a
lopásért járó büntetést két személynek fizetik meg, nem okozhat nehézséget, mert bár ez
ugyanazon vagyon miatt történik, a vevőnek a birtoklás alapján, a tulajdonosnak pedig a
tulajdonjog alapján fizetik meg.
105. Pomponius, Quintus Muciusról, XXI. könyv.
Ha valaki, aki magát ügynöknek adta ki, arra bírna rá, hogy ígéretet tegyek arra, hogy akár
neki, akár annak, akit megbízott, fizetni fogok, nem indíthatok ellene lopás miatt keresetet,
mivel nincs olyan tárgy, amelyet lopási szándékkal lehetne kezelni.
106. Ugyanő, Quintus Muciusról, XXXVIII. könyv.
Aki a neki kölcsönadott vagy nála letétbe helyezett vagyontárgyat más módon használja, mint
ahogyan azt a tulajdonos beleegyezése ellenére átvette, és nem áll szándékában ezt a
tulajdonos beleegyezése ellenére tenni, nem felel lopásért; és semmilyen körülmények között
nem vonható felelősségre a letétbe helyezés miatt. Felelősségre vonható-e kölcsönzés miatt?
A válasz attól függ, hogy mennyire volt vétkes, azaz volt-e oka azt hinni, hogy a tulajdonos
nem engedélyezte volna, hogy a tárgyat úgy használja, ahogyan azt tette.
107. Ha valaki lopást követ el egy másik ellen, és egy harmadik személy ellopja tőle azt, amit
ő maga tulajdonított el, a tulajdon tulajdonosa pert indíthat az utolsó tolvaj ellen; de az első
tolvaj nem teheti ezt meg, mert a tulajdonos érdeke, és nem az első tolvajé, mivel az ellopott
vagyon biztonságban van. Ezt Quintus Mucius mondta ki, és ez igaz is; mert bár a tolvajnak
érdeke, hogy a tulajdon biztonságban legyen, mert személyes felelősséggel tartozik, mégis az
érdekelt fél pert indíthat ellene, ha érdeke jó jogcímen alapul. Nem fogadjuk el Servius
véleményét, aki úgy vélte, hogy ha az ellopott dolognak nem jelent meg, vagy később nem
jelenik meg tulajdonosa, akkor a tolvajnak joga van a lopási keresetre, mert akkor már nem
lehetett úgy értelmezni, hogy az annak a tulajdonát képezi, aki anyagi hasznot szándékozik
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húzni belőle. Ezért a tulajdonos mindkettőjükkel szemben jogosult lesz a lopás miatt indított
perre, és ha az egyikükkel szemben indít pert, a másik ellen továbbra is fennáll a joga, hogy
ilyen keresetet indítson. Ugyanez a szabály vonatkozik a személyes keresetre is, mivel
mindketten különböző cselekményekért felelősek.
108. Ugyanő, Különböző szakaszokról, XIII. könyv.
Ha valaki ellop egy pénzt tartalmazó táskát, akkor a táska ellopásáért is felelősséggel tartozik,
bár lehet, hogy nem állt szándékában ezt tenni.
109. Papinianus, Kérdések, VIII. könyv.
Ha valaki egy tárgyat vizsgálatra ad, és az, aki azt átveszi, vállalja a kockázatot, ő maga
indíthat lopás miatt keresetet.
110. Ugyanaz, Kérdések, IX. könyv.
Ha az adós ellopja a zálogot, semmiképpen sem követelheti vissza a kifizetett összeget lopás
miatt indított perben.
111. Ugyanaz, Kérdések, XII. könyv.
Ha eladok, de nem adok át egy rabszolgát, és azt önhibámon kívül ellopják, akkor a jobb
vélemény szerint jogosult leszek a lopásért való perre; és érdekeltnek tekintik, vagy azért,
mert a tulajdon a kezemben volt, vagy azért, mert köteles leszek a perbeli jogaimat átengedni.
112. Amikor azonban a lopás cselekménye a tulajdonjog miatt elhalasztódik, bár nem áll fenn,
hacsak nem rendelkezünk érdekeltséggel, mégis, a hasznomat magának a tárgynak az
értékelésére kell utalni, még akkor is, ha nincs más érdekem. Ez bizonyított a rabszolgák
esetében, akik bizonyos feltétel mellett szabaddá válnak, és amikor a hagyatékot feltételesen
hagyják. Egyébként, ha valami mást próbálnak bizonyítani, az összeget nem lehet könnyen
meghatározni. Mivel tehát az értékbecslés kizárólag a juttatástól függ, mivel a lopási kereset a
tulajdonjog figyelembevétele nélkül keletkezik, az ilyen esetekben a lopási kereset nem
vonatkoztatható a dolog értékbecslésére.
113. Ha vagyon előállítása iránt indítottam pert, azzal a szándékkal, hogy egy rám hagyott
rabszolgát választok, és a hagyatékhoz tartozó egyik rabszolgát ellopták, az örökös jogosult
lesz a lopásért indított perre, mivel érdeke fűződik az ügyhöz, és nem számít, hogy a
rabszolgát kellett volna-e őrizni.
114. Nem számít, hogyan követi el a rabló a lopást, nyilvánvaló tolvajnak kell tekinteni.
115. Az azonban, akinek csalárd módon elkövetett rablása miatt nem lopásért, hanem
erőszakkal elkövetett rablásért felel.
116. Ha Titius, akinek a nevében egy hamis megbízott nem járó pénzt szedett be, megerősíti a
kifizetést, akkor Titius valóban maga indíthat keresetet az üzletkötés miatt; de az, aki a nem
járó pénzt kifizette, ezen az alapon személyes keresetre lesz jogosult Titius ellen, és a lopás
miatt indított kereset a hamis megbízott ellen is megalapozott. Ha azonban Titiust beperelnék,
nem hivatkozhat helytelenül a csalásra alapított kivételre, hogy a lopás miatti személyes
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keresetindítás jogát rá lehessen ruházni. Ha azonban a pénz esedékes volt, és Titius megerősíti
a kifizetést, a lopásért való kereset joga megszűnik, mert az adós mentesül.
117. A hamis megbízott is elkövethet pénzlopást, ha a hitelező valódi megbízottjának nevét
felvéve megtéveszti egy másik adósát. Ez vonatkozik arra az esetre is, amikor valaki azt
állítja, hogy a hitelező, Sempronius örököseként pénz jár neki, holott nem ő az örökös.
118. Egy személy, aki szokott Titius ügyleteivel foglalkozni, a hitelezőjének hamis
megbízottja nevében fizetett, és Titius megerősítette a kifizetést. A lopásért való
keresetindítás joga nem keletkezik Titius javára, mert amint a pénzt kifizették, a keresetet az a
személy indíthatja meg, aki azt kifizette, mivel sem a pénz tulajdonjoga, sem a birtoklása nem
illeti meg Titiust. Titius azonban jogosult lesz a nem járó pénz visszaszerzésére irányuló
személyes keresetre, és az, aki a pénzt kifizette, indíthat lopás miatt keresetet. Ha Titiust
önkéntes ügynöki tevékenység miatt perelik, a pénzt a bíróság döntése alapján neki kell
megítélni.
119. Ugyanaz, Vélemények, I. könyv.
Aki az önkormányzat vagy a város pénzét ellopja, az lopásért, nem pedig csalás bűntettéért
felel.
120. Paulus, Vélemények, II. könyv.
A ruhát tisztítás és javítás céljából átvevő, és azt felhasználó takács vagy szabó úgy
tekintendő, hogy ezzel lopást követett el, mivel a ruhát nem erre a célra kapta meg.
121. Ha a terményt ellopják a földről, a bérlő és a tulajdonos is indíthat lopás miatt keresetet,
mert mindkettőjük érdeke volt a tulajdon visszaszerzése.
122. Aki egy női rabszolgát, aki nem prostituált, bujálkodási célból ellop, lopásért perelhető;
ha pedig eltitkolja, a fáviánus törvény szerint büntethető.
123. Aki számlákat vagy bankjegyeket lop el, az az azokban szereplő összeg erejéig lopásért
felelősségre vonható. Nem számít, hogy azokat törölték-e vagy sem, mert ezek segítségével
bizonyítható, hogy a tartozást kifizették.
124. Neratius, Vélemények, I. könyv.
Ha valaki azt hiszi, hogy valaki meghalt, de valójában még él, és örökösként birtokba veszi a
tulajdonát, nem követ el lopást.
125. Ha egy ember ellen a saját nevében indított lopás miatt indított per után Ön egy másikat
indít ellene a rabszolgája által ellopott tárgyak miatt, a rabszolga nem hivatkozhat arra, hogy a
két lopás egyidejűleg történt.
126. Paulus, Neratiusról, II. könyv.
Bár az ellopott vagyontárgyat csak akkor lehet haszonélvezettel megszerezni, ha azt a
tulajdonosnak visszaadják; mégis, ha annak bírósági becsült értékét kifizetik a tulajdonosnak,
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vagy az eladja a vagyontárgyat a tolvajnak, azt kell mondani, hogy a haszonélvezeti jog nem
szakad meg.
127. Ugyanaz, kézikönyvek, II. könyv.
Akinek érdeke fűződik ahhoz, hogy a vagyontárgyat ne lopják el, az jogosult a lopás miatt
indított perre, ha a tulajdonos beleegyezésével birtokolja is azt, vagyis például ha a
vagyontárgyat bérbe adták neki. Az azonban, aki önkéntesen, gyámként intézi az ügyeket,
akárcsak egy rendes gyám vagy gondnok, nem indíthat lopásért keresetet olyan
vagyontárgyak miatt, amelyeket az ő hibájából loptak el. Hasonlóképpen, akinek akár egy
kikötés, akár végrendelet alapján egy rabszolga jár, bár érdekeltsége van, nem indíthat lopás
miatt keresetet; és az sem, aki egy bérlő kezesévé vált.
128. Tryphoninus, Disputációk, IX. könyv.
Ha az ellopott vagy erőszakkal szerzett vagyontárgy a tulajdonos kezébe kerül, és ő nem tud
erről a tényről, nem tekinthető úgy, hogy az visszaszállt a birtokába. Ezért ha az ilyen jellegű
birtokbavételt követően az ingatlant jóhiszemű vevőnek adják el, haszonélvezetre nem
kerülhet sor.
129. Paulus, Dekrétumok, I. könyv.
A hitelező javára a zálogtárgy értékére, de nem a tartozás összegére vonatkozóan indítható
lopási per. Ha azonban maga az adós lopja el a zálogot, akkor ennek az ellenkezője igaz; így a
lopás miatt indított kereset a követelés összegére és annak kamataira is kiterjedhet.
130. Ugyanez, az egyidejűleg indított eljárásokról.
Ha valaki erőszakkal elkövetett rablás miatt indít pert, nem indíthat lopás miatt is. Ha azonban
inkább lopás miatt indítana pert a kétszeres kártérítésért, akkor erőszakos rablás miatt is
indíthat pert; feltéve, hogy a vagyontárgy értékének négyszeresét nem haladja meg.
131. Ugyanez, A polgári személyek büntetéséről.
Ha egy szabad ember vagy egy ügyfél lopást követ el a megbízója ellen, vagy egy napszámos
lopást követ el attól, aki alkalmazza őt, nem lesz alapja a lopás miatt indított keresetnek.
132. Javolenus, Labeo utolsó műveiről, IX. könyv.
Egy burkolót felmentettek a felelősség alól a tulajdonossal szemben egy bérbeadási perben.
Labeo tagadja, hogy a lopás miatt indított kereset megalapozott lenne. Ismétlem, ha lopás
miatt indítana pert, mielőtt a bérbeadás miatt indított pert megindították volna ellene, és
mielőtt a tolvajra vonatkozóan ítéletet hoztak volna, akkor a bérbeadás miatt indított perrel
mentesülnie kellene, és a tolvajnak is mentesülnie kellene, amennyiben ez őt érinti. Ha
korábban semmi ilyesmi nem történt, akkor a tolvaj ellen kell ítéletet hozni a bérbeadó javára,
és ez azért van így, mert a lopásért indított perben csak az érdekeltsége mértékéig van joga.
133. Senki sem adhat segítséget és tanácsot egy másiknak, aki maga nem szándékozik lopást
elkövetni.
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93. Labeo, Paulus valószínűségekről szóló epitomája, II. könyv.
Ha valaki, tudván, hogy tulajdonát ellopják tőle, nem akadályozza meg ennek megtörténtét,
nem indíthat lopás miatt keresetet. Paulus: Az ellenkezője bizonyosan igaz. Ha ugyanis valaki
tudja, hogy tőle lopják el a tulajdont, és hallgat, mert nem tudja megakadályozni, akkor
lopásért pert indíthat. Ha azonban megakadályozhatta volna, de nem tette meg, akkor is
indíthat lopásért keresetet. Ily módon a patrónusok szoktak lopást elkövetni a felszabadított
embereik ellen, és az is szokott lopást elkövetni, akit olyan tisztelet vagy tisztelet illeti meg,
hogy az megakadályozza, hogy más a jelenlétében ellenálljon neki.
134. Ulpianus, Az ediktumról, XXXVIII. könyv.
Nem szabad elfelejteni, hogy a lopásokért általában büntetőeljárás folyik, és aki vádat emel,
az nem azért írja alá a vádiratot, hogy az ítélet nyilvánosságra kerüljön, hanem azért, mert úgy
tűnik, hogy a tettes merészségét rendkívüli büntetéssel kell visszaszorítani. Bárki azonban, aki
akar, polgári pert indíthat, ha erre vágyik.

3. cím. Az épülethez kapcsolt faanyagok lopásáról
135. Ulpianus, Az ediktumról, XXXVII. könyv.
A Tizenkét Tábla Törvénye nem engedi meg, hogy egy ellopott gerendát leválasszanak egy
házról, vagy egy karót eltávolítsanak egy szőlőtőkéről, vagy hogy annak visszaszerzésére pert
indítsanak; ezt a rendelkezést a törvény óvatosan hozta meg, hogy megakadályozza, hogy
ilyen ürüggyel épületeket romboljanak le, vagy a szőlőművelést akadályozzák meg. Ha
azonban valakit elítélnek, hogy ezeket egyesítette, a törvény kétszeres kártérítési pert biztosít
ellene.
136. A "gerenda" fogalmába beletartozik minden olyan anyag, amelyből egy ház áll, és
minden, ami a szőlő számára szükséges. Ezért egyes hatóságok úgy vélik, hogy a cserepek, a
kő, a tégla és más, az építéshez hasznos anyagok (mivel a "gerenda" szó a "beborítani" igéből
származik), valamint a mész és a homok is beletartoznak ebbe az elnevezésbe. A szőlő
esetében is minden, ami a szőlőműveléshez szükséges, ide tartozik, mint például a karók és a
támaszok.
137. A tulajdon előállítására irányuló kereset azonban meg van adva, mert nem lehet elnézést
adni annak, aki tudva, hogy a tulajdon másé, azt a saját épületébe foglalja, vagy ahhoz
csatolja, vagy a saját épületéhez kapcsolja, mert nem birtokosként perelünk, hanem úgy, mint
aki csalást követett el, hogy elkerülje a birtoklást.
138. Ugyanő, A Sabinusról, XLII. könyv.
Ha azonban feltételezzük, hogy egy házhoz kapcsolt lopott faanyagok miatt indítottak pert,
felmerülhet a kérdés, hogy a tulajdon visszaszerzésére irányuló kereset önállóan is
megalapozott-e? Nem kétlem, hogy igen.
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4. cím. Ahol bárki, akit a végrendelet feltételei szerint a gazdája halála után
és a hagyatékba való belépés előtt szabadlábra helyeznek, azt mondják,
hogy ellopott vagy elrontott valamit
139. Ulpianus, Az ediktumról, XXXVIII. könyv.
Ha egy rabszolga, akit gazdája halála után, de még a hagyaték bejegyzése előtt szabadlábra
helyeztek, csalással elkövetett cselekményt követett el annak a személynek a vagyonával
kapcsolatban, aki a szabadlábra helyezést elrendelte, annak érdekében, hogy az említett
vagyon egy része ne kerüljön az örökös kezébe, akkor a rendelkezésre álló egy éven belül
kétszeres kártérítési pert indítanak ellene.
140. Ez a kereset azonban (ahogy Labeo mondja) inkább a természetes, mint a polgári
méltányosságon alapul. Mivel ugyanis a polgári per nem alkalmazható, a természetjog szerint
csak az a jogos, hogy a tettes, felbátorodva a büntetlenség reményében, ne maradjon
büntetlenül; mivel a szabadsága mielőbbi elnyerésének reményében azt hiszi, hogy nem
büntethető rabszolgaként, és nem ítélhető el szabad emberként azért, mert a birtokon, azaz a
tulajdonosától lop; a gazda vagy az úrnő nem indíthat lopás miatt pert a rabszolga ellen, még
akkor sem, ha az később szabaddá válik, vagy elidegenítik, kivéve, ha utólag is lopási
szándékkal kezelte a vagyont. Ezért a praetor úgy vélte, hogy a birtokokat kifosztók
ravaszságát és szemtelenségét kétszeres kártérítési perrel kell büntetni.
141. Az ilyen jellegű felszabadított ember nem lesz felelős, kivéve, ha azt állítják róla, hogy
csalárd módon elpazarolt valamit. A rabszolga hibája és gondatlansága a szabadságának
megszerzése után elnézhető; de a súlyos gondatlanság nagyon hasonlít a csaláshoz. Ezért, ha
csalás nélkül követett el valamilyen kárt, ez a kereset nem áll fenn; bár egyébként az aquiliai
törvény szerint bármilyen jellegű kár okozásáért felelősséggel tartozna. Ezért e keresetnek
bizonyos korlátozásokkal kell rendelkeznie, így a rabszolgának nemcsak az ura halála után,
hanem a hagyatékba való belépés előtt is bűnösnek kell lennie a csalásban. Ha azonban nem
követ el csalást, vagy azt gazdája életében követi el, akkor nem felel e keresetért. Sőt, a
kereset még a gazdája halála és a hagyaték elfogadása után sem lesz megalapozott, mert ha a
hagyatékot egyszer már birtokba vették, akkor szabad emberként perelhető.
142. Mit kell azonban tenni, ha feltételhez kötötten kapta meg a szabadságát? Ebben az
esetben még nem lesz szabad, hanem rabszolgaként büntethető; ezért azt kell mondanunk,
hogy ez a kereset nem fog megállni.
143. Ha azonban a szabadságát már elnyerte, akkor azt kell mondani, hogy ezt a keresetet
azonnal meg lehet és meg is kell adni a szabaddá vált személy ellen.
144. Ha egy abszolút örökségül hagyott rabszolga a hagyatékba való belépés előtt valamilyen
jogellenes cselekményt követ el a hagyaték ellen, akkor azt kell mondani, hogy a keresetnek
alapja lesz, mivel a rabszolga tulajdonjoga megváltozik.
145. És általánosságban azt mondjuk, hogy olyan esetben, amikor a rabszolga tulajdonjoga
vagy megváltozik, vagy elveszik, vagy a rabszolga a birtokba lépést követő rövid időn belül
megszerzi szabadságát, ebben az esetben e keresetnek helyt kell adni.
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146. Ha egy rabszolga szabadságot kap egy bizalmi vagyonkezelői szerződés alapján, és a
rabszolga valamilyen bűncselekményt követett el a hagyaték ellen, nem lehet-e
megakadályozni az örököst abban, hogy a rabszolgát manumifikálja, mielőtt az elégtételt
adna? És valóban, az isteni Márk és a mi császárunk az atyjával együtt gyakran kijelentette a
rezcriptiókban, hogy ilyen körülmények között a bizalmi vagyonkezeléssel feltétel nélkül
adott szabadságot nem lehet megakadályozni. Az isteni Marcus azonban egy rescriptumban
kijelentette, hogy azonnal ki kell jelölni egy döntőbírót, aki előtt az elszámolásnak meg kell
történnie. Ez a reszkriptum a rabszolga által az igazgatás során végzett cselekményekről való
elszámolásra vonatkozik. Úgy gondolom tehát, hogy ebben az esetben a kereset megalapozott.
147. Mielőtt a birtokba lépés megtörténik, úgy kell értenünk, hogy mielőtt azt egy személy
egyedül elfogadja, mert amint egy személy ezt megteszi, a szabadságot megszerzi.
148. Ha egy gyámoltat örökösnek neveznek ki, és a szabadságot megadják, amint van
helyettese, és időközben valamilyen kárt követnek el, ha ez a kiskorú életében történik, nincs
alapja a keresetnek. Ha azonban a halála után követik el, és mielőtt valaki a helyébe lépne,
akkor van alapja a keresetnek.
149. Ez a kereset nem csak az örökhagyó hagyatékához tartozó vagyontárgyakra vonatkozóan
áll fenn, hanem akkor is, ha az örökösnek érdekében áll, hogy ne kövessenek el csalást annak
érdekében, hogy a vagyontárgy ne kerüljön a kezébe. Ezért Scaevola teljesebben kezeli a
kérdést, mert ha a rabszolga ellopta a vagyont, amelyet az örökhagyó zálogba kapott, akkor ez
a praetoriánus kereset indítható; mert a vagyon esetét tágabb értelemben a hasznosság alatt
értjük. Ha ugyanis a praetor a fennálló szolgasági állapot miatt ezt a keresetet a lopásért
indított kereset helyettesítette, valószínű, hogy minden olyan esetben, amelyben lopásért
kereset indítható, ezt kellett volna tennie. Egyszóval, ez a kereset a zálogjoggal terhelt
vagyontárgyakra és a jóhiszemű birtokosok birtokában lévő vagyontárgyakra is vonatkozik.
Ugyanez a szabály vonatkozik az örökhagyónak kölcsönadott tárgyakra is.
150. Hasonlóképpen, ha ez a rabszolga, akinek kilátásban van a szabadsága, ellopja a termést,
amelyet az örökhagyó halála után szedtek össze, akkor lesz alapja a keresetnek. Ha a
rabszolgák gyermekeiről, vagy az örökhagyó halála után született szarvasmarhák
szaporulatáról van szó, ugyanezt a véleményt kell képviselni.
151. Továbbá, ha egy serdülőkor alatti gyermek az apja halála után tulajdonjogot szerez, és a
kiskorú vagyonát ellopják, mielőtt azt birtokba venné, akkor azt kell mondani, hogy a
keresetnek alapja lesz.
152. Ez a kereset bármely olyan vagyontárgyra vonatkozóan is benyújtható, amelyet az
örökösnek érdekében állt, hogy ne sajátítson ki.
153. Ez a kereset nem csak a lopásokra vonatkozik, hanem minden olyan esetre, amikor a
rabszolga kárt okozott a birtokon.
154. Scaevola azt mondja, hogy lopás a birtoklásból nem történhet, mert ha nincs birtokos,
nem lehet lopást elkövetni; tehát lopást nem lehet elkövetni egy birtok ellen, mert annak nincs
birtoklása, ami valóban tény és szándék kérdése. Az örökös nem rendelkezik birtoklással,
mielőtt ténylegesen birtokba venné a birtokot, mert a hagyaték csak azt adja át neki, amiből
alkotja, és a birtoklás nem képezi annak részét.
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155. Igaz, hogy ha az örökös más módon is hozzájuthat ahhoz, ami őt megilleti, a praetoriánus
keresetnek nem szabad helyt adni, mivel a döntés alapja az, hogy az illetőnek mihez van
érdeke.
156. E kereset mellett megállapítást nyert, hogy a behajtási kereset is megalapozott, mivel ez
az eljárás hasonlít a lopás miatt indított eljáráshoz.
157. El kell mondani, hogy ez a kereset az örökös és más jogutódok javára is megilleti.
158. Ha több rabszolga kapta meg szabadságát, és rosszhiszeműen okozott valamilyen kárt,
mindegyikük perelhető a teljes összegre, azaz kétszeres kártérítésre; és mivel a
bűncselekmény miatt ugyanúgy üldözik őket, mint a lopás esetében, egyikük sem szabadul,
még akkor sem, ha az egyikük a per után fizetne.
159. Gaius, A tartományi ediktumról, XIII. könyv.
Ha a rabszolga röviddel a szabadság megadása előtt titokban eltulajdonít vagy elront
valamilyen tárgyat, a tulajdonos tudatlansága nem jogosítja fel erre a cselekményre; és ezért,
bár az örökösnek semmilyen információja nem lehet arról, hogy a rabszolga feltételesen
szabad lesz, vagy bármely más úrnak nem lehet tudomása arról, hogy a rabszolgája tulajdonát
eltulajdonította vagy elrontotta, nem élhet semmilyen keresettel, miután a rabszolga egyszer
már elnyerte szabadságát, bár sok más esetben a tudatlanságra lehet hivatkozni mentségként.
160. Ulpianus, Az ediktumról, XIII. könyv.
Labeo úgy vélte, hogy ha egy rabszolga, akit feltételhez kötve manumetáltak, titokban elvitt
valamilyen tárgyat, és a feltétel hamarosan teljesült, akkor felelősségre vonható e kereset
miatt.

5. cím. A hajóskapitányok, kocsmárosok és földesurak ellen elkövetett
lopásokról
161. Ulpianus, Az ediktumról, XXXVIII. könyv.
Pert indíthatnak azok ellen, akik hajók, vendéglők és egyéb nyilvános szórakozóhelyek felett
rendelkeznek, ha azt állítják, hogy közülük vagy az általuk alkalmazott személyek elloptak
valamit; függetlenül attól, hogy a lopást a tulajdonos, a hajó tulajdonosa vagy a hajózás
céljából a fedélzeten tartózkodó személyek segítségével és tanácsára követték-e el. A lopást a
tulajdonos, a hajó tulajdonosa vagy a hajózás céljából a fedélzeten tartózkodó személyek
követhették el.
162. A "hajózási célokra" szavakat úgy értelmezzük, hogy azokra vonatkoznak, akik a hajó
navigálásával foglalkoznak, vagyis a matrózokra.
163. Ez a kereset szintén kétszeres kártérítésre irányul.
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164. Ha ugyanis egy vendéglőben vagy hajón elveszik a tulajdon, a hajó tulajdonosa vagy
bérlője, illetve a bérbeadó a pretoriánus rendelet alapján felelős; így annak, akitől a tulajdon
ellopták, jogában áll a tulajdonos ellen a pretoriánus törvény alapján, vagy a tolvaj ellen a
polgári törvény alapján eljárni, attól függően, hogy melyiket választja.
165. Ha a vendéglős vagy a hajó tulajdonosa a vagyontárgyat "biztonságos gondozásra"
kapta, akkor annak tulajdonosa nem indíthat lopás miatt keresetet, de az, aki felelősséget
vállalt annak biztonságos őrzéséért, jogosult lesz a keresetindításra.
166. A hajó tulajdonosa azonban mentesülhet a rabszolgája cselekménye miatt felmerült
felelősség alól, ha az elkövetett kár megtérítése fejében átadja a rabszolgát. Miért ne lehetne
tehát elítélni azt a tulajdonost, aki megengedte, hogy egy ilyen rossz rabszolga a hajóján
maradjon? És miért ő felel a teljes összegért egy szabad ember cselekedetéért, és miért nem a
rabszolga cselekedetéért? hacsak nem az volt a kötelessége, hogy amikor szabad embert
alkalmazott, meggyőződjön annak jelleméről; de a rabszolga tekintetében felmentést kell
kapnia, éppúgy, mint egy rossz háziállat esetében, ha kész átadni őt az általa elkövetett kár
megtérítése fejében. Ha azonban máshoz tartozó rabszolgát alkalmazott, akkor ugyanúgy
felel, mint egy szabad ember esetében.
167. A fogadótulajdonos felelős azoknak a cselekedeteiért, akik a házában az üzleti ügyek
intézése céljából tartózkodnak, valamint az állandó lakókért; nem felelős azonban az utazók
cselekedeteiért, mivel a fogadótulajdonos nem választhatja ki az utazókat, és nem zárhatja ki
őket, amíg útjukat folytatják. Bizonyos mértékig azonban ő választja ki állandó szállásadóit,
ha nem utasítja el őket, és felelősséggel tartozik azok cselekedeteiért. Hasonlóképpen a hajó
kapitánya sem felel utasai cselekedeteiért.

6. cím. A rabszolgák egy egész csoportja által állítólag elkövetett lopásokról
168. Ulpianus, Az ediktumról, XXXVIII. könyv.
A prétor azért vezette be ezt a rendkívül hasznos rendeletet, hogy a gazda gondoskodhasson
rabszolgái bűncselekményei ellen; például, ha több rabszolga lopást követett el, akkor nem
tudták elpusztítani gazdájuk vagyonát, ha a gazdát arra kényszerítették, hogy az elkövetett kár
megtérítéseként adja át mindannyiukat, vagy fizesse ki mindegyikük becsült értékét a
bíróságon. Ezért, ha el akarja ismerni, hogy rabszolgái felelősek az általuk elkövetett kárért, e
rendelet értelmében választhat, hogy átadja mindazokat, akik részt vettek a lopásban; vagy ha
inkább felajánlja becsült értéküket, akkor annyit ajánlhat fel, amennyit egy szabad ember is
kénytelen lenne, ha lopást követett volna el, és megtarthatja rabszolgáit.
169. Ez a jogkör a gazdát illeti meg, ha a lopást a tudta nélkül követték el. Ha azonban tudott
róla, akkor ez a kiváltság nem illeti meg, mivel mind a saját nevében, mind pedig minden
egyes rabszolgája nevében perelhető, és a becsült érték egyszeri megfizetésével nem
mentesülhet a felelősség alól, amit egy szabad ember megtehet. A "tudatában" szó alatt azt
kell érteni, ha tudott a bűncselekményről, és meg tudta volna akadályozni azt, mert a tudást
úgy kell tekintenünk, mint ami az akaratot is magában foglalja. Ha azonban tudott a lopásról,
és megakadályozta azt, akkor azt kell mondani, hogy jogosult az Ediktum előnyeire.
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170. Ha több rabszolga gondatlanságukkal kárt okoztak, akkor igazságos, hogy ugyanezt a
kiváltságot a gazdájuknak is meg kell adni.
171. Ha több rabszolga lopja el ugyanazt a tárgyat, és az egyikük miatt pert indítanak a gazda
ellen, akkor a többi rabszolga elleni eljárást mindaddig függőben kell tartani, amíg a felperes
az első ítélet alapján vissza nem kapja azt az összeget, amelyet akkor kapott volna, ha egy
szabad ember követte volna el a lopást:
172. Julianus, Digest, XXIII. könyv.
Vagyis kétszeres kártérítés büntetés címén, és egyszerű kártérítés a személyi perben.
173. Ulpianus, Az ediktumról, XXXVIII. könyv.
Ha a gazda annyit fizet, amennyit akkor fizetne, ha egyetlen szabad ember követte volna el a
lopást, akkor a többi rabszolgával szemben a kereset joga megszűnik, nemcsak magával a
gazda ellen, hanem a vevővel szemben is, ha a rabszolgák bármelyikét, akik együttesen
követték el a lopást, eladják. Ugyanez a szabály érvényesül, ha a rabszolgát manumifikálják.
Ha a pénzt először a manumált rabszolgától szedték be, akkor a keresetnek valamennyi
rabszolga gazdája ellen helyt adnak; mert nem lehet azt mondani, hogy amit a manumált
rabszolga fizetett, azt úgyszólván valamennyi rabszolga fizette. Azt hiszem, világos, hogy ha
a vevőnek kellene fizetnie, akkor az eladóval szembeni keresetet meg kellene tagadni; mivel a
fizetést bizonyos mértékig az eladó teljesítette, aki ellen néha ilyen esetben lehet folyamodni,
és különösen akkor, ha kijelentette, hogy az eladott rabszolga nem volt köteles kárpótlásul
átadni, és nem volt bűnös lopásban.
174. Ha egy örökölt rabszolga miatt az örökhagyó ellen, vagy az ellen a személy ellen, akinek
a rabszolgát adományozták, pert indítanak, akkor a tulajdonos ellen is indítható-e eljárás a
másik rabszolga miatt? lehet kérdezni. Úgy gondolom, hogy ezt el kell ismerni.
175. Az e rendelet által biztosított könnyítés nemcsak annak jár, aki rabszolgákat birtokolva,
és aki ellene ítéletet hoztak, csak annyit fizet, mintha egyetlen szabad ember követte volna el
a kárt, hanem annak is kedvez, akit azért ítéltek el, mert csalást követett el, hogy elkerülje a
birtoklást.
176. Julianus, Digest, XXII. könyv.
Az örökhagyót megillető kereset annak az örökösének javára indul, aki ellen ugyanazon
háztartás több rabszolgája követett el lopást; vagyis mindegyikük nem kap többet, mint
amennyit akkor kaptak volna, ha egy szabad ember követte volna el a lopást.
177. Marcellus, Digest, VIII. könyv.
Több közös tulajdonban lévő rabszolga lopást követett el az egyik gazdájuk tudtával. A lopás
miatt mindannyiuk számlájára perelhető az a tulajdonos, aki tudott a bűncselekményről, de a
többi tulajdonos ellen csak az ediktum által engedélyezett mértékben. Ha az előbbi
tulajdonosnak fizetnie kell, akkor a másiktól visszakövetelheti a rá eső részt, de a rabszolgák
egészére járó összeget nem. Ha egy közös tulajdonban lévő rabszolga az egyik gazdája
megbízásából kárt követ el, és a másik fizet, a társától a közös tulajdonban lévő vagyonban
elszenvedett kár miatt követelheti a kárt; feltéve, hogy az aquiliai törvény vagy a Tizenkét

2498
Tábla Törvénye alapján pert indíthat ellene. Ha tehát csak két közös tulajdonban lévő
rabszolgám van, akkor a kárról tudomással bíró gazda ellen pert lehet indítani, és ez mindkét
rabszolgára kiterjed, de nem követelhet többet a társától, mintha csak az egyikért fizetett
volna. Ha azonban az ellen a gazda ellen kívánna eljárni, aki nem tudott a kárról, csak
kétszeres kártérítést követelhet. Nézzük meg, hogy a másik rabszolga miatt nem kell-e
keresetet indítani a társa ellen, mintha mindkettőjük nevében fizetett volna. Ebben az esetben
a praetor döntésének szigorúbbnak kell lennie, és nem szabad engedékenységet tanúsítania
annak, aki tudott a rabszolgák tettéről.
178. Scaevola, Kérdések, IV. könyv.
Ha társörököm egy több rabszolga által elkövetett lopás miatt kétszeres kártérítést szedett be,
Labeo úgy gondolja, hogy nem akadályoz meg abban, hogy kétszeres kártérítésért pereljek; és
hogy ily módon csalást követnek el az Ediktum ellen; és hogy igazságtalan, hogy örököseink
többet szedjenek be, mint amit mi magunk is megtehettünk volna. Azt is mondja, hogy ha az
elhunyt a kétszeres kártérítésnél kevesebbet szedett be, akkor örökösei nem perelhetnek
szabályosan az egyenlő részeknél többért ; de én úgy gondolom, hogy a jobb vélemény az,
hogy az örökösök perelhetnek a részükért, és hogy mindkét örökös együttesen nem követelhet
többet a kétszeres kártérítésnél, beleértve azt is, amit az elhunyt beszedett.

7. cím. A lopakodva kivágott fákról
179. Paulus, A Sabinusról, IX. könyv.
Ha a fákat lopva vágják ki, Labeo szerint az aquiliai törvény, valamint a tizenkét tábla
törvénye alapján kell keresetet benyújtani. Trebatius azonban úgy véli, hogy mindkét
keresetet úgy kell megadni, hogy a bíróságnak a második keresetről szóló ítélet
meghozatalakor le kell vonnia az elsőben behajtott összeget, és a fennmaradó összegről
ítéletet kell hoznia.
180. Gaius, A tizenkét tábla törvényéről, I. könyv.
Nem szabad elfelejteni, hogy aki fákat, és különösen szőlőtőkéket vág ki, azt is tolvajként
büntetik.
181. Ulpianus, Sabinusról, XLII. könyv.
Az ókori hatóságok nagyobb része úgy vélte, hogy a "fák" kifejezésbe a szőlő is beletartozik.
182. A borostyán, valamint a nád, nem helytelenül stilizált fák.
183. Ugyanez mondható el a fűzfákra is.
184. Amikor azonban valaki fűzfák ültetése céljából ágakat szúr a földbe, és ezeket levágják
vagy kitépik, mielőtt még meggyökeresednének, Pomponius nagyon helyesen mondja, hogy a
fák kivágására irányuló kereset nem hozható, mivel azt nem lehet helyesen fának nevezni,
amely még nem gyökeresedett meg.
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185. Ha valaki eltávolít egy fát a faiskolából, vagyis a gyökereivel együtt, bár az még nem
ragadta meg a talajt, Pomponius a Sabinusról szóló tizenkilencedik könyvében azt mondja,
hogy azt fának kell tekinteni.
186. Ezért az is olyan fának tekinthető, amelynek gyökerei már nem élnek, bár még mindig a
földben van. Ezt a véleményt Labeo is elfogadja.
187. Labeo úgy gondolja, hogy az a fa nevezhető helyesen így, amelyet, miután gyökerestől
kitéptek, nem lehet pótolni, vagy amelyet úgy távolítottak el, hogy ezt meg lehet tenni.
188. Az olajfacsírákat fának kell tekinteni, függetlenül attól, hogy gyökeret eresztettek-e vagy
sem.
189. Keresetet lehet tehát indítani a fent felsorolt összes fa miatt.
190. Gaius, A tizenkét tábla törvényéről.
Nem lehet kétséges, hogy ha egy hajtás még olyan kicsi, hogy egy fűszálra hasonlít, akkor
nem szabad a fák közé sorolni.
191. Paulus, A Sabinusról, IX. könyv.
A kivágás nem pusztán vágást jelent, hanem kivágást a kivágás szándékával; a kéreg
eltávolítása a kéreg eltávolítását jelenti; a levágás az alulról való levágást jelenti; mert nem
lehet úgy értelmezni, hogy valaki kivágott egy fát, aki fűrésszel hasította azt.
192. Ebben az eljárásban a jogalap ugyanaz, mint az aquiliai törvény szerinti eljárásban.
193. Aki a föld haszonélvezeti jogával rendelkezik, nem indíthat ilyen pert.
194. Aki az állam tulajdonát képező földet bérelte, ugyanúgy indíthat ilyen pert, mint az
esővízelvezetés és a határmegállapítás iránti pert.
195. Pomponius, Sabinusról, XX. könyv.
Ha több személy vágta ki lopva ugyanazt a fát, a kereset mindegyikük ellen megindítható a
teljes összegre vonatkozóan.
196. Ha azonban ugyanaz a fa több személy tulajdonában van, a büntetést csak egyszer lehet
mindannyiuk által együttesen beszedni.
197. Ha egy fa belenyúlt a gyökereivel a szomszéd földjébe, az utóbbi nem vághatja ki
azokat, de keresetet indíthat annak megállapítására, hogy a fa nem az ő tulajdona; ugyanúgy,
ahogyan azt is megteheti, ha egy gerenda vagy egy kiálló tető nyúlik át az ő telkén. Ha egy fa
a szomszéd talajában gyökereivel táplálkozik, akkor mégis ahhoz tartozik, akinek a földjéről
származik.
198. Ulpianus, Az ediktumról, XXXVIII. könyv.
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Lopakodó fakivágásnak minősül, ha a fát a tulajdonos tudta nélkül, a tulajdonos elől elrejtve
vágják ki.
199. Pedius azt mondja, hogy ez a cselekedet nem lopás, mivel lehetséges, hogy valaki lopás
szándéka nélkül, lopásból fát vágjon ki.
200. Ha valaki egy fát gyökerestől kitépne vagy kiirtana, nem lesz felelős ezért a keresetért,
mert nem ő vágta ki, nem ő vágta ki, nem ő vágta ki, nem ő vágta le. Az aquiliai törvény
szerint azonban felelősségre vonható lesz, mert letörte azt.
201. Még ha nem is vágták ki az egész fát, a keresetet akkor is úgy kell megindítani, mintha
kivágták volna.
202. E kereset alapján az illető akár saját kezűleg, akár a rabszolgáját utasítva, akár saját
kezűleg vágja ki a fákat, akár saját kezűleg, akár a rabszolgáját utasítja erre a feladatra,
felelősségre vonható. Ugyanez a szabály vonatkozik arra az esetre is, ha szabad embernek ad
ilyen parancsot.
203. Ha a gazda nem utasította a rabszolgáját, hanem az önként követte el a cselekményt,
Sabinus szerint a noxalis keresetnek van helye, mint más bűncselekmények esetében. Ez a
vélemény helyes.
204. Ez a kereset, bár büntetőjogi jellegű, örökös, és nem az örökös ellen, hanem az örökös és
más jogutódok javára kerül megadásra.
205. Az ítélet egy ilyen ügyben kétszeres kártérítést tartalmaz.
206. Paulus, Az ediktumról, XXXIX. könyv.
A tulajdonosnak a kár elmaradásához fűződő érdeke összegének kiszámításakor le kell vonni
maguknak a fáknak az értékét, és fel kell becsülni a fennmaradó értéket.
207. Aki titokban vágja ki a fát, lopakodva vágja ki.
208. Ezért, ha azt haszonszerzés céljából vágja ki és távolítja el, akkor a fa ellopásáért,
valamint a vagyon előállítása miatt személyiségi jogi felelősséggel tartozik.
209. Aki a tulajdonos tudtával erőszakkal kivág egy fát, az nem tartozik felelősséggel.
210. Gaius, A tartományi ediktumról, XIII. könyv.
Ha a bérlő fákat vág ki, a bérleti szerződés alapján lehet ellene pert indítani; de egyértelmű,
hogy a felperesnek meg kell elégednie egy keresettel.
211. Julianus, A Miniciusról, III. könyv.
Ha egy fának két része van, és azok a föld felett egyesülnek, akkor egyetlen fának tekintik
őket. Ha azonban az egyesülési pont nem látható, akkor annyi fa van, ahány törzs van a
felszín felett.
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212. Paulus, Az ediktumról, XXII. könyv.
Ha azonban a kivágott fák miatt az aquiliai törvény alapján indítottak eljárást, és a Quod vi
aut clam tilalom alapján ítéletet hoztak, az alperes mentesül, ha az első határozat alapján
elegendő összeget fizetett; de a tizenkét tábla törvénye alapján még mindig lehet pert indítani.
213. Javolenus, Cassiusról, XV. könyv.
Bárki, aki egy szántóföldet elad, mindazonáltal az adásvétel lezárása előtt fakivágás miatt
keresetet indíthat.

8. cím. A tulajdon erőszakkal történő kirablásáról és a rendbontó
gyülekezésekről
214. Paulus, Az ediktumról, XXII. könyv.
Aki erőszakkal veszi el a tulajdonát, az nem nyilvánvaló lopás miatt kétszeres kártérítésért,
erőszakos rablás miatt pedig négyszeres kártérítésért felel. Ha először az erőszakkal elkövetett
rablás miatt indítottak keresetet, a lopás miatt indított keresetet elutasítják. Ha először a lopás
miatt indított keresetet nyújtják be, a másik keresetet nem utasítják el, de csak az első perben
foglalt összeget meghaladó összeg követelhető vissza.
215. Ulpianus, Az ediktumról, LVI. könyv.
A praetor azt mondja: "Ha azt mondják, hogy valaki ellen törvénytelenül összegyűlt
személyek rosszindulatúan kárt okoztak, vagy azt mondják, hogy erőszakkal elvették a
tulajdonát, akkor pert indítok az ellen, aki állítólag ezeket elkövette. Hasonlóképpen, ha egy
rabszolgáról azt mondják, hogy ezeket a cselekményeket elkövette, akkor noxális keresetet
fogok megadni a gazdája ellen."
216. Ezzel az ediktummal a prétor rendelkezett az erőszakkal elkövetett törvénytelen
cselekmények ellen. Ha ugyanis valaki bizonyítani tudja, hogy erőszakot szenvedett el, akkor
az erőszak elleni nyilvános kereset útján járhat el, és egyes hatóságok úgy vélik, hogy a
magánjogi kereset nem sértheti a nyilvánosat. Ez azonban elérhetőbbnek tűnik, és bár a
magánerőszakra hivatkozva zavarhatja a Lex Julia működését, mégsem szabad megtagadni a
keresetet azoktól, akik a magánjogi jogorvoslatot választják.
217. Aki erőszakos rablást követ el, nemcsak rosszhiszeműen követi el a bűncselekményt,
ahogyan azt az Ediktum kimondja, hanem akkor is, ha erőszakkal ragadja meg a tulajdont,
miután kialakította tervét, és fegyveres embereket gyűjtött össze a kár okozása céljából.
218. Ezért akár ő maga gyűjti össze az embereket, akár más által már összegyűjtött embereket
használ fel rablás elkövetésére, úgy kell tekinteni, hogy rosszindulatúan cselekedett.
219. Az összegyűlt embereket úgy kell értenünk, hogy olyanok, akiket azért hoztak össze,
hogy kárt okozzanak.
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220. Nincs hozzáfűzve, hogy milyen emberekről van szó, ezért nincs különbség, hogy
szabadok vagy rabszolgák.
221. Ha csak egy embert hívnak, akkor is azt mondjuk, hogy emberek gyűltek össze.
222. Ha pedig azt feltételezi, hogy csak egy személy okozta a kárt, nem hiszem, hogy az
Ediktum szavai ne lennének alkalmazhatók, mert amikor azt mondja, hogy "törvénytelenül
összegyűlt személyek", akkor ezt úgy kell értenünk, hogy akár egyedül követett el erőszakot,
akár másokkal együtt cselekszik, akik összegyűltek, és akik fegyveresek vagy fegyvertelenek,
az Ediktum értelmében felelősségre vonható.
223. A rosszindulat említése magában foglalja az erőszakot is, mert aki erőszakot alkalmaz,
az rosszindulatúan cselekszik. Ebből azonban nem következik szükségszerűen, hogy aki
rosszindulatú, az erőszakot alkalmaz; ezért a rosszindulat erőszakra utal, és aki erőszak
nélkül, de álnokul követ el egy cselekményt, az ugyanúgy benne foglaltatik.
224. A praetor azt mondja: "kár". Ez a szó mindenféle sérülésre utal, még arra is, ami titkos.
Nem hiszem azonban, hogy minden titkos károkozás ide tartozik, hanem csak az olyan, amely
erőszakkal párosul. Mert bárki megfelelő definíciót ad, ha azt mondja, hogy aki egyedül,
erőszak nélkül követte el a kárt, az nem tartozik ebbe az Ediktumba, és ha azt összegyűlt
személyek követték el, akár erőszak nélkül is, feltéve, hogy a rosszindulat jelen volt, akkor az
ennek az Ediktumnak a hatálya alá tartozik.
225. De sem a lopás, sem az aquiliai törvény által előírt cselekményt nem szabad ebbe az
ediktumba foglalni, bár néha egybeesnek vele; mert Julianus szerint az, aki erőszakkal követ
el rablást, az elvtelenebb tolvaj; és aki összeverbuvált személyek segítségével követ el
bármilyen kárt, az is felelősségre vonható az aquiliai törvény szerint.
226. "Vagy a tulajdonát állítólag erőszakkal vették el." Amikor a praetor azt mondja, hogy
"erőszakkal elvett vagyontárgy", ezt úgy kell értenünk, hogy akkor is érvényes, ha csak egy
tárgyat szereztek erőszakkal.
227. Ha valaki nem maga gyűri össze az embereket, hanem közöttük van, és vagy erőszakkal
elvesz valamit, vagy kárt okoz, akkor e kereset alapján felelősségre vonható. De vajon ez az
Ediktum csak az alperes által összegyűjtött emberek által csalárd módon vagy erőszakkal
elkövetett károkozásra vonatkozik-e, vagy az erőszakkal elkövetett rablásra is, vagy az
említett emberek által elkövetett károkozásra is, bár azokat más hívta össze, ez a kérdés,
amelyet feltettek. Jobb, ha úgy véljük, hogy ez is így van, tehát mindezeket a dolgokat
magában foglalja, valamint minden olyan kárt, amelyet más által összegyűjtött emberek
követtek el, úgyhogy az is, aki őket összegyűjtötte, és az is, aki összefogta őket, egyaránt ide
tartozónak tekinthető.
228. Ebben a keresetben az ingatlan valódi ára a rendelkezésre álló egy éven belül
megnégyszereződik, de a felperes érdekeltségének összege nem.
229. Ez a kereset egy háztartásra hivatkozva is megalapozott, anélkül, hogy szükséges lenne
bizonyítani, hogy a háztartás tagjai közül ki követte el az erőszakos rablást, vagy akár a kárt.
A "háztartás" fogalma a rabszolgákat is magában foglalja, vagyis azokat, akik szolgálatban
vannak, bár lehet azt állítani, hogy szabadok, vagy mások jóhiszeműen szolgáló rabszolgái.
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230. Nem hiszem, hogy a felperes e kereset révén a rabszolgái miatt a gazdával szemben
eljárhatna, mert elegendő, ha a gazda egyszer a négyszeresét ajánlja fel a szóban forgó
összegnek.
231. E kártérítési per keretében nem a rabszolgák teljes számát kell átadni, hanem csak
azokat, vagy azt, aki bizonyítottan a kárt okozta.
232. Ezt a keresetet általában úgy nevezik, hogy erőszakkal elvett vagyontárgyakra vonatkozó
kereset.
233. Ebben a perben csak az felel, aki csalást követett el. Ezért, ha valaki erőszakkal elveszi
azt, ami az övé, akkor nem az erőszakos tulajdonszerzésért felel, hanem más módon kell
megbüntetni. Ha azonban valaki erőszakkal lefoglalja a saját rabszolgáját, akit más
jóhiszeműen birtokol, ugyanígy nem lesz felelős e kereset alapján, mert a saját tulajdonát
veszi el. De mi van akkor, ha elvisz valamilyen tárgyat, amely őt terhelte? Felelősséggel
tartozik.
234. Az erőszakkal elvett vagyontárgyakra vonatkozó keresetnek nem adnak helyt a
serdülőkor alatti, bűncselekmény elkövetésére képtelen gyermek ellen, kivéve, ha a
rabszolgája vagy rabszolgáinak testülete állítólagosan elkövette a bűncselekményt, és ha ez a
helyzet áll fenn, akkor a rabszolgája vagy több rabszolgája által erőszakkal elvett
vagyontárgyakra vonatkozó noxális kereset keretében felel.
235. Ha egy adóügyi gazda elkergeti a jószágomat, azt gondolván, hogy valamilyen
adótörvény elleni vétséget követtem el, bár lehet, hogy téved, mégsem indíthatok ellene pert
az erőszakkal elvett tulajdon miatt - mondja Labeo -, mert nem követett el csalást. Ha azonban
bezárja a marhákat, hogy ne tudjanak táplálkozni, és éhen pusztulnak, akkor az aquiliai
törvény alapján praetoriánus kereset indítható.
236. Ha valaki bezárja az erőszakkal elvett jószágot, akkor emiatt pert lehet indítani ellene.
237. Ebben a perben nem pusztán azt vizsgáljuk, hogy az erőszakkal lefoglalt dolog a felperes
tulajdonának részét képezi-e, mert akár igen, akár nem, ha bármilyen kapcsolatban áll vele,
akkor van alapja ennek az eljárásnak. Ezért akár használatra kölcsönadták, akár lízingelték,
akár zálogba adták, akár nálam helyezték letétbe, és ezért érdekemben áll, hogy ne vegyék el,
vagy ha valamennyit jóhiszeműen birtoklom; vagy haszonélvezeti vagy más jogom van rajta,
tehát érdekemben áll, hogy ne vegyék el erőszakkal, azt kell mondani, hogy jogosult leszek
erre a perre, nem a tulajdonjog, hanem csupán az, hogy amit a tulajdonomból, azaz az
anyagomból elvettek, az visszakövetelhető legyen.
238. És általánosságban véve azt kell megállapítani, hogy a lopás miatt indított per az én
javamra fog szólni mindazért, amit titokban tettek mindezekben az esetekben, és hogy ezen az
alapon jogosult leszek a keresetindítási jogra. Valaki azonban azt mondhatja, hogy a letétbe
helyezett vagyon miatt nem vagyunk jogosultak a lopásért való keresetre, de erre való
hivatkozással hozzátettem: "Ha érdekünkben áll, hogy a vagyont ne erőszakkal vegyék el",
mert akkor jogosult vagyok a lopásért való keresetre.
239. Ha a letétbe helyezett vagyontárgyak esetében gondatlanság miatt lettem felelős, vagy ha
a letét értékét megkaptam, de nem kártérítésként, akkor helyesebb azt állítani, hogy bár a
letétbe helyezésen alapuló lopás miatt indított kereset nem lesz megalapozott, az erőszakkal
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elvett vagyon miatt indítható; mert csak nagyon kis különbség van a titokban cselekvő és az
erőszakkal vagyontárgyakat elvevő között, mivel az előbbi eltitkolja tettét, a másik pedig
nyilvánosságra hozza, sőt nyilvánosan követi el azt. Ezért, ha valaki bebizonyítja, hogy csak
mérsékelt érdekeltséggel rendelkezik, akkor az erőszakkal elvett tulajdon miatt kell pert
indítania.
240. Ha a szökött rabszolgám saját használatra szánt tárgyakat vásárol, és azokat erőszakkal
elviszik, azon oknál fogva, hogy az említett tárgyak az én tulajdonomat képezik, erőszakkal
elkövetett rablás miatt pert indíthatok.
241. Ha a vagyontárgyakat erőszakkal veszik el, akkor lopás vagy jogtalan károkozás miatt
lehet keresetet indítani, vagy személyes kereset lesz elérhető, vagy eljárás indítható az egyes
tárgyak visszaszerzése érdekében.
242. Ez a kereset az örökös és más jogutódok javára fog szólni. Az örökösök és más
jogutódok ellen azonban nem adható meg, mert ellenük büntetőjogi kereset nem indítható.
Nézzük meg, hogy meg kell-e adni azt valamiért, ami által ők vagyoni előnyhöz jutottak. Úgy
gondolom, hogy a praetor nem ígérte meg a keresetet az örökösök ellen azért, ami a kezükbe
kerül, mert úgy gondolta, hogy a személyes kereset elegendő.
243. Paulus, Az ediktumról, LIV. könyv.
Ha egy rabszolga erőszakkal tulajdonba veszi a tulajdont, és a szabaddá válásakor pert
indítanak ellene, noha a gazdája ellen perelhető, a manumált rabszolga ellen egy év elteltével
jogszerűen nem lehet pert indítani; mert függetlenül attól, hogy ki ellen lehetett volna pert
indítani, a felperes kizárásra kerül. Ha egy éven belül pert indítanak a gazda ellen, és ezt
követően a manumetált rabszolga ellen, Labeo szerint a jogerőre hivatkozó kivétel kizáró
okként fog hatni.
244. Ulpianus, Az ediktumról, LVI. könyv.
A praetor azt mondja: "Ha azt állítják, hogy a csőcselék valamely tagja rosszindulatúan
követett el bármilyen kárt, akkor a per megindításának lehetőségétől számított egy éven belül
kétszeres kártérítési pert engedélyezek ellene, egy év elteltével pedig egyszerű kártérítési pert
engedélyezek."
245. Ez az ediktum a rendbontó tömeg bármely tagja által elkövetett károkozásra hivatkozva
kerül bevezetésre.
246. Labeo szerint a "tömeg" kifejezés egyfajta lázongó gyülekezetet jelöl, és egy görög
kifejezésből származik, amely azt jelenti, hogy "zűrzavart kelt".
247. Mekkora számot tekinthetünk tömegnek? Ha két személy veszekedésbe keveredik, akkor
ezt nem tekinthetjük tömegnek, mert két személyről nem mondhatjuk, hogy egy tömeget
alkot. Ha azonban nagyobb számban, például tíz vagy tizenöt személyről van szó, akkor
tömegnek nevezhetjük őket. De mi van akkor, ha csak hárman vagy négyen vannak? Ez nem
lesz tömeg. Labeo nagyon helyesen mondja, hogy nagy különbség van a tumultus és a
veszekedés között; mert a tumultus az emberek sokasága által keltett felfordulás és zavargás,
a veszekedés pedig csak két ember által keltett zavargás.
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248. Nemcsak az felel e rendelet értelmében, aki a tumultuózus gyülekezetben kárt okoz,
hanem az is, aki rosszindulatúan megerőszakolta magát annak érdekében, hogy a gyülekezet
cselekményeiből kár származzon, akár jelen volt, akár nem, mert a rosszindulat akkor is
megnyilvánulhat, ha az illető nincs jelen.
249. Azt kell mondani, hogy e rendelet értelmében az is felelős, aki csatlakozott a tömeghez,
és a kár elkövetését tanácsolta; feltéve azonban, hogy ő maga is jelen volt, amikor az
elkövetés történt, és rossz szándékkal volt ott, mert nem tagadható, hogy a kárt a tömeg az ő
rosszindulatú közreműködésével követte el.
250. Ha valaki megérkezésekor akár kiabálással, akár bármilyen cselekedettel, akár valakit
vádolva, akár szánalmat ébresztve felkelti vagy egyesíti a tömeget, és rosszindulatú
magatartásával kárt okoz, felelősségre vonható, még akkor is, ha nem állt szándékában a
gyülekezet összehívása. Mert az igaz, hogy rosszindulatúsága által a tömeg kárt követett el, és
a praetor nem azt követeli meg, hogy azt maga az illető hívta össze, hanem azt, hogy a kárt
annak a rosszindulatú felbujtása által követte el, aki a tömeg egy részét képezi. E rendelet és
az előző között a következő különbség van, nevezetesen: az elsőben a praetor a
tumultuózusan összegyűlt személyek által rosszindulatúan elkövetett károkozásról beszél,
vagy az általuk erőszakkal elkövetett rablásról, ahol nem gyűltek össze; a másodikban
azonban a tömeg által rosszindulatúan elkövetett károkozásról beszél, bár nem a vádlott hívta
össze, hanem ahol a tömeg kiáltozásai vagy beszédei által, vagy mert szánalmat keltett, még
ha más hívta is össze a tömeget, mert ő maga képezte a tömeg részét.
251. Ezért a tett szörnyűsége miatt az első ediktum négyszeres, az utóbbi pedig kétszeres
kártérítéssel büntet.
252. Mindkettő biztosítja azonban a keresetindítás jogát egy éven belül, de az év elteltével
csak egyszerű kártérítés iránti keresetnek van helye.
253. Ezenfelül ez az ediktum említi az okozott kárt és az elveszett vagyont, de nem utal az
erőszakkal elkövetett rablásra; a korábbi ediktum alapján mégis lehet pert indítani erőszakkal
elkövetett rablás miatt.
254. Elveszettnek mondják azt a tulajdont, amelyet valaki hagyott megsemmisülni, például
levágott vagy darabokra tört.
255. Ismétlem, ez a kereset in factum, és az ingatlan értékének kétszeresére adják meg, ami a
tényleges árra és a jelen pillanatban készült becslésre vonatkozik, és egy éven belül mindig
megduplázódik.
256. A felperesnek kell bizonyítania, hogy a kárt a csőcselék okozta. Ha azonban a kárt nem a
tömeg okozta, akkor a keresetnek nincs helye.
257. Ha amikor Titius megütötte a rabszolgámat, tömeg gyűlt össze, és a rabszolga ezáltal
elvesztett valamit, akkor perelhetem azt, aki megütötte, még akkor is, ha a veszteségért a
tömeg a felelős, és ő azért kezdte el ütni, hogy kárt okozzon. A kereset azonban nem lesz
megalapozott, ha az ütésnek más oka volt.
258. Ha azonban valaki maga hív össze egy tömeget, és annak jelenlétében megveri a
rabszolgát azzal a céllal, hogy kárt okozzon neki, nem pedig azzal a szándékkal, hogy kárt
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okozzon, akkor az Ediktum alkalmazandó; mert igaz, hogy aki indokolatlanul megüt valakit,
az rosszindulatot mutat, és az követi el a kárt, aki a kár elkövetéséért felelős.
259. A praetor egy rabszolga ellen és a rabszolgák egész csoportja ellen is indít eljárást.
260. Amit az örökösök és más jogutódok erőszakkal elvett vagyontárgyak iránti kereset
benyújtására való jogosultságával kapcsolatban megállapítottunk, itt is megismételhető.
261. Gaius, A tartományi ediktumról, XXI. könyv.
Az erőszakkal elkövetett rablásban bűnös személynek nem előnyös, ha a büntetés elkerülése
érdekében az ítélethozatal előtt visszaadja a vagyontárgyat.
262. Venuleius, Stipulations, XVII. könyv.
A törvény megtiltja, hogy az erőszakkal birtokolt vagy elvett vagyontárgyakat
haszonbitorlással megszerezzék, mielőtt azok ismét a tulajdonos vagy annak örököse
birtokába kerülnének.

9. cím. A tűzről, a pusztulásról és a hajótörésről, amikor a hajót vagy a
hajót erőszakkal veszik el
263. Ulpianus, Az ediktumról, LVI. könyv.
A praetor azt mondja: "Ha azt állítják, hogy valaki egy tűzvésznél, egy épület lerombolásánál,
egy hajótörésnél vagy egy hajó vagy hajó elleni támadásnál erőszakkal elvett valamit, vagy
csalárd módon tulajdonított el valamit, vagy bármilyen veszteséget okozott, akkor a
keresetindítás lehetőségétől számított egy éven belül négyszeres kártérítési keresetnek adok
helyt, és ha az egy év letelt, akkor kétszeres kártérítési keresetnek adok helyt. A rabszolga és a
rabszolgák egész testülete elleni keresetet is megítélem."
264. Ennek az ediktumnak a haszna nyilvánvaló, és szigorúsága tökéletesen indokolt, mivel a
köz érdeke, hogy ilyen körülmények között semmit se lopjanak el. És bár ezek a
bűncselekmények büntetőjogi felelősségre vonhatók, a praetor mégis nagyon helyesen
rendelkezik arról, hogy polgári peres eljárást lehet indítani, ha ilyen jellegű
bűncselekményeket követtek el.
265. Hogyan kell értenünk a "tűzben" szavakat? Magában a tűzben, vagy csak azon a helyen,
ahol a tűz keletkezett? A jobb vélemény szerint úgy kell érteni, hogy a tűz miatt, vagyis a tűz
által okozott zűrzavar vagy a tűzből eredő félelem miatt lopták el a vagyont; ahogyan azt
szoktuk mondani, hogy "háborúban elveszett", utalva mindarra, ami a háború miatt veszett el.
Ha tehát a tűzvész közelében lévő földekről ellopnak valamit, akkor azt kell mondanunk,
hogy van alapja az ediktum alkalmazásának, mert igaz, hogy a tűz miatt lopták el.
266. Hasonlóképpen, a "pusztulás" kifejezés arra az időpontra utal, amikor a ház lebontására
sor került, és nem csupán arra, hogy valaki a leomlott épületből elvitt-e vagyontárgyakat,
hanem arra is, hogy a szomszédos házakból is elvitt-e valamit.
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267. Ha felmerült a gyanú, hogy tűz ütött ki, vagy egy házat lebontottak, de sem a tűz, sem a
bontás nem történt meg, akkor lássuk, hogy lesz-e alapja ennek az ediktumnak az
alkalmazására. A jobbik vélemény az, hogy nem lesz alapja, mert sem a tűz, sem a ház
lebontása miatt nem történt semmi.
268. A praetor azt is mondja: "Ha bármit elvittek hajótöréskor", és ebben az esetben felmerül
a kérdés, hogy ez azt jelenti-e, ha valaki a hajótörés idején veszi el a tulajdont, vagy ha
máskor, vagyis a hajótörés bekövetkezte után veszi el; mert bármit, amit hajótörés után a
partra dobnak, azt mondják, hogy a hajóé. A jobb vélemény szerint ez a hajótörés idejére
vonatkozik,
269. Gaius, A tartományi ediktumról, XXI. könyv.
Valamint a helyhez.
270. Ulpianus, Az ediktumról, LVI. könyv.
Ha valaki erőszakkal lefoglalja a tulajdont azon a helyen, ahol a hajótörés bekövetkezik vagy
bekövetkezett, akkor úgy tekintik, hogy az e rendelet hatálya alá tartozik. Az azonban, aki a
hajótörés bekövetkezte után a partra vetett tárgyakat elviszi, olyan helyzetben van, hogy
inkább tolvajnak kell tekinteni, mint e rendelet alapján felelősségre vonhatónak; mint ahogy
az sem tekinthető erőszakkal elvettnek, aki egy járműről leesett tárgyat tulajdonít el, és az
sem, aki a partra vetett tárgyakat elviszi.
271. Ezután a praetor azt mondja: "Egy hajó vagy hajó elleni támadásnál". Erőszakos
tulajdonszerzésnek minősül az, aki egy hajó vagy csónak ellen irányuló csata vagy harc során
vagy erőszakkal ragadja meg a hajót, vagy rablókkal teszi ezt, miközben a hajót elfoglalják.
272. Labeo azt mondja, hogy csak az az igazság, hogy ha egy városi vagy vidéki ház elleni
támadás során bármit is erőszakkal vesznek el, akkor lesz okunk eljárni ezen ediktum alapján,
mivel a tengeren nem kevésbé lehet minket rablókkal bosszantani és megtámadni, mint a
szárazföldön.
273. A fent említett esetekben nem csak az felel, aki a vagyontárgyat erőszakkal elvette,
hanem az is, aki azt átvette, mert a lopott javak átvevői nem kevésbé bűnösök, mint maguk a
támadók. A "csalárd módon" szót azonban azért tettük hozzá, mert nem válik azonnal bűnössé
mindenki, aki ilyen körülmények között kapja meg a tulajdont, hanem csak az, aki csalárd
szándékkal veszi át azt. De mi van akkor, ha a tények ismerete nélkül kapta meg? Vagy mi
van, ha azzal a céllal kapta meg, hogy vigyázzon rá, és biztonságban tartsa annak, aki
elvesztette? Őt biztosan nem lehet felelősségre vonni.
274. Nemcsak az felel ebben a perben, aki a tulajdont erőszakkal elvitte, hanem az is, aki azt
eltávolította, vagy az eltávolítás szándékával félretette, vagy megsebesítette, vagy elrejtette.
275. Az azonban világos, hogy más dolog erőszakkal elvenni a tulajdont, és más dolog azt
titokban kisajátítani, mivel bármit el lehet sajátítani titokban erőszak nélkül, de a tulajdont
erőszak alkalmazása nélkül nem lehet erőszakkal elvenni.
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276. Aki egy zátonyra futott hajóról erőszakkal tulajdont vesz el, e rendelet értelmében
felelősségre vonható. A zátonyra futást a görögök ecebrasvy-nak nevezik.
277. Amit a praetor a károkozással kapcsolatban mond, az csak akkor érvényes, ha a kárt
rosszindulatúan követték el, mert ha a rosszindulat hiányzik, az ediktum nem alkalmazható.
Hogyan kell tehát érteni azt, amit Labeo mondott, nevezetesen: ha egy kitört tűz ellen való
védekezés céljából lerombolom a szomszédom tulajdonát képező épületet, meg kell-e adni a
pert ellenem és a rabszolgáim ellen? Mivel ugyanis ezt a saját házam védelmében tettem,
bizonyára mentes vagyok a rosszindulat alól. Ezért úgy gondolom, hogy amit Labeo mondott,
nem igaz. De lehet-e pert indítani az aquiliai törvény alapján? Nem hiszem, hogy igen, mert
aki magát akarja megvédeni, az nem cselekszik igazságtalanul, ha nem tehet mást. Celsus is
ezen a véleményen volt.
278. Claudius idején a szenátus a következő rendeletet hozta: "Ha valaki hajótörés esetén
eltávolítja a hajó kormánylapátjait vagy azok közül egyet, az egész hajó elvételéért felel."
Ugyancsak a szenátus egy másik rendelete rendelkezett arról, hogy azok, akik csalással vagy
tanácsadással hajótörést szenvedett személyeket erőszakkal legyőztek, hogy
megakadályozzák a hajónak vagy a fedélzeten tartózkodó, veszélyben lévő személynek
nyújtott segítséget, a gyilkosokra vonatkozó corneli törvény büntetése alá tartoznak. Továbbá,
hogy azok, akik erőszakkal elvettek, vagy csalárd módon szereztek valamit a hajótöröttek
nyomorúságos vagyonából, kötelesek legyenek annyi pénzt befizetni a kincstárba, amennyit a
prétor ediktuma alapján vissza lehet szerezni.
279. Paulus, Az ediktumról, LIV. könyv.
Pedius azt mondja, hogy aki a hajótöréskor uralkodó rémület idején erőszakkal ragadja meg a
tulajdont, az azt mondhatja, hogy a hajótöréskor vette el.
280. Az isteni Antoninus a következőket mondta ki egy rescriptumában, amely azokról szólt,
akik hajótörés során fosztogatást követtek el: "Amit egy hajó vagy csónak hajótörésével
kapcsolatban írtál nekem, azt azért tetted, hogy megállapítsam, szerintem milyen büntetést
kell kiszabni azokra, akik elloptak valamit a hajóról. Azt hiszem, hogy ez könnyen
megállapítható, mert nagy különbség van ott, ahol az emberek elveszni készülő
vagyontárgyakat vesznek el, és ott, ahol bűncselekmény útján ragadják meg azt, ami
megmenthető. Ezért, ha úgy tűnik, hogy jelentős zsákmányt erőszakkal szereztek, az elítélés
után a szabad embereket három évre száműzitek, miután megkorbácsoltátok őket; vagy ha
alacsonyabb rangúak, ugyanennyi időre közmunkára ítélitek őket; a rabszolgákat pedig
megkorbácsolásuk után bányamunkára ítélitek. Ha a vagyon nem nagy értékű, a szabadokat,
miután pálcával megkorbácsoltattad őket, a rabszolgákat pedig, miután megostoroztad őket,
elbocsáthatod. És mindenesetre más esetekben is, csakúgy, mint az ilyen eseteknél, gondosan
mérlegelni kell a személyek állapotát és a vagyon természetét, hogy ne alkalmazzanak több
szigort vagy engedékenységet, mint amennyit a körülmények megkívánnak".
281. Ezeket a kereseteket az örökösöknek és ellenük is meg lehet indítani, a kezükbe kerülő
vagyon nagysága szerint.
282. Gaius, A tartományi ediktumról, XXI. könyv.
Ha valaki lopva elvisz vagy erőszakkal elvesz valamit, amit hajótörésből, tűzből vagy ház
pusztulásából mentettek ki, és máshol helyeztek el, az vagy lopásért, vagy erőszakkal elvett
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vagyonért felel; különösen, ha nem tudta, hogy az hajótörésből, tűzből vagy ház pusztulásából
származik. Ha valaki elviszi a hajótörésben elveszett vagyontárgyat, és az a parton fekszik,
ahová a hullámok vetették; sok hatóság ugyanezt a véleményt vallja, és ez helyes, ha a
hajótörés óta eltelt némi idő. Ellenkező esetben, ha ez éppen a hajótörés idején történt, akkor
nincs különbség, hogy a javakat magából a tengerből, a roncsból vagy a partról vették-e el.
Ugyanilyen különbséget kell tennünk akkor is, ha azokat egy csónakból vagy egy
vészhelyzetben lévő hajóról vették el.
283. Callistratus, A monitórius ediktumról, I. könyv.
Egy hajó akkor van vészhelyzetben, ha kifosztják, vagy elmerül, vagy felszakad, vagy lyukat
ütnek rajta, vagy elvágják a kábeleit, vagy elszakítják a vitorláit, vagy a horgonyait elragadja
a tenger.
284. Ugyanaz, kérdések, II. könyv.
Számos óvintézkedést hoztak annak megakadályozására, hogy a hajótörés során ellopják a
vagyontárgyakat, vagy hogy idegenek ne jöjjenek be és ne vegyék birtokba azokat. Az isteni
Hadrianus ugyanis egy ediktumban rendelkezett arról, hogy azok, akiknek a tengerparton
földjük van, ha valamelyikük határain belül egy hajó vagy súlyosan megrongálódik, vagy
felbomlik, gondoskodjanak arról, hogy a roncsból semmit se lopjanak el; és hogy a
tartományok kormányzóinak pert kell indítaniuk ellenük azok javára, akik keresik azt a
vagyont, amelytől megfosztották őket, hogy visszaszerezhessék mindazt, amiről bizonyítani
tudják, hogy a hajótörés során elvették tőlük azok, akiknek a birtokában volt. Azokkal
szemben, akikről bebizonyosodik, hogy elvették a vagyont, a kormányzónak szigorú büntetést
kell kiszabnia, mint a rablókra. És hogy az ilyen jellegű bűncselekmények elkövetésének
bizonyítása könnyebbé váljék, megengedte, hogy azok, akik panaszt tettek, hogy valamilyen
veszteséget szenvedtek, a prefektus elé járulhassanak, és tanúvallomást tegyenek, és
megkeressék a bűnösöket, hogy a kormányzó elé küldhessék őket vagy láncra verve, vagy
óvadékkal, a bűncselekményük súlyának arányában. Azt is elrendelte, hogy az állítólagosan
ellopott vagyon tulajdonosától vegyenek biztosítékot, hogy ne hagyjon fel a vádemeléssel. A
szenátus azt is elrendelte, hogy sem katona, sem magánember, sem szabados, sem a császár
rabszolgája nem avatkozhat bele a hajótörés következtében szétszóródott tárgyak
begyűjtésébe.
285. Neratius, Vélemények, II. könyv.
Ha a csónakját a patak ereje az én földemre sodorta, nem tudja eltávolítani, hacsak nem ad
biztosítékot az általa okozott károkért.
286. Gaius, A tizenkét tábla törvényéről, IV. könyv.
Aki felgyújt egy házat vagy egy ház melletti gabonakupacot, azt meg kell láncolni, meg kell
korbácsolni és tűzhalállal kell végezni, feltéve, hogy a cselekményt tudatosan és szándékosan
követte el. Ha azonban véletlenül, azaz gondatlanságból történt, akkor kötelezni kell a kár
megtérítésére; vagy ha fizetésképtelen, akkor enyhe fenyítésben részesüljön. A ház fogalmába
mindenféle épület beletartozik.
287. Ulpianus, Vélemények, I. könyv.

2510
A tartományok kormányzóinak éberségét szorgalmasan kell gyakorolniuk, hogy
megakadályozzák, hogy a halászok éjszaka fényeket mutassanak, hogy megtévesszék a
tengerészeket, és ezzel jelezzék, hogy valamelyik kikötőhöz közelednek, és ily módon
veszélybe sodorják a hajókat és a fedélzetükön lévőket, és utálatos zsákmányt készítenek
maguknak.
288. Marcianus, Institutes, XIV. könyv.
Ha a tűz véletlenül keletkezik, az menthető, kivéve, ha olyan súlyos gondatlanság történt,
amely jogellenességhez vagy csaláshoz hasonlít.
289. Ulpianus, A prokonzul kötelességéről, VIII. könyv.
Megállapítást nyert, hogy bárki behajózhatja hajótörést szenvedett vagyonát, és ezt Antoninus
császár és isteni atyja egy rescriptumban mondta ki.
290. Az alacsony rangú személyeket, akik szándékosan tüzet okoznak egy városban, a
vadállatok elé kell vetni, a magasabb rangúakat pedig halálra kell ítélni, vagy valamelyik
szigetre kell száműzni.

10. cím. A sérelmekről és a gyalázatos rágalmakról
291. Ulpianus, Az ediktumról, LVI. könyv.
A joggal ellentétes cselekedetet kárnak nevezzük, mivel minden, ami jogellenes, károsnak
minősül. Általánosságban véve ez a helyzet, de konkrétan a sérelmet úgy határozzák meg,
hogy az sértés. Néha a "sérelem" kifejezés alatt a gondatlanságból okozott kárt értik, ahogyan
azt az aquiliai törvényben szokás megállapítani. Máskor az igazságtalanságot nevezzük
sérelemnek, mint amikor valaki jogtalan vagy méltánytalan döntést hozott, és ezt azért
nevezzük sérelemnek, mert a törvény és az igazságosság megsértése miatt nem jogszerű. A
"sértés" kifejezés a "megvetni" igéből származik.
292. Labeo szerint a sérülést okozhatja egy dolog vagy a szavak. Egy dolog által, amikor a
kezeket használják; szavak által, amikor a kezeket nem használják, és a sérelmet beszéddel
követik el.
293. Minden sérelem vagy annak személyét vagy becsületét érinti, aki a sérelem tárgya, és
arra irányul, hogy rossz hírbe hozza őt. A személy ellen irányul, amikor megverik; a becsülete
ellen, amikor egy matrónát megfosztanak a kísérőjétől; és arra hajlamosít, hogy bárkit
gyalázatossá tegyen, amikor az ő szerénységét támadják meg.
294. Ismétlem, a sérelmet bárki ellen maga a személy vagy mások követik el: maga a
személy, ha közvetlenül a családfő vagy a családanya ellen követik el; mások, ha közvetve
követik el, például a gyermekeim, a rabszolgáim, a feleségem vagy a menyem ellen. A
sérelem ugyanis minket érint, amikor azok ellen irányul, akik a mi fennhatóságunk alatt
állnak, vagy akiket megillet a szeretetünk.
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295. Ha olyan elhunyt személy testén követtek el sérelmet, akinek mi vagyunk az örökösei
vagy a praetorianus birtokosai, akkor a saját nevünkben indíthatunk kártérítési pert; mivel az
így elkövetett sérelem a jó hírnevünket érinti. Ugyanez a szabály vonatkozik arra az esetre is,
ha annak a jó hírnevét támadják meg, akinek az örökösei vagyunk.
296. Ezenfelül minden, a gyermekeink ellen elkövetett sérelem a becsületünk elleni támadás;
így ha valaki a saját beleegyezésével eladja a fiát, az apja a saját nevében jogosult lesz a
sérelemért perelni, de a fiú nem, mert nem követnek el sérelmet azzal szemben, aki
beleegyezik.
297. Valahányszor az örökhagyó temetése vagy holtteste ellen követnek el sérelmet, és ezt a
hagyaték bejegyzése után teszik, azt kell mondanunk, hogy bizonyos mértékig az örökös ellen
követik el, mivel az örökösnek mindig érdeke, hogy megvédje az elhunyt jó hírnevét. Ha a
hagyaték bejegyzése előtt követték el, akkor a keresetet inkább a hagyaték szerzi meg, és az
örökösre száll át. Végül Julianus szerint nem kétséges, hogy ha az örökhagyó holttestét a
hagyaték bejegyzése előtt visszatartják, a keresetjogot a hagyaték szerzi meg. Úgy véli
továbbá, hogy ugyanez a szabály érvényesül, ha a hagyatékhoz tartozó rabszolga ellen
követnek el bármilyen sérelmet, mielőtt a hagyatékba beléptek volna, mert a keresetjogot az
örökös a hagyatékon keresztül szerzi meg.
298. Labeo szerint, ha valaki a hagyatékba való belépés előtt megüti a hagyaték részét képező
rabszolgát, akit végrendeletileg manumifikáltak, az örökös kártérítési pert indíthat. Ha
azonban a hagyatékba való belépés után ütik meg, akár tudja, hogy szabad, akár nem, akkor is
indíthat pert.
299. De akár tudja, hogy a fiamról vagy a feleségemről van szó, akár nem, Neratius azt
mondja, hogy a nevemben jogosult leszek erre a perre.
300. Neratius azt is mondja, hogy egy sérelemből néha három személy ellen is keletkezik
keresetindítási jog, és hogy az egyiknek a keresetindítási jogát nem oltja ki a másiknak a joga;
mint például, ha a feleségem ellen, aki apai felügyelet alatt álló leány, sérelmet követtek el,
akkor a kereset a sérelem miatt nekem, az apjának és magának az asszonynak a javára fog
szólni.
301. Paulus, Az ediktumról, L. könyv.
Ha a férj ellen sérelem történik, a feleség nem indíthat pert, mert a feleségeket a férjüknek
kell megvédenie, a férjet pedig nem a feleségének.
302. Ulpianus, Az ediktumról, LVI. könyv.
A kölcsönösség jegyében azt mondják, hogy aki képes elszenvedni egy sérelmet, az el is
követheti azt.
303. Vannak azonban olyan személyek, akik erre nem képesek, például a holdkóros és a
bűncselekményre képtelen kiskorú, mivel ők ugyan elszenvedhetik a sérelmeket, de nem
követhetik el azokat; mivel ugyanis a sérelem csak annak a szándékával történhet, aki azt
elköveti, és ebből az következik, hogy az ilyen személyek, akár ütésekhez folyamodnak, akár
sértő kifejezéseket használnak, nem tekinthetők úgy, mint akik sérelmet követtek el.
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304. Ezért bárki elszenvedhet sérelmet anélkül, hogy észlelné azt, de nem követhet el
sérelmet, hacsak nincs tudatában annak, még akkor sem, ha nem tudja, hogy ki ellen követik
el.
305. Ezért, ha valaki tréfából megüti a másikat, vagy miközben vitatkozik vele, nem lesz
felelős a sérelem elkövetéséért.
306. Ha valaki megüt egy szabad embert, azt gondolva, hogy az a rabszolgája, akkor olyan
helyzetben van, hogy az elkövetett sérelemért nem vonható felelősségre.
307. Paulus, Az ediktumról, L. könyv.
Ha, miközben a rabszolgámat akartam megütni az öklömmel, véletlenül megütném Önt,
miközben Ön a közelében állt, nem leszek felelős a sérülésért.
308. Ulpianus, Az ediktumról, LVI. könyv.
A sérülésekre vonatkozó corneli törvény utal arra a személyre, aki kártérítési pert kíván
indítani, mert azt állítja, hogy megütötték és megverték, vagy hogy erőszakkal behatoltak a
házába. E törvény úgy rendelkezik, hogy ilyen esetben nem lehet bíró az, aki vagy a veje,
apósa, mostohaapja, mostohafia, unokatestvére, vagy a felperessel akár rokoni, akár rokoni
kapcsolatban áll, vagy aki a fent említett személyek bármelyikének a pártfogója, vagy az apja.
Ezért a Kornéliai törvény két okból ad keresetet, nevezetesen, ha valakit megütöttek vagy
megvertek, vagy ha erőszakkal behatoltak a házába. Ezért nyilvánvaló, hogy minden olyan
sérelem, amelyet kézzel lehet elkövetni, a Corneliusi Törvény hatálya alá tartozik.
309. Az ütés és a verés között a következő különbség van, így mondja Ofilius: verni azt
jelenti, hogy fájdalmat okozni, ütni azt jelenti, hogy fájdalom nélkül ütéseket mérni.
310. A "ház" szó alatt nem csupán azt kell értenünk, amely a felperes tulajdonában van,
hanem azt is, amelyben lakik. Ezért ez a törvény alkalmazandó lesz, függetlenül attól, hogy a
sértett a saját házában lakik-e, vagy olyan házban, amelyet bérelt, vagy amelyet ingyenesen
lakott, vagy olyanban, amelyben történetesen vendégként tartózkodik.
311. Ha vidéki vagy kertekkel körülvett házban lakik, mit kell tenni? Ugyanazt a szabályt kell
alkalmazni.
312. Ha a tulajdonos bérbe ad egy földterületet, és arra erőszakkal lépnek be, a bérlő, és nem a
bérbeadó indíthat pert.
313. Ha azonban valaki más földjére lép, amelyet a tulajdonos művel, Labeo tagadja, hogy ezt
a keresetet a föld tulajdonosa indíthatja meg a Kornéliai törvény szerint, mert nem lehet
mindenütt, azaz nem lehet minden tanyáján lakóhelye. Úgy gondolom, hogy ez a törvény
minden olyan lakóhelyre vonatkozik, ahol a családfő tartózkodik, még ha nem is lehet ott a
lakóhelye. Mert tegyük fel, hogy valaki tanulmányai folytatása céljából Rómába megy,
bizonyára nem Rómában lakik, és mégis azt kell mondani, hogy ha erőszakkal behatolnak a
házába, akkor lesz alapja a Kornéliai törvény alkalmazásának. Ezért az nem vonatkozik az
ideiglenes szállásokra vagy az istállókra. Alkalmazható azonban azokra, akik nagyon rövid
ideig tartózkodnak egy helyen, bár lehet, hogy nem ott van a lakóhelyük.
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314. A kérdés az, hogy a háztartásfő indíthat-e kártérítési pert a corneli törvény alapján, ha az
irányítása alatt álló fia sérelmet szenvedett. Úgy határoztak, hogy nem teheti ezt meg. Ez a
szabály minden esetben érvényes. A praetoriánus kereset a sérelem miatt azonban az apa
javára, a corneliánus törvény szerinti kereset pedig a fiú javára fog érvényesülni.
315. Az apai felügyelet alatt álló fiú a Cornelius-törvény alapján bármelyik okból indíthat
keresetet, és nem kell gondoskodnia arról, hogy apja ratifikálja a cselekményét; Julianus
ugyanis kijelentette, hogy az a fiú, aki más törvény alapján kártérítési keresetet indít, nem
kötelezhető arra, hogy biztosítékot nyújtson a ratifikációra.
316. E törvény értelmében a felperesnek engedélyezik az eskü letételét, hogy az alperes
megesküdhessen, hogy nem követett el semmilyen sérelmet. Sabinus azonban az
assessorokról szóló művében azt mondja, hogy még a praetoroknak is követniük kell a
törvény példáját. Ez pedig a tény.
317. Ha valaki más becsmérlése céljából ír valamit, vagy összeállítja, vagy közzéteszi, vagy
rosszhiszeműen elintézi, hogy ez megtörténjen, még akkor is, ha az más nevében vagy név
nélkül jelenik meg, e törvény alapján büntetőeljárás indítható ellene, és ha elítélik, a
bíróságon való tanúskodásra alkalmatlanná nyilvánítják.
318. Aki más becsületsértés céljából feliratokat vagy bármi mást, még ha írva van is,
közzétesz, a szenátus rendelete szerint ugyanolyan büntetést fog szenvedni, mint az, aki ezek
közül bármelyiknek megvételét vagy eladását okozta.
319. Bárki, akár szabad, akár rabszolga, aki a bűnösről információt ad, a bíró a vádlott
vagyonának arányában jutalmazza; és ha a besúgó rabszolga, esetleg szabadságot kaphat.
Mert miért ne, ha a közjót szolgálja az ő információja?
320. Paulus, Az ediktumról, LV. könyv.
A szenátus e rendeletére akkor van szükség, ha nem szerepel annak a neve, aki ellen a
cselekményt elkövették. Ekkor a bizonyítás nehézsége miatt a Szenátus azt kívánta, hogy a
bűncselekményt közvádas eljárás útján büntessék. Ha azonban az illető neve meg van említve,
akkor az illető a Common Law alapján kártérítési pert indíthat, mert nem szabad
megakadályozni, hogy magánjogi pert indítson, mert az a közvádas eljárást sérti, mivel
magánérdekeket érint. Nyilvánvaló, hogy ha közvádas eljárást indítanak, akkor a magánjogi
keresetet meg kell tagadni, és fordítva.
321. Ulpianus, Az ediktumról, LVII. könyv.
A prétor a következőképpen rendelkezik az ediktumában: "Aki kártérítési pert indít, annak
határozottan meg kell jelölnie, hogy milyen kárt szenvedett el", mert aki olyan pert indít,
amely mást hírhedtté tehet, nem tehet olyan homályos vádat, amely megenged egy olyan
megkülönböztetést, amely más jó hírnevét érintheti, hanem meg kell jelölnie és világosan meg
kell határoznia azt a kárt, amelyet állítólag elszenvedett.
322. Ha azt mondják, hogy egy rabszolgát megöltek, hogy kárt okozzanak neki, nem kellene-e
a prétornak megengednie, hogy a nyilvános pert a Kornéliai törvény magánperével
prejudikálja, mintha valaki azért kívánna pert indítani, mert mérget adott, hogy megöljön egy
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embert? Helyesebben fog tehát eljárni, ha nem ad helyt az ilyen jellegű keresetnek. Mi
azonban azt szoktuk tartani, hogy azokban az ügyekben, amelyek nyilvánosan üldözhetők,
nem szabad megakadályozni, hogy magánpereket indítsunk. Ez csak akkor igaz, ha a
nyilvánosan üldözendő kereset nem létfontosságú. Mit kell tehát mondanunk az aquiliai
törvényre való hivatkozással kapcsolatban, mivel ez a kereset elsősorban erre vonatkozik? A
megölt rabszolga nem volt a fő tárgya a keresetnek, amelyet elsősorban a tulajdonosát ért kár
miatt indítottak; de a sérelemdíjas perben a gyilkosságra és a mérgezésre hivatkozva büntetés
kiszabása, és nem a kár megtérítése céljából indítottak eljárást. De mi van akkor, ha valaki
azért kívánna kártérítési pert indítani, mert karddal fejbe vágták? Labeo azt mondja, hogy nem
szabad megakadályozni abban, hogy pereljen, mivel az eset nem olyan, amely nyilvános
büntetést követel. Ez nem igaz, hiszen ki kételkedik abban, hogy a támadó a Kornéliai törvény
alapján büntetőeljárás alá vonható?
323. Emellett a személyt ért kár jellegét is pontosan meg kell határozni, hogy
megállapíthassuk, hogy az ítéletet a patrónus ellen kell-e hozni a felszabadított ember javára.
Nem szabad ugyanis elfelejteni, hogy nem mindig, hanem csak alkalmanként adnak kártérítési
pert a felszabadítottnak a pártfogója ellen, ha az elszenvedett sérelem kegyetlen; például, ha
olyan sérelemről van szó, amelyet egy rabszolgának lehet okozni. Sőt, megengedjük, hogy a
pártfogó enyhe büntetést szabjon ki a felszabadított emberére; és a prétor nem fogadja el a
panaszát mint sérelmet elszenvedett sérelmet, hacsak nem hatja meg a cselekmény
szörnyűsége. A praetor ugyanis nem engedheti meg, hogy a tegnapi rabszolga, aki ma már
felszabadított ember, panaszkodjon, hogy gazdája megsértette, vagy enyhén megütötte, vagy
megjavította. Tökéletesen jogos lesz azonban, ha a praetor a segítségére siet, ha a gazdája
megostorozta, súlyosan megverte vagy súlyosan megsebesítette.
324. Ha több gyermek közül egy, aki nem tartozik az apai felügyelet alá, pert kíván indítani az
apja ellen, nem lehet meggondolatlanul kártérítési pert indítani, kivéve, ha a tett szörnyűsége
készteti erre, de az apai felügyelet alatt állók bizonyosan nem jogosultak erre a keresetre, még
akkor sem, ha a sérelem szörnyű volt.
325. Amikor a prétor azt mondja: "Pontosan meg kell állapítania, hogy milyen sérelmet
szenvedett", hogyan kell ezt érteni? Labeo úgy véli, hogy bármit pozitívan állít, aki megemlíti
a sérülés nevét, minden kétértelműség nélkül (például "vagy ezt, vagy azt"), de azt állítja,
hogy ilyen és ilyen sérülést szenvedett.
326. Ha Ön több sérelmet okoz nekem, például amikor egy rendetlen tömeg gyűlt össze, Ön
behatol a házamba, és ennek következtében egyszerre sértegetnek és ütlegelnek; felmerül a
kérdés, hogy indíthatok-e külön-külön keresetet Ön ellen minden egyes sérelemért?
Marcellus, Neratius véleményével összhangban, helyesli, hogy egyetlen perben egyesítsék az
összes olyan sérelmet, amelyet valaki egyszerre szenvedett el.
327. Császárunk egy rezcriptumban kijelentette, hogy jelenleg mindenféle sérelem miatt lehet
polgári pert indítani, még a szörnyűséges jellegűek miatt is.
328. A kegyetlen sérülés alatt olyan sérülést értünk, amely az átlagosnál súlyosabb és sértőbb.
329. Labeo azt mondja, hogy a kegyetlen sérelem a személyre, az időre vagy a dologra való
hivatkozással történik. A személy elleni sérelem akkor válik még szörnyűbbé, ha egy bíró,
egy szülő vagy egy pártfogó ellen követik el. Az időre vonatkoztatva, amikor a játékokon
követik el, és nyilvánosan, vagy a praetor jelenlétében, vagy magánügyben, mert azt állítja,
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hogy nagy különbség van, mivel a sérelem kegyetlenebb, amikor nyilvánosan követik el.
Labeo azt mondja, hogy a sérelem a dologra való hivatkozással kegyetlen, mint például, ha
sebet ejtenek, vagy ha valakit arcon ütnek.
330. Paulus, Az ediktumról, LV. könyv.
A seb nagysága jelenti a kegyetlenséget, és néha az a hely, ahol a sebet ejtették, például
amikor a szemet ütötték.
331. Ulpianus, Az ediktumról, LVII. könyv.
Miközben arról beszélünk, hogy a sérelem maga a dolog miatt válik szörnyűvé, felmerül a
kérdés, hogy ahhoz, hogy szörnyű legyen, a testet kell-e érnie, vagy akkor is lehet az, ha nem
testi, például ha a ruhát tépik, vagy ha elviszik a kísérőt, vagy ha sértő szavakat használnak.
Pomponius azt mondja, hogy egy sérelem nevezhető kegyetlennek anélkül is, hogy ütést
mérnének rá, a kegyetlenség a személytől függ.
332. Amikor azonban valaki megüt és megsebesít egy másikat a színházban vagy más
nyilvános helyen, akkor az ember még akkor is szörnyű sérülést követ el, ha az nem súlyos.
333. Nem sokat számít, hogy a sérelmet a családfőnek vagy az apai felügyelet alatt álló fiúnak
okozzák-e, mert az kegyetlennek minősül.
334. Ha egy rabszolga kegyetlen sérülést okoz, és a gazdája jelen van, az utóbbi ellen eljárás
indítható. Ha gazdája nincs jelen, a rabszolgát a kormányzónak kell átadni, aki elrendeli a
megostorozását. Ha valaki szemérmetlen közeledést tesz akár nőnek, akár férfinak, akár
szabadszülöttnek, akár felszabadítottnak, akkor kártérítési perrel sújtható. Ha egy rabszolga
szemérmét támadják meg, akkor a sérelem miatt lehet keresetet indítani.
335. Paulus, Az ediktumról, LV. könyv.
Az ember szerénységét akkor támadják meg, ha egy erényes személyt megpróbálnak romlottá
tenni.
336. Ulpianus, Az ediktumról, LVII. könyv.
Nemcsak az felel a sérelemért, aki a sérelmet elköveti, azaz aki az ütést mérte rá, hanem az is,
aki akár rosszindulatból, akár a saját erejéből okozza, hogy valakit ököllel megütnek, például
az arcán.
337. A kártérítési kereset alapja a jog és az igazságosság. Elhazudtolással megszűnik; mert ha
valaki lemond egy sérelemről, vagyis ha az elszenvedése után nem idézi fel azt, és utólag
megbánja, hogy elmulasztotta, akkor nem élesztheti fel újra. Eszerint úgy tekintik, hogy a
méltányosság megszünteti a tett minden felfogását, valahányszor valaki szembeszáll azzal,
ami igazságos. Ezért, ha egy sérelemre vonatkozó megállapodást kötnek, vagy egyezséget
kötnek, vagy esküt követelnek a bíróságon, a sérelem miatti kereset nem marad fenn.
338. A kártérítési pert bárki indíthatja akár saját maga, akár más által; például egy ügynök,
egy gyám vagy bármely más személy, aki mások nevében szokott eljárni.
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339. Ha az én utasításomra bárki ellen kárt okoznak, a legtöbb hatóság szerint mind én, aki a
parancsot adtam, mind az a személy, aki azt kapta, felelős vagyok a kártérítési perben.
340. A Proculus nagyon helyesen azt mondja, hogy ha felbérelem Önt egy kár elkövetésére,
akkor mindkettőnk ellen indítható per, mert a kárt az én ügynökségem követte el.
341. Azt mondja, hogy ugyanez a szabály lesz érvényes, ha arra utasítom a fiamat, hogy
kövessen el sérelmet ellened.
342. Atilicinus azonban azt mondja, hogy ha ráveszek valakit egy sérelem elkövetésére, aki
egyébként nem lenne hajlandó engedelmeskedni nekem, akkor sérelem miatt perelhető
vagyok.
343. Bár a sérelem miatt indított per nem illeti meg a szabadúszót a pártfogója ellen, a
szabadúszónő férje a nevében indíthat pert a pártfogója ellen; ugyanis a férj, ha a feleségét
bármilyen sérelem érte, úgy tekintik, hogy az ő nevében indítja a pert; ezt a véleményt
Marcellus elfogadja. Én azonban megjegyzést tettem rá, hogy szerintem ez nem minden
sérelemre vonatkozik. Hiszen miért kellene megtagadni egy felszabadult nő könnyű
fenyítését, még ha házas is, vagy az erős beszédet, ami nem obszcén, egy személytől? De ha a
nő egy szabados férfihoz ment férjhez, akkor azt kell mondanunk, hogy a sérelemért való
pereskedést mindenképpen a férjnek kell megadni a pártfogóval szemben. Számos hatóságnak
ez a véleménye. Ebből nyilvánvaló, hogy felszabadítottjaink nemcsak a saját maguknak
okozott sérelmek miatt nem indíthatnak kártérítési pert ellenünk, hanem még olyanok miatt
sem, amelyeket azoknak okoztak, akiknek érdekükben áll, hogy ne szenvedjenek sérelmet.
344. Nyilvánvaló, hogy ha egy felszabadított ember fia vagy felesége az elszenvedett kár
miatt keresetet kíván indítani, ezt nem szabad megtagadni tőlük azért, mert a kereset nem
illeti meg az apát vagy a férjet, mivel ők a saját nevükben indítanak pert.
345. Kétségtelen, hogy bárki, akiről azt állítják, hogy rabszolga, és azt állítja, hogy szabad,
kártérítési pert indíthat azzal szemben, aki azt állítja, hogy ő az ura. Ez attól függetlenül igaz,
hogy szabadból akarja-e őt rabszolgasorba juttatni, vagy a rabszolga akarja-e szabadságát
megszerezni, mert ezt a törvényt megkülönböztetés nélkül alkalmazzuk.
346. Gaius, A tartományi ediktumról, XXII. könyv.
Ha a kereset arra irányul, hogy valakit a szabadságból szolgaságba taszítsanak, akiről a
felperes tudja, hogy szabad, és ezt nem a kilakoltatás miatt teszi, hogy azt saját maga számára
megőrizze; a keresetért kártérítési felelősséggel tartozik.
347. Ulpianus, Az ediktumról, LVII. könyv.
Az elszenvedett kárért benyújtott kereset nem adható meg sem az örökös javára, sem az
örökös ellen. Ugyanez a szabály vonatkozik arra az esetre is, ha a rabszolgámnak sérelmet
okoztak, mert ebben az esetben a sérelem miatti keresetet nem adják meg az örökösömnek.
De miután egyszer már megtörtént a kiadás, ez a kereseti jog még az örökösökre is átszáll.
348. Aki közjoghoz folyamodik, nem úgy értendő, hogy ezt sérelem okozása céljából teszi,
mivel a törvény végrehajtása nem okoz sérelmet.
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349. Ha valakit azért tartóztatnak le, mert nem engedelmeskedett a prétor rendeletének, akkor
nincs abban a helyzetben, hogy a prétor parancsára alapított sérelem miatt pert indíthasson.
350. Ha valaki igazságtalanul idézne engem a magisztrátusi bíróság elé, hogy bosszantson,
kártérítési pert indíthatok ellene.
351. Ha a kitüntetések átadásakor valaki nem engedi, hogy ez megtörténjen, mint például
amikor egy szobor, vagy valami más ilyesmi mellett döntöttek, felelősséggel tartozik-e a
kártérítési perben? Labeo azt mondja, hogy nem lesz felelős, még akkor sem, ha ezt sértésből
teszi; mert azt mondja, hogy nem mindegy, hogy mikor történik valami sértésből, vagy mikor
valaki nem engedi meg, hogy egy cselekedetet más tiszteletére végezzenek.
352. Labeo azt is mondja, hogy ha egy személynek joga volt követségre, és a duumvir ezt a
kötelezettséget egy másikra rótt, a kártérítési per nem indítható az elrendelt munka miatt; mert
más dolog egy személyre kötelezettséget róni, és más dolog neki kárt okozni. Ezt a szabályt
más, igazságtalanul ráruházott tisztségekre és kötelességekre vonatkozóan is alkalmazni kell.
Ezért, ha valaki olyan határozatot hozna, amelynek célja a sérelem okozása, ugyanennek a
véleménynek kell érvényesülnie.
353. A bírónak az igazságszolgáltatási jogkörénél fogva végrehajtott egyetlen cselekménye
sem teszi alkalmazhatóvá a kártérítési keresetet.
354. Ha valaki megakadályoz abban, hogy halászhassak, vagy hálót vessek ki a tengerbe,
indíthatok-e ellene kártérítési pert? Egyes hatóságok úgy vélik, hogy megtehetem, és köztük
van Pomponius is. A többség azonban úgy véli, hogy az eset hasonló ahhoz, mint amikor
valaki nem engedi, hogy nyilvánosan fürödjek, vagy színházban helyet foglaljak, vagy
bármilyen nyilvános helyre bemenjek, leüljek, vagy másokkal együtt legyek, vagy amikor
valaki nem engedi, hogy a saját tulajdonomat használjam, mert akkor perelhető a sérelem
miatt. Az ókoriak tilalmat adtak annak, aki ezeket a nyilvános helyeket bérelte, mert meg
kellett akadályozni, hogy olyan erőszakot alkalmazzanak ellene, amely által nem tudná
élvezni a bérleti jogát. De ha én megakadályozom, hogy valaki a lakóházam vagy a tanyám
előtt horgásszon, mit kell mondani? Felelősséggel tartozom-e kártérítési perre, vagy sem?
Hiszen a tenger, akárcsak a part és a levegő, minden személy közös, és a rescriptiókban igen
gyakran kimondták, hogy senkit sem lehet megakadályozni a halászatban vagy a
madárvadászatban, de abban igen, hogy más tulajdonában lévő földterületre lépjen.
Mindazonáltal helytelenül és a törvény felhatalmazása nélkül feltételezték, hogy bárkit meg
lehet tiltani attól, hogy a lakóhelyem vagy a tanyám előtt horgásszon; ezért, ha valakit ebben
megakadályoznak, még mindig indíthat kártérítési pert. Én azonban bárkit
megakadályozhatok abban, hogy a tulajdonomat képező tóban horgásszon.
355. Paulus, Plautiusról, XIII. könyv.
Nyilvánvaló, hogy ha valakinek magánjoga van a tenger bármely részére, jogosult lesz az Uti
possidetis interdictumra, ha akadályoztatva van annak gyakorlásában, mivel ez magánügyre
és nem közügyre vonatkozik, mivel egy magánjogon és nem közjogon alapuló jog élvezetéről
van szó; mivel az interdictumokat magán- és nem közügyek miatt vezették be.
356. Ulpianus, Az ediktumról, LXXVII. könyv.
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Labeo azt a kérdést is felteszi, hogy ha valaki kábítószerrel vagy más módon elidegeníti az
ember elméjét, lesz-e alapja a kártérítési keresetnek. Azt mondja, hogy a kártérítési per
indítható ellene.
357. Ha valakit nem vertek meg, de fenyegetően kezet emeltek ellene, és többször is
megijesztették, hogy ütéseket fog kapni, anélkül, hogy ténylegesen megütötték volna, az
elkövető az elszenvedett sérelemért méltányossági perrel felel.
358. A praetor azt mondja: "Mindenki ellen, akiről azt állítják, hogy a jó erkölcsbe ütköző
módon bántalmazott mást, vagy ennek okozója volt, pert indítok".
359. Labeo szerint a több személy által elkövetett hangos szidalmazás sérelemnek minősül.
360. A "több személy által elkövetett hangos szidalmazás" kifejezés állítólag a "tumultus"
vagy "gyűlés" kifejezésekből származik, vagyis több hang egyesüléséből, mert ahol azok
egyesülnek, ott ezt az elnevezést kapja, mintha valaki azt mondaná, hogy "hangok
gyülekezete".
361. De amit a praetor hozzáfűz, hogy "a jó erkölcsbe ütközik", az azt mutatja, hogy nem az
összes egyesült károgást vette észre, hanem csak azt, ami a jó erkölcsbe ütközik, és ami arra
irányul, hogy valakit gyalázatossá vagy utálttá tegyen.
362. Azt is mondja, hogy a "jó erkölcsbe ütközik" kifejezés nem a bűncselekményt elkövető
személy erkölcsére vonatkozik, hanem általában a közösség erkölcsével ellentétes kifejezést
jelenti.
363. Labeo szerint a sok hang gyalázkodó zúgása nemcsak egy jelenlévő, hanem egy
távollévő személy ellen is felemelkedhet. Ezért, ha valaki ilyen körülmények között a házadba
jön, amikor te nem vagy ott, akkor azt lehet mondani, hogy sok hang kiabálása történt.
Ugyanez a szabály vonatkozik a szállásodra vagy a boltodra is.
364. Nemcsak azt tekintik rendzavarónak, aki maga is kiáltott, hanem azt is, aki másokat is
kiáltásra buzdított, vagy aki erre a célra küldte őket.
365. A "mást bántalmazott" szavakat nem ok nélkül tették hozzá, mert ha a felháborodás
olyan személy ellen hangzott el, akit nem jelöltek meg, akkor nem lehetett volna
büntetőeljárást indítani.
366. Ha valaki megkísérel felbujtást szítani egy másik ellen, de nem jár sikerrel, nem vonható
felelősségre.
367. Ebből kitűnik, hogy mindenféle szidalmazás nem több hang kiáltása, hanem csak az,
amit hangosan mondanak ki.
368. Akár egy, akár több személy mondta ki ezeket a kifejezéseket egy rendetlen tömegben,
ez egy egységes kiabálás. De bármi, ami nem egy tumultuózus gyülekezetben vagy hangos
hangon hangzott el, nem nevezhető helyesen egyesült kiabálásnak, hanem rágalmazásra
irányuló beszédnek.
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369. Ha egy asztrológus vagy bárki, aki törvénytelen jóslást ígér, miután megkérdezték, azt
állítja, hogy valaki más tolvaj volt, holott valójában nem volt az, nem lehet ellene kártérítési
pert indítani, de a birodalmi alkotmányok alapján büntetőeljárás indítható ellene.
370. A kártérítési kereset, amely általános felhajtáson alapul, sem az örökösökkel szemben,
sem az örökösök javára nem adható meg.
371. Ha valaki olyan fiatal lányokkal beszélget, akik rabszolgák ruhájába vannak öltözve, azt
kisebb vétségnek fogják tekinteni; és még kevésbé, ha prostituáltaknak vannak öltözve, és
nem tisztességes nőknek. Ezért, ha egy nő nem úgy van öltözve, mint egy tiszteletreméltó
matróna, bárki, aki megszólítja vagy elviszi a női kísérőjét, nem lesz felelős a sértésért indított
perben.
372. Kísérő alatt azt értjük, aki bárkit kísér és követ (ahogy Labeo mondja), legyen az szabad
ember vagy rabszolga, férfi vagy nő. Labeo szerint kísérő az, akit arra rendeltek ki, hogy
kövessen valakit, hogy társaságban tartsa, és akit akár nyilvános, akár magánterületen
elrabolnak. A tanítók a kísérők közé tartoznak.
373. Úgy tekintik, hogy elrabolt egy kísérőt (ahogy Labeo mondja), de nem ott, ahol ezt
megkezdte, hanem ott, ahol a kísérőt teljesen elvette az urától vagy úrnőjétől.
374. Sőt, nemcsak azt értik alatta, hogy elrabolt egy kísérőt, aki ezt erőszak alkalmazásával
teszi, hanem azt is, aki ráveszi a kísérőt, hogy hagyja el a szeretőjét.
375. Nemcsak az felel e rendelet értelmében, aki ténylegesen elrabol egy kísérőt, hanem az is,
aki megszólítja vagy követi valamelyiküket.
376. A "megszólítás" azt jelenti, hogy hízelgő szavakkal támadjuk egy másik erényét. Ez nem
tumultuózus hangoskodás, hanem a jó erkölcsök megsértése.
377. Aki csúnya szavakat használ, az nem támadja meg senki erényét, hanem a sérelemért
felel.
378. Más dolog megszólítani, és más dolog követni valakit, mert megszólít egy nőt az, aki
beszéddel támadja az erényét; és követi az, aki csendben és állandóan üldözi, mert a
szorgalmas üldözés néha bizonyos fokú becstelenséget eredményez.
379. Nem szabad azonban elfelejteni, hogy mindenki, aki követi vagy megszólítja a másikat,
nem perelhető ezen Ediktum alapján; mert aki ezt tréfából teszi, vagy valamilyen
tiszteletreméltó szolgálat teljesítése céljából, az nem esik ezen Ediktum hatálya alá, hanem
csak az, aki a jó erkölcsbe ütközik.
380. Úgy gondolom, hogy a jegyesnek is meg kell engedni, hogy ezt a keresetet a sérelem
miatt indítsa meg; mivel a leendő feleségének felajánlott minden sértés a saját maga
sérelmének minősül.
381. A prétor azt mondja: "Semmit sem szabad tenni azzal a céllal, hogy valakit hírhedtté
tegyenek, és ha valaki megszegi ezt a rendelkezést, az eset körülményei szerint büntetni
fogom".
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382. Labeo azt mondja, hogy ez az ediktum felesleges, mert az elkövetett sérelem miatt
általános keresetet indíthatunk, de magának Labeónak úgy tűnik (és ez igaz), hogy a praetor,
miután megvizsgálta ezt a pontot, külön fel akarta hívni rá a figyelmet; mert ahol a
nyilvánosan végrehajtott cselekmények nincsenek kifejezetten megemlítve, ott úgy tűnik,
hogy elhanyagolták őket.
383. Általánosságban elmondható, hogy a prétor megtiltott mindent, ami valakit rossz hírbe
hozhat; ezért bármi, amit valaki tesz vagy mond, és ami arra irányul, hogy mást rossz hírbe
hozzon, alapot ad az elszenvedett kárért indított perre. Ilyen szinte minden olyan dolog, amely
gyalázatot okoz; ilyen például a gyászruhák vagy a szennyes ruházat használata, vagy a haj
vagy a szakáll megnövesztésének engedélyezése, vagy a versek írása, vagy bárminek a
közzététele vagy éneklése, amely sértheti valakinek az erkölcsét.
384. Amikor a praetor azt mondja: "Ha valaki megsérti ezt a rendelkezést, az eset
körülményei szerint fogom megbüntetni", ezt úgy kell érteni, hogy a praetor által kiszabott
büntetés súlyosabb lesz; vagyis hogy befolyásolni fogja őt vagy annak a személyes jelleme,
aki a sérelem miatt a keresetet benyújtja, vagy annak a jelleme, aki ellen a keresetet
benyújtják, vagy maga az ügy, és a felperes által állított sérelem jellege.
385. Ha valaki a császárnak vagy bárki másnak bemutatott emlékirat útján támadja meg egy
másik jó hírnevét, Papinianus szerint a sérelem miatt lehet keresetet indítani.
386. Azt is mondja, hogy aki egy határozat eredményét eladja, mielőtt pénzt fizetett volna, az
a kormányzó parancsára történő megkorbácsolás után kárhoztatásért elítélhető, mivel
nyilvánvaló, hogy kárt követett el az ellen, akinek az ítéletét eladásra kínálta.
387. Ha valaki más tulajdonát, vagy akár egyetlen tárgyat is lefoglal azzal a céllal, hogy kárt
okozzon neki, kártérítési perrel felel.
388. Hasonlóképpen, ha valaki értesítést adott egy zálogtárgy eladásáról, és azt állítja, hogy
eladni készül, mintha tőlem kapta volna, és ezt sértés céljából teszi, Servius szerint a sérelem
miatt lehet keresetet indítani.
389. Ha valaki, hogy megkárosítson egy másik személyt, az adósaként hivatkozik rá, holott
nem az, akkor felelősségre vonható a károkozásért indított perben.
390. A praetor azt mondja: "Ha valakiről azt állítják, hogy a jó erkölcsbe ütlegelte más
rabszolgáját, vagy a gazdája parancsa nélkül kínvallatásnak vetette alá, akkor pert indítok
ellene. Hasonlóképpen, ha azt mondják, hogy bármilyen más törvénytelen cselekményt
követett el, megfelelő okok bemutatása után pert fogok engedélyezni".
391. Ha valaki úgy okoz sérelmet a rabszolgának, hogy ezzel a gazdájának is sérelmet okoz,
úgy vélem, hogy a gazda a saját nevében indíthat kártérítési pert; de ha ezt nem a gazda
megsértése céljából tette, a praetornak nem szabad büntetlenül hagynia a rabszolgának
magának okozott sérelmet, mégpedig mindenképpen, ha az ütésekkel vagy kínzással történt
is, mert nyilvánvaló, hogy a szolga szenvedett tőle.
392. Ha az egyik társtulajdonos megveri a közös tulajdonban lévő rabszolgát, egyértelmű,
hogy nem felel ezért a keresetért, mivel ezt a gazda jogán tette.
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393. Ha a haszonélvező ezt teszi, a tulajdonos pert indíthat ellene; vagy ha a tulajdonos tette, a
haszonélvező perelheti őt.
394. Hozzáteszi: "a jó erkölcs ellen", ami azt jelenti, hogy mindenki, aki megüti a rabszolgát,
nem felelős, de mindenki, aki a jó erkölcs ellenében üti meg, felelős. Ahol azonban valaki a
javítás vagy a megjavítás érdekében teszi ezt, ott nem felel.
395. Ezért, ha egy városi elöljáró ostorral megsebezné a rabszolgámat, Labeo megkérdezi,
hogy perelhetem-e őt, mert a jó erkölcsökkel ellentétesen verte meg. És azt mondja, hogy a
bírónak meg kellene kérdeznie, hogy mit tett a rabszolgám, amiért megostorozták; mivel ha
szemtelenül gúnyolódott a hivatalán vagy a rangjelzésein, akkor fel kellene menteni a
felelősség alól.
396. A "verni" helytelenül arra vonatkozik, aki ököllel üt.
397. A "kínzás" alatt az igazság kiderítése érdekében alkalmazott kínzást, testi szenvedést és
fájdalmat kell értenünk. Ezért a puszta kihallgatás vagy a félelem mérsékelt foka nem
indokolja az Ediktum alkalmazását. A "kínzás" kifejezésbe beletartozik mindaz, ami a kínzás
alkalmazásával kapcsolatos. Ezért amikor erőszakot és kínzást alkalmaznak, az kínzásnak
minősül.
398. Ha azonban a kínzásra magának a mesternek a parancsára kerülne sor, és az meghaladja
a megfelelő határokat, Labeo szerint felelősségre vonható.
399. A prétor azt mondja: "Ha más törvénytelen cselekedetre hivatkoznak, megfelelő indoklás
után megítélem a keresetet". Ezért, ha egy rabszolgát súlyosan megvertek, vagy kérdőre
vontak, minden további vizsgálat nélkül ítéletet lehet hozni a bűnös ellen. Ha azonban
bármilyen más sérelmet szenvedett el, a kereset nem lesz megalapozott, hacsak a megfelelő
okot nem bizonyítják.
400. Ezért a praetor nem ígéri meg, hogy a rabszolga nevében, mindenféle okból, kártérítési
pert indíthat. Ha ugyanis enyhén megütötték, vagy nem durván bántalmazták, nem ad helyt.
Ha jó hírnevét bármilyen cselekmény vagy írott versek által támadták, úgy gondolom, hogy a
praetor vizsgálatát ki kell terjeszteni a rabszolga személyére is. A rabszolgák jellemei között
ugyanis nagy különbség van, mivel egyesek takarékosak, rendesek és gondosak; mások
közönségesek, vagy alantas foglalkozásokon dolgoznak, vagy közömbös hírűek. És mi van
akkor, ha a rabszolga meg van bilincselve, vagy rossz jellemű, vagy meg van bélyegezve
gyalázattal? Ezért a prétornak nemcsak az elkövetett sérelmet kell figyelembe vennie, hanem
annak a rabszolgának a hírnevét is, aki ellen állítólag elkövették, és így vagy engedélyezi,
vagy elutasítja a keresetet.
401. Néha a rabszolgának okozott sérelem visszahat a gazdájára, néha pedig nem; mert ha
valaki, azt gondolván, hogy máshoz tartozik, és nem hozzám, megver egy embert, aki azt
állította, hogy szabad, és nem verte volna meg, ha tudta volna, hogy az enyém, Mela azt
mondja, hogy nem perelhető azért, mert sérelmet követett el ellenem.
402. Ha valaki egy megvert rabszolga miatt kártérítési pert indítana, és utána kártérítési pert,
Labeo szerint ez nem ugyanaz, mert az egyik kereset a gondatlanságból okozott kárra, a másik
pedig a sértésre vonatkozik.
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403. Ha egy rabszolga haszonélvezeti joga az enyém, a tulajdonjoga pedig az öné, és a
rabszolgát megverték vagy kínzásnak vetették alá, akkor nem a tulajdonos, hanem én leszek
jogosult az elszenvedett kár miatt keresetet indítani. Ugyanez a szabály vonatkozik arra az
esetre is, ha ön megverte a rabszolgámat, akit jóhiszeműen birtokoltam, mert a gazdának van
inkább joga a sérelem miatti keresetindításra.
404. Ismétlem, ha valaki megver egy szabad embert, aki jóhiszeműen szolgált engem
rabszolgaként, akkor meg kell állapítani, hogy azért ütötte-e meg, hogy engem megsértsen, és
ha igen, akkor a sérelemért való per az én javamra fog indulni. Ezért a más rabszolgájára való
hivatkozással, aki jóhiszeműen szolgál engem, megítéltünk egy kártérítési keresetet,
valahányszor a sérelem elkövetésének célja az volt, hogy engem megsértsen; mert megítéltük
azt magának a rabszolga nevén lévő gazdának. Ha azonban megérint és megver, akkor én is
indíthatok kártérítési pert. Ugyanezt a megkülönböztetést kell tenni a haszonélvezővel
kapcsolatban is.
405. Ha megverek egy rabszolgát, aki több úrhoz tartozik, teljesen világos, hogy mindannyian
jogosultak lesznek az elszenvedett kárért indított perre.
406. Paulus, Az ediktumról, XLV. könyv.
Nem igazságos azonban, ahogyan Pedius mondja, hogy a tulajdonos részesedésének értékénél
nagyobb összegben hozzanak ítéletet, ezért a bíró kötelessége, hogy becslést készítsen a
különböző részesedésekről.
407. Ulpianus, Az ediktumról, LVII. könyv.
Ha azonban ezt csak egyvalaki engedélyével tettem, és azt hittem, hogy ő a rabszolga
egyedüli tulajdonosa, akkor a kártérítési kereset senki javára nem fog megtörténni. Ha tudtam,
hogy a rabszolga több személy tulajdonában van, a kereset nem annak a tulajdonosnak a
javára fog folyni, aki engedélyezte, hogy megüssem a rabszolgát, hanem a többiek javára.
408. Ha a kínzást gyám, meghatalmazott vagy gondnok utasítására hajtották végre, akkor azt
kell mondani, hogy a kártérítési keresetnek nincs helye.
409. A rabszolgámat az ön kérésére, vagy az ön panaszára ostorozta meg a magisztrátusunk.
Mela úgy gondolja, hogy kártérítési pert kell indítanom ellened egy olyan összegben, amely a
bíróság számára méltányosnak tűnhet. Labeo pedig azt mondja, hogy ha a rabszolga meghal,
gazdája pert indíthat, mert sérelemmel elkövetett kárról van szó. Ezt a véleményt Trebatius is
elfogadta.
410. A szabadok által okozott sérelmek némelyike csekélynek és jelentéktelennek tűnik, de ha
rabszolgák okozzák őket, akkor komolyak; a sértés ugyanis a sértő személy miatt még
súlyosabbá válik.
411. Amikor egy rabszolga sérülést okoz, egyértelmű, hogy bűncselekményt követ el. Ezért
ésszerű, hogy - más bűncselekményekhez hasonlóan - ilyen körülmények között az
elszenvedett károkozásért nóvumos keresetnek legyen helye. A gazda azonban, ha úgy
kívánja, bíróság elé viheti a rabszolgát, hogy megkorbácsolja, és ily módon kielégítheti a
sérelmet elszenvedő személyt. Nem szükséges, hogy a gazda feladja a rabszolgát, hogy
megkorbácsolják, de felhatalmazást kap arra, hogy e célból átadja rabszolgáját; vagy ha a
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sértett fél nem elégszik meg azzal, hogy megkorbácsolják, akkor a rabszolgát jóvátételként át
kell adni, vagy a bíróságon felbecsült kártérítés összegét kell megfizetni.
412. A praetor azt mondja: "A bíró belátása szerint", ami a jó polgár belátását jelenti, hogy ő
szabja ki a büntetés mértékét.
413. Ha mielőtt a gazda a rabszolgát a panaszos kielégítése céljából a bíróság elé állítja
korbácsolásra, és ez a bíró felhatalmazása alapján történt, a felperes később ragaszkodik a
sérelem miatti kereset benyújtásához, nem szabad őt meghallgatni, mert aki kielégítést kapott,
az lemondott az őt ért sérelemről; mert ha önként cselekedett, kétségtelenül elmondható, hogy
a sérelem miatti kereset joga nem kevésbé szűnik meg, mintha az idő múlása miatt semmisült
volna meg.
414. Ha egy rabszolga a gazdája parancsára kárt okoz, akkor ez utóbbi természetesen
perelhető, akár a saját nevében is. Ha azonban azt állítják, hogy a rabszolgát manumetálták,
Labeo úgy véli, hogy ellene lehet keresetet indítani, mert a sérelem a személyt követi, és a
rabszolgának nem szabad mindenben engedelmeskednie a gazdájának. Ha azonban gazdája
parancsára ölne meg valakit, akkor mentesítjük a corneli törvény hatálya alól.
415. Nyilvánvaló, hogy ha az ember valamilyen cselekményt az ura védelmében követ el,
akkor az ok a javára szól, és kivételre hivatkozhat, ha vádat emelnek ellene azért, amit tett.
416. Ha a rabszolga, akinél haszonélvezettel rendelkezem, kárt követ el ellenem, nem
indíthatok kártérítési pert a tulajdonosa ellen, és az én helyzetem sem lehet rosszabb azért,
mert csak haszonélvezettel rendelkezem rajta, mintha nem rendelkeznék vele. Más a szabály
ott, ahol a rabszolga közös tulajdonban van, mert akkor nem adunk keresetet a másik
társtulajdonosnak, azon oknál fogva, hogy ő maga is felelős az egyiknek a sérelemért.
417. A praetor azt mondja: "Ha valaki állítólag kárt követett el egy olyan személy ellen, aki
másnak a felügyelete alatt áll, és nincs jelen az, akinek a fennhatósága alá tartozik, vagy bárki,
aki a nevében megbízottként eljárhat, megfelelő ok bemutatása esetén annak adok igazat,
akinek állítólag a kárt okozták."
418. Ha az apai felügyelet alatt álló fiú sérelmet szenvedett, és az apja jelen volt, de nem
tudott pert indítani, mert elmebeteg volt, vagy más elmebetegség miatt, úgy gondolom, hogy a
kártérítési kereset megalapozott; ebben az esetben ugyanis az apát távollévőnek kell tekinteni.
419. Ha az apa jelen van, de nem hajlandó pert indítani, mert vagy elhalasztani, vagy
lemondani, vagy megbocsátani a kárt, a jobb vélemény szerint a keresetindítás joga nem illeti
meg a fiút; ugyanis ha az apa nincs jelen, a keresetindítás joga a fiút illeti meg, mert
valószínű, hogy az apja indított volna pert, ha jelen van.
420. Néha azonban úgy gondoljuk, hogy még ha az apa mentegetőzik is a sérelemért, a
keresetnek a fiúnak kell helyt adni, például ha az apa jelleme hitvány és aljas, a fiúé pedig
tiszteletre méltó; mert egy rendkívül megvetendő apa nem értékelheti a fiának a saját
megalázottságával okozott sértést. Tegyük fel például, hogy az apa olyan személy, akinek a
törvény és az értelem szerint a prétornak kurátort kellene kineveznie.
421. Ha azonban az apa, miután a kérdés már felmerült, eltávozik, vagy elmulasztja az ügy
folytatását, vagy alacsonyabb rangú, akkor azt kell mondani, hogy a keresetindítás joga
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megfelelő ok bizonyítása esetén átruházható a fiúra. Ugyanez a szabály alkalmazandó, ha a
fiú emancipált.
422. A praetor az apa megbízottját részesítette előnyben azokkal a személyekkel szemben,
akik maguk szenvedték el a sérelmet. Ha azonban a megbízott elhanyagolja az ügyet,
összejátszik a többi féllel, vagy nem képes felelősségre vonni azokat, akik a kárt elkövették, a
kereset inkább annak javára indul, aki a kárt elszenvedte.
423. Értelmezésünk szerint ügynök alatt nem olyan személyt kell érteni, akit külön ügyvédnek
neveztek ki a kártérítési per lefolytatására, hanem elegendő, ha az egész vagyon kezelését
rábízták.
424. Ahol azonban a praetor azt mondja, hogy megfelelő ok bizonyítása esetén annak, akiről
azt állítják, hogy a kárt elszenvedte, pert fognak indítani, ezt úgy kell érteni, hogy a vizsgálat
során meg kell állapítani, hogy az apa mennyi ideig volt távol, és mikorra várható a
visszatérése, valamint hogy az a személy, aki a kár miatt pert kíván indítani, nem lusta-e, vagy
teljesen értéktelen, és nem képes-e bármilyen ügyet intézni, és emiatt nem alkalmas-e arra,
hogy ezt a pert indítsa.
425. Amikor ezt követően azt mondja, hogy "aki a kárt elszenvedte", ezt néha úgy kell érteni,
hogy az apja jogosult lesz a kereset benyújtására; például amikor a kárt egy unokának
okozták, és az apja jelen volt, de a nagyapja nem. Julianus azt mondja, hogy a sérelem miatti
keresetet inkább az apának kell megadni, mint magának az unokának, mert szerinte az apának
kötelessége, még a nagyapa életében is, hogy fiát minden ellen megvédje.
426. Julianus azt is mondja, hogy a fiú nemcsak maga indíthat pert, hanem ügyvédet is
megbízhat vele. Ellenkező esetben, mondja, ha nem engedjük meg neki, hogy ügyvédet
nevezzen ki, és történetesen betegség miatt nem tud megjelenni, és nincs, aki a kártérítési pert
lefolytassa, akkor azt el kell utasítani.
427. Azt is mondja, hogy ha az unokát sérelem éri, és nincs senki, aki a nagyapa nevében pert
indíthatna, akkor az apának meg kell engedni, hogy ezt megtegye, és kijelölhet egy ügyvédet;
mivel az ügyvéd kijelölésének jogát mindazok számára elismerik, akiknek joguk van a saját
nevükben pert indítani. Továbbá azt állítja, hogy a fiút úgy kell tekinteni, mint aki a saját
nevében indítja a pert, mert ha az apja ezt elmulasztja, a praetor engedélyt ad neki a
perindításra.
428. Ha az apja irányítása alatt álló fiú kártérítési pert indít, akkor az nem az apja javára
történik.
429. Azt is mondja, hogy a sérelem miatti kereset az apai felügyelet alatt álló fiúnak jár, ha
nincs senki, aki az apa nevében eljárhatna, és hogy ebben az esetben a fiú a háztartás
vezetőjének minősül. Ezért, ha emancipálták, vagy végrendeleti örökösnek kellene kinevezni,
vagy akár ha kitagadták, vagy visszautasította apja hagyatékát, a per lefolytatására való
felhatalmazás őt illeti meg; mert tökéletesen abszurd lenne, hogy bárki, akinek a praetor
megengedné, hogy a pert megindítsa, amíg apja felügyelete alatt állt, képtelenné váljék arra,
hogy bosszút álljon a sérelmekért, miután egyszer már családfő lett, és hogy ezt a kiváltságot
apjára ruházzák át, aki elhagyta őt, amennyire ez a hatalmában állt; vagy (ami még
helytelenebb), ha ezt az előjogot az apa örököseire ruházzák át, akiknek kétségtelenül
semmilyen módon nem áll érdekében az apai felügyelet alatt álló fiúnak okozott sérelem.
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430. Paulus, Az ediktumról, LV. könyv.
Nem helyes és nem igazságos, hogy bárkit is elítéljenek azért, mert rosszat mond egy bűnös
személyről; mert szükséges és célszerű, hogy a bűnösök bűnei ismertek legyenek.
431. Ha egy rabszolga sérelmet okoz egy másiknak, ugyanúgy kell keresetet indítani, mintha
a rabszolga a gazdáját sértené meg.
432. Ha az apai felügyelet alatt álló, házas lányt kár éri, mind a férje, mind az apja indíthat
kártérítési pert. Pomponius nagyon helyesen úgy véli, hogy az alperes ellen az apja javára kell
ítéletet hozni, mégpedig olyan összegben, mint amilyen összegre akkor, ha a lány özvegy
lenne; a férj javára pedig ugyanolyan összegben, mintha független lenne; mert az egyes felek
által elszenvedett kárnak külön-külön megvan a maga külön értékelése. Ezért, ha a férjes
asszony nem áll senki irányítása alatt, nem indíthat pert, mert a férje az ő nevében indíthat
pert.
433. Ha valaki, aki számára ismeretlen vagyok, sérelmet okozna nekem, vagy ha valaki azt
hinné, hogy Lucius Titius vagyok, holott Gaius Seius vagyok, akkor itt a legfőbb dolognak
van elsőbbsége, vagyis annak a ténynek, hogy meg akart sérteni engem. Mert én egy bizonyos
személy vagyok, bár lehet, hogy azt hiszi, hogy én egy másik személy vagyok, mint én
magam, és ezért jogosult leszek a kártérítési perre.
434. De ha valaki azt hiszi, hogy egy apai felügyelet alatt álló fiú a háztartás feje, akkor
éppúgy nem tekinthető úgy, hogy az utóbbi apja ellen követett el sérelmet, mint a férj ellen,
ha a feleségét özvegynek hiszi, mert a sérelem nem személyesen az érintettek ellen irányul, és
nem lehet a gyermekeikről puszta gondolati erőfeszítéssel rájuk hárítani; mivel a sérelmet
okozó szándéka nem terjed túl a sértett személyen, akit a háztartás fejének tekintenek.
435. Ha azonban tisztában volt azzal, hogy apai felügyelet alatt álló fiú, de mégsem tudta,
hogy kinek a fia, akkor azt tartanám (így mondja), hogy az apa a saját nevében indíthatna
kártérítési pert, ahogyan a férj is, ha tudta, hogy a nő házas; mert aki ezekről a dolgokról tud,
az a fián vagy a feleségén keresztül akar kárt okozni bármelyik apának vagy férjnek,
bárkinek.
436. Gaius, A tartományi ediktumról, XXII. könyv.
Ha a hitelezőm, akinek kész vagyok fizetni, a kezesemet támadja meg azzal a céllal, hogy
engem megkárosítson, akkor kártérítési perrel tartozik.
437. Modestinus, Vélemények, XII. könyv.
Ha Seia, kárt okozó szándékkal, a távollévő adósa házát lezárja, anélkül, hogy a bíró, akinek
joga és hatalma van ezt engedélyezni, felhatalmazást adna rá, akkor véleménye szerint a
kártérítési per megindítható.
438. Javolenus, Episztolák, IX. könyv.
Az elszenvedett kár becslésének nem az ítélethozatal időpontjától, hanem a kár elkövetésének
időpontjától kell kezdődnie.

2526

439. Ulpianus, A praetor ediktumáról, I. könyv.
Ha egy szabad embert szökevény rabszolgaként letartóztatnak, kártérítési pert indíthat az őt
elfogó személy ellen.
440. Paulus, Az ediktumról, IV. könyv.
Ofilius azt mondja, hogy aki a tulajdonos akarata ellenére belép más házába, még akkor is, ha
az utóbbit bíróság elé idézik, jogosult lesz kártérítési pert indítani ellene.
441. Ulpianus, A praetor ediktumáról, XV. könyv.
Ha valakit egy másik személy megakadályoz abban, hogy saját rabszolgáját eladja, az
elszenvedett kárért keresetet indíthat.
442. Ugyanő, Az ediktumról, XVIII. könyv.
Ha valaki közösül egy rabszolganővel, akkor kártérítési pert indíthat a rabszolga gazdája
ellen, de ha a rabszolgát elrejti, vagy valami mást tesz lopási szándékkal, akkor szintén lopás
miatt perelhető; vagy ha valaki közösül egy fiatal, még nem érett lánnyal, akkor egyes
hatóságok szerint az aquiliai törvény szerinti kereset is megilleti.
443. Paulus, Az ediktumról, XIX. könyv.
Ha valaki nevetség tárgyává teszi a rabszolgámat vagy a fiamat, még ha beleegyezésével is,
akkor is úgy tekintik, hogy kárt szenvedtem; mint például, ha kocsmába viszi, vagy
kockadobásra veszi rá. Ez mindig így lesz, ha az, aki rábeszéli őt, ezt azzal a szándékkal teszi,
hogy engem megkárosítson. Rossz tanácsot azonban adhat az is, aki nem tudja, hogy ki az
ura, és így válik szükségessé a rabszolga megrontására irányuló kereset.
444. Ugyanő, Az ediktumról, XXVII. könyv.
Ha az édesapja emlékművén felállított szobrot úgy törik össze, hogy kövekkel dobálják meg,
Labeo szerint sírbolt megsértése miatt nem lehet keresetet indítani, de sérelem miatt igen.
445. Ulpianus, Sabinusról, XXXIV. könyv.
A kártérítési kereset nem érinti a tulajdonunkat, amíg a kérdés nem kapcsolódik.
446. Paulus, Sabinusról, X. könyv.
Ha ön manumitál vagy elidegenít egy olyan rabszolgát, akinek a számlájára kártérítési pert
indíthat, a keresetindítás joga megmarad.
447. Ulpianus, Sabinusról, XLII. könyv.
Ki kételkedik abban, hogy a rabszolga felszabadítása után nem lehet keresetet indítani olyan
kárért, amelyet a rabszolgaság alatt szenvedett el?
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448. Ha egy fiúnak sérelem érte a fiút, miközben a keresetindítás joga a fiút és az apát is
megilleti, nem szabad mindkettőjük esetében ugyanazt a becslést elvégezni:
449. Paulus, A Sabinusról, II. könyv.
Mivel a fiúnak okozott kár nagyobb lehet, mint az apának okozott kár, az előbbi magasabb
rangja miatt.
450. Ulpianus, Sabinusról, XLII. könyv.
Az elöljárók nem tehetnek semmi olyat, ami sérülést okozhat. Ezért ha egy magisztrátus akár
magánemberként, akár magisztrátusi minőségében közreműködik a károkozás elkövetésében,
akkor kártérítésért perelhető. De vajon meg kell-e várni, amíg lemond hivataláról, vagy a pert
már akkor is be lehet indítani, amikor még betöltötte azt? A jobb vélemény az, hogy ha olyan
bíróról van szó, aki jogszerűen nem idézhető bíróság elé, akkor meg kell várni, amíg lemond
hivataláról. Ha azonban az alárendelt bírák közé tartozik, vagyis azok közé, akiket nem
ruháztak fel legfelsőbb joghatósággal vagy hatáskörrel, akkor perelhető, még akkor is, amikor
még bírói feladatait látja el.
451. Paulus, Sabinusról, X. könyv.
Ha az állam érdekeinek védelme érdekében az erkölcs diktátumának megfelelően bármit
tesznek, és ez valakit sért, mindazonáltal, mivel az elöljáró nem a sérelem okozásának
szándékával cselekedett, hanem a köztársaság felségének védelmét tartotta szem előtt, nem
vonható felelősségre a sérelemért.
452. Gaius, A tartományi ediktumról, XIII. könyv.
Ha több rabszolga együttesen megvert valakit, vagy lármát keltett ellene, mindegyikük különkülön bűnös a bűncselekményben, és a sérelem annál nagyobb, mivel rabszolgák követték el;
és valóban, ugyanannyi sérelem van, ahány felelős személy van értük.
453. Ulpianus, Minden törvényszékről, III. könyv.
Ha valaki olyan kegyetlen tettet követ el, aki hírhedt jelleme és szegénysége miatt figyelmen
kívül hagyhatja az ellene sérelem miatt indított perben hozott ítéletet, a prétornak minden
szigorát latba kell vetnie az ügy üldözése és a sérelem elkövetőinek megbüntetése során.
454. Julianus, Digest, XLV. könyv.
Ha egy fiú nevében kívánok pert indítani az apja ellen, és ez utóbbi ügyvédet jelöl ki, a fiú
nem tekinthető védettnek, hacsak nem ad biztosítékot az ítélet megfizetésére; és ezért a
keresetnek ugyanúgy helyt kell adni ellene, mintha nem az apja védte volna.
455. Marcianus, Institutes, XIV. könyv.
A birodalmi alkotmányok előírják, hogy mindent, amit a köztéri emlékműveken más
becsmérlése céljából helyeznek el, el kell távolítani.
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456. A kártérítési kereset akár polgári peres úton is benyújtható a Kornéliai törvény alapján,
és az ítélet összegét a bíró becsülheti meg.
457. Scaevola, Szabályok, IV. könyv.
A szenátus rendelete előírja, hogy a császár szobrát senki sem viheti magával azzal a céllal,
hogy bárkivel szemben ellenszenvet keltsen, és aki ezt megszegi, azt nyilvánosan láncra verik.
458. Venuleius, Közvádak, II. könyv.
Senki sem viselhet nyilvánosan szennyes ruhát vagy hosszú hajat a vádlott neve alatt, kivéve,
ha olyan szoros rokoni kapcsolatban áll vele, hogy nem kényszeríthető arra, hogy akarata
ellenére ellene tanúskodjon.
459. Macer, Public Prosecutions, II. könyv.
Az isteni Severus a következőket írta Dionysius Diogenésznek: "Akit kegyetlen sérelemért
elítéltek, nem tartozhat a Tizedesek Rendjébe; és egy kormányzó vagy bárki más tévedése, aki
a vitás kérdésben másként döntött, nem válik hasznodra, ahogyan azoké sem, akik a fennálló
joggal ellentétben úgy vélték, hogy a Tizedesek Rendjéhez való tartozásodat továbbra is
megtartottad.""
460. Neratius, Pergamenek, III. könyv.
Az apát, akinek a fia ellen kárt okoztak, nem lehet megakadályozni abban, hogy két
különböző eljárás keretében pert indítson a saját és a fia sérelmére.
461. Paulus, Mondatok, V. könyv.
Az ügyet lefolytató felek nem emelhetik fel a hangjukat a bíró ellen, különben
megrágalmazzák őket.
462. Gaius, Szabályok, III. könyv.
Aki bosszantás céljából más ellen sérelmi pert indít, azt rendkívüli eljárással el kell ítélni,
azaz vagy száműzetés, deportálás vagy a rendjéből való kiutasítás vár rá.
463. Javolenus, Labeo utolsó műveiről, IX. könyv.
Ha egy alacsonyabb ház tulajdonosa füstöt bocsát a fölötte lévő szomszédja épületére, vagy
ha egy magasabb házban lakó szomszéd valamit ráönt vagy ráönt egy másik, alatta lévő házra,
Labeo szerint nem lehet kártérítési pert indítani. Úgy gondolom, hogy ez nem igaz, feltéve,
hogy az anyagot a szomszéd épületére dobták le azzal a céllal, hogy megkárosítsák őt.
464. Hermogenianus, Epitomák, V. könyv.
Ami a sérüléseket illeti, jelenleg az a szokás, hogy az ítéletet önkényesen, a körülményeknek
és a személynek megfelelően hozzák meg. A megkorbácsolt rabszolgákat visszaadják
gazdáiknak; az alacsonyabb rangú szabadokat pálcával korbácsolják; másokat pedig vagy
ideiglenes száműzetéssel, vagy bizonyos vagyontárgyak elvonásával büntetnek.
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11. cím. A bűncselekmények önkényes büntetéséről
465. Paulus, Mondatok, IV. könyv.
A férjes asszonyok elcsábítóit, valamint a házastársi kapcsolat egyéb megzavaróit, még ha
nem is képesek bűntettüket beteljesíteni, pusztító szenvedélyük hajlama miatt önkényesen
büntetik.
466. A jó erkölcs ellen elkövetett sérelem például az, ha valaki trágyát szór egy másikra, vagy
mocsokkal vagy sárral mocskolja be, vagy vizet, csatornát vagy víztározót szennyez, vagy
bármi mást beszennyez a köz megkárosítása céljából; és az ilyen személyekre a legsúlyosabb
büntetést szokás kiszabni.
467. Aki egy fiút rávesz a fajtalanságra, akár úgy, hogy félrevezeti, akár úgy, hogy megrontja
a kísérőjét, vagy aki egy nőt vagy lányt megpróbál elcsábítani, vagy bármit tesz azért, hogy a
fajtalanságra bátorítsa, akár úgy, hogy a házát kölcsönadja, akár úgy, hogy pénzt fizet neki,
hogy rábeszélje, és a bűntett megvalósul, halállal büntetendő, ha pedig nem valósul meg,
akkor valamelyik szigetre kell deportálni. A megrontott kísérők a legszigorúbb büntetést
szenvedjék el.
468. Ulpianus, Vélemények, IV. könyv.
Törvénytelen összejöveteleket még veterán katonáknak sem szabad megkísérelniük a vallás
vagy a fogadalom teljesítésének ürügyén.
469. Ugyanő, A házasságtörésről, III. könyv.
A sikkasztás és a vagyonok kizsákmányolása miatt indított eljárások vádat tartalmaznak, de
nem büntetőeljárások.
470. Marcianus, Szabályok, I. könyv.
Az isteni Severus és Antoninus egy rescriptumban kimondta, hogy azt a nőt, aki szándékosan
abortuszt idéz elő magán, a helytartónak ideiglenes száműzetésre kell ítélnie; mert
becstelenségnek tekinthető, ha egy nő büntetlenül megfosztja férjét a gyermekektől.
471. Ulpianus, A prokonzul kötelességeiről, V. könyv.
A rabszolga megrontása miatt indított perben való felelősségre vonáson túl, amelyet az örökös
ediktum engedélyez, szigorúan büntetendő az, akinek felbujtására egy rabszolga bizonyítottan
menedéket keresett egy szobor lábánál, hogy gazdáját rágalmazza.
472. Ugyanő, A prokonzul kötelességeiről, VIII. könyv.
Azokat, akik minden alkalmat megragadnak, hogy az élelmiszerek árát növeljék,
dardanariiknak nevezik, és a császári rendeletek és alkotmányok rendelkeztek a fösvénységük
visszaszorításáról. A rendeletek a következőképpen rendelkeznek: "Ezenfelül ügyeljetek arra,

2530
hogy dardanarii semmilyen áruféleségből ne legyen, és hogy ne hozzanak intézkedéseket a
megvásárolt áruk elraktározására; illetve, hogy a tehetősebbek közülük ne legyenek
hajlandóak ésszerű áron rendelkezni árujukról egy nem termő évszakra való tekintettel, hogy
az élelmiszerek árát ne emeljék fel." A dardanariiaknak nem szabadna a dardanarii árát
felemelniük. Az ilyen személyekre kiszabott büntetések azonban nagyon különbözőek, mert
általában, ha kereskedők, csak a kereskedelemtől tiltják el őket, és néha kiutasítják őket, de az
alacsony rangúakat közmunkára ítélik.
473. Az élelmiszerek árát a hamis mérlegek használata is növeli, amire hivatkozva az isteni
Traianus egy ediktumot hirdetett ki, amellyel az ilyen személyeket a Kornéliai törvény
büntetésének teszi ki; éppúgy, mintha e törvénynek a végrendeletre vonatkozó szakasza
alapján bárkit elítéltek volna azért, mert hamis végrendeletet írt, pecsételt vagy tett közzé.
474. Az isteni Hadrianus szintén deportálásra ítélt mindenkit, akinek hamis intézkedések
voltak a birtokában.
475. Ugyanő, A prokonzul kötelességeiről, IX. könyv.
Azokat a személyeket, akik zsákokat hordanak maguknál, és azokat tiltott célokra használják
fel, a vagyon egy részének eltulajdonításával vagy elhurcolásával, valamint azokat, akiket
derectarii, vagyis olyanok, akik lopási szándékkal vezetik be magukat a lakásokba,
súlyosabban kell büntetni, mint a közönséges tolvajokat, és ezért őket közmunkára ítélik, vagy
megostorozzák, majd elbocsátják, vagy egy bizonyos időre kitoloncolják.
476. Ugyanaz, ugyanabban a könyvben.
Ezen kívül vannak olyan bűncselekmények, amelyek felett a kormányzó rendelkezik
joghatósággal; mint például, ha valaki azt állítja, hogy a hozzá tartozó iratokat hűtlenül
másnak adták át, mert e bűncselekmény üldözését az Isteni Testvérek a város prefektusára
bízták.
477. Ugyanaz, ugyanabban a könyvben.
Vannak bizonyos bűncselekmények, amelyeket az elkövetés helye szerinti tartományok
szokásainak megfelelően büntetnek; például Arábia tartományban ismert egy bizonyos
bűncselekmény, amelyet "kövek elhelyezésének" neveznek, és amelynek természete a
következő: Az emberek többsége szokott köveket elhelyezni az ellenség mezején, amelyek azt
jelzik, hogy ha valaki megműveli a mezőt, akkor halálát fogja szenvedni azoknak a csapdái
által, akik a köveket ott elhelyezték. Ez az eljárás olyan félelmet kelt, hogy senki sem meri
megközelíteni a mezőt, tartva azok kegyetlenségétől, akik a köveket a földre helyezték. A
kormányzók szokták e vétség elkövetéséért a legszigorúbb büntetést kiszabni, mert az
önmagában halállal fenyeget.
478. Ugyanaz, ugyanabban a könyvben.
Egyiptomban azt, aki gátakat (ezek a Nílus vizét visszatartó gátak) tör vagy rongál, szintén
önkényesen büntetik, a polgári állapotuk és a vétség mértékének megfelelően. Van, akit
közmunkára vagy bányára ítélnek. Aki kivág egy platánfát, az is bányára ítélhető, rangja
szerint, mert ezt a vétséget is önkényesen és súlyos büntetéssel büntetik, mert ezek a fák a
Nílus gátjait erősítik, amelyekkel a folyó áradásait elosztják és visszatartják, és a folyó
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térfogatának csökkenését megállítják. A gátak, valamint az azokon átvágott csatornák alapot
adnak azoknak a büntetésére, akik beavatkoznak a működésükbe.
479. Paulus, Mondatok, I. könyv.
A bűncselekmény súlyosságával arányos kártérítés jár a kígyókat maguknál tartó és kiállító
lovasok ellen, ha a kígyóktól való félelem miatt bármilyen kár keletkezik.

12. cím. A sírok megsértéséről
480. Ulpianus, A praetor ediktumáról, II. könyv.
A sírbolt megrongálása miatt elkövetett cselekmény a személyt gyalázatosnak bélyegzi.
481. Ugyanő, A prétor ediktumáról, XVIII. könyv.
Ha valaki lerombol egy sírkamrát, az aquiliai törvény nem alkalmazható, de a Quod vi out
clam interdictum alapján eljárás indítható. Ezt a véleményt Celsus is kifejtette egy
emlékműről letépett szoborral kapcsolatban. Azt is megkérdezi, hogy ha nem volt ólommal
rögzítve, vagy a sírhoz bármilyen módon hozzákötve, akkor vajon az emlékmű részének vagy
a tulajdonunk részének tekintendő-e? Celsus azt mondja, hogy az emlékmű része, mint a
csontok befogadója, és ezért a Quod vi aut clam interdictum alkalmazandó lesz.
482. Ulpianus, A praetor ediktumáról, V. könyv.
A praetor azt mondja: "Ha azt mondják, hogy egy sírboltot valaki rosszindulatúan
meggyalázott, akkor az érintett fél javára in factum pert indítok ellene, hogy az igazságosnak
tűnő összegért elítélhessék. Ha nincs érdekelt, vagy ha van, de ő nem hajlandó perelni, és
bárki más hajlandó ezt megtenni, akkor száz aureiért adok neki pert. Ha többen kívánnak pert
indítani, felhatalmazást adok erre annak, akinek az ügye a legigazságosabbnak tűnik. Ha
valaki rosszindulatú szándékkal sírkamrát lakik, vagy más építményt épít, mint ami sírhelynek
van szánva, kétszáz aureiért adok pert annak, aki hajlandó azt a saját nevében indítani.".
483. Az ediktum első szavaiból kiderül, hogy aki rosszindulatú szándékkal megrongál egy
sírkamrát, az büntetést kap. Ezért, ha nincs rosszindulatú szándék, a büntetés nem érvényesül.
Ezért felmentést kapnak azok, akik nem képesek bűncselekmény elkövetésére, mint például a
serdülőkor alatti gyermekek, valamint azok a személyek, akik nem a sírkamra megsértésének
szándékával közelítették meg a sírkamrát.
484. A sírkert kifejezés alatt minden temetkezési helyet értünk.
485. Ha valaki egy testet örökös sírba helyezne, még ha az örökös is lenne, akkor is
felelősségre vonható a sírbolt megsértése miatt indított perben, ha ezt az örökhagyó akarata
ellenére tette; mert az örökhagyó rendelkezhet úgy, hogy senkit ne temessenek a sírjába,
amint azt Antoninus császár rescriptuma kimondja, mert az ő kívánságát be kell tartani. Ha
tehát azt mondja, hogy csak az egyik örökös temethet bele személyeket, akkor ezt be kell
tartani, hogy csak a kijelölt örökös tehesse ezt meg.
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486. Az isteni Severus ediktuma előírja, hogy a holttesteket át lehet szállítani, amelyeket nem
temettek el egy helyen örök időkre; és ez az ediktum elrendeli, hogy a holttestek szállítását
nem szabad késleltetni, vagy akadályozni, illetve nem szabad megakadályozni, hogy a
városokhoz tartozó területen keresztül szállítsák őket. Az isteni Márk azonban egy
rezcriptumban kijelentette, hogy azok, akik a holttesteket az országutakon falvakon vagy
városokon keresztül szállítják, nem büntethetők, bár ezt nem szabad megtenni azok engedélye
nélkül, akiknek joguk van azt megadni.
487. Az isteni Hadrianus egy rescriptumban negyven aurei büntetést szabott ki azokra, akik a
városokban holttesteket temettek el, és elrendelte, hogy a büntetést a kincstárba kell befizetni.
Ugyanezt a büntetést rendelte el azon elöljárókkal szemben is, akik ezt megengedték; és
elrendelte, hogy a helyet árverésen adják el, a holttestet pedig szállítsák el. De mi van akkor,
ha a városi törvények megengedik a városban való temetést? Nézzük meg, hogy ezt a jogot a
császári reszkriptumok megsemmisítették-e, mivel a reszkriptumok általános érvényűek. A
császári reszkriptumokat mindenütt érvényesíteni kell, és mindenütt érvényesek.
488. Ahol valaki sírboltban lakik, vagy földön álló épülettel rendelkezik, az, aki ezt kívánja, a
keresetet előterjesztheti.
489. A helytartók szigorúbban szoktak eljárni azokkal szemben, akik holttesteket
fosztogatnak, különösen, ha fegyveresen járnak el; mert ha rablóként felfegyverkezve követik
el a vétséget, kapitális büntetést kapnak, amint azt az isteni Severus egy rescriptumában
előírta; ha azonban fegyvertelenül követik el, bármilyen büntetés kiszabható, egészen a
bányára ítélésig.
490. Aki a sírbolt megsértése miatt indított perben illetékes, annak a kamat összegét az
okozott kárral, valamint a jogsértésben vétkes személy által szerzett előnnyel; vagy a
keletkezett kárral; vagy a jogsértést elkövető merészségével arányosan kell megbecsülnie.
Mégis, az ítéletet kisebb összegben kell meghozni, ha az érdekelt felek a vádlottak, mint ha
egy idegen indította a pert.
491. Ha az elföldelés joga több személyt illet meg, mindannyiuknak adjunk-e keresetet, vagy
annak, aki a legnagyobb szorgalmat tanúsította? Labeo nagyon helyesen azt mondja, hogy a
keresetnek mindenkinek helyt kell adni, mert az mindenkinek egyéni érdeke miatt indult.
492. Ha az érdekelt fél nem kíván pert indítani a sírbolt megsértése miatt, de a kérdés
egyesítése előtt meggondolta magát, és azt mondja, hogy folytatni kívánja a pert, akkor őt kell
meghallgatni.
493. Ha egy rabszolga egy sírboltban lakik, vagy ott házat épít, nem lesz noxális kereset, és a
praetor megígéri ezt a keresetet ellene. Ha azonban nem ott lakik, hanem üdülőhelyként
használja a helyet, akkor a noxal keresetnek helyt adnak, feltéve, hogy úgy tűnik, hogy a
földet továbbra is birtokolja.
494. Ez az akció népszerű.
495. Paulus, A praetor ediktumáról, XXVII. könyv.
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Az ellenségek sírjai a mi szemünkben nem vallási helyek, és ezért az onnan eltávolított
köveket bármilyen célra felhasználhatjuk, anélkül, hogy a sírkert megsértése miatt indított
eljárás alá tartoznánk.
496. Pomponius, Plautiusról, IX. könyv.
Gyakorlatunk szerint az olyan földterületek tulajdonosai, amelyeken sírhelyeket alakítottak ki,
még a földterület eladása után is jogosultak a sírokhoz való hozzáférésre. Az ingatlanok
eladására vonatkozó törvények ugyanis úgy rendelkeznek, hogy az ingatlanon található
sírokhoz útjogot tartanak fenn, valamint a jogot, hogy a temetési szertartások lebonyolítása
céljából megközelítsék és körülvegyék azokat.
497. Julianus, Digest, X. könyv.
A sírbolt megsértése miatt indított kereset mindenekelőtt annak jár, akinek a tulajdonát
képezi, és ha nem ő, hanem valaki más jár el, még akkor is, ha a tulajdonos az állam
érdekében üzleti úton van távol, a keresetet nem szabad másodszor is megadni azzal szemben,
aki a megállapított kártérítést megfizette. Nem lehet azt állítani, hogy annak a személynek az
állapota, aki az állam érdekében üzleti úton volt távol, rosszabbodott volna, mivel ez a kereset
nem annyira az ő magánügyeit érinti, mint inkább a közbosszút.
498. Marcianus, Institutes, III. könyv.
Tilos a sírkamra állapotát rontani, de a romlott és tönkrement emlékművet megjavítani
szabad, de anélkül, hogy a benne lévő holttestekhez hozzányúlnánk.
499. Macer, Public Prosecutions, I. könyv.
A sírbolt megrongálásának bűntette úgy tekinthető, hogy a Julián-törvénynek a közveszélyes
erőszakra vonatkozó része alá tartozik, és az a része, amelyben az áll, hogy büntetendő az, aki
megakadályozza, hogy valaki temetési szertartást tartson vagy holttestet temessen el; mert aki
sírboltot rongál, az a temetést megakadályozó cselekményt követ el.
500. Ugyanez, Közvádak, II. könyv.
A sírbolt megsértéséért pénzbüntetés is jár.
501. Papinianus, Kérdések, VIII. könyv.
Felmerült a kérdés, hogy a sírbolt megrongálásáért a szükséges örököst megilleti-e a
keresetindítás joga, ha nem avatkozott bele a hagyatéki vagyonba. Úgy ítéltem meg, hogy
nagyon helyesen indíthatja meg ezt a keresetet, amelyet a jó és igazságos eljárásnak
megfelelően vezettek be. És ha mégis benyújtja, nem kell tartania a hagyaték hitelezőitől;
mert bár ez a kereset abból származik, mégsem kap semmit az elhunyt akaratából, és nem is a
vagyon követéséből, hanem csak a törvény által kiszabott büntetés következtében.
502. Paulus, Mondatok, V. könyv.
Azokat a személyeket, akik a sírok megrongálásában vétkesek, és akik a holttesteket vagy a
csontokat eltávolították, ha alacsony rangúak, a legszigorúbb büntetéssel sújtják; a magasabb
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rangúakat valamelyik szigetre deportálják; másokat pedig vagy kitoloncolnak, vagy bányákra
ítélnek.

13. cím. A zsarolásról
503. Ulpianus, Vélemények, V. könyv.
Ha a zsarolást a kormányzó színlelt parancsára követik el, a tartomány kormányzója elrendeli
a terrorral átadott vagyon visszaszolgáltatását, és a bűncselekményt megbünteti.
504. Macer, Public Prosecutions, I. könyv.
A zsarolás miatt indított büntetőeljárás nem nyilvános, de ha valaki pénzt kapott azért, mert
mást bűnvádi váddal fenyegetett, akkor a büntetőeljárás a szenátus rendelete alapján
nyilvános lehet, amely szerint mindazokat a Kornéliai törvény büntetésére kötelezi, akik
ártatlan személyek feljelentésében részt vettek, és pénzt kaptak azért, hogy másokat
megvádoljanak vagy ne vádoljanak, vagy hogy tanúvallomást tegyenek vagy ne tegyenek
ellenük.

14. cím. A marhalopókról
505. Ulpianus, A proconsul kötelességeiről, VIII. könyv.
Az isteni Hadrianus a Baetica-i zsinaton a marhatolvajokra vonatkozó egyik rezcriptumában
kijelentette: "Amikor a legsúlyosabban büntetik azokat, akik a marhákat elűzik, általában
kardra ítélik őket". Nem mindenütt büntetik azonban őket a legnagyobb szigorral, hanem csak
azokon a helyeken, ahol ezt a fajta vétséget a leggyakrabban követik el; egyébként
közmunkára ítélik őket, és néha csak ideiglenesen.
506. Azokat tekintik helyesen marhatolvajoknak, akik a legelőkről vagy a csordákról szedik le
a marhákat, és úgyszólván zsákmányolják őket; és a marhalopás e foglalkozását rendszeres
mesterségként űzik, amikor lovakat vagy szarvasmarhákat vesznek el a csordákból,
amelyeknek részét képezik. Ha azonban valaki egy elveszett ökröt vagy magára hagyott
lovakat hajt el, az nem tartozik ebbe a kategóriába, hanem csupán közönséges tolvaj.
507. Aki azonban egy kocát, egy kecskét vagy egy juhot hajt el, azt nem kell olyan szigorúan
büntetni, mint azt, aki nagyobb állatokat lop el.
508. Bár Hadrianus e vétségért a bányabüntetést, a közmunkán való munkaszolgálatot vagy a
karddal való büntetést állapította meg; mégis, azokat, akik nem tartoznak a társadalom
legalacsonyabb rangjához, nem szabadna e büntetésnek alávetni, mert vagy vissza kell
sorolni, vagy ki kell zárni őket rendjükből. Azokat azonban, akik fegyveresen marhákat
hajtanak el, nem jogtalanul dobják a vadállatok elé.

2535
509. Aki olyan szarvasmarhát hajt el, amelynek tulajdonjoga vitatott, azt polgári vizsgálatnak
kell alávetni, ahogy Saturninus mondja; de ezt a szabályt csak akkor kellene elfogadni, ha
nem keresnek ürügyet a szarvasmarha ellopására, hanem a vádlott jó okkal indíttatva valóban
azt hitte, hogy a szarvasmarha az övé.
510. Macer, Public Prosecutions, I. könyv.
A szarvasmarhák elhajtásának bűntette nem tartozik a közvád alá, mert inkább lopásnak
minősül; de mivel az ilyen jellegű bűncselekmények elkövetőinek többsége fegyverrel jár, ha
letartóztatják őket, ezért általában szigorúbb büntetést kapnak.
511. Callistratus, A jogi vizsgálatokról, VI. könyv.
A birkák, az elhajtott juhok számának arányában, vagy közönséges tolvajjá, vagy a jószágok
eltulajdonítójává teszik az embert. Egyes hatóságok úgy tartják, hogy tíz juh ugyanúgy
nyájnak minősül, mint négy vagy öt disznó, ha egy hajtásból elhajtják őket; de a marhatolvaj
akkor követi el ezt a bűntettet, ha csak egy lovat vagy ökröt lop el.
512. Szigorúbban kell büntetni azt is, aki egy szelíd nyájat hajt el egy istállóból, nem pedig
egy erdőből, vagy egy nagyobb nyáj részét képező nyájat.
513. Azok, akik gyakran követték el ezt a bűncselekményt, bár egyszerre csak egy vagy két
állatot vittek el, mégis marhatolvajoknak minősülnek.
514. Az isteni Traianus egyik levele szerint azokat, akik ilyen bűnözőket bújtatnak, tízéves
itáliai száműzetéssel kell büntetni.

15. cím. A kitérésről
515. Ulpianus, A praetor ediktumáról, VI. könyv.
A prevaricator olyan személy, aki mindkét oldalra áll, és az ellenérdekű felet segíti a saját
ügyének elárulásával. Ez a kifejezés, mondja Labeo, a változó vetélkedésből származik, mert
így cselekszik az, aki látszólag az egyik oldalon állva valójában a másiknak kedvez.
516. A prevaricator, helyesen így nevezve, az, aki vádlóként jelenik meg egy
büntetőeljárásban. Az ügyvédet azonban nem mondhatjuk helyesen prevarikátornak. Mit kell
tehát tenni vele, ha akár magán-, akár nyilvános eljárásban bűnösnek bizonyul ebben a
bűncselekményben, vagyis ha elárulta a saját oldalát? Szokás szerint önkényesen büntetik.
517. Ulpianus, A prokonzul kötelességeiről, IX. könyv.
Nem szabad elfelejteni, hogy jelenleg önkényes büntetéssel sújtják azokat, akik ezt a
bűncselekményt elkövetik.
518. Macer, Public Prosecutions, I. könyv.
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Az ítélet a kitérés miatt vagy nyilvános, vagy a szokás által bevezetett.
519. Ha a vádlott szembeszáll az ügyésszel egy büntetőügyben, arra hivatkozva, hogy egy
másik vádlott már vádolta őt ugyanezzel a bűncselekménnyel, és felmentették, a közvádas
eljárásokról szóló júliusi törvény úgy rendelkezik, hogy addig nem lehet ellene eljárást
indítani, amíg az első vádló által vádolt bűncselekményt és az arra vonatkozóan hozott ítéletet
ki nem vizsgálták. Ezért az ilyen jellegű ügyek eldöntése a közvádas ügyek kategóriájába
tartozik.
520. Ha a hamis tanúzás bűncselekményét állítólag egy ügyvéd követte el, nem indítható
közvádas eljárás; és nem számít, hogy azt nyilvános vagy magáneljárás során követte-e el.
521. Ha tehát valakit azzal vádolnak, hogy lemondott egy közvádról, az ügy nem lesz
nyilvános, mert erről semmilyen törvény nem rendelkezett; és a nyilvános vádat nem
engedélyezi az a szenátusi rendelet, amely öt font arany büntetést ír elő arra, aki lemond egy
ügyről.
522. Ugyanez, Közvádak, II. könyv.
Ha egy olyan személyt, aki ellen rágalmazás miatt nem lehet keresetet indítani,
büntetőügyben elítélik, hogy rágalmazó volt, hírhedté válik.
523. Venuleius Saturninus, Közvádak, II. könyv.
Az előítélet miatt elítélt vádló később nem emelhet vádat a törvény alapján.
524. Paulus, A közvádas eljárásokról.
Császárunk és atyánk egy rezcriptumban kimondta, hogy a rendkívüli bűncselekményekkel
ellentétes bűncselekmények esetében a prevarikusokat ugyanazzal a büntetéssel kell büntetni,
amivel akkor is büntethetők lettek volna, ha ők maguk megszegték volna azt a törvényt,
amellyel a vádlottat áruló eszközükkel felmentették.
525. Ulpianus, Az adókról, IV. könyv.
A szenátusi rendelet szerint minden esetben, kivéve azokat, amelyekben vérontásról van szó,
elítéltnek minősül, aki megrontja a besúgót.

16. cím. A bűnözőket rejtegetőkről
526. Marcianus, Közvádak, II. könyv.
A bűnözők rejtegetői a bűnelkövetők egyik legrosszabb osztályát alkotják, mivel nélkülük
egyetlen bűnöző sem maradhatna sokáig rejtve. A törvény úgy rendelkezik, hogy őket
ugyanúgy kell büntetni, mint a rablókat. Ugyanabba az osztályba kell sorolni őket, mert
amikor rablókat meg tudnak fogni, akkor engedik el őket, miután megkapták a pénzt vagy a
lopott javak egy részét.
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527. Paulus, A civilek büntetéséről.
Azokat a személyeket, akik olyan tolvajt rejtegetnek, aki vagy rokoni, vagy vérrokoni
kapcsolatban áll velük, nem szabad sem elbocsátani, sem szigorúan megbüntetni, mert az ő
bűnük nem olyan súlyos, mint azoké, akik olyan rablókat rejtegetnek, akik semmilyen
kapcsolatban nem állnak velük.

17. cím. A fürdőkben lopó tolvajokról
528. Ulpianus, A proconsul kötelességeiről, VIII. könyv.
Az éjszakai tolvajokat önkényesen el kell ítélni és meg kell büntetni, ha a megfelelő okot
igazolják, feltéve, hogy ügyelünk arra, hogy ne szabjanak ki nagyobb büntetést, mint a
közmunkán való munkavégzés. Ugyanez a szabály vonatkozik a fürdőkben lopó tolvajokra is.
Ha azonban a tolvajok fegyverrel védekeznek, vagy ha betörtek, vagy bármi ilyesmit tettek,
de nem ütöttek meg senkit, akkor bányára kell ítélni őket, a magasabb társadalmi helyzetűeket
pedig száműzni.
529. Marcianus, Közvádak, II. könyv.
Ha nappal követnek el lopást, akkor a szokásos módon kell bíróság elé állítani őket.
530. Paulus, A katonák büntetéséről.
Azt a katonát, akit rajtakaptak, hogy fürdőt lopott, becstelenül el kell bocsátani a szolgálatból.

18. cím. A börtönből kitörőkről és a fosztogatókról
531. Ulpianus, A proconsul kötelességeiről, VIII. könyv.
Az Isteni Testvérek egy Aemilius Tirohoz intézett rescriptumban kimondták, hogy a
börtönből megszökő személyeknek halált kell szenvedniük. Saturninus is azt a véleményt
vallja, hogy azokat, akik megszöktek a börtönből akár az ajtók betörésével, akár a velük
együtt bezártakkal való összeesküvéssel, halálbüntetéssel kell sújtani, de ha az őrök
hanyagsága miatt szöktek meg, enyhébb büntetést kell kiszabni rájuk.
532. A rablókat, akik még kegyetlenebb tolvajok (mert ez a szó értelme), életfogytiglani vagy
bizonyos ideig tartó közmunkára kell ítélni; azokat azonban, akik magasabb rangúak,
ideiglenesen el kell bocsátani rendjükből, vagy arra kell kényszeríteni, hogy országuk határain
túlra távozzanak; de külön büntetést nem szabtak ki rájuk a császári receptek. Ezért megfelelő
indokok esetén a hatáskörrel rendelkező elöljáró saját belátása szerint hozhat ítéletet.
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533. Ugyanígy büntetendők a zsákot cipelő tolvajok, a directarii, és azok, akik épületekbe
törnek be, ugyanígy büntetendők. Marcus császár elrendelte, hogy azt a római lovagot, aki
pénzt lopott, miután áttört egy falat, öt évre száműzzék Afrika tartományából, ahonnan jött,
valamint a városból és Itáliából. Szükséges azonban, hogy a megfelelő okok bizonyítása után
mind a házakba betörők, mind a fent említett egyéb elkövetők tekintetében a bűncselekmény
körülményei szerint döntsenek; azzal a feltétellel, hogy senki sem ítélhető súlyosabb
büntetésre, mint a közmunkán való munkára, ha plebejus, és ha magasabb rangú, akkor sem
szenvedhet súlyosabb büntetést, mint a száműzetés.
534. Paulus, Az éjszakai őrség prefektusának kötelességeiről.
A házakba betörőket különböző büntetésekkel sújtják, mivel azok, akik éjszaka törnek be, a
legszörnyűbbek, ezért általában megostorozzák és bányára ítélik őket. Azokat viszont, akik
nappal törnek be, először megkorbácsolják, majd életfogytiglani vagy meghatározott ideig
tartó kényszermunkára ítélik.

19. cím. A birtokok elherdálásáról
535. Marcianus, Institutes, III. könyv.
Ha valaki kifosztja más vagyonát, azt szokás önkényesen büntetni, a vagyon kifosztásának
vádjával, ahogyan azt az isteni Márk egyik rendelete előírja.
536. Ulpianus, A prokonzul kötelességeiről, IX. könyv.
A birtok kifosztásának bűntette miatt indított büntetőeljárás során a tartomány
kormányzójának kell bírósági eljárást indítania; mert ha a lopás miatt nem lehet pert indítani,
egyedül a kormányzóhoz lehet fordulni.
537. Nyilvánvaló, hogy a hagyaték kifosztásának bűncselekménye csak olyan körülmények
között üldözhető, amikor a lopás miatt indított kereset nem áll rendelkezésre, vagyis mielőtt a
hagyatékot megragadták volna, vagy miután azt megragadták, de mielőtt a vagyontárgyat az
örökös birtokba vette volna; mert nyilvánvaló, hogy ebben az esetben a lopás miatt indított
kereset nem áll fenn, bár kétségtelen, hogy a vagyontárgy előállítására irányuló kereset
indítható, ha valaki ezt kívánja annak érdekében, hogy igényt tarthasson rá.
538. Marcianus, Közvádak, II. könyv.
Az isteni Severus és Antoninus egy rezcriptumban kimondta, hogy aki egy birtok
kifosztásának bűntettét rendkívüli módon üldözni kívánja, az vagy a város prefektusa vagy a
kormányzó előtt teheti meg; vagy pedig a birtokot a rendes eljárás során követelheti a
birtokosoktól.
539. Paulus, Vélemények, III. könyv.
Egy birtok vagyona az összes örökös közös tulajdona, és ezért az, aki vádat emel annak
kifosztása miatt, és megnyeri a pert, úgy tekintendő, hogy az örököstársa is részesült.
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540. Hermogenianus, Epitoméi a jogról, II. könyv.
A feleség nem vádolható a hagyaték kifosztásának bűntettével, mert ellene nem lehet lopás
miatt eljárást indítani.
541. Paulus, Neratiusról, I. könyv.
Ha valaki nem tudván, hogy egy bizonyos vagyontárgy egy birtokhoz tartozik, mégis elveszi
azt, Paulus szerint lopást követ el. A birtokhoz tartozó vagyontárgyak lopása éppúgy nem
minősül lopásnak, mint az olyan vagyontárgyaké, amelyeknek nincs tulajdonosa, és a lopást
elkövető személy véleménye semmilyen tekintetben nem változtatja meg a cselekmény
jellegét.

20. cím. A stellionatusról
542. Papinianus, Vélemények, I. könyv.
A Stellionatus fellépése nem tartozik sem a közvádas, sem a magánvádas eljárások közé.
543. Ulpianus, Sabinusról, VIII. könyv.
Az e bűncselekményért hozott ítélet nem bélyegez meg senkit a szégyenfoltokkal, de
rendkívüli büntetés követi.
544. Ugyanő, A prokonzul kötelességeiről, III. könyv.
A Stellionatus vádja a kormányzó hatáskörébe tartozik.
545. Nem szabad elfelejteni, hogy aki bármilyen csalást követett el, az büntetőeljárás alá
vonható e bűncselekmény miatt, vagyis ha nincs más, amivel vádolható, mert ami a
magánjogban csalásért indított keresetre ad okot, az a Stellionatus vádjában a büntetőjogi
felelősségre vonás alapja. Ezért minden olyan esetben, amikor a bűncselekménynek nincs
neve, azt Stellionatusnak nevezzük. Különösen vonatkozik ez azonban mindazokra, akik
csalással cserélnek vagy adnak fizetségül vagyontárgyat, ahol a vagyontárgyat másra
terhelték, és ő ezt a tényt eltitkolja; mert minden ilyen eset magában foglalja a stellionatus-t.
És ha valaki valamilyen tárgyat kicserélt egy másikkal; vagy olyan javakat, amelyeket köteles
volt átadni, félretett, vagy elrontott, szintén felelős ezért a vétségért. Hasonlóképpen, ha valaki
csalást követett el, vagy összejátszott, hogy más halálát előidézze, akkor is felelősségre
vonható stellionatusért. És általánosságban azt kell mondanom, hogy ahol bármely
bűncselekmény neve hiányzik, ott vádat lehet emelni e bűncselekmény miatt, de nem
szükséges felsorolni a különböző eseteket.
546. A Stellionatusra azonban nincs törvényileg előírt büntetés, mivel a törvény szerint nem
bűncselekmény. Szokás azonban, hogy önkényesen büntetik, feltéve, hogy a plebejusok
esetében a kiszabott büntetés nem súlyosabb, mint a bányára ítélés. A magasabb pozíciót
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betöltők esetében azonban az ideiglenes száműzetés vagy a rendjükből való kiutasítás
büntetését kell kiszabni.
547. Bárki, aki csalárd módon rejtett el árut, külön büntetőeljárás alá vonható e
bűncselekmény miatt.
548. Modestinus, A büntetésekről, III. könyv.
Ha valaki egy írásos okiratban megesküszik, hogy a zálogba adott vagyon az övé, és ezzel
hamis esküt tesz, az Stellionatusszá válik, és ezért a vétkest ideiglenes száműzetésbe kell
küldeni.

21. cím. A határok eltávolításáról
549. Modestinus, Szabályok, VIII. könyv.
A határok eltávolításának büntetése nem pénzbüntetés, hanem a vétkes felek társadalmi
helyzetének megfelelően kell szabályozni.
550. Callistratus, A bírósági vizsgálatokról, III. könyv.
Az isteni Hadrianus a következőket állapította meg egy rezcriptumában. Nem lehet kétséges,
hogy azok, akik a határok megállapítására felállított emlékműveket eltávolítják, nagyon
gonosz cselekedetet követnek el. A büntetés megállapításánál azonban annak mértékét a
bűntényt elkövető személy rangja és szándéka alapján kell meghatározni, mert ha kiemelkedő
rangú személyeket ítélnek el, nem kétséges, hogy a cselekményt mások földjének
megszerzése céljából követték el, és életkoruktól függően bizonyos időre száműzhetők;
vagyis ha a vádlott nagyon fiatal, hosszabb időre kell száműzni, ha idős, rövidebb időre. Ha
mások végezték ügyeiket, és nyújtották szolgálataikat, meg kell őket büntetni, és két évre
közmunkára kell őket ítélni. Ha azonban tudatlanságból vagy véletlenül távolították el az
emlékműveket, elég, ha megkorbácsolják őket.
551. Ugyanez, A bírósági vizsgálatokról, V. könyv.
Pénzbüntetést állapított meg az agrártörvény, amelyet Gaius Caesar hozott azok ellen, akik
csalárd módon eltávolították az emlékműveket a megfelelő helyükről és a földjeik határairól;
a törvény ugyanis úgy rendelkezett, hogy minden egyes határjelért, amelyet kivettek vagy
eltávolítottak, ötven aurei-t kell fizetniük az államkincstárnak, és hogy bárki, aki perelni
kíván, pert indíthat.
552. Egy másik, az isteni Nerva által bevezetett agrártörvény úgy rendelkezik, hogy ha egy
férfi vagy női rabszolga a gazdája tudta nélkül, rosszindulatúan követi el ezt a
bűncselekményt, halálbüntetéssel sújtandó, kivéve, ha gazdája vagy úrnője inkább a
pénzbüntetés megfizetését választja.
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553. Azokat is, akik megváltoztatják a hely kinézetét, hogy a határok helyét homályossá
tegyék, például fából bokrot csinálnak, vagy erdőből szántóföldet, vagy bármi mást tesznek, a
jellemük és rangjuk, valamint a cselekményük erőszakossága szerint kell büntetni.

22. cím. Az egyesületekről és társaságokról
554. Marcianus, Institutes, III. könyv.
A császárok rendeleteivel a tartományok kormányzóit arra utasították, hogy tiltsák meg a
társasági egyesületek szervezését, és még azt sem engedjék meg, hogy a katonák táborokban
alakítsanak ilyeneket. A nincstelenebb katonáknak azonban megengedik, hogy zsoldjukat
minden hónapban közös alapba helyezzék, feltéve, hogy ez idő alatt csak egyszer gyűlnek
össze, mert attól tartanak, hogy ilyen ürüggyel törvénytelen társaságot szerveznek, amit az
isteni Severus egy rezcriptumban kijelentette, hogy nem szabad eltűrni, nemcsak Rómában,
hanem Itáliában és a provinciákban sem.
555. A vallási célú gyülekezés azonban nem tilos, ha ezáltal nem követnek el a szenátus azon
rendelete ellen irányuló cselekményt, amely tiltja a törvénytelen társaságok működését.
556. Az Isteni Testvérek döntése szerint nem törvényes egynél több, törvény által
engedélyezett egyesülethez csatlakozni. Ha valaki két egyesületnek is tagja lesz, akkor egy
újraszabályozás úgy rendelkezik, hogy ki kell választania azt, amelyikhez szívesebben
tartozik, és attól a testülettől, amelyikből kilép, megkapja azt, ami a közös tulajdonból
megilleti.
557. Ulpianus, A proconsul kötelességeiről, VII. könyv.
Aki egy törvénytelen egyesület tagjává válik, ugyanolyan büntetéssel sújtandó, mint azok,
akiket azért ítéltek el, mert fegyveresek segítségével elfoglalták a közterületeket vagy
templomokat.
558. Marcianus, Közvádak, II. könyv.
Ha az egyesületek törvénytelenek, akkor a birodalmi mandátumok és alkotmányok, valamint a
szenátus rendeletei értelmében feloszlatják őket. Ha feloszlanak, a tagok feloszthatják egymás
között a közös tulajdonban lévő pénzt vagy vagyont, ha van ilyen.
559. Egyszóval, hacsak nem a szenátus vagy a császár rendeletének felhatalmazásával gyűlik
össze egy egyesület vagy bármely ilyen jellegű testület, ez a gyűlés ellentétes a szenátus
rendeletének és a császári megbízatásoknak és alkotmányoknak a rendelkezéseivel.
560. Szintén törvényes, hogy a rabszolgákat gazdájuk beleegyezésével felvegyék a rászorulók
egyesületeibe; és azok, akik ilyen egyesületekért felelősek, ezúton értesítjük őket, hogy nem
vehetnek fel rabszolgát a gazdája tudta vagy beleegyezése nélkül a rászorulók egyesületébe,
és ha mégis megteszik, minden egyes felvett rabszolga után száz aurei büntetést szabnak ki
rájuk.
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561. Gaius, A tizenkét tábla törvényéről, IV. könyv.
A tagok azok, akik ugyanahhoz az egyesülethez tartoznak, amelyet a görögök hetaireianak
neveznek. Törvényes felhatalmazásuk van arra, hogy egymással bármilyen szerződést
kössenek, feltéve, hogy nem sértik a közjogot.
Úgy tűnik, hogy a rendelkezést Szolón rendeletéből vették át, amely a következő: "Ha a nép,
vagy testvérek, vagy azok, akik áldozati céllal társulnak össze, vagy hajósok, vagy azok,
akiket ugyanabban a sírban temetnek el, vagy ugyanazon társaság tagjai, akik általában együtt
élnek, bármilyen szerződést kötöttek vagy kötnek egymással, bármiben is állapodnak meg, az
áll, ha a közjog nem tiltja meg.".

23. cím. A népi akciókról
562. Paulus, Az ediktumról, VIII. könyv.
Ezt nevezzük népi keresetnek, amely védi az azt benyújtó fél és a nép jogait is.
563. Ugyanő, Az ediktumról, I. könyv.
Ha egyidejűleg többen nyújtanak be népbírósági keresetet, a prétor kiválasztja közülük a
legalkalmasabbat.
564. Ulpianus, Az ediktumról, I. könyv.
Ha ugyanazon okból többször indítanak pert, amikor ugyanarról a cselekményről van szó,
akkor a jogerőre való hivatkozással a jogerőre vonatkozó szokásos kivételre lehet hivatkozni.
565. A népi keresetekben az érdekelt félnek adnak elsőbbséget. 4. Paulus, Az ediktumról, III.
könyv.
A népi kereset olyan személynek jár, akinek a jogai sértetlenek, azaz aki az ediktum alapján
pert indíthat.
566. Ugyanő, Az ediktumról, VIII. könyv.
Ha valakit népbírósági perben perelnek, kijelölhet ügyvédet a védelmére, de az, aki a pert
indítja, nem jelölhet ki ügyvédet.
567. Ulpianus, Az ediktumról, XXV. könyv.
Népi akciókat nem engedélyeznek nőknek és kiskorúaknak, kivéve, ha érdekli őket az ügy.
568. Paulus, Az ediktumról, XLI. könyv.
A népi keresetek nem szállnak át arra, akinek a szenátus trebelliánus rendelete alapján
visszaszolgáltattak egy birtokot.
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569. Az e keresetek benyújtására jogosult személyt nem tekintik e tekintetben vagyoni
előnyben részesítettnek.
570. Ulpianus, Az ediktumról, I. könyv.
Az örökösökkel szemben nem adható meg minden népi kereset, és a keresetindítás joga sem
terjed ki az egyéves határidőn túlra.
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XLVIII. könyv

1. A büntetőeljárásokról.
2. A vádakról és a feliratokról.
3. A büntetőügyekben az eltartottak felügyeletére és megjelenésére vonatkozóan.
4. A felségsértés bűntettére vonatkozó juliai jogról.
5. A házasságtörés büntetésére vonatkozó juliai törvényről.
6. A nyilvános erőszakról szóló juliai törvényt illetően.
7. A magánéleti erőszakkal kapcsolatos juliai törvényről.
8. A gyilkosokra és méregkeverőkre vonatkozó corneli törvényről.
9. A pompeji parricidákról szóló törvényről.
10. A csalásról szóló korneli törvényről és a szenátus libanoni rendeletéről.
11. A zsarolásról szóló juliai törvényt illetően.
12. A júliusi céltartalékokról szóló törvényt illetően.
13. A csalásra, szentségtörésre és mérlegekre vonatkozó juliai törvényről.
14. A júliusi törvényről a jogellenes hivatali törekvésre való hivatkozással.
15. A fáviánus törvényt illetően az emberrablókkal kapcsolatban.
16. A szenátus turpilliai rendeletéről és a vádak elutasításáról.
17. A keresett vagy távollévő személyek elítéléséről.
18. A kínzással kapcsolatban.
19. Ami a büntetéseket illeti.
20. Az elítélt személyek vagyonát illetően.
21. A vagyonra vonatkozóan azok, akik vagy megölték magukat, vagy megrontották (...)
22. Az eltiltott, kitiltott és kitoloncolt személyekről.
23. Azon személyekről, akiket elítéltek (...)
24. A büntetett személyek holttestéről.

*****************************************
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1. cím. A büntetőeljárásokról
1. Macer, A büntetőeljárásokról, I. könyv.
Nem minden olyan ügy, amelyben bűncselekményről van szó, nyilvános, hanem csak azok,
amelyek a bűncselekmények üldözésére vonatkozó törvényekből származnak, mint például a
Julianus törvénye a hazaárulásról; a Julianus törvénye a házasságtörésről; a Cornelius
törvénye a gyilkosokról és a mérgezőkről; a Pompeius törvénye a parricídiumról; a
pekulációról szóló juliai törvény; a végrendeletről szóló corneli törvény; a magánerőszakról
szóló juliai törvény; a nyilvános erőszakról szóló juliai törvény; a választók
megvesztegetéséről szóló juliai törvény; a zsarolásról szóló juliai törvény; és az élelmiszerek
árának emeléséről szóló juliai törvény.
(1) Paulus, A praetor ediktumáról, XV. könyv.
Egyes bűncselekmények főbenjáró jellegűek, mások pedig nem. Azok, amelyek főbenjáróak,
a száműzetés vagy száműzetés büntetését vonják maguk után, vagyis a víz és a tűz tilalmát. E
büntetésekkel ugyanis a delikvens elveszíti polgári jogait, mert a többi büntetést helyesen
kitelepítésnek és nem száműzetésnek nevezik, mert ekkor a polgárjogok megmaradnak. A
nem főbenjáró büntetések azok, amelyeknél a büntetés vagy pénzbeli vagy testi büntetés.
3. Ulpianus, Sabinusról, XXXV. könyv.
A büntetőeljárás a vádlott bármely nemű halálával megszűnik.
3. Paulus, Az ediktumról, XXXVII. könyv.
Néha előfordul, hogy a büntetőeljárás előnyt élvez, mint például az aquiliai törvény szerinti
perben; a lopás és az erőszakkal elvett vagyon miatt indított perben; az Unde vi
interdictumban és a végrendelet bemutatásának kikényszerítésére irányuló perben; mivel
ezekben az esetekben magánügyekről van szó.
(1) Ulpianus, Disputációk, VIII. könyv.
Ha valakit bűncselekménnyel vádolnak, bizonyítania kell, hogy nem bűnös, és nem vádolhat
meg mást, mielőtt ő maga felmentést nyert volna; mert a birodalmi alkotmányok kimondják,
hogy a vádlottat nem azáltal kell felmenteni, hogy másokat vádol bűnnel, hanem saját
ártatlanságával.
4. Bizonytalan, hogy valaki akkor emelhet-e vádat, amikor már elbocsátották, vagy akkor,
amikor már büntetést szenvedett; mert császárunk és isteni Atyja úgy döntött, hogy nem
kezdhet vádat, miután elítélték. Úgy gondolom azonban, hogy ez csak azokra vonatkozik,
akik vagy az állampolgárságukhoz való jogukat, vagy a szabadságukat vesztették el.
5. Nyilvánvaló, hogy az elítélés előtt megkezdett vádakat utólag is be lehet fejezni. 6.
Marcianus, Institutes, XIV. könyv.
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Ha egy bűncselekménnyel vádolt személy meghal, és a büntetés megszűnik, függetlenül attól,
hogy a megszűnt bűncselekmény vádja milyen állapotban van, az a bíró, akinek a vagyoni
érdekkörébe tartozik, folytathatja a nyomozást.
8. Macer, Public Prosecutions, II. könyv.
Nem minden bűncselekményért kiszabott ítélet teszi az embert hírhedtté, hanem csak azok,
amelyek közvádas jellegűek. Ezért a közvád tárgyát nem képező bűncselekményért való
elítélésből nem következik gyalázatosság, kivéve, ha a bűncselekmény olyan per tárgya lehet,
amely még magánítélet esetén is gyalázatossággal bélyegzi meg az elítéltet, mint például a
lopás, az erőszakkal elkövetett rablás és a testi sértés miatt.
(256) Paulus, Közvádas ügyészségek.
A halálos bűncselekmények miatt indított közvádas eljárások lefolytatásának rendje már nincs
használatban; a törvények által előírt büntetés továbbra is létezik, és a bűncselekményeket
önkényesen bizonyítják.
6. Marcianus, A közvádról, I. könyv.
Nem szabad elfelejteni, hogy ha valaki nem védi meg a saját rabszolgáját, amikor azt
főbenjáró bűntettel vádolják, akkor nem úgy tekintik, mint aki elhagyta őt; és ezért ha a
rabszolgát felmentik, akkor sem lesz szabad, hanem továbbra is gazdája tulajdona marad.
(25) Papinianus, Definíciók, II. könyv.
Amíg a vádló és a vádlott közötti ügy a bíróság előtt folyamatban van, a jó okból való távollét
mentsége elfogadható; és bár a vádlottat három napon keresztül naponta háromszor hívták be,
nem szabad elítélni; vagy ha a vádló távol van, a vádlott pedig jelen van, az előbbit nem
szabad rosszhiszemű vádaskodásért elítélni.
23. Marcianus, A közvádról, X. könyv.
A rabszolgát ugyanúgy védheti a gazdája által kijelölt ügyvéd, mint maga a gazdája.
23. Modestinus, A büntetésekről, III. könyv.
Az elítélteket tárgyaló bírónak a legelőkelőbb polgárok és a legkiválóbb ügyvédek segítségét
kell kérnie, ha mindannyian annak a tartománynak a fő városában laknak, ahol a joghatóságát
gyakorolja. Egy újirat előírja, hogy a foglyokat még az ünnepnapokon is meg lehet hallgatni,
hogy az ártatlanokat elbocsáthassa, a bűnösök ügyét pedig folytathassa, akik súlyos büntetést
érdemelnek.
23. Papinianus, Vélemények, XV. könyv.
Ha a vádló meghal, az ügyet egy másik vádlott folytathatja le, ha a tartomány kormányzója
ezt célszerűnek tartja.
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23. Egy ügynök nem fog céltalanul beavatkozni egy bűncselekmény üldözésébe; és ez még
inkább érvényes a védelemre. A távollévők mentegetőzését a szenátusi rendelet értelmében a
bírák elé lehet terjeszteni, és ha alapos indoklással szolgálnak, a döntést elhalasztják.
12. Ugyanő, Vélemények, XVI. könyv.
Miután egy vej rabszolgáit apósa méreg beadásával vádolta, a tartomány kormányzója úgy
döntött, hogy az apa bűnös rosszindulatú vádaskodásban. Én azt a véleményemet adtam, hogy
az elhunyt apját nem szabad a gyalázatos személyek közé sorolni, mert bár a gyermekek
büntetőeljárást indíthatnak a leány halála miatt, az apa minden kockázat nélkül felhozhatja a
vádat.

2. cím. A vádakról és a feliratokról
65536. Pomponius, Sabinusról, I. könyv.
Egy nő nem vádolhat meg senkit büntetőügyben, kivéve, ha ezt szülei vagy gyermekei,
pártfogója vagy pártfogója, illetve azok fia, lánya, unokája vagy unokája halála miatt teszi.
131072. Papinianus, A házasságtörésről, I. könyv.
A nők bizonyos okok miatt emelhetnek nyilvános vádat, például ha ezt bármelyik nemhez
tartozó olyan személy halála miatt teszik, aki ellen, ha nem akarnak, a nyilvános
tanúvallomásra vonatkozó törvényi rendelkezések értelmében nem kényszeríthetők tanúként
való megjelenésre. A szenátus ugyanerre a következtetésre jutott a Cornelian bizonyítási
törvényre való hivatkozással. A nők azonban nyilvánosan tanúskodhatnak büntetőeljárásban
az apjuk vagy az anyjuk felszabadított emberének végrendeletére vonatkozóan.
14. A végrendeletekre vonatkozó törvény értelmében a gyámok számára biztosították a jogot,
hogy gyámjaik tanácsára pert indíthassanak apjuk halála miatt, ahogyan a női gyámok is
indíthatnak pert nagyapjuk halála miatt, mivel az isteni Vespasianus megengedte a
gyámoknak, hogy apjuk végrendeletére hivatkozva pert indítsanak; de ugyanúgy eljárhattak
az interdictum útján, mintha a végrendeletet nem mutatták volna be.
15. Paulus, A házasságtörésről, III. könyv.
A következő a vádirat formája, felirattal: "A konzul és a dátum. Így és így, praetor és
proconsul előtt Lucius Titius kijelentette, hogy a Lex Julia de Adulteriis alapján vádolja
Maeviát; és azt állítja, hogy az ilyen és ilyen házban, ilyen és ilyen hónapban, ilyen és ilyen
konzulátus idején házasságtörést követett el Gaius Seiusszal.". Először is meg kell jelölni a
helyet, ahol a házasságtörés történt, valamint azt a személyt, akivel állítólag elkövették, és a
hónapot; ezt ugyanis a közvádra vonatkozó juliai törvény írja elő, és általában véve
mindenkire vonatkozik, aki vádat emel valaki ellen. Ha az ügyész nem akarja, nem kell
feltüntetnie a napot vagy az órát.
(1) Amennyiben a feliratokat nem a törvénynek megfelelően állítják ki, a vádlott nevét törlik,
és az ügyésznek jogában áll megújítani a vádat.
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(2) Annak, aki a feliratot bemutatja, alá kell írnia, amit mondott, vagy másnak kell ezt
megtennie helyette, ha nem tud írni.
(3) Ha azonban más bűncselekmény vádjával vádolja, például azzal, hogy kölcsönadott egy
házat, hogy azt egy matróna kicsapongásra használhassa, vagy azzal, hogy elengedett egy
házasságtörésen kapott férfit, vagy azzal, hogy pénzt kapott, miután meglepte a vétkes feleket
a cselekményen, vagy bármi más hasonlóval, akkor azt is bele kell foglalni az iratba.
(4) Ha a vádló meghal, vagy valamilyen más oknál fogva megakadályozzák, hogy vádat
emeljen, vagy bármi ilyesmi történik, a vádlott nevét kitörlik, ha ezt kéri. Erről rendelkezik a
Juliánus törvény a kényszerítéssel kapcsolatban, valamint a szenátus rendelete, hogy más
kezdhesse meg újra a vádat a vádlott ellen. Nézzük meg, hogy ez milyen időn belül történhet
meg. Harminc rendelkezésre álló napon belül megtörténhet.
23. Ulpianus, A házasságtörésről, II. könyv.
A büntetőeljárásban elítélt embernek nincs joga arra, hogy saját magát vádolja, kivéve, ha a
határozat értelmében jogosult büntetőeljárást indítani gyermekei vagy pártfogoltjai halála
vagy saját vagyonának elvesztése miatt. A vádolás jogát elveszik azoktól is, akiket
rosszhiszemű vádaskodás miatt tettek hírhedtté, valamint azoktól is, akik azért léptek az
arénába, hogy vadállatokkal küzdjenek, vagy akik a bohócok mesterségét űzik, vagy nőket
tartanak prostitúció céljából, vagy akiket rágalmazás vagy rágalmazás miatt ítéltek el, vagy
azért, mert pénzt kaptak azért, hogy valakit megvádoljanak, vagy üzletét megkárosítsák.
(5376) Ugyanő, A házasságtörésről, III. könyv.
Kétségtelen, hogy a rabszolgák is vádolhatók házasságtöréssel. Akiknek azonban tilos szabad
embereket házasságtöréssel vádolniuk, azoknak maguknak is tilos a rabszolgákat vádolniuk.
A gazda azonban az isteni Márk egyik rendelete alapján vádat emelhet saját rabszolgája ellen
e vétség miatt. Ezért e rescriptum kihirdetése óta a gazda köteles megvádolni rabszolgáját, de
ha a felesége törvényesen házas, kivételre hivatkozhat az eltiltás alól.
23. Ugyanő, A prokonzul kötelességeiről, VII. könyv.
A proconsulnak meg kell hallgatnia és világosan meg kell vitatnia minden csekély jelentőségű
vádat, és vagy el kell engednie azokat, akik ellen vádat emeltek, vagy bottal kell
megkorbácsolnia őket, vagy ha rabszolgák, meg kell korbácsolnia őket.
(23) Ugyanő, A prokonzul kötelességeiről, VII. könyv.
Ha valaki bűncselekménnyel vádol valakit, először is alá kell írnia a vádat. Ezt a szabályt
azért vezették be, hogy megakadályozzák, hogy valaki meggondolatlanul feljelentse a
másikat, amikor tudja, hogy a vádja, ha hamis, nem marad büntetlenül.
18. Ezért minden vádlónak meg kell adnia, hogy milyen bűncselekmény a vád tárgya, és azt
is, hogy az ítélethozatalig kitart a vádemelés mellett.
19. A kormányzó nem engedheti meg, hogy ugyanazt a személyt újra megvádolják olyan
bűncselekménnyel, amely alól már felmentették. Ezt az isteni Pius egy Salvius Valenshez
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intézett rescriptumában mondta ki. De lássuk, míg e rescriptum szerint egy személyt nem
vádolhat ugyanaz a személy, vajon nem vádolhat-e egy másik. Ha egy ügyet bizonyos
személyek tekintetében már eldöntöttek, ez nem sért másokat, ha az, aki most vádlóként lép
fel, a saját maga által okozott sérelem miatt vádat emel, és bizonyítja, hogy nem tudott arról,
hogy a vádat egy másik személy emelte, úgy gondolom, jó oka van arra, hogy megengedjék
neki a vádat.
20. Ha azonban ugyanazon vádló, aki az első eljárásban rágalmazta őt, egy másik
bűncselekmény miatt vádat emelne ellene, úgy gondolom, hogy akit egyszer már elítéltek
rosszindulatú vádaskodásért, annak nem szabad könnyen megengedni, hogy más vádat
emeljen, bár a vádló fiának ezt meg kell engedni, amikor egy másik büntetőfeljelentést tesz az
ellen, akit apja vádolt, ahogyan az isteni Pius egy Julius Candidushoz intézett rescriptumában
kijelentette.
21. Ugyanez a császár egy rezcriptumban kimondta, hogy a rabszolgákat azon a helyen kell
megbüntetni, ahol állítólag elkövették a bűncselekményt, és ha gazdájuk meg akarja védeni
őket, nem küldheti vissza őket a tartományába, hanem ott kell vállalnia a védelmüket, ahol a
törvénytelen cselekményt elkövették.
22. Az isteni Pius egy Pontius Proculushoz intézett rescriptumában kijelentette, hogy
amennyiben egy szentségtörést az egyik tartományban követtek el, és ezt követően egy
másikban egy kevésbé súlyos bűncselekményt követtek el, miután a saját tartományában
elkövetett bűncselekményről tudomást szerzett, a vádlottat abba a tartományba kell küldenie,
ahol a szentségtörést elkövette.
40. Macer, A közvádról, II. könyv.
Könnyebben megértjük, hogy ki emelhet vádat, ha tudjuk, hogy ki nem teheti ezt meg. Ezért
bizonyos személyek nemük vagy koruk miatt nem emelhetnek vádat, mint például a nők vagy
a kiskorúak. Sokan az esküjük miatt vannak kizárva, például azok, akik a hadseregben
szolgálnak; másokat a bírói tisztségük vagy a hatalmuk miatt nem lehet bíróság elé állítani,
amennyiben ezt csalás elkövetése nélkül gyakorolják. Megint mások saját bűnösségük miatt
tiltottak, például a hírhedt személyek. Egyesek tisztességtelen haszonszerzés miatt vannak
kizárva, például azok, akik két különböző személy ellen két általuk aláírt vádat nyújtottak be;
vagy akik pénzt kaptak azért, hogy másokat vádoljanak vagy ne vádoljanak. Vannak, akik
állapotukból adódóan alkalmatlanok, mint például a felszabadítottak, akik nem léphetnek fel
pártfogóik ellen.
23. Paulus, Mondatok, V. könyv.
Másokat a rágalmazás gyanúja miatt zárnak ki, például azokat, akik felbujtóként hamis
tanúvallomást tettek.
25. Hermogenianus, Epitoméi a jogról, VI. könyv.
Vannak, akik szegénységük miatt nem emelhetnek vádat, például azok, akiknek ötven
aureinál kevesebb van.
9472. Macer, A közvádról, II. könyv.
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Mégis, mindezek a személyek, ha az általuk elszenvedett sérülések vagy közeli hozzátartozóik
halála miatt emelnek vádat, nem zárhatók ki a vádemelésből.
23. Ha a gyermekek és a szabadok érdekeiket akarják megvédeni, nem szabad őket abban
megakadályozni, hogy szüleik és pártfogóik cselekményei ellen panaszt tegyenek; például, ha
kijelentik, hogy erőszakkal kiutasították őket a birtokukból, és ezt nem azért teszik, hogy
erőszakos bűncselekmény vádjával vádat emeljenek, hanem azért, hogy a birtokot
visszakapják. Mert ugyan a fiúnak nem tilos az anyja cselekedete ellen panaszt tenni, ha azt
állítja, hogy a gyermeket hamisan kicserélte, hogy társörökösre tegyen szert, de a Kornéliai
törvény értelmében nem vádolhatja meg az anyját.
24. Egy személy nem vádolhat meg egy másikat, akit egy harmadik személy már megvádolt;
de akit nyilvánosan vagy magánúton felmentettek, vagy akinek a vádlója lemondott a vádról,
és akit a vádlottak közül kivettek, azt egy másik személy megvádolhatja.
(23) Venuleius Saturninus, A közvádról, II. könyv.
A következő személyeket nem szabad megvádolni, nevezetesen: a császár helyettesét, azaz
egy tartomány kormányzóját; a Lentulusnak a Sylla és Trio konzulátusa alatt hozott
határozata szerint; sem a kormányzó helyettesét olyan bűncselekményért, amelyet még
hivatalának elnyerése előtt követett el; sem a római nép elöljáróját; sem azt, aki az állam
érdekében üzleti ügyben távol van; feltéve, hogy nem a törvény kijátszása céljából távozott.
1. A bűnösnek minősített személyek élhetnek ezzel a kiváltsággal, ha felmentésük után azt
állítják, hogy nem vádolhatják őket újra, ami összhangban van az isteni Hadrianus Glabrio
konzulhoz intézett levelével.
2. A büntetőeljárásra vonatkozó júliusi törvény úgy rendelkezik, hogy senki sem emelhet
vádat egyszerre két személy ellen, kivéve, ha olyan kár miatt, amelyet ő maga szenvedett el.
3. Ha egy rabszolga ellen vádat emelnek, ugyanazt a szabályt kell betartani, mintha szabad
lenne, a szenátus egyik rendelete szerint, amelyet Cotta és Messala konzulsága idején
hirdettek ki.
4. A rabszolgák minden törvény alapján vádolhatók, kivéve a magánerőszakra vonatkozó
juliánus törvényt; mert azokat, akiket e törvény alapján elítélnek, vagyonuk egyharmad
részének elkobzásával büntetik, amely büntetés nem szabható ki rabszolgára. Ugyanezt kell
mondani más olyan törvényekre vonatkozóan is, amelyek vagy pénzbüntetést vagy
főbüntetést szabnak ki, ami a rabszolgákra nem vonatkozik, mint például a relegáció. A
Pompeji törvényt, amely a parricídiumra vonatkozik, ebbe a kategóriába soroljuk, mert az első
szakasza azokat is ide sorolja, akik szüleiket, vérrokonaikat vagy pártfogóikat ölték meg; ami
a törvény rendelkezéseit tekintve nem vonatkozik a rabszolgákra. De mivel természetük
hasonló, ugyanúgy büntetik őket. Ismét Cornelius Sylla volt a szerzője annak a döntésnek,
hogy a rabszolga nem tartozik a corneli törvény hatálya alá, amely a sérelmekre vonatkozik;
de önkényesen súlyosabb büntetéssel sújtják.
23. Marcianus, A közvádról, I. könyv.
Az isteni Severus és Antoninus egy rescriptumban kimondta, hogy egy nőt a közjólétre
hivatkozva a megélhetési prefektusnak kell meghallgatnia, ha az élelmezés túlzott árával
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kapcsolatos vádat emel. Kétségtelen, hogy a hírhedté vált személyeknek meg kell engedni,
hogy ilyen jellegű eljárást indíthassanak. Azoknak a katonáknak is, akik mások ügyében nem
emelhetnek vádat, mert a békét őrzik, annál könnyebben megengedhető, hogy ilyen vádat
emeljenek. Ha rabszolgák emelnek vádat, őket is meg kell hallgatni.
26. Paulus, A prokonzul kötelességeiről, II. könyv.
A szenátus úgy rendelkezett, hogy senkit nem lehet több törvény alapján ugyanazzal a
bűncselekménnyel vádolni.
27. Ulpianus, Az ediktumról, LVI. könyv.
Ha valaki, több személyt összefogva, állítólag rosszindulatú szándékkal követett el kárt, a
felperes nem kényszeríthető arra, hogy a bűncselekmény üldözése céljából lemondjon a
polgári peres eljárásról.
(1) Ugyanő, A prokonzul kötelességeiről, II. könyv.
Ha több személy jelenik meg, akik ugyanazt az embert kívánják vádolni egy
bűncselekménnyel, a bírónak ki kell választania közülük egyet, hogy vádat emeljen; vagyis
miután a vádlók jellemének, rangjának, érdekeinek, korának, erkölcsének vagy bármely más
megfelelő tulajdonságának vizsgálatával megfelelő okot szolgáltattak.
28. Modestinus, Különbségek, VI. könyv.
Ha egy gazda főbenjáró bűncselekmény miatt védi rabszolgáját, kötelezik, hogy adjon
biztosítékot a bíróságon való megjelenéséért.
29. Ugyanő, Vélemények, XVII. könyv.
Titia azzal fenyegetőzött, hogy bebizonyítja bátyja, Gaius végrendeletének hamis voltát, de a
tartomány kormányzója által előírt határidőn belül nem tett eleget a vád által megkövetelt
formaságoknak. Ez utóbbi másodszor is úgy döntött, hogy nem folytathatja tovább a hamis
végrendelet vádját. Titia nem fellebbezett e határozatok ellen, hanem azt állította, hogy a
határidő lejárta után fenntarthatja a végrendelet érvénytelenségét. Mivel Titia nem fellebbezett
a kormányzó döntése ellen, kérdezem, hogy ezt követően megújíthatta-e a végrendelet
hamisításának vádját. A válasz az volt, hogy nem volt egyértelműen meghatározva, hogy
milyen okból kell őt meghallgatni, ha eljárást indít a határozat tekintélyét vitatva.
30. Callistratus, A bírósági vizsgálatokról, V. könyv.
Az Isteni Testvérek egy rescriptumban kimondták, hogy a vádló örökösei nem kötelezhetők a
bűnvádi eljárásra.
31. Hasonlóképpen, az isteni Hadrianus is kimondta egy rescriptumában, hogy senkit sem
lehet arra kényszeríteni, hogy több vádlottat perbe fogjon.
32. Modestinus, A büntetésekről, II. könyv.
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A büntetőeljárás eredményeként bekövetkező vagyonvesztéssel járó büntetések nem szállnak
át az örökösökre, kivéve, ha a büntetőeljárás megindult és az ítéletet követően elítélték őket;
kivéve a zsarolás és a hazaárulás eseteit, amelyekről úgy döntöttek, hogy a vádlottak halála
után is üldözhetők, akik ellen korábban nem indult eljárás, hogy vagyonukat a kincstárnak
elkobozhassák; amire hivatkozva az isteni Severus és Antoninus egy rescriptumban kimondta,
hogy miután valaki ilyen bűncselekményt követett el, nem idegenítheti el egyetlen vagyonát
sem, és nem manumitálhatja egyetlen rabszolgáját sem. Ami azonban a többi bűncselekményt
illeti, a büntetést csak akkor kezdhették el kiszabni az örökösre, ha a vádat a bűnös életében
emelték, még akkor is, ha az elítélés nem következett be.
33. Papinianus, Vélemények, XV. könyv.
Annak, akit főbenjáró bűnnel vádolnak, nem tilos az ítélethozatal előtt a kincstár elé vinni
minden olyan ügyet, amelyben érdekelt lehet.
24. Ugyanő, Vélemények, XVI. könyv.
Aki egy másik tartományhoz tartozik, és bűncselekménnyel vádolják, azt ott kell felelősségre
vonni és elítélni, ahol a bűncselekmény elkövetése bizonyított, amit legkiválóbb császárunk
általánosságban kijelentett, a katonákra vonatkozólag is be kell tartani.

3. cím. Az eltartottak büntetőügyekben való felügyeletéről és megjelenéséről
23. Ulpianus, A proconsul kötelességeiről, II. könyv.
Ha a vádlottakat őrizetbe kell helyezni, a prokonzulnak kell eldöntenie, hogy börtönbe kell-e
küldeni, katonának kell-e átadni, vagy a kezesük vagy saját maguk gondjaira kell-e bízni őket.
Ezt általában azután teszik, hogy figyelembe veszik a bűncselekmény jellegét, amellyel a
vádlottat vádolják, vagy a vádlott előkelő rangját, vagy nagy vagyonát, vagy feltételezett
ártatlanságát, vagy jó hírnevét.
(23) Papinianus, A házasságtörésről, I. könyv.
Ha egy rabszolgát főbenjáró bűncselekménnyel vádolnak, a büntetőeljárási törvény előírja,
hogy biztosítékot kell nyújtania a bíróság előtt való megjelenéséért, még akkor is, ha a kezes
idegen. Ha nem védekezik ilyen módon, akkor a nyilvános börtönbe kell vetni, hogy fogva
tartás alatt védekezhessen.
24. Ezért általában azt a kérdést szokták megvitatni, hogy a gazda utólag, biztosíték
nyújtásával, felszabadíthatja-e rabszolgáját a fogságból. Domitianus ediktuma, amely előírja,
hogy a szenátusi rendelet alapján kapott felmentések nem vonatkoznak az ilyen rabszolgákra,
tovább növeli a már meglévő kétségeket, mivel maga a törvény tiltja, hogy a rabszolgát az
ügye elintézése előtt felmentse. Ez a kissé kemény értelmezés túl szigorú, ha olyan
rabszolgára alkalmazzák, akinek a gazdája nincs jelen, vagy aki a szegénység miatt abban az
időben nem tudott biztosítékot nyújtani. Nem lehet ugyanis azt mondani, hogy védelem nélkül
marad az a rabszolga, akinek a gazdája jelen van, vagy kész megvédeni őt, de túl szegény
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ahhoz, hogy ezt megtegye. Ezt annál könnyebben el lehet ismerni, ha a biztosíték
felkutatására túl hosszú időt nem szántak.
25. A szenátus rendelete szerint nem számítanak bele a vádlottak közé azok, akiknek
valamilyen más, korábban elkövetett bűncselekmény miatt kell megjelenniük a bíróság előtt.
Ezt a szabályt magánügyekben is betartják, ha a felek kezességet vállaltak, kivéve, ha emiatt
az ideiglenes kereset az idő múlása miatt veszélybe kerül.
(23) Ulpianus, A proconsul kötelességeiről, VII. könyv.
Az isteni Pius egy görög nyelvű, az antiókhiai néphez intézett rescriptumban kijelentette,
hogy aki kész kezességet vállalni megjelenéséért, az ne kerüljön börtönbe, kivéve, ha
nyilvánvaló, hogy olyan súlyos bűnt követett el, hogy nem bízható semmilyen kezességre
vagy katonákra; hanem előbb a börtönbüntetést kell elszenvednie, mint azt, amiért bűnös.
23. Ugyanő, A prokonzul kötelességeiről, IX. könyv.
Ha valaki nem állítja elő azt a személyt, akit bűncselekménnyel vádolnak, és akiért felelős,
pénzbüntetéssel büntetik. Úgy gondolom azonban, hogy ha csalásból nem állítja elő, akkor is
önkényesen el kell ítélni. Ha azonban a kötelezvényben vagy a kormányzó rendeletében nincs
megemlítve bizonyos összeg, és a szokás nem állapítja meg, a kormányzónak kell eldöntenie,
hogy milyen összeget kell fizetni.
23. Venuleius Saturninus, A közvádról, II. könyv.
Ha a vádlott beismerő vallomást tett, börtönbe kell zárni, amíg az ítéletet meg nem hozzák.
23. Marcianus, A közvádakról, II. könyv.
Az isteni Hadrianus egy Julius Secundushoz intézett rezcriptumában a következő kijelentést
tette: "Másutt egy rescriptumban meg van határozva, hogy nem szabad hitelt adni azoknak a
leveleinek, akik vádlottakat küldenek egy tartomány kormányzójához, mint akiket már
elítéltek." Ugyanezt az Irenarchákra való hivatkozással is előírták, mert megállapították, hogy
nem minden személy emelt jóhiszeműen vádat mások ellen. De fennmaradt a császári
mandátumnak egy szakasza, amelyben az isteni Pius, amikor Ázsia tartományban parancsolt,
ediktum formájában közzétette, hogy amikor az irenarchák tolvajokat tartóztatnak fel,
kérdezzék ki őket bűntársaikra és társaikra való hivatkozással, és a kérdőíveket írásban
lekicsinyítve és lepecsételve továbbítsák a magisztrátus vizsgálatára. Ezért az ilyen
körülmények között küldötteket ismét meg kell hallgatni, még akkor is, ha levelekkel küldték
őket, vagy az irenarchák hozták be. Így az isteni Pius és a többi császár a rescriptiókban
kimondta, hogy az eljárást úgy kell lefolytatni, mint az előzetes vizsgálatban, még azokkal
kapcsolatban is, akiket megvádoltak, de még nem ítéltek el, ha valaki megjelenik, hogy
vádolja őket. Ezért ha vádat emelnek, az irenárkának meg kell jelennie és vádat kell emelnie
az általa írásban rögzített vád ellen, és ha ezt szorgalmasan és hűségesen teszi, akkor
tevékenységét jóvá kell hagyni; ha azonban kevés ügyességgel állítja elő bizonyítékait, akkor
egyszerűen meg kell jegyezni, hogy az irenárka elégtelen jelentést tett. Ha azonban kiderül,
hogy a kérdéseket rosszindulatúan tette fel, és a válaszokat nem úgy jelentette, ahogyan azok
elhangzottak, akkor példát kell statuálni vele, nehogy később hasonlóval próbálkozzon.
(23) Macer, A kormányzó kötelességeiről, II. könyv.
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Annak a tartománynak a kormányzója, ahol bűncselekményt követtek el, szokott írni a
kollégáinak, ahol állítólag a bűnösök tartózkodnak, és megkérni őket, hogy küldjék őket
hozzá őrségben. Ezt bizonyos rescripta is előírta.
23. Paulus, A katonák büntetéséről.
Ha egy pénzzel megvesztegetett börtönőr megengedi, hogy a foglyok lánc nélkül maradjanak
az őrizetben, vagy engedi, hogy fegyvereket vagy mérget vigyenek be a börtönbe, a bírónak
hivatalos kötelessége részeként meg kell büntetnie; ha pedig mindez a börtönőr tudta nélkül
történt, hanyagság miatt el kell távolítani hivatalából.
3328. Venuleius Saturninus, A prokonzul kötelességeiről, I. könyv.
Az a szabály, hogy ha a katonák bűncselekményt követnek el, vissza kell küldeni őket ahhoz a
tiszthez, aki alatt szolgáltak. A vezérezredesnek joga van megbüntetni a parancsnoksága alatt
álló összes katonát.
(1) Ugyanő, A prokonzul kötelességeiről, II. könyv.
Annak megakadályozására, hogy bárki kellő indok nélkül elbocsássa a foglyokat, a birodalmi
megbízatások a következőképpen rendelkeznek: "Ha tudomásodra jut, hogy bebörtönzött
személyeket túl hamar és alapos ok nélkül engedtek el a bírák, elrendeled, hogy őrizetbe
helyezzék őket, és megbünteted azokat, akik elengedték őket; mert ha a bírák tudják, hogy ők
maguk is büntetést kapnak, ha túl könnyen engedik el a foglyokat, nem fogják ezt többé
megfelelő vizsgálat nélkül megtenni." A bíráknak nem kell a foglyokat túl hamar
elengedniük.
42. Celsus, Digest, XXXVII. könyv.
Kétségtelen, hogy amikor egy embert bármelyik tartományból a börtönből hoznak ki, annak a
tartománynak kell a bűncselekményt elismernie, amelyik azt a tartományt kormányozza, ahol
az eljárást megindították.
24. Szokás, hogy egyes bírák, ha egy ügyet meghallgattak és határozatot hoztak, a vádlottat az
iratokkal együtt visszaküldik ahhoz a tartományi parancsnokhoz, ahonnan a vádlott érkezett.
Ezt csak akkor szabad megtenni, ha erre jó ok van.
16777216. Callistratus, A bírósági vizsgálatokról, V. könyv.
Ha a katonák megengedik foglyaik szökését, akkor ők maguk is felelősek, és büntetést
kockáztatnak. Az isteni Hadrianus ugyanis egy Statilius Secundushoz, helyetteséhez intézett
rescriptumában kijelentette, hogy valahányszor valaki megszökik a katonák őrizetéből, meg
kell állapítani, hogy ez a katonák súlyos gondatlanságából vagy véletlenből történt-e, és hogy
több közül egy, vagy többen szöktek-e meg egyszerre; és a katonákat büntetés alá kell vonni,
ha a foglyok megszöktek őrizetükből, ha ez a maguk részéről súlyos gondatlanságból történt;
ellenkező esetben a rájuk háruló vád arányában kell dönteni. Ugyanez a császár egy
Salviusnak, Aquitania kormányzójának címzett rescriptumban kijelentette, hogy mindenkit
meg kell büntetni, aki engedi, hogy egy fogoly megszökjön, vagy szándékosan úgy tartja
fogva, hogy megszökhessen. Ha azonban ez borivás vagy az őr lustasága miatt történt, akkor
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meg kell fenyíteni, és a legalacsonyabb katonai rangra kell lefokozni. Ha azonban foglyát
baleset következtében veszítette el, nem szabad ellene eljárást indítani.
45. Amikor egy fogoly megszökik a civilek kezéből, úgy gondolom, hogy ugyanolyan
vizsgálatot kell lefolytatni, mint amilyet a katonákkal kapcsolatban említettem.
46. Ugyanez, A bírósági vizsgálatokról, VI. könyv.
Ha a börtönben raboskodó személyek összeesküvést szőnek, hogy megszökjenek, úgy
határoztak, hogy a bebörtönzésük okára való tekintet nélkül kell őket büntetni. Bár lehet, hogy
ártatlannak bizonyulnak abban a bűncselekményben, amely miatt fogva tartották őket, mégis
meg kell büntetni őket, és azokat, akik felfedik összeesküvésüket, szabadon kell engedni.
65539. Herennius Modestinus, A büntetésekről, IV. könyv.
Egy foglyot nem szabad könnyen egy újoncra bízni, mert ha megszökik, az lesz a hibás, aki a
foglyot a gondjaira bízta.
23. A fogoly őrzését nem egy, hanem két őrre kell bízni.
24. Azokat, akik hanyagságból elvesztették foglyaikat, vagy a hibájukkal arányos büntetéssel
sújtják, vagy rangjukat csökkentik. Ha a fogoly csekély jelentőségű volt, akkor a katonák
büntetése után visszahelyezik őket beosztásukba; de ha valaki szánalomból engedi el a
foglyot, elveszíti rangját a hadseregben. Ha viszont csalással engedte el a foglyot, akkor vagy
halállal büntetik, vagy a szolgálatban a legalacsonyabb rangra fokozzák le. Néha
megkegyelmeznek neki, mert ha egy fogoly az egyik őrrel együtt menekül, a másiknak is
kegyelmet adnak.
25. Ha a fogoly megöli magát, vagy lezuhan a magasból, a katona lesz a hibás, azaz
megbüntetik.
26. Ha az őr maga ölné meg a foglyot, akkor emberölésben lesz bűnös.
27. Ha tehát azt állítják, hogy a fogoly baleset következtében halt meg, ezt tanúkkal kell
bizonyítani, és akkor az őrnek kegyelmet adnak.
28. Ezen túlmenően, ha a fogoly az őr hibájából szökött meg, és az őrnek még mindig érdeke
fűződik az elfogásához, akkor szokás, hogy megfelelő indoklás után bizonyos időt adnak neki,
hogy a szökevényt keresse, miután magával vitt egy másik katonát.
29. Ha egy szökött rabszolga, akit vissza kellett volna adni a gazdájának, megszökhet, és a
vétkes személynek megvannak hozzá a lehetőségei, Saturninus azt mondja, hogy a rabszolga
értékét meg kell fizetnie a gazdájának.

4. cím. A felségsértés bűntettére vonatkozó juliai jogról
23. Ulpianus, A proconsul kötelességeiről, VII. könyv.
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A felségsértés bűntette nagyon hasonlíthat a szentségtöréshez.
(23) A felségsértés bűntettét a római nép ellen vagy annak biztonsága ellen követik el, és az a
bűnös, akinek a közvetítésével a császár parancsa nélkül rosszindulatú intézkedéseket tesznek
túszok halálára; vagy ha fegyverrel vagy kővel felfegyverzett emberek jelennek meg a
városban, vagy az állam ellen gyülekeznek, és elfoglalják a nyilvános helyeket vagy
templomokat; vagy ha gyűléseket hívtak össze, vagy embereket hívtak össze lázadásra; vagy
ahol bárki rosszindulatú segítsége és tanácsa révén olyan terveket szőnek, amelyekkel a római
nép elöljáróit vagy más, parancsnoki 6r hatalommal felruházott tisztviselőket meg lehet ölni;
vagy ahol bárki fegyvert visel a kormány ellen, vagy követet vagy levelet küld a római nép
ellenségeinek, vagy bármilyen jelszót közöl velük; vagy rosszindulatú szándékkal követ el
olyan cselekményt, amellyel a római nép ellenségeit a kormány ellen irányuló terveikben
segítheti; vagy ahol valaki katonákat toboroz vagy buzdít, hogy az állam ellen lázadást vagy
zendülést szítson.
(23) Ugyanő, Disputációk, VIII. könyv.
Vagy ha egy tiszt nem távozik egy tartományból, amikor utódja megérkezik; vagy dezertál a
hadseregből; vagy magánemberként az ellenséghez menekül; vagy aki egy hamis állításról
tudva, hogy hamis, azt a közhiteles iratokba beilleszti, vagy felolvassa, miután oda
elhelyezték, mert ez is a felségsértésről szóló törvény első szakaszába tartozik.
23. Marcianus, Institutes, XIV. könyv.
A Tizenkét Tábla Törvénye előírja, hogy aki ellenséget uszít, vagy aki polgárt szolgáltat ki
neki, azt halállal kell büntetni. A felségsértésről szóló juliai törvény pedig úgy rendelkezik,
hogy aki az állam méltóságát sérti, az éppúgy felelősségre vonható, mint az, aki háborúban
behódolt az ellenségnek, vagy elfoglalt egy várat, vagy feladott egy tábort. Ugyanezen
törvény szerint felelős az is, aki a császár parancsa nélkül ellenségeskedésbe bocsátkozik;
vagy katonákat toboroz, vagy hadsereget szerel fel; vagy amikor utódja megérkezik a
tartományba, nem adja át neki a hadsereget, vagy aki lemond a parancsnokságról, vagy
elhagyja a római nép katonai szolgálatát; vagy aki magánemberként tudatosan és csalárd
módon végrehajt valamilyen hatósági vagy magisztrátusi cselekményt; vagy a fent említettek
bármelyikének elkövetését okozza.
52. Scaevola, Szabályok, IV. könyv.
Akinek rosszindulatú mesterkedése folytán bárkit arra kényszerítettek, hogy az állam ellen
esküdjön valamire, vagy a római nép seregét csapdába vezették vagy elárulták az ellenségnek;
vagy aki rosszindulatú szándékkal megakadályozta, hogy az ellenség a római nép hatalmába
kerüljön; vagy akinek közvetítésével a római nép ellenségét ellátta élelemmel, fegyverrel,
dárdával, lóval, pénzzel vagy bármi mással; vagy aki barátokat rávett arra, hogy a római nép
ellenségeivé váljanak, vagy aki rosszindulatú szándékkal rábírta egy idegen nép királyát, hogy
kevésbé legyen engedelmes a római népnek; vagy aki rosszindulatú mesterkedéseivel elérte,
hogy több túsz, pénz és teherállat kerüljön a római nép ellenségeihez, hazájának kárára.
Hasonlóképpen az is, aki, miután a bűnös a bíróság előtt bevallotta bűnét, és börtönbe került,
lehetővé teszi annak szökését.
53. Aki a császár elutasított szobrait leolvasztja, azt a szenátus mentesíti a felelősség alól.
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65539. Marcianus, Szabályok, V. könyv.
Nem követi el a felségsértés bűntettét, aki a császárnak a kor által megrongálódott szobrait
megjavítja.
5888. Nem követi el a felségsértés bűntettét az sem, aki egy kővel, anélkül, hogy bármit is
célba vett volna, véletlenül eltalálja a császár szobrát; és ezt Severus és Antoninus egy Julius
Cassianushoz intézett rescriptumban állapította meg. Ugyanez a császár egy Pontiushoz
intézett rescriptumban kijelentette, hogy a császár még fel nem szentelt szobrainak eladása
nem felségsértés.
56. Venuleius Saturninus, A közvádról, II. könyv.
Aki a császár már felszentelt szobrait beolvasztja, vagy más ilyen jellegű cselekményt követ
el, az a felségsértésre vonatkozó juliai törvény értelmében felelősségre vonható.
57. Modestinus, Pandects, XII. könyv.
Azoknak a személyeknek, akik hírhedtek, és nincs joguk vádat emelni, kétségtelenül
megengedett, hogy vádat emeljenek.
5888. A katonák, akik más ügyeket nem tudnak megvédeni, szintén felléphetnek ebben az
eljárásban; mivel ők őrzik a békét, nekik sokkal inkább, mint másoknak, meg kell engedni,
hogy ezt a vádat felhozzák.
5889. A rabszolgákat is vádlóként kell meghallgatni az ilyen ügyekben, akár a gazdáik ellen
is, akárcsak a felszabadítottakat a pártfogóik ellen.
5890. Ezt a vádat azonban a bíráknak nem szabad úgy tekinteniük, mint amely alkalmat ad
arra, hogy a császár felsége iránti tiszteletüket kimutassák, mert ezt csak akkor szabad
megtenni, ha a vád igaz; mert figyelembe kell venni a vádlott személyes jellemét, és azt, hogy
elkövethette-e a bűncselekményt, valamint azt, hogy korábban tett-e vagy tervezett-e valami
hasonlót, és azt is, hogy épelméjű-e, mert egy nyelvbotlást nem szabad meggondolatlanul
büntetést érdemlőnek tekinteni. Mert bár a meggondolatlan embereket meg kell büntetni,
mégis felmentést kell adni nekik, akárcsak az elmebetegeknek, ha a bűncselekmény nem
tartozik a törvény szigorú feltételei közé; vagy ha büntetendő, mint a törvény által
meghatározott bűncselekményhez hasonló.
5891. A szobrok vagy portrék megrongálásával elkövetett felségsértés sokkal súlyosabb, ha
azt katonák követik el.
1. Papinianus, Vélemények, XIII. könyv.
A nőket is meghallgatják a felségsértéssel kapcsolatos ügyekben. Egy Julia nevű nő leplezte
le Lucius Cataline összeesküvését, és Marcus Tullius konzulnak olyan bizonyítékokat
szolgáltatott, amelyekre a vádat alapozhatta.
60. Hermogenianus, A törvény, V. könyv.
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Az isteni Severus úgy határozott, hogy a felségsértés bűntette miatt elítélt szabadok vagyonát
gyermekeik számára meg kell őrizni, és a kincstárnak kell elkobozni, ha az elítéltnek egyetlen
gyermeke sem jelenik meg.
61. Ugyanő, A jog epitomái, VI. könyv.
Felségsértéssel vádolható az, akinek a segítségével, tanácsára vagy rosszindulatú
fondorlatával egy tartomány vagy város az ellenség kezére került.
24. Ulpianus, Disputációk, VIII. könyv.
Aki meghal, miközben az ellene emelt vád folyamatban van, polgári jogállása sértetlenül
megmarad, mert a bűncselekmény a halállal megszűnik, kivéve, ha felségsértéssel vádolták;
ha ugyanis utódai nem tisztázzák e bűncselekmény alól, vagyona a kincstárra száll.
Nyilvánvaló, hogy nem mindenki van ebben a helyzetben, akit a Julián-törvény szerint
felségsértéssel vádolnak, hanem csak az, aki hazaárulásban bűnös, és akit az állam vagy a
császár elleni ellenséges szándék éltet. Ha ugyanis valakit a Julián-törvény bármely más,
felségsértésre vonatkozó szakasza alapján vádolnak meg, az a vád alól halálbüntetéssel
mentesül.

5. cím. A házasságtörés büntetésére vonatkozó juliai törvényről
(10) Ulpianus, A házasságtörésről, I. könyv.
Ezt a törvényt az isteni Augustus vezette be.
23. Ugyanő, Disputációk, VIII. könyv.
A Júliai törvény úgy rendelkezik, hogy aki köteles házasságtörés vádját megfogalmazni, mert
a nő azelőtt házasodott meg, mielőtt értesült volna arról, hogy vád alá helyezik, nem emelhet
vádat ellene, amíg a vádlott ügyét el nem rendezte, és az ő ügye nem tekinthető elintézettnek,
hacsak nem ítélték el.
23. A következő kivételre lehet hivatkozni a férj ellen, aki ebben a minőségében vádat emel,
nevezetesen: "Ha azt mondják, hogy elárulta a törvényt, amennyiben a házasságtörés miatt
indított büntetőeljárást követően felhagyott vele".
24. A házasságtörésről szóló juliánus törvényben szerepel a kerítés bűntette, mivel büntetést
írtak elő az olyan férj ellen, aki a felesége házasságtöréséből anyagi hasznot húz; valamint az
ellen, aki megtartja a feleségét, miután az házasságtörést követett el.
25. Sőt, aki megengedi a feleségének, hogy ezt a vétséget elkövesse, az megveti a házasságát;
és ahol valaki nem háborodik fel az ilyen szenny miatt, ott nem szabják ki a házasságtörés
büntetését.
26. Aki azt állítja, hogy a férj közreműködésével követett el házasságtörést, az valóban
enyhíteni akarja a bűnét, de az ilyen jellegű kifogás nem fogadható el. Ha tehát a vádlott fel
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akarja jelenteni a férjet, hogy csicskásként cselekedett, nem hallgatják meg, ha egyszer már
vádat emeltek ellene.
27. Ha egy férj megpróbálna büntetőeljárást indítani a felesége ellen, vajon az a vád, hogy az
asszony kerítőjeként működött, kizárja-e őt a vádaskodásból? Szerintem nem. Ezért a férj
cselekménye egy ilyen esetben felelősségre vonja őt, de nem menti fel a feleségét.
28. Ezért feltehető a kérdés, hogy az, aki a házasságtörés miatt indított büntetőeljárásban eljár,
dönthet-e a férj ellen azért, mert az csicskásként járt el? Úgy gondolom, hogy megteheti.
Ugyanis Claudius Gorgus, egy igen előkelő férfiú, miután megvádolta feleségét, és miután
kiderült, hogy bár házasságtörésen kapta, mégis megtartotta, az isteni Severus elítélte, mert
bűnös volt kerítésben, anélkül, hogy vádló jelent volna meg ellene.
29. De ha egy idegen, miután megvádolták, azt állítja, hogy a férj bűnös volt kerítésben, nem
csökkenti a saját bűnét, és nem vonja büntetés alá a férjet.
30. Ha a nő férje és apja egyszerre jelenik meg a nő megvádolása céljából, felmerül a kérdés,
hogy a prétor melyiküknek adjon elsőbbséget? A jobb vélemény az, hogy a férjet illeti meg az
elsőbbség, mert feltételezhető, hogy ő nagyobb haraggal és bosszúsággal fogja a vádat
üldözni. Ez annyiban igaz, hogy még ott is, ahol az apa már megjelent, és a vádat tartalmazó
iratokat benyújtotta, ha a férj nem volt hanyag vagy késedelmes, hanem maga is kész a vádat
felhozni, bizonyítékokat bemutatni és megerősíteni, hogy az ügyet annál könnyebben
bizonyítsa a bírák előtt, ugyanezt kell mondani.
31. Ha azonban a férj és az apa után mások is sietnek vádat emelni, akiknek joguk van ezt
megtenni; a törvény kimondja, hogy annak kell eldöntenie, hogy ki legyen a vádló, akinek az
ügyben joghatósága van.
23. Ugyanő, A házasságtörésről, II. könyv.
Ezért, hacsak az apa nem bizonyítja, hogy a férj hírhedt, vagy nem bizonyítja, hogy inkább
összejátszott a feleségével, mintsem hogy ténylegesen vádolni akarja, akkor helyt kell adnia a
férjnek.
(1) Ugyanő, Disputációk, VIII. könyv.
Ha a férj megjelent és vádat emelt, az idő nem fut le az apa ellen, hogy megakadályozza a
vádemelést; mindazonáltal, amíg egyikük nem indít eljárást, az idő mindkettőjük ellen folyik;
de valóban, ha a férj megkezdi a vádemelést, a fennmaradó idő nem fut le az ellen, aki nem
tudja ezt megtenni. Ez mondható mindazokra vonatkozólag is, akik a házasságtörő vagy a
házasságtörő ellen eljárást indítanak, mert az idő megszűnik azzal szemben, aki nem válik a
vád tárgyává. Ez vonatkozik a férjekre és az apákra is.
66. A férj és az apa után a vádindítás jogát idegenek kapják meg, akiknek erre joguk van;
ugyanis hatvan nap elteltével négy hónap, sőt a rendelkezésre álló négy hónap is idegeneknek
adatik meg.
67. Ha egy idegen volt az első, aki a vádat emelte, felmerül a kérdés, hogy ha a férj
megjelenik, megengedhető-e, hogy ő vádolja a nőt. Úgy gondolom, hogy a jobb vélemény az,
hogy ebben az esetben a férjet kell meghallgatni, ha nem vétkes a gondatlanságban. Ezért,
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még ha a vádat egy idegen kezdte is el, és a nőt fel kellene menteni, a férjnek mégis meg
kellene engedni, hogy megújítsa a vádat; feltéve, hogy jó okokat tud felhozni, amelyek miatt
korábban nem tudott vádat emelni.
67. Julianus, Digest, LXXXVI. könyv.
Kétségtelen, hogy az első házassága alatt elkövetett házasságtörésért egy nő, akit feleségül
vettem, felelősségre vonható, mivel a Julián-törvény a házasságtörés büntetésére vonatkozóan
egyértelműen előírja, hogy ha e bűncselekmény miatt özvegy nő ellen indítanak eljárást, a
vádló választhat, hogy vagy a házasságtörőt vagy a házasságtörő nőt vádolja meg először,
attól függően, melyiket választja; ha azonban a nő házas, akkor először a házasságtörőt, majd
a nőt kell felelősségre vonnia.
256. Papinianus, A házasságtörésről, I. könyv.
A Júliai törvény csak azokra a szabad személyekre vonatkozik, akik házasságtörés vagy
kicsapongás áldozatai lettek. A rabszolganőkre vonatkozóan könnyen igénybe lehet venni az
aquiliai törvény által engedélyezett keresetet, és a sérelem miatt indított kereset is megállja a
helyét, és a rabszolga megrontása miatt indított pretoriánus kereset sem utasítható el; így az e
bűncselekményben bűnös személy nem menekülhet meg a keresetek sokasága miatt.
23. A törvény ugyanazt a bűntényt a kicsapongás és a házasságtörés kifejezésekkel jelöli meg,
méghozzá tévesen. Helyesen szólva a házasságtörést csak férjes asszonnyal követik el; ezt az
elnevezést azért vették fel, mert a gyermek nem a férjtől, hanem mástól származik. A
paráznaságot, amelyet a görögök "romlásnak" neveznek, szűzzel vagy özveggyel követik el.
24. Az apai felügyelet alatt álló fiút, aki férj, ez a törvény nem különbözteti meg attól, aki a
saját ura. Az isteni Hadrianus egy Rosianus Geminushoz intézett rescriptumában kijelentette,
hogy az apja beleegyezése nélkül is vádat emelhet az apai felügyelet alatt álló fiú e törvény
alapján.
25. A férj, bár lehet, hogy már két személyt vádol egy másik bűncselekmény miatt, házastársi
jogán vádolhat egy harmadik személyt, mert ez az eset nem tartozik a többi közé.
23. Marcianus, Institutes, X. könyv.
Az a férfi, aki a szenátusi rendelet megsértésével házasságot köt saját gyámoltjával, nem
törvényes házasságban él; aki pedig gyámja vagy gondnoka volt, házasságtörésért
büntetőeljárás alá vonható, ha huszonhat év alatti lányt vesz feleségül, akit nem jegyeztek el,
nem szántak neki, vagy nem említették erre a célra végrendeletben.
23. Marcianus Papinianus A házasságtörésről szóló második könyvében azt állítja, hogy a két
érintett személy ellen egyszerre lehet közös vádat emelni vérfertőzés miatt.
23. Papinianus, A házasságtörésről, II. könyv.
Aki tudatosan adja a házát ahhoz, hogy ott kicsapongást vagy házasságtörést lehessen
elkövetni egy olyan matrónával, aki nem a felesége, vagy egy férfival, vagy aki a felesége
házasságtöréséből anyagi hasznot húz, függetlenül attól, hogy milyen a státusza,
házasságtörőként büntetendő.
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73. Világos, hogy a "ház" kifejezés alatt mindenféle lakóhelyet értünk. 9. Ulpianus, A
házasságtörésről, IV. könyv.
Aki egy barátjának a házát adja kölcsön, az is felelős.
74. Ahol valaki a mezőn vagy a fürdőben kicsapongásra buzdít, ott a törvény hatálya alá kell
vonni.
75. Ha azonban a személyek azért szoktak összejönni valamely házban, hogy házasságtörést
kövessenek el, még ha azt nem is ott követték el, akkor is úgy kell tekinteni, hogy a
tulajdonos kölcsönadta a házát a fajtalanság vagy a házasságtörés elkövetéséhez, mert ezeket
a bűncselekményeket nem követték volna el, ha ezek a találkozók nem történtek volna meg.
75. Papinianus, A házasságtörésről, II. könyv.
A matróna nemcsak férjes asszonyt, hanem özvegyet is jelent.
76. Azok a nők, akik kölcsönadják a házukat, vagy bármilyen kártérítést kaptak az általuk
elkövetett kicsapongásért, szintén a törvény e szakasza szerint felelősek.
77. Az a nő, aki a házasságtörésért kiszabható büntetés elkerülése érdekében ingyenesen
paráznának adja ki magát, vagy a színházban való szerepléshez bérli fel szolgálatait, a
szenátus rendelete alapján házasságtörés vádjával vádolható és elítélhető.
(1) Ugyanez, a házasságtörésről.
Azt a katonát, aki kompromisszumot kötött a felesége csábítójával, fel kell menteni az esküje
alól, és ki kell toloncolni.
23. Nagyon helyesen döntöttek úgy, hogy az a katona, aki ágyasságban él a nővére lányával,
bár ez nem házasság, házasságtörés miatt büntethető.
24. A házasságtörést elkövető nők közé sorolt nő távollétében nem védekezhet a bíróság előtt.
25. Egy após, aki a kormányzóhoz benyújtott írásbeli vádiratában azt állította, hogy menyét
házasságtöréssel vádolja, inkább lemondott a vádról, és megszerezte a hozományát. Felmerül
a kérdés, hogy önök szerint megengedhető-e egy ilyen rendszer. A válasz az volt, hogy
nagyon tisztességtelen példa, ha valaki, miután vádat emelt a menye ellen, el akarja hagyni
azt, és megelégszik a hozományából szerzett haszonnal, mivel a házasság a nő hibájából
bomlott fel. Ezért nem lesz igazságtalanul elzárva az, aki nem szégyellte, hogy a
hozományból származó előnyt a háza becsületének megbosszulása helyett előnyben
részesítse.
26. Egyértelmű, hogy bárki, aki házasságtörésben bűnös, a bűncselekmény elkövetésétől
számított öt éven belül felelősségre vonható, még akkor is, ha a nőnek már meg kellett volna
halnia.
27. Egy bizonyos személy házasságtöréssel akart vádolni egy nőt, és kérte, hogy a börtönben
töltött napokat ne számítsák be ellene. Én, miután ezzel egyetértettem, egy másik
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ellentmondott nekem; és ha ön helyesli a véleményét, kérem, hogy a kérdés alapos
megfontolása után írjon nekem. A válasz az volt, hogy mind a törvény feltételei, mind a
törvény szándéka alátámasztja az Ön következtetését; ugyanis úgy határoztak, hogy csak a
rendelkezésre álló napokat kell a vádló ellen számítani, vagyis azokat, amelyekben a vád által
megkövetelt formaságoknak eleget tud tenni. Ezért kétségtelen, hogy amikor Ön úgy véli,
hogy a napok, amelyek alatt a panaszos börtönben volt, nem számítanak bele a rendelkezésre
álló napok közé, nincs ok arra, hogy ellenkezzen az Ön véleményével.
28. A hatvan napba, amely rendelkezésre állónak számít, és amelyben a férj a vádat
előterjesztheti, minden bizonnyal beletartoznak az ünnepségek is, feltéve, hogy a vádlónak
lehetősége van a kormányzó előtt megjelenni, mert a tájékoztatás akkor is megtörténhet,
amikor a kormányzó nem ül a bírói székben. Ha azonban ezt a kiváltságát elvesztette, nem
akadályozza meg abban, hogy a többi négy hónap alatt a bírónál tegye meg panaszát.
29. Felmerült a kérdés, hogy egy férfi a férj jogán vádolhat-e egy olyan nőt, akit eljegyeztek
vele, és akit az apja később másnak adott férjhez. A válasz szerintem az volt, hogy a vádló
ilyen esetben új eljárást indít, amikor házasságtörés vádjával kíván vádat emelni, kizárólag
azért, mert a lányt, akit eljegyeztek, az apja később máshoz adta feleségül.
30. Egy nőt házasságtörésért a férje halála után is felelősségre lehet vonni.
31. Az az asszony, aki fia fiatalsága miatt halasztást kér, kapjon-e halasztást a vádlótól, vagy
meg kell-e hallgatni? Én válaszoltam: Aki a fia életkorát hozza fel ürügyként, hogy kibújjon a
törvényes vád alól, annak úgy tűnik, nincs jogos védelme. Hiszen az ellene felhozott
házasságtörés vádja nem sérti a gyermeket, hiszen lehet, hogy ő maga is házasságtörő, és a
gyermeknek még mindig az elhunyt az apja.
32. Amikor házasságtöréssel akartam vádolni egy nőt, aki a bűncselekmény elkövetése után
továbbra is ugyanabban a házassági kapcsolatban élt, vitatták az álláspontomat. Kérdezem,
hogy helyes volt-e a vélemény. A válasz az volt: "Nem kellett volna tudatlanul hagynia, hogy
a házasságtörés állítólagos elkövetésekor fennálló házasság alatt a nőt nem lehetett volna
házasságtörésért vádolni, és hogy ez idő alatt maga a házasságtörő sem lehetett volna vádlott."
A válasz: "Nem lehetett volna tudatlanul hagyni.
33. Bár egy nőt lehet azzal vádolni, hogy feleségül ment ahhoz, akivel házasságtörés
gyanújába keveredett, nem lehet megvádolni, amíg a házasságtörőt el nem ítélték. Ellenkező
esetben a később megkötött házasságok érvénytelenítésére törekvő férjek ehhez az ürügyhöz
folyamodnának, és azt mondanák, hogy a feleségük olyan férfihoz ment feleségül, akivel
házasságtörést követett el.
34. Egy asszony, miután megtudta, hogy a távol lévő férje meghalt, férjhez ment egy
másikhoz, és az első férje később visszatért. Kérdezem, hogy mi a döntés ezzel az asszonnyal
kapcsolatban? A válasz az volt, hogy ez a kérdés jogi és nem ténybeli kérdés; mert ha hosszú
idő telt el anélkül, hogy a kicsapongás bizonyítása megtörtént volna, és az asszony, miután
hamis híresztelések által rávették, és úgyszólván megszabadult korábbi kötelékétől, a törvény
szerint másodszor is megházasodott, mivel valószínű, hogy becsapták, és nem lehet azt
állítani, hogy semmi büntetést érdemlő dolgot nem követett el. Ha azonban megállapítást
nyer, hogy férje állítólagos halála ösztönözte arra, hogy másodszor is megházasodjon, mivel
ez a tény sérti tisztaságát, a bűncselekmény jellegének megfelelő büntetést kell kiszabni rá.
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35. Feleségül vettem egy házasságtöréssel vádolt nőt, és amint elítélték, megtagadtam őt.
Kérdezem, hogy úgy kell-e tekinteni, hogy én szolgáltattam a szakítás okát? A válasz az volt,
hogy mivel a juliai törvény szerint tilos ilyen feleséget tartani, egyértelmű, hogy nem
tekinthető úgy, hogy ön szolgáltatta a különválás okát. Ezért a törvényt ugyanúgy kell
alkalmazni, mintha a nő hibájából történt volna a válás.
23. Ulpianus, A házasságtörésről, II. könyv.
A törvény e szavai, nevezetesen: "Hogy senki tudatosan és csalárd módon ne kövessen el
züllést vagy házasságtörést", mind arra vonatkoznak, aki ezt tanácsolta, mind pedig arra, aki a
züllést vagy házasságtörést elkövette.
79. Ugyanő, A házasságtörésről, II. könyv.
Ha a feleség nem követett el házasságtörést, de egy ágyas igen, a férj nem vádolhatja őt mint
ilyet, mert nem a felesége; mégsem tiltja a törvény, hogy idegenként vádat emeljen, feltéve,
hogy a nő, amikor ágyasnak adta magát, nem veszítette el az anyja nevét, mint például egy nő,
aki a pártfogója ágyasa volt.
80. Nyilvánvaló, hogy akár törvényes feleség a nő, akár nem, a férje vádat emelhet ellene;
mert Sextus Caecilius azt állítja, hogy ez a törvény minden házasságra vonatkozik; és idézi
Homérosztól azt a részt, ahol azt mondja, hogy nem csak az Atridák szeretik a feleségüket.
81. A férj felelősségre vonhatja feleségét házasságtörésért, ha az nyilvánosan követte el azt,
bár ha özvegy lenne, büntetlenül elkövethetné a fajtalanságot.
82. Az isteni Severus és Antoninus egy rescriptumban kijelentette, hogy ez a vétség még egy
eljegyzett nő esetében is üldözhető, mert nem szabad semmiféle házasságot, de még a
házasság reményét sem megszegni.
83. Ha azonban olyan személyről van szó, akivel vérfertőzést követtek el, vagy olyan nőről,
akit feleségként tartanak, de a valóságban mégsem lehet az, akkor azt kell mondani, hogy a
férj mint olyat nem vádolhatja, de mint idegent igen.
84. A házasságtörés ügyében illetékes bírónak a szeme előtt kell tartania és vizsgálnia, hogy a
férj szerényen élve lehetőséget adott-e feleségének a jó erkölcsre; mert rendkívül
igazságtalannak tartanák, ha a férj olyan tisztaságot követelne feleségétől, amelyet ő maga
nem gyakorol. Ez ugyan elítélheti a férjet, de nem nyújthat beszámítást a kölcsönös
bűnösségért, ha azt mindkét fél elköveti.
85. Ha valaki meg akarja vádolni a feleségét, és azt állítja, hogy az asszony házasságtörést
követett el, mielőtt feleségül vette volna, nem emelhet vádat férjként, mert az asszony nem
követett el házasságtörést, amíg a felesége volt. Ez egy ágyasra is elmondható, akit az őt tartó
férfi később feleségül vett; vagy egy apai felügyelet alatt álló lányra, akinek az apja utólag
beleegyezését adta az egyesüléshez.
86. Ha valaki nyíltan azzal vádolná feleségét, hogy házasságtörést követett el, miközben ő az
ellenség fogságában volt, elnézőbb lenne azt állítani, hogy a férj jogán vádolhatja; de a férje
nem emelhet vádat házasságtörésért, ha az ellenségtől erőszakot szenvedett. Mert akit erőszak
ér, az emiatt nem ítélhető el házasságtörésért vagy paráznaságért.
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87. Ha egy tizenkét évnél fiatalabb leány, akit a férje házába vittek, házasságtörést követ el, és
azután vele marad, amíg el nem éri ezt a kort, és nem kezd a felesége lenni; a férje nem
vádolhatja házasságtöréssel, azon oknál fogva, hogy a házassági kor elérése előtt követte el;
de az isteni Severus egyik, fentebb említett rescriptuma szerint vádolható, mint eljegyzett.
88. Ha egy megtagadott nőt utólag visszavesz a férje, de nem az első házasság folytatása
érdekében, hanem egy másik, már megkötött házasság keretében, akkor nézzük meg, hogy
vádolható-e azzal a bűncselekménnyel, amelyet az első házassága alatt követett el. Úgy
gondolom, hogy nem lehet, mert a férje azzal, hogy visszavette, eltörölte az első házasság
összes bűnét.
89. Ugyanezt a szabályt kell követni, ha paráznasággal akarja vádolni azt a nőt, akit később
feleségül vett; mert elkésett, amikor a vádat olyan magatartásra alapozza, amelyet a nővel
való házasságkötéssel jóváhagyott.
1. Scaevola, Szabályok, IV. könyv.
Aki segédkezéssel, tanácsadással vagy csalással a házasságtörésen ért férfit vagy nőt
pénzfizetés ellenében vagy bármilyen megállapodás alapján szabadlábra helyezi, ugyanolyan
büntetéssel tartozik, mint a kerítés bűntettéért elítéltek.
(256) Ha a férj, hogy feleségét rágalmazza, házasságtörővel látja el, hogy elkaphassa őket, a
szenátus e tárgyban hozott rendelete szerint mind a férj, mind a feleség bűnös a házasságtörés
bűntettében.
(257) Elsősorban a férj, vagy az apa, akinek a lánya a felügyelete alatt áll, a válástól számított
hatvan napon belül emelhet vádat, és az erre vonatkozó jogkört senki más nem kaphatja meg
ezen időn belül, és az idő letelte után egyik fél kívánságát sem veszik figyelembe.
(258) Aki a férj jogán emel vádat, az sem mentesül a hamis vádaktól.
23. Ulpianus, A házasságtörésről, II. könyv.
Ha a férj bíró, az apa megelőzheti őt a vádemelésben, de nem szükséges, hogy ezt megtegye.
Pomponius úgy véli, hogy mindaddig, amíg a férj megtartja tisztségét, az apa fellépését meg
kell akadályozni, hogy a férjet ne fosszák meg egy olyan jogtól, amely őt is megilleti. Ezért a
hatvan nap nem jár le az apa ellen, mivel ő nem emelhet vádat.
23. A Julián-törvény hetedik szakasza a házasságtörésre való hivatkozással előírja, hogy senki
sem vehet fel a vádlottak közé senkit, aki az állam érdekében üzleti úton van távol, anélkül,
hogy az ítéletet érvénytelenítené. Nem tűnik ugyanis igazságosnak, hogy az állami ügyek
miatt távollévő személyt a vádlottak közé sorolják, ha az állam alkalmazásában áll.
24. Hozzá kell tenni, hogy "az ítélet érvénytelenítése nélkül". De ha valaki közügyek miatt
távol marad, hogy elkerülje a büntetőeljárást, ez az ürügy nem lesz előnyös számára.
25. Ha azonban jelen van valaki, aki még mindig távollévőnek számít, például olyan személy,
aki az éjszakai őrséghez tartozik, vagy aki katonaként szolgál a városi táborokban, akkor azt
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kell mondani, hogy nem lehet vádolni, mert nem kényszerül arra, hogy a megjelenéssel
bajlódjon.
26. Általánosságban úgy kell tekinteni, hogy csak azoknak a távolléte menthető, akik az
országnak egy másik tartományában tartózkodnak, mint ahol a vádlott tartózkodik. Ha tehát
valaki házasságtörést követ el abban a tartományban, ahol dolgozik, ott vádolható, kivéve, ha
olyan személyről van szó, aki felett a kormányzónak nincs joghatósága.
27. Ha az apa és a férj hatvan napon belül nem vádolja meg a nőt, akkor az idő azonnal
elkezdődik egy idegen javára? Pomponius úgy gondolja, hogy egy idegennek megengedhető,
hogy vádat emeljen, amint a többiek ezt megtagadták. Úgy gondolom, hogy az ő véleményét
kell elfogadni, mert még határozottabban lehet azt mondani, hogy aki kijelentette, hogy nem
fogja felhozni a vádat, azt utólag nem szabad meghallgatni.
28. A házasságtörésre vonatkozó juliai törvény különösen tiltja a vádaskodást bizonyos
személyek, például huszonöt éves kiskorúak részéről, mivel az a vádló nem tekinthető
cselekvőképesnek, aki még nem érett korú. Ez akkor helyes, ha nem a saját házasságát ért
sérelem miatt emel vádat. Ha azonban saját házassága becsületét kívánja megvédelmezni,
akkor, bár a vádat idegen jogon emeli, mégis meg kell hallgatni; mert semmilyen előírás nem
zárhatja ki azt, aki saját sérelmét bosszulja meg. És valóban, ha az ifjúság gyorsaságától
indíttatva vagy az érettség hevétől felbuzdulva siet a vádaskodással, a rosszhiszemű
vádaskodásért járó büntetést nem fogják elhamarkodottan kiszabni rá. Huszonöt éves kiskorú
alatt azt értjük, aki a huszonötödik életévét betöltötte.
29. A házasságtörés vádját felhozó személyekkel szemben bevezetni szokott elévülést
általában azelőtt tárgyalják, hogy a terhelt fél bekerült volna a vádlottak közé, de ha ez
egyszer megtörtént, nem hivatkozhat elévülésre.
30. Ha a nő özvegyen marad, a vádlónak joga van bármelyik féllel kezdeni, akivel akarja, a
házasságtörővel vagy a házasságtörővel.
31. Ha valaki egyszerre vádolja a házasságtörőt és a házasságtörő nőt, a vád érvénytelen, és
bármelyik féllel kezdheti újra, akit csak akar, mintha egyiket sem vádolta volna, mert az első
vádnak nincs ereje és hatása.
(1) Ugyanő, A házasságtörésről, I. könyv.
Aki a feleségét megtagadta, az is értesítheti, hogy ne menjen férjhez Seiushoz, és ha
értesítette, akkor kezdhet vele.
4. Ugyanő, A házasságtörésre vonatkozó juliai törvényről, II. könyv.
Mit kell értenünk az "értesítés" kifejezés alatt? A bírósághoz intézett kérelmet jelent, vagy
csupán egy közönséges értesítést? Úgy vélem, hogy ha nem a bírósághoz fordulnak, akkor
elegendő, ha közli, hogy házasságtörés miatt vádat készül emelni.
6. Mi a teendő akkor, ha a férfi nem kézbesített értesítést, hanem írásbeli feljelentést tett,
mielőtt a nő újra férjhez ment volna; és a nőnek meg kellett volna házasodnia, akár tudott
erről a tényről, akár nem? Úgy gondolom, hogy a nő nem tekinthető értesítettnek, és ezért a
vádló nem kezdhet vele.
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7. De mi van akkor, ha csak értesítette, hogy ne házasodjon meg, de nem írta hozzá, hogy
miért; akkor törvényesen házasnak kell-e tekinteni? A jobb vélemény az, ha úgy véljük, hogy
az értesítés úgy tűnik, mintha a választást a vádat emelő ügyésznek tartaná fenn. Ezért ha az
értesítésben megemlíti a házasságtörés bűntettét, még ha a bíró nevét nem is adta meg, úgy
gondoljuk, hogy a nő ugyanúgy vádolható, mintha az értesítést kézbesítették volna.
8. Mi lenne azonban a következménye annak, ha a feljelentésben konkrétan szerepelne, hogy
kivel követett el házasságtörést, és a panaszos később valaki mással való házasságtöréssel
akarná megvádolni? A jobbik vélemény az, hogy nem kellene meghallgatni, mert nem a
feljelentésben említett bűncselekmény miatt emelt vádat.
9. Ha azonban az értesítést meghatalmazott útján kézbesíti, úgy vélem, hogy a vádat
előterjesztheti, ha ezt kívánja; és hogy a meghatalmazott általi értesítés elegendő lesz.
10. Ezért, ha az intézője által kézbesíti az értesítést, vagyis ha a gazda a rabszolgája által
kézbesíti az értesítést, az érvényes lesz.
11. Felmerül a kérdés, hogy vádat emelhet-e egy személy a házasságtörő ellen, egy másik
pedig a házasságtörő ellen; tehát, bár mindkettő ellen nem emelhet vádat egyszerre ugyanaz a
személy, de mindkettő ellen vádat emelhet egy másik személy. Nem ésszerű azt a véleményt
elfogadni, hogy különböző vádlók emelhetnek vádat, mert ha a nő az értesítés előtt
megházasodna, nem lehet őt vádolni először; tehát meg kell várnia a házasságtörővel
kapcsolatos döntést. Ha a férfit felmentik, a nő rajta keresztül nyer ügyet, és utána nem lehet
vádlott. Ha a férfit elítélik, a nő emiatt nem lesz elítélve, hanem megvédheti az ügyét, és talán
elnyeri azt akár kegyelem, akár igazságszolgáltatás, akár a törvény segítsége révén. Mert mi
van akkor, ha a házasságtörőt ellenséges törekvések vagy hamis tanúvallomások nyomasztják,
vagy a bíróság előtt felbujtott tanúk győzik le, vagy nem akarnak, vagy nem tudnak
fellebbezni, és az asszony, miután tisztességes bírót szerzett, megvédi tisztaságát?
12. De ha a házasságtörő, mielőtt elítélték,
7. Macer, A közvádról, I. könyv.
Vagy mielőtt vádat emeltek ellene,
(1) Ulpianus, A házasságtörésre vonatkozó juliai törvényről, II. könyv.
Ha meghalna, úgy döntöttek, hogy még ha meg is halna, a nő vádolható lenne anélkül, hogy
kivételre hivatkozhatna.
8. Ha azonban nem a halál, hanem valamilyen rá kiszabott büntetés távolítja el a vádlottat,
akkor azt mondjuk, hogy a nő még mindig büntethető.
9. Ha a házasságtörő a perbe fogandó személy kiválasztásának idején nem volt házas, de a
házasságtörő felmentésekor már házas volt, akkor azt kell mondani, hogy még ha a
házasságtörőt fel is mentették, akkor is vádolható, mert nem volt házas akkor, amikor a
házasságtörő kiválasztása idején először a perbe fogandó személyt választották ki.
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10. Ha a házasságtörőt felmentik, a férjes asszony nem vádolható, még az sem, aki a
házasságtörő ellen vádat emelt, és akinek a vádját elutasították, és senki más sem vádolhatja.
Ezért, ha a vádló összejátszik a házasságtörővel, és az utóbbi felmentésre kerül, akkor a házas
nőt biztonságossá teszi a bárki által indított váddal szemben. Nyilvánvaló, hogy akkor is
vádolható, ha megszűnik a házassága, mert a törvény csak addig védi a nőt, amíg házas.
9. Papinianus, A házasságtörésről, I. könyv.
Az apának joga van megölni azt a férfit, aki házasságtörést követ el a lányával, amíg az az ő
felügyelete alatt áll. Ezért ezt egyetlen más rokon sem teheti meg jogszerűen, és az apai
felügyelet alatt álló fiú, aki apa, sem teheti meg büntetlenül.
(23) Ulpianus, A házasságtörésről, I. könyv,
Így fordul elő, hogy sem az apa, sem a nagyapa nem ölheti meg a házasságtörőt. Ez nem
ésszerűtlen, hiszen nem tekinthető úgy, hogy bárki is az irányítása alatt állna, aki nem
uralkodik saját maga felett.
23. Papinianus, A házasságtörésről, I. könyv.
Ebben a jogban a természetes apa nem tesz különbséget az örökbefogadó apától.
23. Az özvegy lánya vádja esetén az apát nem illeti meg az elsőbbség.
24. A házasságtörő megölésének joga az apát illeti meg a saját házában, még akkor is, ha a
lánya nem ott lakik, vagy a veje házában. A ház alatt a lakóhelyet kell érteni, mint a Kornéliai
törvényben a sérelmekre vonatkozóan.
25. Aki azonban megölhet egy házasságtörőt, annak sokkal nagyobb joga van arra, hogy
megvetéssel bánjon vele.
26. Ezért az apának, és nem a férjnek van joga megölni az asszonyt és minden házasságtörőt,
mert az apai szeretet általában a gyermekek érdekeit tartja szem előtt, de a túl gyorsan döntő
férj hevességét és indulatosságát meg kell fékezni.
(23) Ulpianus, A házasságtörésről, I. könyv.
Amit a törvény mond, vagyis "ha valakit házasságtörésen talál a leányával", nem tűnik
feleslegesnek; mert azt jelenti, hogy az apának csak akkor van ilyen hatalma, ha a leányát
éppen a házasságtörés aktusán éri tetten. Labeo is ezt a véleményt fogadja el; Pomponius
pedig azt mondja, hogy a férfit akkor kell megölni, amikor éppen a nemi aktust végzi. Ezt érti
Szolón és Drachón az "epv?" szavak alatt.
256. Az apa számára elegendő, ha a lánya akkor, amikor megöli a házasságtörőt, az ő
fennhatósága alá tartozik, bár lehet, hogy nem volt az abban az időben, amikor férjhez adta;
mert tegyük fel, hogy a lány később az ő fennhatósága alá került.
257. Ezért az apának nem szabad megölnie a feleket, bárhol is lepje meg őket, hanem csak a
saját házában vagy a veje házában. Ennek az az oka, hogy a törvényhozó úgy gondolta, hogy
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a sérelem nagyobb ott, ahol a leány a házasságtörőnek az apja vagy a férje házába való
bevezetését okozta.
258. Ha azonban az apja máshol lakik, és van egy másik háza, amelyben nem ő lakik, és ott
meglepi a lányát, nem ölheti meg.
259. Ahol a törvény azt mondja: "Megölheti a lányát egyszerre", ezt úgy kell érteni, hogy
miután ma megölte a házasságtörőt, nem tarthatja fenn a lányát, hogy később megölje; mert
mindkettőt egy csapással és egy támadással kell megölnie, és mindkettő ellen ugyanaz a harag
gyullad fel. De ha a lánya, anélkül, hogy a részéről bármilyen cinkosság történt volna,
menekülésbe kezd, miközben ő megöli a házasságtörőt, és néhány órával később az apja, aki
üldözőbe vette, elfogja és megöli, akkor úgy kell tekinteni, hogy a lányt azonnal megölte.
(1) Macer, Public Prosecutions, I. könyv.
A férj is megölheti azt, aki házasságtörést követ el a feleségével, de nem mindenki
megkülönböztetés nélkül, mint az apa; mert e törvény úgy rendelkezik, hogy a férj megölheti
a házasságtörőt, ha a saját házában lepi meg, de nem, ha az apósának házában lepi meg; és
akkor sem, ha az korábban pándzsa volt, vagy ha a színpadon táncolva vagy énekelve a
mulatozói mesterséget gyakorolta; vagy büntetőeljárásban elítélték, és nem állították vissza
polgári jogaiba; vagy a férj vagy a feleség, vagy az apa vagy az anya, vagy bármelyikük
fiának vagy lányának szabad embere; és az sem számít, hogy kizárólag a fent említett
személyek egyikéhez tartozott-e, vagy két közös patrónusnak tartozott szolgáltatásokkal, vagy
rabszolga volt.
13. Azt is előírják, hogy az a férj, aki ezek közül bármelyiket megölte, köteles haladéktalanul
elbocsátani a feleségét.
14. Számos hatóság szerint nincs különbség abban, hogy a férj a saját ura, vagy az apai
felügyelet alatt álló fiú.
15. Mindkét fél tekintetében felmerül a kérdés, hogy a törvény szellemének megfelelően az
apa megölhet-e egy bírót; és az is, hogy ha a lánya rossz hírű, vagy törvénytelenül házasodott,
akkor az apa vagy a férj még mindig megtartja-e a jogát; és mi a teendő, ha a férj pendelyes,
vagy valamilyen okból gyalázatosnak bélyegzik. Helyesen megállapítható, hogy azoknak van
joguk ölni, akik apaként vagy férjként vádat emelhetnek.
(1) Ulpianus, A házasságtörésre vonatkozó juliai törvényről, II. könyv.
A Júliai törvény ötödik szakasza a következőképpen rendelkezik: "Hogy ha a férj a
házasságtörőt feleségével együtt meglepte, és nem akarja vagy nem tudja megölni, akkor
legfeljebb húsz egymást követő óra hosszat tarthatja fogva nappal és éjszaka, hogy
bizonyítékot szerezzen a bűncselekményről, és jogával veszélyeztetés nélkül éljen." A férjnek
a házasságtörővel való kapcsolatáról szóló törvényben foglaltak szerint a férjnek joga van a
házasságtörőhöz.
14. Úgy gondolom, hogy a férjre vonatkozóan elmondottakat az apára vonatkozóan is be kell
tartani.
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15. Még ha a férjnek nem is kellene meglepnie a házasságtörőt a házában, akkor is fogva
tarthatja.
16. Ha azonban a házasságtörőt azonnal szabadon engedik, nem lehet visszahozni.
17. Mit kell tenni, ha megszökik; vissza lehet-e hozni, és húsz órán át őrizet alatt tartani? Úgy
gondolom, hogy jobb, ha úgy tartjuk, hogy a bizonyíték megszerzése céljából vissza lehet
hozni és őrizni lehet.
18. A következő mondat: "A bűncselekmény bizonyítása érdekében" azt jelenti, hogy tanúkat
hozhat be, akik később tanúsítják, hogy az elkövetőt házasságtörésbe vitték.
15. Ugyanő, Disputációk, III. könyv.
Egy nőt nem vádolhat házasságtöréssel a házasság alatt senki, akinek a férjen kívül joga van a
vádat felhozni; mert egy idegen nem zaklathatja a férje által jóváhagyott feleséget, és nem
zavarhatja meg a nyugodt házasságot, hacsak nem vádolta meg előzőleg a férjet kerítőnek.
16. Ha azonban a vádról a férj lemondott, akkor helyénvaló, hogy azt más képviselje.
17. Ugyanő, A házasságtörésről, III. könyv.
Ha a vádló azt követeli, hogy a házasságtöréssel vádolt rabszolgát kínvallatásnak vessék alá,
akár jelen akar lenni, akár nem, a bírák elrendelik a rabszolga megbecsülését; és ha ez
megtörtént, elrendelik, hogy az, aki a rabszolgát bűnösnek jelentette fel, fizesse meg a
megbecsülés összegét és még annyit az érdekelt félnek.
1. Vizsgáljuk meg azonban, hogy kinek kell ezt a büntetést megfizetni, mivel a törvény az
érdekelt felet említi. Ilyen személy tehát a jóhiszemű vevő; és bár lehet, hogy olyasvalakitől
vette a rabszolgát, aki nem a tulajdonosa, mégis joggal mondhatjuk, hogy ő az érdekelt fél.
2. Jól tesszük, ha ugyanebbe a kategóriába soroljuk azt is, aki zálogba kapott vagyont; mert az
ő érdeke, hogy a kínzás ne történjen meg.
3. Ha azonban a rabszolga haszonélvezete másé, akkor a rabszolga becsült értékét meg kell
osztani a tulajdonos és a haszonélvező között.
4. Ha a rabszolga több személy közös tulajdonában van, a becsült értékét fel kell osztani
közöttük.
5. Ha egy rabszolgának vélt szabad embert azért kínoznak meg, mert ő maga nem tud az
állapotáról, Caecilius úgy véli, hogy joga van praetoriánus keresetre az őt hamisan megvádoló
személy ellen, hogy ne maradjon büntetlenül, amiért egy szabad embert kínzásnak vetett alá,
mintha rabszolga lett volna.
6. A törvény előírja, hogy a kínzást a vádlott férfi vagy nő férfi vagy női rabszolgáira, vagy
bármelyikük szüleinek rabszolgáira kell alkalmazni, ha az említett rabszolgákat a vádlott
szülei saját használatra adták a vádlottnak. Az isteni Hadrianus egy Cornelius Latianushoz
intézett rescriptumában kijelentette, hogy az idegenek rabszolgáit meg kell kínozni.
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7. A vádlott férfi és nő, a pártfogójuk és a vádat emelő személy jelenlétét a kínzáson
elrendelik, és a kihallgatás jogát a pártfogóra ruházzák.
8. Még célszerűbb, ha olyan rabszolgát kínoznak meg, akinek a vádlottnak haszonélvezeti
joga volt, mert bár valójában nem volt a rabszolgája, mégis úgy kell tekinteni, hogy
szolgaságban volt; mert minden kínzással kapcsolatos kérdésben nem annyira a tulajdonjog
kérdése, mint inkább a szolgálat ténye játszik szerepet.
9. Ezért, ha egy máshoz tartozó rabszolga jóhiszeműen szolgálja a vádlottat, bárki elismeri,
hogy kihallgatható, miközben kínzásnak van kitéve.
10. Ha azonban a rabszolga olyan személy, akinek a szabadsága egy bizalmi szerződés
alapján jár, vagy aki arra számít, hogy egy feltétel teljesítése esetén szabad lesz, akkor a jobb
vélemény szerint meg lehet kínozni.
11. A törvény úgy rendelkezik, hogy az ilyen módon kínvallatásnak alávetett rabszolgák
köztulajdonná válnak; ezért elkobozzuk a közös tulajdonban lévő rabszolga egy részét, és
annak puszta tulajdonjogát, akin másnak haszonélvezeti joga van; és ahol a vádlottnak csak a
haszonélvezeti joga van, a jobb vélemény szerint a haszonélvezet a kormányé lesz; de nem
kobozzuk el a rabszolgát, aki más tulajdonát képezi. A rabszolgák elkobzásának az az oka,
hogy félelem nélkül mondhassanak igazat; míg ha attól tartanának, hogy ismét a vádlottak
hatalma alá kerülnek, a kínzás alatt megmakacsolhatnák magukat.
12. Ezeket azonban nem kobozzák el, mielőtt kínzásnak vetnék alá őket.
13. Még ha mindent tagadnának is, akkor is elkobozzák őket. Ennek oka ugyanaz, valamint
az, hogy megakadályozzák őket abban a reményben, hogy ismét uraik irányítása alá
kerüljenek, ha abban a reményben tagadnának, hogy a hazugságok kimondásában való
kitartásukért jutalmat kapnak.
14. Még a vádló rabszolgáit is elkobozzák, ha kínzásnak vetik alá őket. Mert az ilyen
rabszolgákat el kell venni az uruktól, hogy ne hazudjanak, de az idegeneké nem tetszik
senkinek.
15. Ha a vádlottat bármelyik nemből felmentik, a törvény úgy rendelkezik, hogy ha a
rabszolgák meghalnak, a veszteséget a bírák aszerint becsülik meg, hogy mennyit értek a
kínzás előtt; ha pedig életben maradnak, akkor az okozott vagy okozott kárral arányos
összegben.
16. Meg kell jegyezni, hogy a kilencedik szakasz előírja, hogy ha egy rabszolgát
házasságtöréssel vádolnak, és a vádló nem akarja, hogy megkínozzák, a törvény elrendeli,
hogy a kétszeres értékét fizessék ki a gazdájának; de ez egyszerű kártérítés.
(23) Marcianus, A közvádról, I. könyv.
Mindaz, ami ezekben a különböző esetekben esedékes, a törvényből eredő személyes kereset
útján behajtható.
23. Ulpianus, A házasságtörésről, IV. könyv.
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A törvény bünteti a férj kerítő tevékenységét, aki megtartja a feleségét, miután az
házasságtöréssel lepte meg, és megengedi a házasságtörőnek, hogy távozzon. A férjnek
ugyanis haragudnia kell feleségére, aki megszegte házassági fogadalmát, és akkor is meg kell
büntetni, ha nem tudja tudatlanságát mentegetni, vagy közömbösségét azzal az ürüggyel
leplezni, hogy információi hihetetlenek. Ezért mondja a törvény, hogy "engedje el a házában
meglepett házasságtörőt", mert meg akarja büntetni a férjet, aki ilyen gyalázatos cselekedeten
kapta rajta.
(23) Amikor a törvény azt mondja, hogy aki házasságtörésért elítélt nőt vesz feleségül, az
törvényes felelősséggel tartozik, nézzük meg, hogy ez a paráznaságra vonatkozik-e? A jobb
vélemény szerint igen, mert ha a nőt más okból ítélték volna el e törvény alapján, akkor
büntetlenül férjhez mehetett volna.
(24) Az is bűnhődik, aki pénzt fogad el az általa felfedezett paráznaságért, és nem számít,
hogy a férj maga vagy valaki más kapja-e, mert büntetendő az, aki a paráznaságról való
tudomás elhallgatásáért díjazást fogad el. A törvény azonban nem vonatkozik arra, aki a titkot
ingyenesen őrzi.
(25) Aki a felesége házasságtöréséből anyagi hasznot húzott, azt meg kell büntetni; mert aki a
felesége kerítőjeként jár el, az nem csekély súlyú bűncselekményt követ el.
(26) Az a férfi, aki a felesége házasságtöréséért cserébe kap valamit, úgy tekintendő, hogy azt
azért kapta, hogy a felesége házasságtörést kövessen el; és akár gyakran, akár csak egyszer
kapta, nem szabadna mentesülnie a büntetés alól. Helyesen mondják, hogy hasznot húzott a
felesége házasságtöréséből, aki azért fogad el valamit, hogy megengedhesse magának, hogy
kicsapongjon, mint a prostituáltak. Ha azonban nem nyereségvágyból, hanem hanyagságból,
saját hibájából, vagy bizonyos fokú közömbösségből, vagy túlzott hiszékenységből engedi
meg a feleségének a bűncselekményt, akkor úgy tekintik, hogy a törvényen kívül esik.
(27) A hat hónap felosztása a következőképpen történik: házas asszony esetében a válás
napjától, özvegyasszony esetében a bűncselekmény elkövetésének napjától kell számítani.
Úgy tűnik, erre utal egy Tertyllus és Maximus konzulokhoz intézett átirat. Továbbá, ha a
válás óta hatvan nap telt el, és a bűncselekmény elkövetésének napjától számított ötéves
határidő eltelt, azt kell mondani, hogy a nő nem vádolható; így ha hat rendelkezésre álló
hónapot adnak, ezt úgy kell érteni, hogy a vád, miután az ötéves megszakítás nélküli
időtartam alatt megszűnt, nem újítható meg.
(28) A jogalkotó szándéka szerint ezt az ötéves időtartamot akkor kellett betartani, amikor a
vádlottak bármelyikét paráznasággal, házasságtöréssel vagy kerítéssel vádolták. Mi a teendő
tehát, ha egy másik, a Júliai Törvényből származó bűncselekményre hivatkoznak
védekezésként, mint azok esetében, akik paráznaság céljából adják kölcsön a házukat, és más
hasonlók esetében? A jobbik vélemény az, hogy a Julián-törvényben szereplő valamennyi
bűncselekményt öt év elteltével el kell rendelni.
(29) Ezenfelül az öt évet a bűncselekmény elkövetésének napjától attól a naptól kell
számítani, amelyen a fél ellen vádat emeltek, és nem attól a naptól, amelyen a házasságtörés
miatt hozott ítéletet végrehajtották.
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(30) A szenátusi rendelet azt is hozzátette, hogy ha több személy emel vádat ugyanazzal a
vádlottal szemben, akkor annak az időpontjára kell hivatkozni, aki a vádat kitartóan képviseli;
így az, aki a vádat emeli, a saját információira támaszkodhat, és nem a többiekéire.
(31) Kétségtelen, hogy aki a paráználkodást a szóban forgó férfi vagy nő ellen alkalmazott
erőszakkal követte el, az a fent említett ötéves időtartamra való hivatkozás nélkül is
büntethető, mivel nem kétséges, hogy erőszakos bűncselekményt követett el.
25. Paulus, A házasságtörésről, I. könyv.
Az apa nem emelhet vádat anélkül, hogy ne tenné ki magát a hamis vád kockázatának.
26. A hatvan napot a válás időpontjától kell számítani, és a hatvanadik napba beleszámít a
hatvanadik nap is.
23. Ugyanő, A házasságtörésről, II. könyv.
Az ötéves időtartamot folyamatosan kell számítani, és nem csupán a rendelkezésre álló napok
számításával. De mi a teendő akkor, ha a nőt vádolták meg először, és mivel a házasságtörő
ellen nem lehetett egyidejűleg büntetőeljárást indítani, mivel az ügy hosszabb ideig
elhúzódott, az ötéves időtartamnak le kellett volna járnia? Mi van akkor, ha az, aki az öt éven
belül indította meg a büntetőeljárást, nem vitte azt végig, vagy bűnös volt a kitérésben, és az
öt év letelte után egy másik vádlott kívánja folytatni a büntetőeljárást? Jogos, hogy az öt évből
le kell vonni azt az időt, amelyet az előző büntetőeljárás felemésztett.
28. Macer, A közvádról, I. könyv.
Nem számít, hogy az apa előbb megöli-e a házasságtörésen meglepett lányát, vagy sem,
feltéve, hogy mindkét bűnös felet megöli; mert ha csak az egyiket öli meg, akkor a Kornéliai
törvény szerint felelősségre vonható. Ha azonban az egyiket megöli, a másikat pedig
megsebesíti, a törvény értelmében nem mentesül; de az isteni Marcus és Commodus egy
rescriptumban kijelentette, hogy büntetlenséget kell neki biztosítani, azon oknál fogva, hogy
bár a házasságtörő meghalt, a nő pedig életben maradt, miután apja súlyos sebeket ejtett rajta,
inkább véletlenül, mint szándékosan menekült meg; mert a törvény ugyanazt a felháborodást
és szigort követeli meg mindazokkal szemben, akiket házasságtörésen kapnak.
29. Ha a férj két házasságtörésben vétkes elkövető közül az egyiket választotta ki, nem
vádolhatja meg a másikat az első ügy lezárása előtt; mert két személyt nem vádolhat
egyszerre ugyanaz a személy. Mégis, az ügyész, miközben a házasságtörő vagy a
házasságtörő ellen folytat eljárást, nem akadályoztatva van abban, hogy bárkit is
megvádoljon, aki a házát kölcsönadta erre a célra, vagy azt tanácsolta, hogy a vádat
pénzfizetéssel elhallgattassa.
(788529152) Marcianus, Közvádak, I. könyv.
Ha valaki azt állítja, hogy a rabszolgája házasságtörést követett el egy olyan nővel, akit a
feleségének tartott, az isteni Pius egy rescriptumban kimondta, hogy a nőt meg kell vádolnia,
mielőtt a rabszolgáját kínzásoknak vetné alá, hogy az ő kárára.
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30. Ha valaki nem engedi el a házasságtörőt, hanem visszatartja, mint például a
mostohaanyjával való házasságtöréssel vádolt fiát, vagy a feleségével vádolt szabadosát, vagy
rabszolgáját, az bűnös, a törvény szelleme szerint, de nem a betű szerint. Az asszony azonban,
akit őrizetbe vesznek, büntetést kap. Ha azonban, miután elűzte, visszahozza, a törvény
szigorú értelmezése szerint nem bűnös, de a csalás elkövetésének elkerülése végett mégis
felelősnek kell tekinteni.
31. Ha egy nő a férje által elkövetett házasságtörés árát kapja, a júliusi törvény szerint
házasságtörőként büntetendő.
31. Modestinus, Szabályok, I. könyv.
Paráznaságban bűnös az, aki szabad nőt tart fenn azzal a céllal, hogy együtt éljen vele, de nem
azzal a szándékkal, hogy feleségül vegye, kivéve természetesen az ágyast.
1. Házasságtörést házas asszonnyal követnek el; paráznaságot özveggyel, szűzzel vagy fiúval.
35. Ugyanez, Szabályok, VIII. könyv.
Aki házasságtörés vádjával kíván vádat emelni, és téved az információban, annak nem tilos
azt kijavítani; feltéve, hogy nem telt el az az idő, amely alatt az eljáráshoz való jog megszűnt.
2. Papinianus, Kérdések, III. könyv.
Ha egy kiskorú házasságtörésben vétkes, akkor a Júliai törvény szerint felel, mert ilyen
bűncselekményt a serdülőkor után is el lehet követni.
3. Ugyanaz, kérdések, V. könyv.
Úgy döntöttek, hogy az apai felügyelet alatt álló fiú az apja beleegyezése nélkül is
megvádolhatja feleségét házasságtöréssel egy nyilvános perben, mert saját szenvedését
bosszulja meg.
(1) Ugyanaz, Kérdések, XXXII. könyv.
Ha a házasságtörés a vérfertőzéssel egyidejűleg történik, például mostohalánnyal, menyvel
vagy mostohaanyával, a nőt is meg kell büntetni, mert ez akkor is bekövetkezik, ha nem
követtek el házasságtörést.
4. Ha paráznaságot követnek el a testvér lányával, nem kell-e megfontolni, hogy a
házasságtörés büntetése elegendő-e a férjnek? Jelen esetben előfordul, hogy kettős
bűncselekményt követtek el, mert nagy különbség van ott, ahol tévedésből kötnek
törvénytelen házasságot, és ott, ahol a törvény semmibevétele és a vérbántalmazás együtt jár.
5. Ezért a nőnek ugyanazt a büntetést kell elszenvednie, mint a férfinak, ha a Nemzetek
Törvénye által tiltott vérfertőzést követett el; mert ha csak a mi törvényeink betartásáról van
szó, akkor nem vonható felelősségre a vérfertőzés bűntettéért.
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6. Néha azonban a férfiak esetében a vérfertőzés bűntette, bár súlyosabb természetű, általában
enyhébb büntetést kap, mint a házasságtörésé; feltéve, hogy a vérfertőzést törvénytelen
házasságban követték el.
7. Végül a császári testvérek Claudiát életkorára való tekintettel mentesítették a vérfertőzés
bűntette miatti felelősség alól, de elrendelték a törvénytelen kötelék elszakítását; bár
egyébként a házasságtörés bűntette, ha pubertáskor után követik el, nem menthető az életkor
miatt. Ugyanis fentebb megállapították, hogy a törvényre való hivatkozással tévedő nők nem
vonhatók felelősségre a vérfertőzés bűntette miatt; de ha házasságtörést követnek el, nem
lehet mentségük.
8. Ugyanezek a császárok egy rescriptumban kimondták, hogy a mostohafiú által
mostohaanyjától jóhiszeműen megszerzett válás után a vérfertőzés vádja nem fogadható el.
9. Egy Pollionhoz intézett rescriptumban azt is kimondták: "A vérfertőző házasságokat
általában nem szokták megerősíteni, ezért ha valaki visszalép az ilyen házasságtól, elengedjük
a múltbeli vétségért járó büntetést, ha a vétkes fél ellen még nem indult büntetőeljárás".
10. Ezenfelül a jogellenes házasság útján elkövetett vérfertőzés általában nemre vagy korra
hivatkozva, vagy akár a különválás után is felmentést nyer, ha jóhiszeműen történik, és
tévedésre hivatkoznak; és annál könnyebben, ha senki sem jelenik meg, hogy vádat emeljen.
11. Marcus Antoninus császár és fia, Commodus egy rescriptumban kijelentették, hogy ha egy
férj, bánatának hevétől hajtva, megöli házasságtörésen meglepett feleségét, nem vonható
felelősségre a corneli törvény által a gyilkosokra kiszabott büntetés miatt; ugyanis az isteni
Pius az Appolloniushoz intézett rescriptumban a következő kijelentéseket tette: "Ha valaki
nem tagadja, hogy megölte házasságtörés közben rabul ejtett feleségét, felmentést kaphat a
rendkívüli büntetés elszenvedése alól, mivel nagyon nehéz megfékezni a jogos bánatot; de
mivel bosszúból többet tett, mint kellett volna, meg kell büntetni. Ezért, ha alacsonyabb
rangú, elegendő, ha életfogytiglani kényszermunkára ítélik; ha pedig magasabb rangú, akkor
egy szigetre kell száműzni."
12. Egy szabados nem szívesen támadja meg pártfogója jó hírnevét, de meg kell engedni neki,
ha a férj jogán házasságtöréssel akarja vádolni, éppúgy, mintha más kegyetlen sérelmet
szenvedett volna el. Ha azonban a pártfogó azok közé tartozik, akiket, ha e bűncselekmény
elkövetése közben meglepik, más megölhet, és ha rajtakapják, hogy házasságtörést követ el a
feleségével, meg kell fontolni, hogy a szabados büntetlenül megölheti-e őt. Ez nekünk elég
keménynek tűnik, mert a jó hírnevet, sokkal inkább, mint az életet, tiszteletben kell tartani.
13. Bárki ellen, aki köztisztviselői vagy közszolgálati tisztséget tölt be, vádat lehet emelni, de
a vádemelést elhalasztják ; és ha kezességet vállal a megjelenésért, az ügyet a hivatali ideje
lejártáig elhalasztják. Ezt Tiberius Caesar mondta ki egy rescriptumban.
5. Ugyanez, Vélemények, XV. könyv.
Egy tartomány kormányzójának döntése szerint egy bizonyos nőt megsértettek. Úgy ítéltem
meg, hogy a házasságtörésre vonatkozó juliai törvény alapján nem vonható felelősségre; bár
szerénységének védelme érdekében megakadályozták abban, hogy a férjét azonnal értesítse az
őt ért sérelemről.

2575
(1) Még azután is, hogy a nő másodszor is férjhez ment, bár az első férje ellen esetleg nem
indult eljárás, mint a kerítője ellen, a házasságtörés vádját egy idegen is felhozhatja a
házasságtörő ellen.
(2) Még ha a nő a házasság alatt meghal is, a férjnek joga van a házasságtörő ellen eljárást
indítani.
(3) Az a nő, aki a vele házasságtörést elkövető személy elítélése előtt kötött házasságot, nem
vonható felelősségre e bűncselekmény miatt, ha az értesítést nem kézbesítették neki az
esküvőn vagy a lakóhelyén.
(4) Véleményem szerint egy olyan nőt, akit rablókkal való kapcsolata miatt száműztek, meg
lehet tartani a házasságban anélkül, hogy büntetéstől kellene tartani, mivel nem ítélték el
házasságtörésért.
(5) A házasságtöréssel egybekötött vérfertőzés bűntette öt év elteltével nem írható elő.
(6) Megállapított tény, hogy két személyt, a férfit és a nőt, nem lehet jogszerűen egyszerre
házasságtörésért felelősségre vonni, még a férj által sem; de ha mindkettőjüket egyszerre
vádolta meg valaki, aki utólag el akart állni, úgy vélem, hogy mindkét fél esetében felmentő
ítéletre lesz szükség.
(7) Egyszerre két személy ellen is fel lehet emelni közös vádat vérfertőzés miatt.
(8) Véleményem szerint, ha két urat vérfertőzéssel vádolnak, rabszolgáikat csak akkor lehet
kínvallatásnak alávetni, ha a vérfertőzést állítólag házasságtöréssel követték el.
6. Paulus, Vélemények, XIX. könyv.
A kérdés az volt, hogy az a nő, akit férje házasságtörés bűntettével fenyegetett meg, de ezt
sem férjeként, sem a szokásjog alapján nem tette meg, hozzá mehet-e ahhoz a férfihoz, akit a
férj házasságtörés vétkeseként megjelölt? Paulus azt válaszolta, hogy a szóban forgó esetben
semmi sem akadályozta meg, hogy feleségül menjen ahhoz a férfihoz, akit a férje gyanúsított.
7. Ugyanígy megkérdezték, hogy ugyanaz a férj úgy tekintendő-e, mint aki elállt, vagy mint
aki csábítóan viselkedett, ha később visszaveszi ugyanazt a feleséget? Paulus azt válaszolta,
hogy aki ugyanazt a feleséget visszaveszi, miután házasságtörés vádjával vádolta meg, azt
úgy tekintik, mint aki elállt a vádtól; és ezért ugyanezen törvény értelmében nincs többé joga
megvádolni őt.
(1) Ugyanaz, Mondatok, I. könyv.
Házasságtörés vádja esetén nem szabad halasztást engedélyezni, kivéve, ha az érintettek
megjelenését a bíróság előtt kikényszerítik; vagy ha a bíró az ügy körülményei miatt,
megfelelő okok bemutatása után engedélyezi azt.
8. Tryphoninus, Disputációk, II. könyv.
Ha az, aki jogot szerzett az aranygyűrű viselésére, házasságtörést követ el pártfogójának
feleségével, vagy pártfogójával, vagy annak feleségével, vagy annak apjának feleségével,
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akitől a szabadságát kapta, vagy anyjával, vagy fiának feleségével, vagy bármelyiknek a
leányával, büntetendő-e, mint szabad ember? És ha házasságtörésben lepik meg, büntetlenül
megölhetik-e? Hajlok arra a véleményre, hogy a szabadosokra kiszabott büntetés alá kell
vetni; mert a házasságtörés visszaszorításáról szóló juliai törvény által, és a házasság
védelmére való tekintettel, az van elrendelve, hogy szabadosoknak kell tekinteni őket; és
ennek az előnynek következtében a pártfogók esete nem lehet rosszabbá.
9. Gaius, A tizenkét tábla törvényéről, III. könyv.
Ha a megtagadásról szóló értesítést nem a törvénynek megfelelően kézbesítették, és ezért a
nőt még mindig házasnak tekintik; mégis, ha valaki feleségül veszi őt, nem lesz házasságtörő.
Salvius Julianus volt e vélemény szerzője; mert, mint mondja, házasságtörést nem lehet
elkövetni rosszindulatú mesterkedés nélkül. Úgy kell azonban tartani, hogy rosszindulatú
mesterkedésben az a bűnös, aki tudta, hogy a nőt nem tagadta meg törvényesen.
(1) Papinianus, Vélemények, IV. könyv.
Ha az anyósa meghalt, a veje ellen vádat lehet emelni a vele való vérfertőzés miatt, ahogyan a
házasságtörő ellen is lehet vádat emelni a nő halála után.

6. cím. A nyilvános erőszakról szóló juliai törvényről
10. Marcianus, Institutes, XIV. könyv.
A közterületi erőszakra vonatkozó júliusi törvény értelmében felelősségre vonható az, aki
házában, telkén vagy tanyáján a szokásosnál nagyobb mennyiségben gyűjt fegyvereket vagy
nyilakat vadászat, illetve szárazföldi vagy vízi közlekedés céljára.
11. Scaevola, Szabályok, IV. könyv.
Kivételt képeznek azok a fegyverek, amelyeket valaki kereskedelmi céllal birtokol, vagy
amelyek öröklés útján szálltak rá.
(1) Marcianus, Institutes, XIV. könyv.
Ugyanebben a helyzetben vannak azok is, akiknek az a tervük, hogy zendülést vagy lázadást
szítanak, és rabszolgákat vagy szabadokat tartanak fegyverben.
12. Ugyanezen törvény alapján felel az, aki a serdülőkorba érve fegyverrel jelenik meg a
nyilvánosság előtt.
13. Ugyanebben a helyzetben vannak azok, akik rendkívül rossz példát mutatva azzal, hogy
nagy számban összegyűltek és lázadást szítottak, vidéki házakat fosztogatnak, és dárdákkal
vagy fegyverekkel rablást követnek el.
14. Az is felelős, aki tűz esetén az épület anyagain kívül bármit erőszakkal eltávolít.
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15. Továbbá, aki erőszakkal megfertőz egy fiút vagy egy nőt, vagy bárkit, bárkit, szintén
büntethető e törvény szerint.
16. Ugyanezzel a büntetéssel sújtandó az is, aki karddal vagy más fegyverrel felfegyverkezve
megy a tűzhöz rablás vagy a tulajdonos megakadályozása céljából, hogy megmentse a
tulajdonát.
17. Ugyanezen törvény alapján felel az, aki fegyveres emberekkel, akik erőfitogtatással,
testben összegyűltek, kiűznek egy birtokost a házából, a földjéről vagy a hajójáról:
(1) Ulpianus, Az ediktumról, LIX. könyv.
Vagy embereket biztosított erre a célra.
13. Marcianus, Institutes, XIV. könyv.
Aki gyűlés, tömeg, lázadás vagy lázadás útján gyújtogatást okoz; vagy aki valakit, akit
jogtalanul bezárt, bántalmaz; vagy aki megakadályozza egy holttest eltemetését, hogy jobban
szétoszthassa és kifossza a temetési menetet; vagy erőszakkal kényszerít valakit, hogy
kötelezettséget vállaljon vele szemben, mert a törvény az ilyen jellegű kötelezettséget feloldja,
az felelős.
14. Amikor erőszak és birtoklás, illetve tulajdonjog kérdése merül fel, az isteni Pius egy
rezcriptumban kijelentette, hogy az erőszakot előbb kell kivizsgálni, mint a tulajdonjogot,
amely görög nyelven írt rezcriptum a thesszalonikaiak közösségének szólt. Azt is elrendelte,
hogy az erőszak kérdését előbb kell megvizsgálni, mint a tulajdonjog vagy a birtoklás
kérdését eldönteni.
15. Aki szabad nőt vagy házas nőt erőszakolt meg, azt halállal kell büntetni. Ha az asszony
apja imáktól indíttatva megbocsátja a sérelmet, az idegen anélkül emelhet vádat, hogy az
ötéves elévülés elévülne, mert a nemi erőszak bűntette meghaladja a házasságtörésre
vonatkozó juliai törvény hatályát.
15. Ulpianus, A proconsul kötelességeiről, VII. könyv.
Az isteni Pius egy rescriptumban kijelentette, hogy aki egy szabadszülött fiút megront, azt a
következőképpen kell megbüntetni: "Elrendeltem, hogy Domitius Silvanus apai nagybátyja,
Domitius Silvanus nevében hozzám nyújtsanak be egy kérvényt, amelyet Domitius Silvanus
apai nagybátyja nyújtott be, miután befolyásolták panaszát, amelyben az áll, hogy szabadon
született, még nagyon fiatal fiát erőszakkal elhurcolták, bezárták, és azután ütéseknek és
kínzásoknak vetették alá, nagy életveszéllyel. Kedves testvérem, kérlek, hallgasd meg őt, és
ha megállapítod, hogy ezeket a bűncselekményeket elkövették, szigorúan büntesd meg őket".
16. Ugyanő, A prokonzul kötelességeiről, VIII. könyv.
Aki hatalommal vagy hatalommal felruházva római polgárt halálra vagy megostorozásra ítél,
vagy ezt elrendeli, vagy kínzás céljából valamit a nyakához erősít, anélkül, hogy lehetővé
tenné számára, hogy fellebbezzen, az a közveszélyes erőszakra vonatkozó juliai törvény
értelmében felelősségre vonható. Ez vonatkozik a képviselőkre és a szónokokra, valamint
kísérőikre is, ha bizonyíthatóan valaki megverte őket, vagy bármilyen sérülést okozott nekik.
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17. Marcianus, Közvádak, V. könyv.
A közvádas erőszakra vonatkozó júliusi törvény úgy rendelkezik, hogy senki sem kötheti meg
a vádlottat, és senki sem akadályozhatja meg, hogy bizonyos időn belül megjelenjen
Rómában.
18. Paulus, Az ediktumról, VII. könyv.
A "fegyveres személyek" alatt nem csupán azokat kell értenünk, akiknek dartsuk van, hanem
bármi mást is, amivel sérülést okozhatnak.
19. Ulpianus, Az ediktumról, LXVIII. könyv.
Aki csalárd módon akadályozza a szabad igazságszolgáltatást, vagy megakadályozza, hogy a
bírák úgy döntsenek, ahogyan kellene; vagy aki hatalommal vagy tekintéllyel felruházva
másként cselekszik, mint ahogyan azt a törvény elrendeli és megköveteli; és aki
igazságtalanul kényszerít valakit arra, hogy akár nyilvánosan, akár magántulajdonban ígéretet
tegyen rabszolgák biztosítására vagy pénz fizetésére; és az is, aki rosszindulatú szándékkal
fegyveresen jelenik meg egy gyűlésen vagy olyan helyen, ahol nyilvánosan igazságot
szolgáltatnak, kivéve azt, aki vadállatok vadászatára gyűjt embereket, és akinek engedélyezik,
hogy e célból embereket tartson, e törvény szerint felelősségre vonható.
20. Az is felelősségre vonható e törvény szerint, aki ott, ahol emberek gyülekeztek, erőszakot
alkalmaz arra a célra, hogy valakit megüssön vagy megverjen, még akkor is, ha az illető nem
hal meg.
21. Akit elítélnek nyilvános erőszak alkalmazása miatt, az el van tiltva a víz és a tűz
használatától.
Paulus, Mondatok, V. könyv.
Aki a városban vagy vidéken mások házát kifosztotta, betört oda, vagy elfoglalta, és ezt
tömegesen, fegyveres erővel tette, azt főbenjáró büntetéssel kell sújtani.
A "fegyver" kifejezés alatt mindent értünk, amit az ember sérülés okozására használhat.
Azok, akik önvédelemből hordanak fegyvert, nem tekinthetők úgy, hogy azt bárki megölése
céljából hordják.
Ugyanő, A szenátus turpilliai rendeletéről.
Azok, akik önkényesen új adókat vetnek ki, a közveszélyességre vonatkozó júliusi törvény
értelmében felelősségre vonhatók.
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7. cím. A magánéleti erőszakkal kapcsolatos juliai törvényről
Marcianus, Institutes, XIV. könyv.
Akit magánlaksértésért elítélnek, azt a juliánus törvény szerint vagyona harmadrészének
elkobzásával büntetik; és úgy rendelkeznek, hogy nem lehet szenátor vagy decurio; nem
kaphat semmilyen kitüntetést, nem ülhet a fent említett tisztségviselők valamelyikével együtt;
nem lehet bíró; és a szenátus rendelete szerint minden kitüntetésétől megfosztják, mint hírhedt
személyt.
Ugyanilyen büntetéssel sújtják azokat, akik a magánerőszakra vonatkozó júliusi törvény
szerint büntethetők, ha a hajótörés során csalárd módon és erőszakkal tulajdonítottak el
bármilyen vagyontárgyat.
Aki hajótörést szenvedett vagyontárgyakat fosztogat, azt a császári alkotmányok szerint
önkényesen büntetik; mert az isteni Pius egy rescriptumban kijelentette, hogy a tengerészek
ellen nem szabad erőszakot alkalmazni, és ha valaki mégis megteszi, azt szigorúan meg kell
büntetni.
Scaevola, Szabályok, IV. könyv.
E törvény értelmében felelősségre vonható az, aki embertömeggel erőszakot alkalmaz,
amelynek következtében valakit megütnek vagy megütnek, még akkor is, ha senki sem hal
meg.
Macer, Public Prosecutions, I. könyv.
Nem számít, hogy a tömeget azzal a céllal hívták-e össze, hogy erőszakot alkalmazzanak
szabadok, saját rabszolgák vagy más rabszolgák ellen.
Azok, akiket összegyűjtöttek, nem kevésbé felelősek ugyanezen törvény alapján.
Ha azonban nem gyűltek össze személyek, és nem vertek meg senkit, de jogtalanul elvettek
valamit mások tulajdonából, akkor az, aki ezt tette, e törvény értelmében felelősségre
vonható.
Paulus, Az ediktumról, LV. könyv.
A Julián-törvény által büntetett bűncselekményt akkor követik el, ha valaki állítólag tömeget
vagy csőcseléket gyűlt össze, hogy megakadályozza egy személy bíróság elé állítását.
Ha valaki más rabszolgáját kínzásnak vetné alá, Labeo szerint a prétor sérelmekre vonatkozó
rendeletéhez lehet folyamodni, és így nagyobb mértékletességet lehet tanúsítani.
Ulpianus, Az ediktumról, LXIX. könyv.
Ha valaki fegyvertelen emberek tömegével űz ki valakit a földjéről, magánlaksértésért
büntetőeljárás indítható ellene.
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Modestinus, Szabályok, VIII. könyv.
A szenátus voluszi rendelete szerint azok, akik illetéktelenül összegyűlnek, hogy mások
perével szembeni ellenállást nyilvánítsanak ki, és megállapodnak abban, hogy a felektől
elítéléssel megszerzett dolgokat felosztják egymás között, a magánerőszakra vonatkozó juliai
törvény értelmében felelősségre vonhatók.
Callistratus, A bírósági vizsgálatokról, V. könyv.
A hitelezőknek, akik az adósaikkal szemben eljárnak, másodszor is követelniük kell a bírón
keresztül azt, ami szerintük jár nekik. Ellenkező esetben, ha az adós vagyonára úgy lépnek rá,
hogy erre nem kaptak engedélyt, az isteni Márk úgy rendelkezett, hogy követeléseikhez többé
nincs joguk. A rendelet feltételei a következők: "Nagyon helyes, ha úgy gondoljátok, hogy
követeléseitek vannak, hogy azokat kereset útján próbáljátok behajtani. Addig is a másik fél
maradjon a birtokában, hiszen ti csupán a felperesek vagytok." És amikor Marcianus azt
mondta, hogy nem alkalmaztak erőszakot, a császár azt válaszolta: "Azt hiszed, hogy
erőszakot csak akkor alkalmaznak, ha az emberek megsebesülnek. Erőszakot akkor
alkalmaznak, ha valaki azt hiszi, hogy elveheti, ami jár neki anélkül, hogy másodszor is
követelné azt a bírón keresztül. Nem hiszem, hogy az Ön visszafogott jellemével vagy
méltóságával összeegyeztethető lenne, hogy olyan cselekményt kövessen el, amelyet a
törvény nem engedélyez. Ezért, valahányszor bebizonyosodik előttem, hogy az adós bármely
vagyontárgyát nem ő adta át hitelezőjének, hanem az utóbbi bátran, bírósági felhatalmazás
nélkül vette birtokba, és kijelentette, hogy a vagyontárgy őt illeti meg, elveszíti a követeléshez
való jogát.".
Modestinus, A büntetésekről, II. könyv.
Ha a hitelező bírósági felhatalmazás nélkül lefoglalja adósa vagyonát, e törvény értelmében
felelősségre vonható, vagyonának egyharmadát bírsággal sújtják, és hírhedté válik.

8. cím. A gyilkosokra és méregkeverőkre vonatkozó corneli törvényről
Marcianus, Institutes, XIV. könyv.
A gyilkosokra és méregkeverőkre vonatkozó corneli törvény szerint felelősségre vonható az,
aki embert öl, vagy akinek rosszindulatából tűz keletkezett, vagy aki fegyverrel járkál, hogy
megöljön valakit, vagy lopást kövessen el, vagy aki bíróként vagy büntetőügyben eljárva
lehetővé teszi, hogy hamis tanúvallomást tegyenek, amellyel ártatlan személyt vád alá
helyeznek vagy elítélnek.
Felelős az is, aki mérget készít, és azt emberölés céljából beadja; vagy aki rosszindulatúan
hamis tanúvallomást tesz, amelynek alapján valakit büntetőeljárásban halálra ítélhetnek; vagy
az a bíró, aki pénzt fogad el azért, hogy valakit bűncselekmény elkövetésével vádoljanak.
Aki emberölést követett el, azt a megölt személy jogi helyzetének figyelembevétele nélkül
büntetik.
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Az isteni Hadrianus egy rezcriptumban kijelentette, hogy aki megöl valakit, anélkül, hogy ezt
szándékosan tette volna, felmenthető; aki pedig nem ölt meg valakit, de megsebesítette azzal a
céllal, hogy megölje, azt emberölésért kell elítélni; és hogy a döntést az eset körülményei
szerint kell meghozni, mert ha a támadó kardot rántott és azzal lesújtott, nem kétséges, hogy
ezt a megölés szándékával tette. Ha azonban veszekedés közben egy tüskével vagy egy
fürdőben használt rézedénnyel ütötte meg a férfit, bár a használt tárgy fémből volt, a támadás
mégsem a megölés szándékával történt; és enyhíteni kell a büntetést, amelyet arra kell
kiszabni, aki veszekedés közben inkább véletlenül, mint szándékosan követett el emberölést.
Az isteni Hadrianus egy rezcriptumban azt is kimondta, hogy aki megöl valakit, aki
erőszakkal próbál magával vagy a hozzá tartozókkal fajtalanságot elkövetni, azt el kell
bocsátani.
De azzal a férjjel szemben, aki házasságtörés közben meglepett feleségét megöli, az isteni
Pius egy rescriptumban kimondta, hogy enyhébb büntetést kell kiszabni rá; és elrendelte,
hogy aki alacsonyabb rangú, azt örökös száműzetésbe kell küldeni, aki pedig előkelő
pozícióban van, azt egy bizonyos időre vissza kell helyezni.
Ulpianus, A házasságtörésről, I. könyv.
Az apa nem ölheti meg a fiát anélkül, hogy meghallgatták volna; de a prefektus vagy a
tartomány kormányzója előtt meg kell vádolnia.
Marcianus, Institutes, XIV. könyv.
Aki mérget készített, vagy elad, vagy emberölés céljából tart, azt ugyanezen Kornéliai
törvénynek a gyilkosokra és méregkeverőkre vonatkozó ötödik szakasza bünteti.
E törvény szerint büntetést szabnak ki arra, aki nyilvánosan ártalmas mérgeket árul, vagy
azokat emberölés céljából tartja magánál.
A "káros mérgek" kifejezés azt mutatja, hogy vannak olyan mérgek, amelyek nem károsak.
Ezért a kifejezés kétértelmű, és magában foglalja azt is, ami betegség gyógyítására és halál
okozására egyaránt használható. Vannak szerelmi filtrinek nevezett készítmények is. Ezeket
azonban csak ott tiltja ez a törvény, ahol az emberek megölésére szolgálnak. Egy nőt a
szenátus rendeletével száműzésre köteleztek, aki nem rossz szándékkal, hanem rossz példát
mutatva, fogamzóképesség előidézése céljából olyan szert adott be, amely bevéve halált
okozott.
A szenátus egy másik rendelete előírja, hogy a kenőcsökkel kereskedők, akik
meggondolatlanul hemlockot, szalamandrát, akonitot, fenyőtobozt, bu-prestist, mandragorát
árulnak, és tisztítószerként kantaridot adnak, e törvény büntetése alá esnek.
Hasonlóképpen az is, akinek a rabszolgái az ő tudtával fegyvert fogtak a tulajdon
megszerzése vagy visszaszerzése céljából; vagy aki lázadást szít; vagy aki hajótörést
szenvedett árut tulajdonított el; vagy aki valótlan dolgokat állított igaznak, hogy egy ártatlan
embert megtévesszen; vagy aki ezt előidézte; vagy aki egy embert kicsapongás miatt vagy
azért kasztrált, hogy eladja, a szenátus rendelete értelmében a Kornéliai törvény büntetése alá
tartozik.
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Az orgyilkosokra és mérgezőkre vonatkozó corneli törvény büntetése egy szigetre való
deportálás és minden vagyon elkobzása. Jelenleg azonban szokás a halálbüntetés kiszabása,
kivéve, ha a szóban forgó felek olyan magas pozíciót töltenek be, hogy nem
engedelmeskedhetnek a törvénynek. Szokás, hogy az alacsonyabb rangú személyeket a
vadállatok elé vetik, a társadalmi ranglétrán magasabban állókat pedig egy szigetre
deportálják.
A dezertőröket szabad megölni, mintha ellenségek lennének, bárhol is találjuk őket.
Ulpianus, A proconsul kötelességeiről, VII. könyv.
A gyilkosokra vonatkozó korneli törvény értelmében felelősségre vonható az, aki bírói
tisztség betöltése közben olyan cselekményt követ el, amely emberéletet érint, és amelyre a
törvény nem ad felhatalmazást.
Amikor egy ember puszta bujaságból okozza egy másik ember halálát, a bseticai prokonzul,
Ignatius Taurinus döntését, aki a vétkes felet öt évre száműzte, az isteni Hadrianus
megerősítette.
Az isteni Hadrianus a következőket is kijelentette egy rezcriptumában: "A császári
alkotmányok tiltják, hogy eunuchok legyenek, és úgy rendelkeznek, hogy az e bűntettért
elítélt személyeket a Kornéliai törvény büntetése terheli, és hogy vagyonukat a kincstár
indokolt esetben elkobozza. "De az eunuchokká tett rabszolgákra való hivatkozással, azokat
tőkésen kell büntetni, és azokat, akik e közbűncselekményért felelősek, és nem jelennek meg,
még távollétükben is a Corneliusi törvény szerint kell elítélni. Nyilvánvaló, hogy ha az e
sérelmet szenvedett személyek igazságot követelnek, a tartomány kormányzójának kell
meghallgatnia azokat, akik elvesztették férfiasságukat; mert senkinek sincs joga szabad
embert vagy rabszolgát kasztrálni, sem beleegyezése ellenére, sem beleegyezésével, és senki
sem ajánlhatja fel magát önként kasztrálásra. Ha valaki megszegi az ediktumomat, a műtétet
végző orvost halállal kell büntetni, valamint mindenkit, aki önként ajánlotta fel magát a
kasztrálásra."
Paulus, A prokonzul kötelességeiről, II. könyv.
Azokat is, akik impotenssé tesznek valakit, az isteni Hadrianus egy Ninius Hasta-hoz intézett
alkotmánya ugyanabba az osztályba sorolja azokkal, akik kasztrációt végeznek.
Venuleius Saturninus, A prokonzul kötelességeiről, I. könyv.
Aki rabszolgát ad át kasztrálásra, azt vagyona felének megfelelő pénzbírsággal kell büntetni, a
szenátus rendelete alapján, amelyet Neratius Priscus és Annius Verus konzulátusa idején
hoztak.
Paulus, A közvádas eljárásokról.
A corneli törvény szerint a csalás mértéke a cselekménytől függ, de e törvény szerint a súlyos
gondatlanság nem minősül csalásnak. Ezért, ha valaki lezuhan egy magaslatról, és ráesik egy
másikra, és megöli őt, vagy ha egy fát nyíró ember ledob egy ágat, és nem figyelmeztet, de
megöl egy járókelőt, e törvény szerint nem büntethető.

2583
Ulpianus, Az ediktumról, XXXIII. könyv.
Ha bebizonyosodik, hogy egy nő erőszakot alkalmazott a hasán abortusz előidézése céljából,
a tartomány kormányzója száműzetésbe küldi.
Ugyanő, Az ediktumról, XVIII. könyv.
Ha valaki éjjel megöl egy tolvajt, csak akkor teheti büntetlenül, ha nem tudta volna
megkímélni anélkül, hogy saját magát ne sodorta volna veszélybe.
Ugyanő, Az ediktumról, XVIII. könyv.
Ha valaki rosszindulatúan felgyújtja a házamat, gyújtogatóként halálbüntetést kap.
Modestinus, Szabályok, VI. könyv.
Az isteni Pius egyik rendelete értelmében a zsidóknak csak a saját gyermekeiket szabad
körülmetélniük, és aki ezt a műveletet más vallású személyeken végzi el, az kasztrációs
büntetést von maga után.
Ha egy rabszolgát, anélkül, hogy elítélték volna, vadállatok elé vetnek, nemcsak az lesz
büntethető, aki eladta, hanem az is, aki megvásárolta.
A Petroniánus törvény és a szenátus erre vonatkozó rendeleteinek elfogadása óta a gazdáknak
nincs joguk arra, hogy amikor csak akarják, feladják rabszolgáikat a vadállatokkal való harc
céljából. A gazda azonban bíróság elé állíthatja rabszolgáját, és ha panasza megalapozott, a
rabszolgát büntetés alá lehet vetni,
Ugyanaz, Szabályok, VIII. könyv.
Ha egy csecsemő vagy egy elmebeteg követ el emberölést, a corneli törvény szerint nem
vonható felelősségre; mert a szándék hiánya az egyiket védi, a másiknak pedig a szerencsétlen
sors felmenti.
Ugyanez, Pandects, XII. könyv.
A szenátus rendeletével elrendeli, hogy aki szerencsétlenség okozása céljából áldozatot mutat
be, az e törvény szerinti büntetéssel sújtható.
Callistratus, A bírósági vizsgálatokról, VI. könyv.
Az isteni Hadrianus a következőket állapította meg egy rezcriptumában: "A bűncselekmény
elkövetésekor a szándékot, és nem az eseményt kell figyelembe venni."
Ulpianus, A Lex Julia et Papia, VIII. könyv.
Nem számít, hogy valaki ténylegesen megöl-e egy másikat, vagy csupán a halálának oka.
Emberölésnek minősül az, aki elrendeli más megölését.
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16. Modestinus, A büntetésekről, III. könyv.
Azokat, akik önként vagy rosszindulatúan gyilkosságot követnek el, általában kitoloncolják,
ha magas rangúak; de ha alacsonyabb rangúak, akkor halállal büntetik őket. Ez azonban
megbocsáthatóbb a tizedesek esetében, ha előzőleg konzultáltak a császárral, és az ő
parancsára cselekedtek; kivéve, ha a zavargást másképp nem lehetett volna elfojtani.
Paulus, Mondatok, V. könyv.
Ha egy veszekedés során megütött ember meghal, az összes jelenlévő személy által adott ütést
meg kell vizsgálni.

9. cím. A parricidákról szóló pompeji törvényről
Marcianus, Institutes, XIV. könyv.
A pompeji törvény a parricidákra vonatkozóan előírja, hogy ha valaki megöli az apját, az
anyját, a nagyapját, a nagyanyját, a testvérét, a testvérét, az apai nagybátyját, az apai
nagynénjét, az anyai nagybátyját, az anyai nagynénjét, az unokatestvérét bármelyik nemből, a
feleségét, a férjét, a vejét, az apósát, az apósát, a mostohaapját, a mostohafiát, a
mostohalányát, a pártfogóját vagy a pártfogóját, vagy ezt rosszindulatú szándékkal teszi, a
gyilkosokra vonatkozó corneli törvényben előírt büntetéssel büntetendő. Az anya, aki megöli
a fiát vagy a lányát, szintén az e törvényben meghatározott büntetéssel tartozik, akárcsak az a
nagyapa, aki megöli az unokáját. Ismét felelősségre vonható az, aki mérget vásárol azzal a
céllal, hogy beadja azt az apjának, még akkor is, ha nem ő adja be neki.
Scaevola, Szabályok, IV. könyv.
A vétkes fél egyik testvérét, aki tudott a tervről, és nem figyelmeztette az apját, lefokozták, az
orvost pedig büntetésnek vetették alá.
Marcianus, Institutes, XIV. könyv.
Nem szabad elfelejteni, hogy az unokatestvérek is beletartoznak a pompeji törvénybe, de azok
nem egyformán érintettek, akik azonos vagy közelebbi fokon állnak. Az anyósok és a
jegyesek szintén kimaradnak; a törvény értelmében azonban ők is beletartoznak.
Ugyanez, A közvádról, I. könyv.
Ahogyan a házasok apáit és anyáit az apák és anyósok elnevezés foglalja magában, úgy a
gyermekek férjét a vejek kifejezés foglalja magában.
Ugyanő, Institutió, XIV. könyv.
Azt mondják, hogy az isteni Hadrianus egy olyan esetben, amikor egy bizonyos férfi vadászat
közben megölte a fiát, aki házasságtörést követett el a mostohaanyjával, elrendelte, hogy a
fiút egy szigetre deportálják, azzal az indokkal, hogy inkább tolvajként ölte meg, mint apai
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jogainak érvényesítésével; mert az apai tekintélyt inkább a szeretetnek, mint a
kegyetlenségnek kell befolyásolnia.
Ulpianus, A proconsul kötelességeiről, VIII. könyv.
Felmerülhet a kérdés, hogy azokat, akik megölik a szüleiket, vagy tudnak a
bűncselekményről, büntetni kell-e a parricídiumért. Msecianus azt mondja, hogy nemcsak a
parricidáknak, hanem a bűntársaiknak is alá kell vetni magukat ennek a büntetésnek. Ezért a
bűntársak, még ha idegenek is, ugyanúgy büntetendők.
Ugyanő, Az ediktumról, XXIX. könyv.
Ha a pénzt a hitelező tudtával bűncselekmény elkövetésére adták, például méreg vásárlására
adták, vagy rablóknak vagy gyilkosoknak fizették ki, hogy megöljék az apját, akkor az, aki a
pénzt szerezte, a parricidiumért büntethető, csakúgy, mint azok, akik kölcsönadták, vagy
intézkedtek, hogy a pénzt ilyen módon használják fel.
Ugyanő, Disputációk, VIII. könyv.
Ha valaki, akit parricídiummal vádolnak, meghal, mielőtt elítélnék, még ha meg is öli magát,
a kincstárnak kell utódjául választania, vagy ha nem, akkor annak, akit végrendeletében
kijelölt. Ha végrendelettel hal meg, örökösként azokat kapja, akiket a törvény szerint kijelölt.
Modestinus, Pandects, XII. könyv.
A parricídium büntetése, ahogyan azt őseink előírták, az, hogy a vétkest vérével szennyezett
botokkal megverik, majd egy zsákba varrják egy kutyával, egy kakassal, egy viperával és egy
majommal, és a zsákot a tenger mélyére dobják, vagyis ha a tenger közel van; ellenkező
esetben a vadállatok közé dobják, az isteni Hadrianus alkotmánya szerint.
Akik apjukon és anyjukon, nagyapjukon és nagyanyjukon kívül mást is megölnek, akiket
fentebb említettünk, azokat őseink szokása szerint büntetik, vagy halálbüntetést kapnak, vagy
feláldozzák őket az isteneknek.
Ha valaki, miközben őrült, megöli a szüleit, büntetlenül marad, ahogyan az Isteni Testvérek
egy Receptusban kijelentették egy olyan emberrel kapcsolatban, aki őrült lévén megölte az
anyját; mert elég, ha csak az őrültsége miatt büntetik, de nagy gonddal kell őt őrizni, különben
láncra verve kell tartani.
Paulus, Minden törvények büntetéséről.
A vádaskodás mindig megengedett azokkal szemben, akiket a parricídium büntetése terhel.

10. cím. A csalásról szóló corneli törvényről és a szenátus libanoni
rendeletéről.
Marcianus, Institutes, XIV. könyv.

2586
A Kornéliai törvény büntetését az kapja, aki rosszindulatú szándékkal hamis tanúskodásra
bujtogatott, vagy hamis bizonyítékok bemutatását idézte elő.
Hasonlóképpen, aki pénzt fogad el, vagy megállapodást köt annak átvételére azzal a céllal,
hogy csalárd módon jogi segítséget vagy bizonyítékot szerezzen, vagy összeesküvést alkot
ártatlan személyek felelősségre vonására, a szenátus rendelete szerint büntetendő.
Továbbá, aki pénzt kap a tanúk előállításáért vagy elhallgatásáért, illetve a tanúvallomás
megtételéért vagy visszatartásáért, azt a Kornél törvénye szerint büntetik; és azt is, aki
megront egy bírót, vagy bármilyen lépést tesz annak érdekében, hogy megrontsa.
Ha azonban egy bíró elmulasztja a birodalmi alkotmányok betartását, büntetést kap.
Aki a számlákkal, végrendeletekkel, közokiratokkal vagy bármi más, nem lepecsételt
dologgal kapcsolatban csalást követett el, vagy csalárd módon tulajdonított el vagyont, az
ezekért a bűncselekményekért ugyanúgy büntetendő, mintha hamisítást követett volna el.
Éppen ilyen vétségért ítélte el az isteni Severus az egyiptomi prefektust a csalásra vonatkozó
Kornéliai törvény alapján, mivel a tartomány kormányzása idején saját feljegyzéseit
meghamisította.
Aki egy élő személy végrendeletét felbontja, az a Kornéliai törvény büntetése alá esik.
Az, aki azt állítja, hogy a másnál letétbe helyezett iratokat ő adta át ellenfeleinek, csalás miatt
büntetőeljárás alá vonható.
A szenátusi rendelet a katonai végrendeletekre vonatkozik, és a rendelet értelmében bárki
felelősségre vonható a Kornéliai törvények szerint, aki a saját javára írta a hagyatékot vagy a
bizalmi vagyonkezelést.
Van ez a különbség a fiú, a rabszolga vagy egy idegen által készített végrendelet között;
ugyanis, ami az idegent illeti, ha az örökhagyó aláírása a nyilatkozat kíséretében történik: "Ezt
lediktáltam Szo és Szo számára, és átolvastam", a büntetés nem merül fel, és a hagyatékot
lehet követelni. Fiú vagy rabszolga esetében azonban az általános aláírás elegendő mind a
büntetés elkerülése, mind a hagyaték megszerzése céljából.
A gyámok, valamint a kurátorok, akik hivatali idejük lejárta után nem számolnak el a
gyámsággal vagy kurátorsággal, e törvény büntetése alá esnek?mint azt az isteni Severus és
Antoninus határozta?, és nem köthetnek szerződést a kincstárral; de ha valaki e törvényt
megszegve titokban szerződést köt a kincstárral, ugyanúgy büntetendő, mintha hamisítást
követett volna el.
Ez az alkotmány azonban nem vonatkozik (amint azt maguk a császárok is kijelentették a
rezcriptaikban) azokra, akik a gyámság vállalása előtt ilyen jellegű ügyleteket bonyolítottak
le. Ugyanis úgy tartják, hogy kifogásokat adtak, de nem követtek el csalást.
Ugyanezek a császárok egy rescriptumban kimondták, hogy aki még nem számolt el
gyámságáról vagy gondnokságáról, az ne kössön szerződést a kincstárral, amíg az él, akinek a
gyámságát kezelték; de ha az utóbbi meghal, akkor törvényesen szerződhet vele, bár még nem
számolt el az örökösnek.

2587
Ha azonban a gyám vagy gondnok örökösödési jogon követte a kincstárral kötött szerződést,
még ha ez az elszámolás előtt történik is, nem hiszem, hogy a büntetés kiszabásának van
alapja; bár az a személy, akinek a gyámságát vagy gondnokságát kezelték, még élhet.
A hamisítás, vagy kvázi hamisítás büntetése a kitoloncolás és minden vagyon elkobzása. Ha
egy rabszolga elköveti e bűncselekmények bármelyikét, halálra ítélik.
Paulus, A Sabinusról, III. könyv.
Aki egy végrendeletet csalárd módon eltulajdonított, vagy elrejtett, vagy erőszakkal elvett,
vagy kitörölt vagy elrontott, vagy mással helyettesített, vagy felbontott; vagy aki egy
végrendeletet meghamisított, vagy lepecsételt, vagy csalárd módon közzétett; vagy akinek
csalárd módon mindezeket elkövették, az a Kornéliai törvény büntetését szenvedi.
Ulpianus, Disputációk, IV. könyv.
Bárki, aki nem tudván, hogy a végrendelet hamisítvány, vagy belép egy hagyatékba, vagy
elfogadja a hagyatékot, vagy azt bármilyen módon elismeri, nem zárható ki abból, hogy a
bíróság előtt kijelentse, hogy a végrendelet hamisítvány.
Ugyanő, Disputációk, VIII. könyv.
Ha valaki, aki saját javára csalárd módon hagyatékot tett a végrendeletbe, meghal, az örököse
megfosztható tőle.
Ezért amikor egy bizonyos személy, akit az apja örökösnek rendelt ki, széttépett egy kodicilt,
majd meghalt, az Isteni Márk úgy ítélte meg, hogy a kincstár követelheti a hagyatékot,
mégpedig olyan mértékben, amennyitől az örökös a kodicil miatt megfosztott volna; vagyis a
hagyaték háromnegyedét.
Julianus, Digest, LXXXVI. könyv.
A szenátus elengedte a büntetést egy olyan személy esetében, akit a hagyaték kifizetésével
bíztak meg, és aki saját kezűleg írt kodicillummal elvette azt. Mivel azonban ezt apja
megbízásából tette, és még nem töltötte be a huszonötödik életévét, neki is engedélyezték,
hogy elvegye a hagyatékot.
Africanus, Kérdések, III. könyv.
Ha valaki saját magára írja a hagyatékot, akkor a Kornéliai törvény büntetése alá tartozik, bár
a hagyaték semmis; mert megállapítást nyert, hogy az felel, aki a végrendeletben, amelyet
utólag megszegnek, saját magára írja a hagyatékot, még akkor is, ha az eleve nem volt
jogszerűen végrehajtva. Ez azonban csak akkor igaz, ha a végrendelet tökéletes, mert ha az
nem lenne lepecsételve, a jobb vélemény szerint a szenátusi rendelet nem alkalmazható; mint
ahogyan nem lenne alapja a végrendelet bemutatását kikényszerítő tilalomnak sem; mert
ahhoz, hogy a szenátusi rendelet ne legyen alkalmazható, először is szükséges, hogy
valamilyen végrendelet legyen, még ha nem is a törvény szerint készült. Ahhoz ugyanis, hogy
egy végrendeletet megfelelően hamisítottnak lehessen nevezni, elengedhetetlen, hogy a
hamisítás eltávolítása után még mindig megfelelően végrendeletnek lehessen nevezni. Ezért
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ugyanígy mondható törvénysértőnek az a végrendelet, amelyről, ha minden szabályos alaki
követelményt betartottak volna, azt lehetne mondani, hogy törvényesen lett végrehajtva.
Ha a kijelölt örökös egy fiú vagy más személyek kitagadását írásba foglalta, név szerint
megemlítve őket, a szenátus rendelete alapján felelősségre vonható.
Hasonlóképpen, aki saját kezűleg megfosztotta az örökhagyó rabszolgáját a szabadságától, és
mindenekelőtt, ha a hagyaték kifizetésével vagy a bizalmi vagyonkezeléssel bízzák meg, a
szenátus rendelete alapján felel.
Ha egy patrónus a saját javára írna hagyatékot a felszabadított embere végrendeletében, és
miután kegyelmet kapott erre, a hagyatékról való lemondásra kötelezték, a végrendelet
rendelkezéseivel ellentétben megkaphatja-e a praetoriánus birtoklás előnyét? A jobbik
vélemény szerint nem teheti meg. Ebből azonban nem következik, hogy ha a feleség a
végrendeletbe a javára szóló hozományát foglalná bele, vagy a hitelező a saját javára írna egy
bizonyos időpontban esedékes hozományt, és hasonlóképpen, miután kegyelmet kaptak, a
hagyatékról való lemondásra utasítják őket, ne lehetne megtagadni a hozománya iránti
keresetet a nőtől, valamint a hitelező követelését, hogy egyiküket se fosszák meg attól, ami
ténylegesen megilleti őket.
Marcianus, Institutes, II. könyv.
A rabszolgák semmilyen körülmények között nem léphetnek fel gazdáik ellen a bíróságon,
mivel sem a polgári, sem a praetoriánus törvények, sem a rendkívüli eljárásokban nem
tekinthetők személynek; kivéve, amikor az isteni Marcus és Commodus kegyelemből egy
rescriptumban kimondták, hogy ha egy rabszolga panaszkodik, hogy egy végrendeletet,
amelyben szabadságot adtak neki, elhallgattak, akkor meg kell engedni neki, hogy vádat
emeljen annak elhallgatása miatt.
Ulpianus, A proconsul kötelességeiről, VII. könyv.
Aki aranypénzt kapar, vagy bemocskol, vagy készít, ha szabad ember, dobják a vadállatok
elé; ha rabszolga, a legsúlyosabb büntetést kell elszenvednie.
Ugyanő, A prokonzul kötelességeiről, VIII. könyv.
A korneli törvény előírja, hogy aki bármilyen ötvözetet ad az aranyhoz, vagy aki nemes
ezüstpénzt készít, hamisításért büntethető.
Ugyanez a büntetés jár annak is, aki, amikor megtehette volna, hogy megakadályozza ezeket
a dolgokat, nem tette meg.
Ugyanez a törvény előírja, hogy senki sem vásárolhat vagy adhat el csalárd módon ólomból
vagy más nem nemesfémből készült érméket.
A Kornéliai törvény büntetése annak jár, aki tudatosan és csalárd módon lepecsételi vagy
lepecsételni hagyja a végrendelet kivételével bármely más írásos okiratot; valamint annak, aki
csalárd szándékkal hamis tanúvallomás céljából személyeket hozott össze, vagy aki hamis
bizonyítékot állít elő az egyik vagy a másik oldalon.
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Aki olyan ügyben, amelyben anyagi érdekek játszanak szerepet, felbujtónak minősül,
ugyanolyan büntetéssel sújtandó, mint az, aki pénzt kapott azért, hogy pereskedést idézzen
elő.
Macer, Public Prosecutions, I. könyv.
A szenátusi rendeletek semmit sem írnak elő olyan személyre vonatkozóan, aki valamit annak
javára írt, aki felett ellenőrzést gyakorol, vagy egy másik személy javára, aki ugyanezen
ellenőrzés alatt áll. A törvény azonban ebben az esetben is sérül, mert a cselekményből
származó haszon az apát vagy az urat illeti meg, akit akkor is megilletne, ha a fiú vagy a
rabszolga a saját javára írta volna az okiratot.
Megállapítást nyert, hogy ha valaki idegen személy javára írja meg a hagyatékot, még akkor
is, ha később, az örökhagyó életében, az örökhagyó kezébe kerül, nem lesz alapja a szenátusi
rendelet alkalmazásának.
Marcianus, A közvádról, I. könyv.
Ha egy apa ír valamit a fia javára, aki katona, és az ő irányítása alatt áll, és akinél ő maga is
szolgál, és ő maga is tudja, hogy ez így van, mert az apa semmit sem szerez, nem lesz
büntethető.
Amikor egy fiú az édesanyja javára írt egy záradékot, az Isteni Testvérek egy rescriptumban
kimondták, hogy mivel ezt az örökhagyó utasítására tette, büntetlenül meg kell maradnia, és
az édesanyja jogosult a hagyatékra.
Papinianus, Vélemények, XIII. könyv.
Ha valaki, akit csalással vádolnak, meghal, mielőtt a bűncselekmény vádját benyújtanák, vagy
ítéletet hoznának, a Kornél-törvény nem alkalmazható, mert amit a bűncselekménnyel
szerzett, az nem marad az örökösre.
2. Ugyanez, Vélemények, XV. könyv.
A hamis név vagy vezetéknév ünnepélyes állítása hamisítással büntetendő.
3. Miután egy ügyvédet tíz évre lefokoztak decuriói rangjából, mert egy ügy tárgyalása
közben a kormányzó jelenlétében hamisított okiratot olvasott fel, véleményem szerint az idő
letelte után visszakapja rangját, mivel nem esett a corneli törvény hatálya alá, mivel hamisított
okiratot olvasott, de nem készített. Ugyanezen okból, ha egy plebejust ugyanezen okból
ideiglenes száműzetéssel büntetnek, visszatérése után törvényesen decurióvá lehet kinevezni.
4. Paulus, Kérdések, XXII. könyv.
Egy emancipált fiú, miközben apja megbízásából megírta végrendeletét, egy olyan hagyatékot
írt elő, amelyet egy, a saját és Titius közös tulajdonában lévő rabszolgára hagyott. Kérdezem,
hogyan kell ezt a kérdést eldönteni. A válasz az volt, hogy több kérdést egyesítettél; és a
szenátus rendelete értelmében, amely szerint tilos a hagyatékot saját magunknak vagy
azoknak írni, akiket irányításunk alatt tartunk, az említett emancipált fiú ugyanilyen
büntetéssel tartozik, még akkor is, ha a hagyatékot apja parancsára írta; mert felmentettnek
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tekintendő az, aki más irányítása alatt áll, akárcsak a rabszolga, feltéve, hogy az örökhagyó
utasítása az aláírásából kitűnik; mert meggyőződtem róla, hogy a szenátusnak ez volt a
szándéka.
5. A következő kérdés az, hogy mivel az a döntés született, hogy minden, ami jogellenesen
íródott, úgy tekintendő, mintha egyáltalán nem is íródott volna, az, amit az író és egy másik
közös tulajdonban lévő rabszolga javára írtak be, úgy tekintendő-e, hogy egyáltalán nem
íródott; vagy csak az, ami az írást végző személyre vonatkozik, úgyhogy a teljes összeg a
másik társtulajdonost illeti meg? Úgy találtam, hogy Marcellus jegyzetet készített Julianusról,
mert amint Julianus megállapította, ha valaki Titius és saját maga javára vagy egy közös
tulajdonban lévő rabszolga javára írt záradékot, és azt úgy kell tekinteni, hogy egyáltalán nem
írták be, akkor nagyon könnyen megállapítható lenne, hogy Titius és társtulajdonosa mekkora
összeget szerzett. Marcellus hozzátette, hogy a másik társtulajdonos ugyanúgy jogosult lenne
az összegre, mintha a rabszolga nevét azért hagyták volna ki, mert az hamis. Ezt a szabályt
kell betartani a jelen kérdés eldöntésekor.
6. Egy férj emancipálta egy dotal rabszolgáját, és végrendeletében hagyatékot hagyott rá.
Felmerült a kérdés, hogy mit követelhet vissza a nő a juliai törvények alapján? Azt
válaszoltam, hogy azt kell mondani, hogy a patrónus, akárcsak az emancipált fiú, az isteni
Claudius ediktumának büntetése alá tartozik, bár ha meghalnak, a birtokok praetoriális
birtoklását követelhetik. Ezért, ha a patrónus nem szerzett semmit a felszabadított férfi
birtokából, akkor az asszony nem vonható felelősségre. De vajon azért lenne-e felelős, mert a
törvényben hozzátették: "vagy bármilyen csalárd cselekedetet követett el annak
megakadályozására, hogy az a kezébe kerüljön"? A férfi azonban nem követett el csalást az
asszony ellen, mert pusztán az, hogy ezt a tervet kialakította, még nem tett semmit az asszony
hátrányára. Ezért nem kellene-e a nőnek keresetet megadni, mivel a férj köteles lesz a
kártérítésre? De ha az, aki a hagyatékot az örökhagyó megbízásából írta, egyúttal az
örökhagyó megbízásából megállapodást is kötött, hogy azt másnak adja át, a szenátus úgy
rendelkezett, hogy ennek ellenére le kell mondania a hagyatékról, és az a bizalmi terhekkel
együtt az örökös kezében marad.
7. Callistratus, Kérdések, I. könyv.
Az isteni Claudius egy ediktummal elrendelte, hogy a Kornéliai törvényt a következőkkel
egészítsék ki: "Ha valaki, miközben más végrendeletét vagy kodicillumát írja, saját kezével
saját magára hagyatékot tesz, ugyanúgy felel, mintha megszegte volna a Kornéliai törvényt;
és nem kaphat bocsánatot az, aki úgy tesz, mintha nem tudott volna az ediktum
szigorúságáról." Aki a végrendeletet nem ismeri, az nem kaphat bocsánatot. Nemcsak az
tekintendő annak, aki saját javára, saját kezével állította össze a hagyatékot, hanem az is, aki
rabszolgája vagy a felügyelete alatt álló fia közvetítésével az örökhagyó diktálására
hagyatékkal tiszteleg.
8. A császári alkotmányok világosan rendelkeznek arról, hogy ha az örökhagyó az aláírása
felett kifejezetten kijelenti, hogy egy bárkihez tartozó rabszolgának diktálta, hogy a
hagyatékot az utóbbi urának saját örökösei fizessék ki, a hagyaték érvényes lesz; de az
örökhagyó általános aláírása nem használ a szenátusi rendelet hatalmával szemben, és ezért a
hagyatékot úgy kell tekinteni, mintha nem írták volna meg, és a rabszolgának, aki azt saját
javára írta, meg kell bocsátani. Úgy vélem azonban, hogy biztonságosabb lenne, ha a
kegyelmet a császártól kellene kérni, természetesen azután, hogy az érdekelt felek lemondtak
a rájuk hagyott örökségre vonatkozó igényükről.
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9. A szenátus hasonlóképpen úgy rendelkezett, hogy ha egy rabszolga a gazdája utasítására a
saját szabadságáról szóló végrendeletbe vagy kodicillumba írja a végrendeletet, éppen azért,
mert azt saját kezével írta, nem lesz szabad; de a szabadságot meg lehet adni neki egy bizalmi
szerződés alapján, feltéve, hogy az írás megtörténte után az örökhagyó saját kezével írta alá a
végrendeletet vagy a kodicillumot.
10. És mivel a szenátus e rendeletébe csak a bizalom útján megszerzett szabadságnak azt a
fajtáját foglalták bele, az isteni Pius egy rescriptumban kijelentette, hogy inkább a rendelet
szellemét, mint betűjét kell követni; mert amikor a rabszolgák engedelmeskednek uruknak,
akkor a hatalom szükségszerűsége miatt, amelynek alá vannak vetve, felmentést kapnak; de
amikor a gazda tekintélyét is hozzáadjuk, miután aláírása fölött kijelentette, hogy ő diktálta és
olvasta fel a leírtakat, azt mondja, hogy azt úgy kell tekinteni, mintha maga a gazda keze írta
volna, ha ez az ő kívánságára történt. Ezt azonban nem szabad kiterjeszteni úgy, hogy az
olyan szabad személyekre is kiterjedjen, akik felett az örökhagyónak nincs joga. Mégis, meg
kell vizsgálni, hogy nem volt-e ugyanez az engedelmesség szükségessége, és hogy azok, akik
nem engedelmeskedtek, nem volt-e tiszteletre méltó mentségük, amikor nem tették meg azt,
amit nem engedtek meg.
11. Úgy döntöttek, hogy a Kornéliai törvény megsértése miatt kegyelmet kell adni egy
anyának is, akinek javára a fia diktálására a rabszolgája írta a hagyatékot.
12. A szenátus ugyanezt a döntést hozta egy lányra vonatkozóan is, aki anyja diktálására, a
törvény ismeretének hiányában, saját magára írt végrendeletet.
13. Ha valaki, miután két örököst jelölt ki, hozzáteszi, hogy ha bármelyikük meghalna
anélkül, hogy gyermekeket hagyna hátra, a hagyatékot a túlélőnek kell adni, ha neki vannak
gyermekei, de ha mindketten gyermek nélkül halnak meg, a hagyatékot (ami ezután
következik, más kézzel íródott) annak kell adni, aki a végrendeletet írta: úgy tartják, hogy az,
aki a végrendeletet írta, mentesüljön a Kornéliai törvény büntetése alól; de jótékonyabb lenne,
ha megengednék neki, hogy megszerezze a fent említetteket.
14. Paulus, Vélemények, III. könyv.
Válaszolt arra, hogy az írásos eszközök eltulajdonításának bűncselekménye nem képez
büntetőeljárást, kivéve, ha bizonyított, hogy valakinek a végrendeletét ellopták.
15. Paulus azt a véleményt képviselte, hogy mindazok, akik bármilyen hamisított okiratot
pecsételnek, a végrendelet kivételével, a Kornéliai törvény büntetése alá tartoznak.
16. És mások is, akik hamis bejegyzéseket tettek a nyilvántartásokba, közokiratokba vagy
bármi más ilyesmibe, anélkül, hogy azokat lepecsételték volna, vagy hogy az igazság
kiderülését megakadályozzák, elrejtettek vagy elloptak valamit, vagy kicseréltek valamit,
vagy felbontottak egy papírt, kétségtelen, hogy ugyanezzel a büntetéssel szokás büntetni őket.
17. Ugyanez, Trösztök, III. könyv.
Ha valaki saját kezűleg írja meg egy rabszolga javára a hagyatékát, és arra kérik, hogy
manumitálja, a szenátus úgy döntött, hogy az összes örökösnek manumitálnia kell.
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18. Ugyanaz, Mondatok, III. könyv.
Nem tilos más végrendeletében a feleség javára szóló hagyatékot írni.
19. Aki az örökhagyó kiskorú gyermekének végrendeleti gyámjává nevezi ki magát, bár
gyanúsíthatónak tekinthető azon okból, hogy látszólag a gyámságra törekedett, mégis, ha
alkalmasnak minősül, nem a végrendelet, hanem a bíró rendelete alapján kell gyámnak
kinevezni; és nem fogadható el az általa előadott mentség sem, mert úgy tekintik, hogy
beleegyezett az örökhagyó akaratába.
20. Ugyanaz, Mondatok, V. könyv.
Azokat, akik hamis pénzt vertek, de nem tűntek hajlandónak arra, hogy azt teljesen
befejezzék, szabadon kell bocsátani, ha a valódi bűnbánat bizonyítékát mutatják.
21. A fiktív gyermek bevitelének vádja nem évül el; és nem számít, hogy a nő, aki állítólag a
pótlást végezte, meghalt-e vagy sem.
22. Hermogenianus, Epitomák a jogról, VI. könyv.
Végrendelethamisítással büntetik azokat is, akik pénzt fogadtak el azért, hogy jogi
segítségnyújtással vagy tanúk előállításával pereskedést idézzenek elő; vagy kötelezettségeket
vállaltak, vagy megállapodásokat kötöttek; vagy egyesületet alakítottak; vagy bármilyen
intézkedést tettek, hogy ezt lehetővé tegyék.
23. Paulus, A szenátus turpilliai rendeletéről.
Aki ugyanazt a teljes vagyont két különböző személynek külön szerződés alapján adta el, azt
végrendelet-hamisításért járó büntetéssel sújtják; és ezt az isteni Hadrianus határozta el.
Ugyanebbe a kategóriába sorolják azt is, aki megrontott egy bírót; de az ilyen személyeket
enyhébben szokták büntetni, mivel egy bizonyos időre lefokozzák, és nem fosztják meg őket
vagyonuktól.
24. Ugyanő, A szenátus libanoni rendeletéről.
A serdülőkor alatti gyermekről nem mondható el, hogy e rendelet hatálya alá tartozik, mivel
aligha vonható felelősségre a hamisítás bűncselekményéért, mivel ebben az életkorban még
nem képes a bűnelkövetésre.
25. Ha egy apa végrendeletet ír az ellenség kezén lévő fia javára, azt kell mondani, hogy
visszatérésekor apja a szenátus rendeletének büntetését fogja viselni; ha azonban a fiú
fogságban halt volna meg, apját ártatlannak tekintették volna.
26. Ha azonban emancipált fia javára írna végrendeletet, akkor ezt jogszerűen megteheti; és
ugyanez a szabály vonatkozik az örökbefogadásra adott fiúra is.
27. Hasonlóképpen, ha írt egyet a rabszolgája javára, akinek a szabadság megadásával a
bizalmi jog alapján késedelembe esett, azt kell mondani, hogy a szenátusi rendelet értelmében
nem felelős, mivel megállapítást nyert, hogy mindent, amit egy ilyen rabszolga révén szerzett,
a manumitáció után át kell adni neki.
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28. Ha egy jóhiszeműen szolgáló rabszolga javára írt végrendeletet, akkor szándékát tekintve
bűnös, mert annak javára írta, akiről azt hitte, hogy az övé. Mivel azonban sem hagyatékot,
sem birtokot nem szerez jóhiszemű birtokos, úgy véljük, hogy mentesülnie kell a büntetés
alól.
29. Ha egy gazda végrendeletet ír rabszolgája javára, "amikor az szabad lesz", azt mondjuk,
hogy a gazdát nem érinti a szenátus rendelete, mivel semmiképpen sem a saját érdekeit
tartotta szem előtt. Ugyanez a szabály vonatkozik a később emancipált fiúra is.
30. Bárki, aki megerősít egy végrendelet előtt tett kodicilt, amelyben egy hagyatékot hagyott
magára, a szenátus rendeletének hatálya alá tartozik; ahogyan Julianus is megállapította.
31. Az ember büntethetővé válik azzal, hogy elvesz valamit, ugyanúgy, mint amikor magának
ad valamit; például, ha egy rabszolgát ráhagyományoztak, és emberszabásúvá is tették, saját
kezűleg fosztja meg a szabadságától. Ez akkor is így van, ha az örökhagyó kívánságának
megfelelően fosztja meg tőle, mert ha nem tud róla, a szabadság megadása érvényes. Ugyanez
a szabály érvényesül akkor is, ha egy olyan hagyaték kifizetésére felszólítva, amellyel őt
terhelték, eltörli a bizalmi vagyonkezelést létrehozó záradékot!
32. Aki saját kezűleg írja meg egy szabad ember megbízását, az nem a szenátusi rendelet
betűje, hanem szelleme szerint felel.
33. Hasonlóképpen, az a rabszolga, aki egy másik végrendeletében a szabadságról szóló
végrendeletet magára hagyja, nem tartozik a szenátusi rendelet hatálya alá. E ponton azonban
kétség merülhet fel, mivel (amint fentebb kifejtettük), a Szenátus csak akkor engedi el a
büntetést annak a rabszolgának az esetében, aki a szabadságról szóló hagyatékot a maga
számára bizalmi jogon írta be gazdája végrendeletébe, ha ez utóbbi ezt a tényt az aláírása
fölött közölte. Sőt, még több okunk van azt állítani, hogy ő nagyobb mértékben sérti meg a
szenátus rendeletét, mint az, aki hagyatékot ír magának, mivel semmilyen körülmények
között nem lesz jogosult a szabadságára, de a hagyatékot megszerezheti gazdája számára.
34. Ha a végrendeletet író személy a saját rabszolgájának bizalmi alapon szabadságot adna,
nézzük meg, hogy nem mentesül-e a büntetés alól, mivel nem szerez semmilyen előnyt,
hacsak nem azért tette ezt, hogy a rabszolgát túlzó áron megvásárolják tőle, hogy
manumifikálhassa.
35. Az is a szenátus rendeletének hatálya alá tartozik, aki, amikor egy földterületet Titiusnak
adományozott, saját kezűleg hozzáfűzte feltételként, hogy pénzt kell fizetni neki.
36. Aki apja beleegyezésével kitagadja magát az örökségből, vagy megfosztja magát a
hagyatéktól, az sem a szenátusi rendelet betűje, sem szelleme szerint nem felelős.
37. Ugyanez, A polgári személyek büntetéséről.
Felmerül a kérdés, hogy mi a hamisítás? Hamisításról akkor beszélünk, ha valaki más
kézírását utánozza, vagy kihagy valamit egy dokumentumból, vagy egy számlából, amikor azt
lemásolja; nem pedig akkor, ha hamis eredményt ad meg egy számításban, vagy egy
számlában.
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38. Scaevola, Digest, XXII. könyv.
Aithales, egy rabszolga, akinek szabadságát és vagyonának egy részét gazdája, Vetitus
Callinicus végrendelete hagyta egy olyan megbízás alapján, amellyel a vagyon tizenegy
tizenketted részére kijelölt örökösöket bízták meg; kijelentette Maximiliának, az örökhagyó
lányának, aki a hagyaték egy tizenketted részének örökösévé volt kinevezve, hogy bizonyítani
tudja, hogy Vetitus Callinicus végrendeletét meghamisították; és miután Maximilia kihallgatta
egy bíró előtt, kijelentette, hogy bizonyítani fogja, hogy a végrendeletet milyen módon
hamisították meg. Maximilia hamisítás vádját írta alá a végrendelet írója és Proculus, a
társörököse ellen, és miután az ügyet meghallgatták, a város prefektusa úgy döntött, hogy a
végrendelet nem volt hamis, és elrendelte, hogy a Maximiliát megillető vagyon tizenketted
részét a kincstárnak kell elkobozni. Felmerült a kérdés, hogy Aithales jogosult-e a
szabadságára, és hogy e döntés után végre kell-e hajtani a trösztöt. A válasz az volt, hogy a
megállapított tényeknek megfelelően ez a helyzet.
39. Ulpianus, Az ediktumról, VII. könyv.
Aki állítólag hamisított leveleket adott ki a prétor nevében, vagy hamisított ediktumot
hirdetett ki, az büntetőjogi felelősségre vonható, még akkor is, ha a corneli törvény alapján
büntetőeljárás indult ellene.
40. Marcellus, Digest, XXX. könyv.
Ha valaki megsemmisítette apja végrendeletét, és törvényes örökösként jár el, mintha apja
végrendelettel halt volna meg, majd ő maga is meghal, akkor teljesen jogos, hogy apja teljes
vagyonát elvegyék az örökösétől.
41. Modestinus, Szabályok, VIII. könyv.
Kijelenti, hogy azok, akik egymás között ellentmondó bizonyítékokat adtak, a törvény
értelmében hamisítást követnek el.
42. Az is eldőlt, hogy aki hamis tanúvallomást tesz a saját pecsétje ellen, hamisításért
büntethető. Az olyan személy szemtelenségére való hivatkozással, aki két személy javára
különbözőképpen tanúskodik, és akinek a hite ilyen kettős és ingadozó, nem férhet kétség
ahhoz, hogy hamisítás bűntettéért felel.
43. Aki hamisan katonának adja ki magát, vagy olyan kitüntetést használ, amelyre nem
jogosult, vagy hamis engedéllyel utazik, az elkövetett bűncselekmény jellegének megfelelően
szigorúan büntetendő.
44. Ugyanő, Vélemények, IV. könyv.
Ha az adós a zálogkötelezvényben a helyesnél régebbi dátumot ad meg, a crimen falsi vádja
alapos.
45. Ugyanez, kiválasztott esetekben.
Ha valaki akár okiratokkal, akár beadványok benyújtásával megtéveszti egy tartomány
kormányzóját, az semmiféle előnnyel nem jár számára, sőt, ha büntetőeljárás indul ellene,
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akkor ugyanúgy meg kell fizetnie meggondolatlansága büntetését, mintha hamisítást követett
volna el. Erről a pontról fennmaradtak átiratok. A bizonyítás kedvéért elegendő egyetlen
példát említeni, amely a következő: "Alexander Augustus Julius Maryllusnak. Ha ellenfeled
az általa benyújtott kérvényben nem azt állította, ami az általa benyújtott kérelemben igaz
volt, nem hivatkozhat az általa aláírt okiratra; sőt, ha vád alá helyezik, el kell viselnie a
büntetést."
46. Ugyanez, Pandects, XII. könyv.
Aki hamis pecsétet készít vagy farag, az a végrendeletekre vonatkozó corneli törvény
értelmében felelősségre vonható.
47. Gyermek helyettesítés esetén a feljelentést egyedül a szülők, vagy azok tehetik meg,
akiknek érdeke fűződik az ügyhöz, de közvádat senki sem indíthat.
48. Callistratus, A bírósági vizsgálatokról, III. könyv.
Az isteni Pius egy Claudiushoz intézett rezcriptumában kijelentette: "Minden olyan személyt,
aki olyan eszközöket hoz be a bíróságra, amelyek nem bizonyíthatóak, az egyes
bűncselekmények természetének megfelelően kell büntetni; vagy ha úgy tűnik, hogy
súlyosabb büntetést érdemeltek, mint ami e joghatóság alapján kiszabható rájuk, a tényeket a
császárnak lehet közölni, hogy ő határozhassa meg, milyen büntetést szabjon ki rájuk.""
Marcus császár azonban testvérével együtt, az emberség érzéseitől befolyásolva, enyhítette
ezt a büntetést; így ha (ami gyakran megtörténik) tévedésből ilyen iratok kerülnek elő, azok,
akik ilyesmit tettek, megkegyelmezhetnek.
49. Modestinus, A büntetésekről, I. könyv.
Jelenleg hamisítással büntetik azokat, akik csalárd módon megváltoztatják a kihirdetett
rendeleteket.
50. Ha az eladó vagy a vevő megváltoztatja a bor, a gabona vagy bármi más ilyen jellegű,
nyilvánosan jóváhagyott mértéket, vagy rosszhiszemű szándékkal más csalárdságot követ el, a
vagyon értékének kétszeresének megfizetésére ítélik; az isteni Hadrianus rendelete pedig úgy
rendelkezett, hogy azokat, akik hamis súlyokat vagy mértékeket használnak, szigetre kell
száműzni.
51. Ugyanő, A büntetésekről, III. könyv.
Ha valaki hamisított alkotmányokat használ, anélkül, hogy erre bármilyen felhatalmazást
adna, akkor a Kornéliai törvény értelmében megtiltják neki a víz és a tűz használatát.

11. cím. A zsarolásról szóló juliai törvényről
52. Marcianus, Institutes, XIV. könyv.
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A zsarolásról szóló júliusi törvény a bírói tisztséget betöltő, vagy valamilyen hatalommal,
vagy közigazgatással, vagy képviselői tisztséggel, vagy bármilyen más közalkalmazotti
állással vagy foglalkozással megbízott személy által kapott pénzre vonatkozik, és a fent
említett méltóságok kísérőire is vonatkozik.
53. A törvény kizárja azokat, akiktől szabad pénzt kapni, például az unokatestvérektől, a
közeli rokonoktól és a feleségtől.
54. Scaevola, Szabályok, IV. könyv.
E törvény értelmében az örökösökkel szemben kereset indítható, de csak a vádlott halálát
követő egy éven belül.
55. Macer, Public Prosecutions, I. könyv.
A zsarolásra vonatkozó júliai törvény értelmében felelősségre vonható az, aki bármilyen
hatalommal felruházva pénzt fogad el ítélet vagy határozat meghozataláért;
56. Venuleius Saturninus, Közvádak, III. könyv.
Vagy azért, mert többet vagy kevesebbet tett, mint amire hivatali kötelessége teljesítése során
köteles volt.
57. Macer, Public Prosecutions, I. könyv.
A bírák kísérői is felelősségre vonhatók e törvény alapján.
58. Venuleius Saturninus, Közvádak, I. könyv.
Ugyanezen törvény alapján azok is felelősek, akik pénzt kapnak a tanúskodásért vagy a
tanúskodás elmaradásáért.
59. Akit e törvény alapján elítéltek, annak tilos nyilvánosan tanúskodnia, bírónak lenni vagy
bűnvádi eljárást folytatni.
60. A zsarolásra vonatkozó júliusi törvény előírja, hogy: "Senki sem fogadhat el pénzt azért,
hogy katonát besorozzon vagy elbocsásson, és senki sem fogadhat el pénzt azért, hogy a
szenátusban vagy a községi tanácsban véleményt nyilvánítson, vagy azért, hogy vádoljon
vagy ne vádoljon meg senkit; a városi elöljáróknak pedig tartózkodniuk kell mindenféle
korrupciótól, és az egész év folyamán nem fogadhatnak el száz aureinál többet ajándékként
vagy ajándékként.""
61. Macer, Public Prosecutions, I. könyv.
A zsarolásról szóló júliusi törvény előírja, hogy: "Senki sem fogadhat el semmit azért, hogy
ítéletet vagy határozatot hozzon, vagy azért, hogy megváltoztassa a véleményét; vagy azért,
hogy megakadályozza, hogy határozatot hozzon; vagy azért, hogy valakit börtönbe zárjon,
vagy láncra verjen; vagy hogy elrendelje, hogy láncolják meg, vagy szabadítsák meg a
láncoktól; vagy azért, hogy valakit elítéljen vagy felmentsen; vagy hogy megbecsülje az ítélet

2597
összegét; vagy azért, hogy valakit halálbüntetésre vagy pénzbüntetésre ítéljen, vagy hogy ettől
eltekintsen.".
62. Nyilvánvaló azonban, hogy a törvény mindazoknak, kivéve a kivételezetteket, korlátlanul
megengedi, hogy pénzt fogadjanak el; de az ebben a szakaszban felsoroltaknak nem szabad
senkitől semmit sem elfogadniuk.
63. Ez is biztosított: "Hogy semmilyen építendő közművet nem lehet befejezettnek elfogadni,
semmilyen kiosztandó közellátást nem lehet átadásra vagy megszerzésre ítélni, sem épületet
nem lehet javítottnak tekinteni, mielőtt azt a törvénynek megfelelően befejezték, elfogadták és
átadták volna.".
64. A zsarolásban bűnös személyeket jelenleg önkényesen kezeli a törvény, és általában
száműzetéssel vagy még súlyosabb büntetéssel sújtják őket, az általuk elkövetett
bűncselekménytől függően. Mit kell azonban tenni, ha pénzt fogadnak el jutalomként egy
ember megöléséért? Vagy még akkor is, ha nem fogadják el, hanem dühtől hajtva megölnek
egy ártatlan embert, vagy olyat, akit nem kellene megbüntetni? Halálbüntetésnek kellene
alávetni őket, vagy egy szigetre deportálni őket, ahogyan valóban a legtöbbjüket.
65. Paulus, Az ediktumról, LIV. könyv.
Ha a zsarolásról szóló törvényt megsértve adományoznak valamit egy prokonzulnak vagy egy
prétornak, azt nem szerezheti meg uzsora útján.
66. Ugyanez a törvény előírja, hogy: "Az igazságosnál nagyobb vagy kisebb áron történt
eladás vagy bérbeadás emiatt semmis, és a haszonélvezet megakadályozható, mielőtt az
ingatlan a birtokos vagy az örököse kezébe kerülne."
67. Papinianus, Vélemények, XV. könyv.
Azokat, akik a nekik fizetett pénz ellenében lemondanak egy közalkalmazotti állásról,
zsarolás miatt büntetőeljárás alá vonják.

12. cím. A rendelkezésekről szóló juliai törvényről
68. Marcianus, Institutes, II. könyv.
A rabszolga büntetőeljárást indíthat gazdája ellen, ha az előbbi azt állítja, hogy gazdája csalást
követett el a közvagyonra vonatkozó rendelkezésekkel kapcsolatban.
69. Ulpianus, A prokonzul kötelességeiről, IX. könyv.
Az élelmiszerekre vonatkozó júliusi törvény büntetést ír elő azzal szemben, aki olyan
cselekményt követ el, vagy olyan társulást hoz létre, amelynek révén az élelmiszerek ára
emelhető.
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70. A saine törvény előírja, hogy senki sem tarthat vissza hajót vagy matrózt, és nem követhet
el rosszindulatúan olyan cselekményt, amellyel késedelmet okozhat.
71. Az előírt büntetés húsz aurei pénzbírság.
72. Papirius Justus, Az alkotmányokról, I. könyv.
Antoninus és Verus császárok egy rezcriptumban kijelentették: "Minden, csak nem igazságos,
ha a tizedesek a gabonát alacsonyabb áron adják el polgártársaiknak, mint amennyit az
élelmezési kínálat megkíván."
73. Azt is állították, hogy egyik város elöljáróinak sincs joga meghatározni a behozott gabona
árát.
74. A következőket is kijelentették egy Rescriptben: "Bár nem szokás, hogy a nők ilyen
jellegű információkat adjanak, mégis, ha megígéri, hogy olyan információkkal tud szolgálni,
amelyek a megélhetési osztály javát szolgálják, akkor közölheti azokat a közszolgálat ezen
ágának prefektusával".

13. cím. A csalásra, szentségtörésre és mérlegekre vonatkozó juliai
törvényről
75. Ulpianus, Sabinusról, XLIV. könyv.
A pekulációról szóló júliusi törvény előírja, hogy: "Senki sem foghat el, vagy saját
használatára nem sajátíthatja ki, vagy nem tehet semmi olyat, amivel más a saját hasznára
elvehet, elrabolhat, vagy felhasználhat szent, egyházi vagy állami forrásból származó pénzt,
kivéve, ha erre törvény felhatalmazza; és senki sem adhat hozzá, vagy keverhet semmit az
állam tulajdonát képező aranyhoz, ezüsthöz vagy rézhez, vagy tudatosan és csalárd módon
nem követhet el olyan cselekményt, amellyel bármi olyat adhat hozzá, vagy keverhet hozzá,
ami által annak értéke csökkenhet.".
76. Paulus, A Sabinusról, XI. könyv.
A mérlegekre vonatkozó júliusi törvény értelmében felelősségre vonható az, aki egy bizonyos
célra szánt közpénzt visszatart, és azt nem erre a célra használja fel.
77. Ulpianus, A házasságtörésről, I. könyv.
A csalás büntetése eredetileg a víz és a tűz tilalma volt, amit jelenleg a deportálással
helyettesítettek. Ráadásul aki ilyen helyzetbe kerül, nemcsak minden korábbi jogát, hanem a
vagyonát is elveszíti.
78. Marcianus, Institutes, XIV. könyv.
A pekulációra vonatkozó júliusi törvény értelmében felelősségre vonható az, aki szent vagy
vallási célokra szánt pénzt elvesz vagy eltulajdonít.
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79. Az is bűnhődik csalásért, aki bármit elvon, amit a Halhatatlan Istennek adományoztak.
80. Továbbá a szentségtörésre vonatkozó császári mandátumok előírják, hogy a tartományok
kormányzóinak minden szentségtörő személyt, rablót és emberrablót fel kell kutatniuk, és a
bűncselekmény súlyának megfelelően meg kell büntetniük őket; a császári alkotmányok pedig
előírják, hogy a szentségtörést önkényesen, a bűncselekménnyel arányos büntetéssel kell
büntetni.
81. A mérlegekre vonatkozó júliusi törvény értelmében felelősséggel tartozik az, aki a
bérbeadásból vagy vásárlásból, a készletek eladásából vagy bármi másból származó
közpénzeket a kezében tartja.
82. Ezen túlmenően, aki bármilyen célra szánt közpénzt kapott, és azt megtartja, de nem erre a
célra használja fel, e törvény értelmében felelősségre vonható.
83. Akit e törvény alapján elítélnek, az a tartozás egyharmadát meghaladó pénzbírsággal
büntethető.
84. Nem válik vallásossá az a hely, ahol egy kincset találnak; mert még ha egy sírban találják
is meg, nem ragadják meg vallásosnak. Mert amit valakinek tilos közbeiktatni, az nem tehet
vallásossá egy helyet, és pénzt nem lehet eltemetni, ahogyan azt a császári mandátumok
előírják,
85. Ha azonban bármilyen közvagyont ellopnak, Traianus és Hadrianus császárok alkotmánya
szerint a hűtlen kezelés bűntettét követik el. Ez a jelenlegi gyakorlat.
86. Ugyanaz, Lovagol, IV. könyv.
Az isteni Severus és Antoninus egy Cassius Festushoz intézett rescriptumban kijelentette,
hogy ha a magánszemélyek templomban elhelyezett tulajdonát ellopják, akkor lopásért, és
nem szentségtörésért kell pert indítani.
87. Ulpianus, A proconsul kötelességeiről, VII. könyv.
A prokonzulnak a szentségtörésért járó büntetést a bűnös rangjának és állapotának
megfelelően, az idő, valamint életkorának és nemének figyelembevételével nagyobb vagy
kisebb szigorral vagy kegyelemmel kell kiszabnia. Tudom, hogy több bíró ítélte a
szentségtörésben vétkes személyeket vadállatok elé vetésre, másokat élve elégetésre, megint
másokat akasztófára. A büntetést azonban úgy kell szabályozni, hogy azokat kell vadállatok
elé vetni, akik fegyveres bandával betörtek egy templomba, és éjszaka elvitték az istenek
ajándékait; de ha valaki csekély értékű dolgot visz el egy templomból, azt bányára ítéléssel
kell büntetni, vagy ha felsőbbrendűnek született, akkor egy szigetre kell deportálni.
88. Azok, akik közpénzt készítenek, vagy közpénztáblával bélyegeznek, és a pénzverdén
kívül maguknak gyártják, vagy a bélyegzés után ellopják, nem úgy tekintik, mintha
hamisítottak volna, hanem úgy, mintha a közpénzből elkövetett lopást követtek volna el, ami
a csalás bűntettéhez hasonlít.
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89. Ha valaki az állam tulajdonát képező aranyat vagy ezüstöt lopna, az isteni Pius ediktuma
szerint száműzetéssel büntetendő, vagy rangja szerint bányákba ítélendő. Bárki, aki a bélyegét
adja egy tolvajnak, úgy tekintendő, mint aki nyilvánvaló lopásért elítélt, és hírhedté válik. Aki
egy bányából jogtalanul aranyat vont ki, és azt beolvasztotta, négyszeres kártérítésre ítélik.
90. Venuleius Saturninus, Közvádak, II. könyv.
A hűtlen kezelés bűntette öt év elteltével nem üldözhető.
91. Ugyanez, Közvádak, III. könyv.
Aki a törvénynek a szántóföldek határait vagy bármi mást tartalmazó vitézi tábláját eltávolítja,
vagy bármilyen módon megváltoztatja, az a pekulációra vonatkozó júliusi törvény értelmében
felelősségre vonható.
92. Aki a közhiteles nyilvántartásból bármit kitöröl, vagy bármit beír, e törvény értelmében
felelősségre vonható.
93. Paulus, A közvádas eljárásokról.
A szentségtörésért elítélt személyeket halállal kell büntetni.
94. Szentségtörésben az a személy bűnös, aki a köz tulajdonát képező szent tárgyakat
eltulajdonítja. Azok, akik személyekhez tartozó szent tárgyakat vagy őrizetlen kápolnákat
sajátítanak ki, súlyosabb büntetést érdemelnek, mint a tolvajok, és enyhébbet, mint a
szentségtörők. Ezért alaposan meg kell fontolni, hogy mi a szent, és hogy milyen
cselekmények tartoznak a szentségtörés bűntettének körébe.
95. Labeo Utolsó műveinek harmincnyolcadik könyvében a csalást úgy határozza meg, hogy
az a közpénz vagy szent pénz ellopása, amelyet nem az követett el, akinek a kockázatára az
adott időben történt; és ezért a templom őrzője, akire ilyen vagyont bíztak, nem követ el
csalást.
96. Ugyanebben a fejezetben, lejjebb, azt mondja, hogy nemcsak a közpénzek, hanem a
magánszemélyek pénzének elsajátítása is a hűtlen kezelés bűncselekményét képezi, ha valaki
a kincstárnak járó pénzeket úgy veszi át, hogy úgy tesz, mintha annak hitelezője lenne; még
akkor is, ha sajátjaként egy magánszemély pénzét vette el.
97. Nem követ el csalást az sem, aki pénzt fogad el szállítás céljából, vagy bárki más, aki
felelősséget vállal a pénzért.
98. A szenátus elrendelte, hogy a hűtlen kezelés elleni törvény értelmében felelősségre kell
vonni azokat, akik az illetékes tisztviselő utasítása nélkül engedélyezték a közhiteles
nyilvántartások vizsgálatát és másolását.
99. Az is felelős e törvény szerint, aki egy bizonyos célra szánt közpénzt visszatart, és nem
használja fel arra a célra; így mondja Labeo Utolsó műveinek harmincnyolcadik könyvében.
Aki a tartományból, ahol tisztséget viselt, távozva a kincstárnak számot ad a kezében maradt
pénzről, és azt megtartja, az nem perelhető az egyenleg behajtására, azon oknál fogva, hogy a
kincstárnak magánemberként tartozik, és ezért az adósok közé kell sorolni; és aki a
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hatalommal felruházott, az vagyonának lefoglalásával, letartóztatásával vagy pénzbírság
kiszabásával behajthatja tőle; de a Julianus-törvény elrendeli, hogy egy év elteltével ez a pénz
egyenlegnek minősül.
100. Marcianus, Közvádak, I. könyv.
E törvény értelmében felelősségre vonható az, aki az eladásból vagy bérbeadásból származó
bevételnél kisebb összeget ír be a közhiteles nyilvántartásba, vagy aki más ilyen jellegű
bűncselekményt követ el.
101. Az isteni Severus és Antoninus, miután meggyőződtek arról, hogy egy igen előkelő
származású fiatalember egy templomban elhelyezett egy kis ládát, és miután a templomot
bezárták, előbújt a ládából, és ellopott sok, a templomhoz tartozó dolgot, majd újra
bezárkózott a ládába, elítélése után egy szigetre deportálták.
102. Ulpianus, Az ediktumról, LXVIII. könyv.
Aki egy templom falát kilyukasztja, vagy bármit ellop ilyen módon, az csalásért büntethető.
103. Aki nappal vagy éjjel bemegy a szentélybe, és onnan bármilyen szent dolgot kivesz,
vakuljon meg; aki pedig a szentélyen vagy a templom bármely más részén kívülre visz el
valamit, azt korbácsolják meg, borotválják le a fejét, és küldjék száműzetésbe.
104. Marcellus, Digest, XXV. könyv.
Semmiképpen sem vagyok bűnös csalásban, ha valakitől pénzt szedek be, aki nekem és a
kincstárnak is tartozik; mert a pénzt, amelyet a kincstár adósától kapok, nem sikkasztom el,
mert ő továbbra is adós marad a kincstárnak.
105. Modestinus, A büntetésekről, II. könyv.
Aki ellenségtől zsákmányolt zsákmányt lop el, az a hűtlen kezelésre vonatkozó törvény
értelmében felelősségre vonható, és négyszeres kártérítés megfizetésére ítélendő.
106. Papinianus, Kérdések, XXXVI. könyv.
A hűtlen kezelés, valamint az egyenlegek eltulajdonítása és a zsarolás miatt indított
büntetőeljárás az örökös ellen is megindítható; és ez nem ésszerűtlen, mivel a szóban forgó
elvi kérdés az ellopott pénzre vonatkozik.

14. cím. A juliánus törvényről a jogellenes hivatali törekvésekre való
hivatkozással
107. Modestinus, A büntetésekről, II. könyv.
Ez a törvény jelenleg nincs érvényben Rómában, mert a bírák kinevezése a császár
kötelessége, és nem függ a nép kegyétől.
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108. Ha valaki valamelyik településen megszegi ezt a törvényt azzal, hogy politikai vagy
egyházi tisztségre pályázik, azt a szenátus rendelete szerint száz aurei pénzbírsággal és
gyalázattal büntetik.
109. Ha valaki, akit e törvény alapján elítéltek, egy másik személyt ítél el, akkor teljes
mértékben visszaadják neki a jogait, de a pénzét nem kapja vissza.
110. Hasonlóképpen, aki új adót állapít meg, az a szenátus rendelete alapján ezzel a
büntetéssel tartozik.
111. Ha akár a vádlott, akár a vádló bemegy a bíró házába, a bírákra vonatkozó juliai törvény
szerint jogellenes cselekményt követ el; vagyis száz aurei megfizetésére kötelezik a
kincstárba.

15. cím. A Favianus-törvényről az emberrablókra való hivatkozással
112. Ulpianus, Szabályok, I. könyv.
Aki tudatosan megvásárol egy szabad embert, az a Favian-féle emberrablás elleni törvény
értelmében főbenjáró bűncselekményt követ el; és az eladó is felelősségre vonható e törvény
alapján, ha úgy adta el az embert, hogy tudta, hogy az szabad.
113. Ugyanő, A prokonzul kötelességeiről, IX. könyv.
Nem szabad elfelejteni, hogy a fáviánus törvény nem vonatkozik azokra, akiknek a kezükben
lévő rabszolgák távollétében eladják őket; mert más dolog a távollét és más a menekülés.
114. Ismétlem, ez nem vonatkozik arra a személyre, aki elrendelte szökevény rabszolgája
üldözését és eladását; mert nem adott el szökevény rabszolgát.
115. Azt is mondhatjuk továbbá, hogy ha valaki megparancsolja Titiusnak, hogy tartóztasson
le egy szökevény rabszolgát, és ha ezt meg is teszi, akkor a szenátus rendelete nem
vonatkozik rá. Azok a gazdák, akik eladták rabszolgáikat, amikor azok szökésben voltak,
szintén felelősek a szenátus e rendelete alapján.
116. Marcianus, Közvádak, I. könyv.
A jóhiszemű birtokos nem vonható felelősségre a fáviánus törvény által kiszabott büntetésért,
ha jogtalanul visszatartott egy rabszolgát, vagyis ha nem tudta, hogy a rabszolga másé, vagy
ha azt hitte, hogy az ura beleegyezésével cselekedett. És maga a törvény is így van
megfogalmazva a jóhiszemű birtokosra való hivatkozással, mert hozzáteszi: "Ha ezt tudatosan
és csalárd módon tette". Severus és Antoninus császárok nagyon gyakran úgy döntöttek, hogy
a jóhiszemű birtokosok nem felelősek e törvény alapján.
117. Nem szabad elfelejteni, hogy az aquiliai törvényhez hasonlóan, ha az a személy, akinek a
számlájára a fáviánuszi törvényt megsértették, meghal, a vád és a fáviánuszi törvény által
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előírt büntetés továbbra is fennmarad, amint azt az isteni Severus és Antoninus egy
rescriptumban kimondta.
118. Gaius, A tartományi ediktumról, XXII. könyv.
A fáviánus törvény szerint felelősségre vonható az, aki vagy ajándékoz, vagy hozományként
ad egy olyan embert, akiről tudja, hogy szabad; hasonlóképpen, aki tudva, hogy egy ember
szabad, ilyen körülmények között elfogadja őt, ugyanabba az osztályba kell sorolni, amelybe
az eladó és a vevő tartozik. Ugyanez a szabály érvényesül akkor is, ha egy ilyen emberért
cserébe vagyontárgyat adnak.
119. Modestinus, Vélemények, XVII. könyv.
Véleménye szerint az, akit azzal vádolnak, hogy egy más tulajdonában lévő szökött rabszolgát
befogadott és elrejtett, még ha azt is állítja, hogy az az ő tulajdona, semmiképpen sem
menekülhet meg a büntetés elől, ha bebizonyosodik a bűnössége.
120. Callistratus, A bírósági vizsgálatokról, VI. könyv.
Nem válik azonnal emberrablóvá az, aki lopásért bűnös, mert másnak járó rabszolgákat tart
vissza, mert az isteni Hadrianus egy feliratban kijelentette: "Aki másnak a rabszolgáit kérte
vagy kisajátította, az felveti a kérdést, hogy felelős-e vagy sem az emberrablás bűntettéért,
amellyel vádolják; ezért nem szükséges e kérdésben velem konzultálni. A bírónak azonban
egy ilyen ügyben azt kell eldöntenie, amiről tökéletesen tudja, hogy igaz, mert nyilvánvaló,
hogy tisztában kell lennie azzal, hogy valaki lehet bűnös a lopás bűntettében a másoktól elvett
rabszolgákra való hivatkozással, és nem feltétlenül kell emiatt emberrablásban bűnösnek
tekinteni." A bírónak azonban a rablás bűntettében kell döntenie.
121. Ugyanez a császár ugyanerről a kérdésről egy rezcriptumban nyilatkozott: "Ha egy vagy
több szökött rabszolgát találnak olyasvalakinek a birtokában, aki a szolgáltatásaikat a tartásuk
ellenében bérelte fel, és az említett rabszolgák korábban másoknak végeztek munkát, senki
sem mondhatja helyesen, hogy a fent említett személy kisajátította őket.".
122. A Fávián-törvény előírja, hogy: "Az a szabad ember, aki egy szabadszülöttet vagy egy
felszabadítottat akarata ellenére rejteget; vagy béklyóban tartotta, és tudatosan és csalárd
módon megvásárolta; vagy bárkivel ilyen ügyletben társult; vagy más férfi vagy női
rabszolgáját rábírta, hogy szökjön meg ura vagy úrnője elől; vagy ilyen rabszolgát a gazdája
vagy úrnője tudta vagy beleegyezése nélkül elrejtett; vagy láncra verve tartotta; vagy
tudatosan és csalárd módon megvásárolta a rabszolgát, vagy részt vett a fenti
bűncselekmények bármelyikében, a törvény büntetését kell viselnie."
123. Hermogenianus, Epitomák a jogról, VI. könyv.
A Favian-törvény által előírt pénzbüntetés mára már megszűnt; ugyanis azokat, akiket e
bűncselekményért elítélnek, annak súlyosságával arányosan büntetik, és általában bányára
ítélik.
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16. cím. A szenátus turpilliai rendeletéről és a vádak elutasításáról
124. Marcianus, A szenátus turpilliai rendeletéről.
A vádlók könnyelműségét háromféleképpen fedezik fel, és három büntetéssel büntetik; mert
vagy rágalmaznak, vagy kitérnek, vagy visszavonulnak.
125. Rágalmazni annyit jelent, mint hamis vádakat felhozni. Kikerülni azt jelenti, hogy
elrejteni a valódi bűnöket. Visszavonni azt jelenti, hogy teljesen lemondani egy vádról.
126. A rágalmazókra a Remmi-törvény büntetést szab ki.
127. Aki nem bizonyítja, amit állít, az nem minősül azonnal rágalmazónak, mert a
bűncselekmény kivizsgálása az ügyben illetékes bíróra marad; aki, ha a vádlottat felmentik,
elkezdi vizsgálni a vádló szándékát, és azt, hogy miért vették rá a vádaskodásra; és ha úgy
találja, hogy ez jogos tévedésből történt, akkor fel kell őt mentenie. Ha azonban azt állapítja
meg, hogy nyilvánvalóan rágalmazásban volt bűnös, akkor a törvény szerinti büntetést kell
kiszabnia rá.
128. E pontok bármelyikének eldöntése az ítélet szavaiból kiderül. Ha ugyanis így hangzik:
"Nem bizonyította állításait", akkor megkíméli a vádlottat; de ha azt mondja: "Ön
rágalmazásban bűnös", akkor elítéli; és még ha a büntetésre vonatkozólag nem is tesz hozzá
semmit, a törvény ereje mégis érvényesül vele szemben. Mert (amint Papinianus tartotta), a
ténykérdés a bíróság mérlegelésétől függ, de a büntetés kiszabása nem az ő akaratára van
bízva, hanem a törvény hatalmának van fenntartva.
129. Felmerülhet a kérdés, hogy ha a bíró a következő kijelentést teszi: "Lucius Titius, úgy
tűnik, meggondolatlan vádat emelt", akkor vajon úgy kell-e tekinteni, hogy rágalmazónak
nyilvánította őt? Papinianus azt mondja, hogy az elhamarkodottság alapot ad a megbocsátásra,
és hogy a féktelen haragból hiányzik a rágalmazás bűne, és emiatt nem kell büntetést
kiszabni.
130. Kimutattuk, hogy a vádlottal összejátszó kitérő, aki lemond a vádlói pozíciójáról, hogy
elrejtse a bizonyítékait, és lehetővé tegye a vádlott hamis kifogásainak előadását.
131. Ha azonban valaki anélkül hagy fel a vádemeléssel, hogy a vádat elutasítanák, büntetést
kap.
132. Az ügy elutasítását általában a tartományi kormányzók kérik és engedélyezik. A
kérelmet a bírósági ülésen eljáró bíróhoz kell benyújtani, nem pedig máshol; és ha ő jelen van,
nem bízhatja másra a vizsgálatot.
133. Ha egy személy ugyanazt a személyt több bűncselekménnyel vádolja, mindegyiknek az
elbocsátását kell kérnie, ellenkező esetben a szenátus rendeletében előírt büntetést kell
elszenvednie minden egyes kihagyott bűncselekményért.
134. Aki olyan vádat emel, amely elévülhet, mint például a házasságtörés vádja, ha annak
elkövetése óta a férfi esetében öt év, a nő esetében pedig a válás napjától számított hat hónap
elteltével; lehet-e bármi kétség afelől, hogy ha eláll, a szenátus e rendelete alapján

2605
büntetendő? Nehézség merül fel itt abból az okból, hogy ez a vád szinte érvénytelenné válik,
ha olyan időtartam vagy a személynek valamilyen hibája van, amely a vádlottat félelemtől és
veszélytől biztonságban tartja. Másrészt, ha a vádat egyszer már felhozták, azt nem lehet a
vádló kívánságára elutasítani, hanem ezt az ügyet tárgyaló bírónak kell megtennie, és azt
tekintik még inkább gyűlöletre méltónak, aki meggondolatlanul ilyen gyalázatos vádat emel.
Ezért a jobb vélemény az, hogy ő is, akiről beszéltünk, a szenátus rendeletének hatálya alá
tartozik. Papinianus viszont azt a véleményét adja elő, hogy ha egy nő, aki nem volt illetékes
hamisítás vádjával vádat emelni, mert nem a saját maga vagy családja ellen elkövetett sérelem
miatt indított büntetőeljárást, eláll, akkor nem kellene a szenátus turpillusi rendelete alapján
megbüntetni. Vajon más esetekben is ugyanezt a véleményt adta volna? Hiszen mit számít, ha
a vádat a nem gyengesége, az illető állapotának alantas volta vagy az idő múlása miatt nem
engedik felhozni? Sokkal inkább indokolt, hogy a személyek ilyen körülmények között
mentesüljenek a büntetés alól, mert a nő vádja legalább a saját sérelmére lehet hatásos, míg a
többiek vádja nem más, mint hangzatos hang. Ugyanez a tekintély azonban másutt azt
állította, hogy senki sem vádolhatja egyszerre mindkét személyt, vagyis a férfit és a nőt
házasságtöréssel; és mégis, ha mégis egyszerre vádolná mindkettőjüket, kérnie kellene az ügy
elutasítását mindkettőjük ellen, hogy ne váljon felelőssé a szenátus e rendelete alapján.
Továbbá, mit számít, ha a vád a fent említett okok miatt semmisnek bizonyul, vagy ha a vád a
vádlottak száma miatt nem állhat meg? Vagy ha valamilyen különbséget kell tenni abban az
esetben, ha valakinek teljes jogköre van a vádemelésre, de a két személy egyesítése miatt
ebben akadályoztatva van; vagy ha a törvény szigorú értelmezése szerint nem jogosult a
vádaskodásra? Ezért ésszerű azt állítani, hogy minden személy (a nők és a kiskorúak
kivételével), ha nem kéri az ügy elutasítását, a Szenátus e rendeletének hatálya alá tartozik.
135. A gyámsággal gyanúsított vádját csak nyílt bíróságon lehet tárgyalni, és a tartomány
kormányzóján kívül senki más nem hozhat döntést ilyen ügyben; mindazonáltal, aki eláll a
vádemeléstől, nem vonja magára a szenátus rendeletének büntetését.
136. Hasonlóképpen, ha valakit azzal vádolnak, hogy a szenátus turpilliai rendeletének
büntetését viselte, a tartomány kormányzójának kötelessége, hogy az ügyről tudomást
szerezzen; és a szenátusi rendelet büntetését nem fogják végrehajtani azzal szemben, aki
lemond a vádról, mert aki azt állítja, hogy valaki a szenátus e rendeletének büntetését viselte,
az nem vádló.
137. E rendelet hatálya alá tartozik az, aki bizonyítékokkal és vádak megfogalmazásával
vádlót szolgáltat, vagy felbujt, utasít vagy rávesz valakit, hogy főbenjáró vádat emeljen. Ez
ésszerű, mert ha nem bizonyítja a vádat, amelynek felhozatalában közreműködött, és ha a
rágalmazás veszélyétől az ügy feladásával próbál megszabadulni, akkor bizonyosan büntetés
alá kell vetni e bűncselekményekért; kivéve, ha a felbujtó, akit felbujtottak, bizonyítani tudja
a bűncselekményt, amelynek megállapítására vállalkozott. Az sem számít, hogy a vádat ő
maga emelte-e, vagy másnak utasítására emelte. Papinianus azt a véleményét adta elő, hogy
ha igaz, hogy valaki ilyen eszközöket használt fel a vád felhozatalára, akkor nem a törvény
betűje, hanem szelleme szerint kell büntetni; mert a vádló, aki az őt alkalmazó személy
helyébe lépett, ugyanezen szenátusi rendelet alapján felel; vagyis egyedül azért büntetendő,
amit más megbízottjaként tett, aki maga is félt cselekedni.
138. Egy vádlott, akit elítéltek, fellebbezett, és a vádlója ezt követően elállt a vádtól; a
szenátus rendeletének hatálya alá tartozik-e? Úgy tűnik, hogy majdnem igen, mert a
fellebbezés jogorvoslata révén az elítélő határozat megszűnt.
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139. Paulus, Minden törvények büntetéséről.
Aki egy bűncselekmény üldözésétől eláll, az a későbbiekben nem emelhet vádat.
140. Ugyanaz, Mondatok, I. könyv.
És még a magánjellegű és közönséges törvényszegések miatt történő vádaskodás esetében is
minden rágalmazót önkényesen büntetnek, az elkövetett bűncselekmények súlyosságával
arányosan.
141. Papinianus, Vélemények, XV. könyv.
Az a nő, aki hamisításért, mint saját maga sérelmére vádat emel, és miután leállt, lemond róla,
nem tekinthető úgy, hogy a szenátus turpilliai rendeletének büntetését vonta volna maga után.
142. Miután egy ügyet elutasítottak, ugyanaz a vádló nem emelhet újra vádat ugyanazzal a
vádlottal szemben.
143. Paulus, Vélemények, II. könyv.
Ha valaki beadványt nyújtott be a császárnak, és hamisítás miatt váddal fenyegetőzött, de ezt
nem tette meg, felmerült a kérdés, hogy a szenátus Turpillianus rendelete által kiszabott
büntetés alá esik-e? Paulus azt válaszolta, hogy a szóban forgó fél nem tartozik a szenátus
Turpillianus-rendeletének hatálya alá.
144. Ugyanaz, Mondatok, I. könyv.
Lemondott a vádról az, aki az ellenfelével beszélt a büntetőjogi vád elintézéséről, amelyet
megkísérelt üldözni.
145. Szándékosan lemond a vádról, aki lemond a vád felhozásának vágyáról és szándékáról.
146. Elmarasztaltnak minősül, aki a kormányzó által a vád bizonyítására előírt határidőn belül
nem emel vádat a vádlott ellen.
147. Azokat, akik írásban értesítik a vádemelési szándékukról, kötelezik arra, hogy állításaikat
az értesítések bemutatásával támasszák alá.
148. Hamis vádak miatt büntetik azokat, akik más sérelmére állítólag könyvet vagy más
bizonyítékot kerestek, írtak vagy mutattak be a bíróságon, hogy az illetőnek kárt okozzanak.
149. Ulpianus, Disputációk, VIII. könyv.
Ha valaki egy büntetőjogi vádat a nyilvános elutasítás után újra fel akarna éleszteni,
ugyanolyan joggal teheti meg, mint amilyen joga volt, amikor először emelt vádat; mivel
jogszerűen nem lehet ellene olyan előírásokat felhozni, amelyekre a vádlottak felmentése előtt
nem hivatkoztak. Ezt az isteni Hadrianus egy rezcriptumban mondta ki.
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150. Ha valaki vádat emel stellionatus vagy birtok kifosztásának bűntette miatt, majd eláll
tőle, akkor a szenátus turpilliai rendeletének büntetését nem fogja alkalmazni, még akkor sem,
ha lopásról vagy sérelemről van szó, hanem a vétkét a bíró fogja megbüntetni.
151. Papinianus, A házasságtörésről, II. könyv.
A büntetőügy feloldását vagy valamilyen emlékezetes alkalomból, vagy valamilyen nyilvános
örömünnep miatt teszik nyilvánosan,
152. Macer, Public Prosecutions, II. könyv.
Vagy valamilyen tranzakció szerencsés eredménye miatt,
153. Papinianus, A házasságtörésről, II. könyv.
Vagy magánjelleggel, a vádló kérésére. Van egy harmadik fajta elbocsátás, amely a törvény
szerint történik, vagyis amikor a vádló meghal, vagy valamilyen nyomós okból nem tudja
felhozni a vádat.
154. Ha az elbocsátás nyilvános határozatnak megfelelően történik, a férj a vád másodszori
benyújtásával nem veszíti el semmilyen jogát.
155. Az isteni Hadrianus kijelentette, hogy a vád felelevenítésére előírt harminc napot úgy
kell érteni, hogy azok rendelkezésre álló napok, vagyis az ünnepek befejezésének napjától
kell számítani. A szenátus úgy rendelkezett, hogy ezek a napok attól az időponttól kezdődnek,
amikor bárki újraindíthatja a vádat a vádlott ellen. Ez a per újraélesztésére rendelkezésre álló
idő csak akkor kezdődik, ha a vádló eljárást indíthat.
156. Ugyanez, a házasságtörésről.
A kérdés az volt, hogy azok, akiket az idő eltelte miatt kizártak a vádaskodásból, a szenátus
Turpillian-rendeletének hatálya alá tartoznak-e? A válasz az volt, hogy kétségtelen, hogy azok
a személyek, akiket elévülés miatt akadályoztak meg abban, hogy házasságtörés vádját
felhozzák, rágalmazásért büntethetők.
157. Ulpianus, A házasságtörésről, II. könyv.
Ha a büntetőügy nyilvános megszüntetése a szenátus rendelete alapján történt, amint ez
rendesen megtörténik; vagy valamilyen nyilvános örvendezés miatt; vagy a császári ház
tiszteletére; vagy valamilyen okból. amiért a szenátus a vádlottak felmentését rendelte el, és a
vádló az előírt időn belül nem újította meg a vádat, azt kell mondani, hogy a szenátus
turpilliai rendelete nem alkalmazható, mert nem tartják elállásra kötelezettnek azt, aki nem
vádol olyan személyt, aki mentesül a büntetőjogi felelősség alól. A vádlottak felmentésével
azonban mentesül a büntetőeljárás alól.
158. Paulus, A házasságtörésről, III. könyv.
Mi azt tekintjük elálltnak, aki teljesen lemondott a vádemelés szándékáról, és nem azt, aki
csak elhalasztotta a vádat. Aki a császár engedélyével eláll a büntetőeljárás lefolytatásától, az
nem büntethető.
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159. Ulpianus, A proconsul kötelességeiről, VII. könyv.
Az isteni Hadrianus egy Salvius Carus krétai proconsulhoz intézett rescriptumában
kijelentette, hogy ha egy gyám vádat emelt gyámoltja nevében, és az utóbbi, akinek nevében
vádat emelt, meghalt, nem kényszeríthető arra, hogy folytassa a vádat.
160. Macer, Public Prosecutions, II. könyv.
A szenátus Turpillianus rendeletének hatálya alá tartoznak azok, akik vádlókat helyettesítenek
a vádlottak helyett; vagy akik ezt megtéve a vádat a vádlottak felelősségre vonása nélkül
emelik; vagy a vádtól más módon, mint az ügy elutasításával, elállnak, valamint azok, akik
valamilyen írásos dokumentumot nyújtottak be, vagy más vádolására kötöttek valamilyen
megállapodást. Azt kell mondanunk, hogy ezek a szavak: "Vádat emelni a vádlottak vád alá
helyezése nélkül", a fent említett összes személyre vonatkoznak.
161. Felmerül a kérdés, hogy a szenátusi rendelet vonatkozik-e azokra, akik jelenleg
rendkívüli joghatósággal rendelkeznek a köztörvényes bűncselekmények tekintetében. A
jelenlegi, a birodalmi alkotmányokon alapuló törvény szerint igenis alkalmazandó; ezért
minden egyes büntetést minden egyes esetben külön-külön kell kiszabni.
162. Ha azok, akik nem emelhetnek vádat rágalmazás miatt, tartózkodnak ettől, nem tartoznak
a Szenátus e rendeletében foglalt büntetés hatálya alá. Erről az alkotmányok rendelkeznek.
163. Ha a vádlott halála miatt a vádló eláll, a szenátus e rendelete alapján nem vonható
felelősségre; mert a vád a vádlott halálával megszűnik, kivéve, ha a bűncselekmény olyan,
hogy az örökösök ellen folytatható, mint például a hazaárulásé. Ugyanez a szabály vonatkozik
arra az esetre is, ha zsarolás miatt emelnek vádat, mert ez sem szűnik meg a halál által.
164. Továbbá, ha a vádlott meghal, miután a vádló lemondott a vádról, a vádló
bűncselekménye emiatt nem enyhül. Ha ugyanis az, aki egyszer elállt a vádtól, később kész
lenne megújítani a vádat, Severus és Antoninus úgy rendelkezett, hogy nem hallgatják meg.
165. Nem tartoznak a szenátusi rendelet hatálya alá azok, akik az írásbeli feljelentés megtétele
után egy vagy két évet hagytak eltelni, mert különböző kormányzói elfoglaltságaik miatt nem
tudtak vádat emelni, vagy mert a polgári hivatal követelményei akadályozták őket.
166. Ha valaki először vádolt meg valakit, és az ügy elutasítása után, de mielőtt a vádlottat
újra vád alá helyeznék, egy második elutasításra kerül sor, a harminc napot nem az első,
hanem a második elutasítástól kell számítani.
167. Paulus, A házasságtörésről.
Domitianus egy rescriptumban kijelentette, hogy ami a fesztiválokról és a vádlottak
felmentéséről szól, az nem vonatkozik azokra a rabszolgákra, akiket vádlottként láncra verve
kell elhelyezni az ügy eldöntéséig.
168. Modestinus, Vélemények, XVII. könyv.
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Lucius Titius hamisítással vádolta Seiust, és mielőtt vádat emelt volna ellene, a császár
engedelmével valamennyi vádlott vádját elutasították. Kérdezem, ha a vádat ezután nem
folytatnák, vajon a vádlót a szenátus Turpillius rendeletének büntetése alá vonnák-e?
Herennius Modestinus azt válaszolta, hogy a vádlottak közkegyelemmel biztosított felmentése
nem vonatkozik az ilyen jellegű bűncselekményekre.
169. Papirius Justus, Az alkotmányokról, I. könyv.
Antoninus és Verus császárok egy Julius Verushoz intézett rescriptumban kijelentették, hogy
mivel az ügy már hosszabb ideje húzódik, az utóbbi nem érheti el az ellenfelei beleegyezése
ellenében az ügy feloszlatását.
170. Egy rescriptben azt is kimondták, hogy amennyiben nem bizonyított egyértelműen, hogy
az ellenfél beleegyezését adta, az elbocsátást nem szabad megadni.
171. Egy rescriptumban azt is kimondták, hogy ha a főbenjáró bűn miatt a vád elutasítását
kérték, mint például egy pénzösszeggel kapcsolatos ügyben, a vádat ennek ellenére meg lehet
újítani; így ha a panaszos nem tudja bizonyítani, amit állít, nem maradhat büntetlenül.

17. cím. A keresett vagy távollévő személyek elítéléséről
172. Marcianus, Közvádak, II. könyv.
Az isteni Severus és Antoninus egy rescriptumban kimondta, hogy senki sem büntethető, aki
távol van, és a jelenlegi törvény szerint a távollévőket nem lehet elítélni; mert a méltányosság
szabálya nem engedi, hogy meghallgatás nélkül elítéljenek valakit.
173. Ha valakit súlyos büntetés fenyeget, például ha bányamunkára vagy hasonló büntetésre,
esetleg halálbüntetésre ítélhetik, ebben az esetben a büntetést nem távollévő személyre kell
kiszabni, hanem aki távol van, és akit keresnek, azt jelenlévőként kell nyilvántartani.
174. A tartományok kormányzóinak ezt az utat kell követniük a keresett és jelenlévőként
megjelölt vádlottakkal kapcsolatban, azaz ediktumokkal kell elrendelniük, hogy jelenjenek
meg, hogy a jelenlévőként említettek tudomást szerezzenek a tényről. Írjanak a felek
lakóhelye szerinti bíráknak is, hogy az ő közvetítésükkel a keresett személyek
meggyőződhessenek arról, hogy jelenlévőként jegyezték fel őket.
175. Ettől az időponttól számítva egy évet kell számítani, hogy megtisztulhassanak a
megvetéstől.
176. És még Papinianus is azt mondja a Vélemények tizenhatodik könyvében, hogy akit
keresnek, és akiről feljegyezték, hogy jelen van, annak tizenkét hónapon belül meg kell
jelennie a tartomány kormányzója előtt, és biztosítékot kell nyújtania; és hogy nincs ok
elrendelni, hogy vagyonát a kincstárnak elkobozzák, mert ha egy éven belül meghal, a vád a
bűncselekmény miatt megszűnik, és véget ér, és a vádlott vagyona az utódaira száll.
177. Macer, A közvádról, II. könyv.

2610

Egyéves határidőt állapítanak meg annak lefoglalására, akit keresnek és akinek a jelenlétét
feljegyzik.
178. Ha azonban a kincstár húsz évig nem foglalja le a tulajdonát, akkor a későbbiekben nem
teheti ezt meg, ha az alperes vagy az örökösei elévülésre hivatkoznak.
179. Marcianus, A közvádakról, II. könyv.
A kincstár minden követelését húszéves hallgatással írják elő, ha nincs más előírás, ahogyan
azt az isteni császárok megállapították.
180. Macer, A közvádról, II. könyv.
Az évet attól az időponttól számítják, amikor az értesítést nyilvánosan, akár egy ediktum
útján, akár a bírónak küldött levélben tették közzé.
181. Ezért a kincstár számára a húszéves határidőt a hirdetmény közzétételétől számítják.
182. Egyszóval, nem szabad elfelejteni, hogy azt, akit keresnek és értesítik, semmilyen időbeli
korlátozás nem akadályozza meg abban, hogy védekezzen.
183. Modestinus, Pandects, XII. könyv.
A császári mandátumok előírják, hogy a keresett személyek vagyonát az év folyamán le kell
zárni, és ha visszatérnek, és megfelelő mentséget ajánlanak fel, akkor azt vissza kell kapniuk.
Ha azonban egy év elteltével nem jelentkeznek, és senki sem jelenik meg védelmükre,
vagyonukat a kincstárnak kell elkobozni.
184. A köztes év során pedig a hozzájuk tartozó minden ingóságot el lehet adni, hogy az ne
romoljon meg késedelem miatt, vagy ne semmisüljön meg, és az ebből származó bevételt
letétbe kell helyezni; ahogyan azt az isteni Severus és Antoninus engedélyezte.
185. Az isteni Traianus egy rezcriptumban kimondta, hogy a termények is ingóságnak
minősülnek.
186. Arra azonban ügyelni kell, hogy a szökevényt az adósok ne fizessék ki, nehogy ezzel
elősegítsék a szökését.

18. cím. A kínzásról
187. Ulpianus, A proconsul kötelességeiről, VIII. könyv.
Szokás, hogy a kínzást bűncselekmények felderítése céljából alkalmazzák. Lássuk, mikor és
milyen mértékben kell ezt megtenni. A kezdetet nem szabad a kérdés tényleges előidézésével
megtenni, és az isteni Augustus úgy döntött, hogy nem szabad fenntartás nélkül a kínzásba
vetni a bizalmat.
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188. Ezt tartalmazza az isteni Hadrianus egyik, Sennius Sabinusnak címzett levele is. A
rezcriptumban foglaltak a következők: "A rabszolgákat csak akkor szabad kínzásnak alávetni,
ha a vádlottat gyanúsítják, és a bizonyítékot más bizonyítékokkal olyannyira megszerezték,
hogy a rabszolgák vallomása önmagában hiányosnak tűnik." A rabszolgákat csak akkor
szabad kínzásnak alávetni.
189. Az isteni Hadrianus ugyanezt a Claudius Quartinushoz intézett rezcriptumában is
megállapította, és ebben a rezcriptumban úgy határozott, hogy azzal a személlyel kell kezdeni,
akit a legjobban gyanúsítanak, és akiről a bíró úgy vélte, hogy az igazságot a legkönnyebben
ki lehet deríteni.
190. Azokat, akiket a vádló a saját házából hoz elő, nem szabad megkínozni, mert nem
könnyű elhinni, hogy egy olyan személy helyettesítésére került sor, akit mindkét szülő a drága
lányának tekint; amint azt az Isteni Testvérek Lucius Tiberianushoz intézett egyik
Rescriptumában olvashatjuk.
191. Egy Cornelius Proculushoz intézett rescriptumban azt is leszögezték, hogy nem szabad
bizalmat szavazni egyetlen rabszolga megkínzásának, hanem az ügyet a bizonyítékok
bemutatása után kell kivizsgálni.
192. Az isteni Antoninus és az isteni Hadrianus egy Sennius Sabinushoz intézett
rescriptumában kijelentette, hogy amennyiben azt állítják, hogy a rabszolgák gazdájukkal
együtt aranyat és ezüstöt vittek el, nem szabad őket kihallgatni gazdájuk ellen, és még az sem
sértheti őt, amit esetleg nem kínzás alatt mondtak.
193. Az Isteni Testvérek egy Lelianus Longinushoz intézett rescriptumban kimondták, hogy
az örökösökhöz tartozó rabszolgával szemben nem szabad kínzást alkalmazni, hogy a
hagyatékkal kapcsolatos információkat szerezzenek, még akkor sem, ha felmerül a gyanú,
hogy az örökös fiktív adásvétel útján jutott a tulajdonjoghoz.
194. A Rescripts-ben gyakran elhangzott, hogy a községhez tartozó rabszolgát meg lehet
kínozni, amikor a polgárokat vádolják, mert ő nem az ő rabszolgájuk, hanem a közösség
rabszolgája. Ugyanezt kell megállapítani más testületek rabszolgáival kapcsolatban is, mert a
rabszolga nem több úrhoz tartozónak tekintendő, hanem a testületi szervhez tartozónak.
195. Ha egy rabszolga jóhiszeműen szolgál engem, még ha nem is az én tulajdonomat képezi,
akkor azt lehet mondani, hogy nem lehet megkínozni, hogy bizonyítékot szerezzenek ellenem.
Ugyanez a szabály vonatkozik a szabad emberre is, aki jóhiszeműen szolgaként szolgál.
196. Az is megállapítást nyert, hogy egy szabadult embert nem lehet megkínozni olyan
esetben, amikor a pártfogóját főbenjáró bűncselekménnyel vádolják.
197. Császárunk isteni atyjával együtt egy rezcriptumban kijelentette, hogy egy testvért nem
lehet egy másik miatt kihallgatni; és indoklásként hozzátette, hogy nem szabad megkínozni,
hogy bizonyítékot szerezzenek egy olyan személy ellen, aki ellen nem lehet tanúvallomásra
kényszeríteni, ha nem akar tanúskodni.
198. Az isteni Traianus Servius Quartusnak írt egyik rezcriptumában kijelentette, hogy a férj
rabszolgáját meg lehet kínozni, hogy bizonyítékot szerezzenek a felesége elítéléséhez.
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199. Egy Mummius Lollianushoz intézett rescriptumában azt is kijelentette, hogy egy elítélt
személy rabszolgáit meg lehet kínozni, hogy bizonyítékot szerezzenek ellene, mivel azok már
nem az övéi.
200. Ha egy rabszolgát azért bocsátottak szabadon, hogy megakadályozzák, hogy kínzásnak
vessék alá, az isteni Pius egy rescriptumban kimondta, hogy meg lehet kínozni, feltéve, hogy
ez nem azért történik, hogy bizonyítékot szerezzenek a gazdája ellen.
201. Ha azonban egy rabszolga a vizsgálat megkezdésekor másé volt, de később az alperes
tulajdonába került, az Isteni Testvérek egy rescriptumban kimondták, hogy ennek ellenére
meg lehet kínozni abban az ügyben, amelyben a gazdája érintett.
202. Ha valaki azt állítja, hogy egy rabszolgát érvénytelen adásvételen vásároltak, nem lehet
megkínozni, amíg nem állapították meg, hogy az adásvétel érvénytelen volt. Ezt császárunk
az ő isteni atyjával együtt egy rezcriptumban mondta ki.
203. Severus egy Spicius Antigonushoz intézett rescriptumában azt is kijelentette: "Mivel a
rabszolgák kínzását nem szabad gazdáik ellen elkövetni, és ha ez megtörtént, mivel nem lehet
felhasználni a meghozandó bírói döntés befolyásolására, még kevésbé szabad elfogadni a
rabszolgák vallomásait gazdáik ellen".
204. Az isteni Severus egy rezcriptumban kijelentette, hogy a vádlottak vallomásait nem
szabad a bűncselekmény bizonyítékának tekinteni, ha nincs más bizonyíték, amely
befolyásolná az ügyben döntést hozó bíró kötelességtudatát.
205. Amikor valaki kész letenni egy rabszolga árát, hogy megkínozzák, hogy tanúskodjon
gazdája ellen, a mi császárunk, isteni atyjával együtt, nem engedte ezt meg.
206. Ha a rabszolgákat bűnrészesként kínozzák, és a bíróság előtt bevallanak valamit, amiben
gazdájuk érintett, Traianus császár egy rescriptumban kimondta, hogy a bírónak a
körülményekhez igazodva kell döntenie. Ez a reszkriptum azt mutatja, hogy az urak is
belekeveredhetnek rabszolgáik vallomásaiba, de az újabb alkotmányok szerint ez már nem
érvényes.
207. Amikor az adókról van szó, amelyek senki sem kételkedik abban, hogy a köztársaság
gerincét képezik, akkor a csalásban bűnrészes rabszolgát halálbüntetéssel fenyegető veszély
figyelembevételével el kell utasítani a kijelentéseit.
208. A kínvallatással megbízott bírónak nem szabadna egyenesen azt a kérdést feltennie, hogy
Lucius Titius követte-e el a gyilkosságot, hanem általánosságban kellene megkérdeznie, hogy
ki tette; mert a másik mód inkább sugallja a választ, minthogy kérdezné. Ezt az isteni
Traianus egy rescriptumban mondta ki.
209. Az isteni Hadrianus a következőket mondta ki egy Calpurnius Celerianushoz intézett
rescriptumában: "Agricola, Pompeius Valens rabszolgája kihallgatható önmagáról; de ha
kínzás közben bármi többet mondana, az a vádlott elleni bizonyítéknak tekintendő, és nem
annak a hibája, aki a kérdést feltette".
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210. A császári konstitúciók kimondták, hogy bár a kínzásnak nem szabad mindig bizalmat
szavazni, mégsem szabad azt teljesen méltatlanul elvetni, mivel az így nyert bizonyítékok
gyengék és veszélyesek, és az igazságra nézve ellenségesek; mert a legtöbb ember, vagy
tűrőképessége, vagy a kínzás súlyossága miatt, annyira megveti a szenvedést, hogy az
igazságot semmiképpen sem lehet kicsikarni belőle. Mások olyan kevéssé képesek szenvedni,
hogy inkább hazudnak, mintsem hogy elviseljék a kérdést, és ezért előfordul, hogy különböző
vallomásokat tesznek, és nemcsak magukat, hanem másokat is belekeverik.
211. Továbbá nem szabad hinni az ellenség kínzásával szerzett bizonyítékokban, mert azok
nagyon könnyen hazudnak; mégis, az ellenségeskedés ürügyén nem szabad elutasítani az
alkalmazásukat.
212. Az ügy megfelelő kivizsgálása után lehet eldönteni, hogy a kínzásba vetett bizalom
megalapozott-e vagy sem.
213. Ha valaki elárulta a rablókat, akkor bizonyos reszkriptumok kimondják, hogy nem
szabad megbízni azokban, akik elárulták őket. Másokban azonban, amelyek konkrétabbak,
úgy rendelkeznek, hogy a bizonyítékot nem kell teljesen elutasítani, ahogyan az hasonló
esetekben szokás; hanem megfelelő mérlegelés után meg kell határozni, hogy az jogosult-e a
hitelre vagy sem. Az ilyen személyek többsége ugyanis, akik attól tartanak, hogy a
letartóztatottak megemlíthetik őket, szokás szerint elárulják az utóbbiakat, hogy maguk
mentességet nyerjenek, mert azoknak a vádlottaknak, akik feljelentik azokat, akik elárulták
őket, nem szívesen hisznek; sem szabadna az ilyen jellegű árulások jutalmául válogatás nélkül
mentességet adni nekik; és nem szabadna hinni állításaiknak, amikor azt mondják, hogy a
többiek azért vádolják őket, mert feladták őket, mert ezt a hazugságon vagy rágalmazáson
alapuló gyenge bizonyítékot nem szabadna ellenük figyelembe venni.
214. Ha valaki önként bevall egy bűntettet, nem kell mindig hinni benne; mert néha valaki
félelemből vagy más okból tesz vallomást. Az Isteni Testvérek egyik, Voconius Saxához
intézett levele kijelenti, hogy azt az embert, aki önmaga ellen tett vallomást, és akinek
ártatlansága bebizonyosodott, az elítélése után fel kell menteni. A levélben foglaltak a
következők: "Az óvatosság és az emberség diktálásának megfelelően, kedves Saxa, ha egy
rabszolgát azzal gyanúsítottatok, hogy hamisan vallotta magát bűnösnek emberölésben, a
gazdájának való visszaszolgáltatástól való félelmében elítéltétek, még mindig kitartva hamis
vallomásában, azzal a szándékkal, hogy állítólagos bűntársait, akiket szintén hamisan vádolt,
kínzásnak vessétek alá, hogy a saját magára vonatkozó vallomásait biztosabbá tegyétek.
"Nem volt hiábavaló az Ön megfontolt szándéka sem, mivel a kínvallatás során kiderült, hogy
az említett személyek nem a bűntársai voltak, hanem ő maga vádolta magát hamisan. Ezután
hatályon kívül helyezheted az ítéletet, és elrendelheted, hogy hivatalosan eladják, azzal a
feltétellel, hogy soha többé nem kerülhet vissza gazdája hatalmába, aki, miután megkapta az
árat, bizonyára nagyon szívesen megszabadulna egy ilyen rabszolgától." A bírósági ítéletet
nem helyezheted hatályon kívül, és elrendelheted, hogy hivatalosan eladják. A rescriptum
jelzi, hogy ha egy rabszolgát elítélnek, ha később felmentik a felelősség alól, akkor azé a
személyé lesz, akinek a tulajdonát képezte az elítélése előtt. A tartomány kormányzója
azonban nem állíthat vissza eredeti állapotába senkit, akit elítélt, ahogyan nem vonhat vissza
még egy olyan határozatot sem, amelyben pénzről van szó. Mit kell tehát tenni? A császárhoz
kell fordulnia, ha valakinek, aki először bűnösnek tűnt, utólag megállapítják az ártatlanságát.
215. Ulpianus, Az ediktumról, XXXIX. könyv.
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A birtok részét képező rabszolgákat nem lehet kínvallatásnak alávetni, hogy bizonyítékot
szerezzenek a gazdájuk ellen, amíg bizonytalan, hogy kié a tulajdon.
216. Ugyanő, Az ediktumról, LVI. könyv.
Császárunk és az isteni Severus alkotmánya rögzítette, hogy a több tulajdonoshoz tartozó
rabszolga egyikükkel szemben sem vethető alá kínzásnak.
217. Ugyanő, Disputációk, III. könyv.
Vérfertőzés esetén (Papinianus véleménye szerint, amelyet egy rescriptumban is kifejtettek) a
rabszolgákat nem lehet megkínozni, mert a házasságtörésre vonatkozó juliánus törvény nem
alkalmazható.
218. Marcianus, Institutes, II. könyv.
Ha valaki özvegyet vagy mással házasodott nőt fajtalankodik, akivel törvényesen nem
köthetett volna házasságot, azt egy szigetre kell deportálni, mivel a bűncselekmény kettős:
vérfertőzés, mert az isteni törvényekkel ellentétben egy vele rokon nőt erőszakolt meg, és
ehhez a bűncselekményhez még házasságtörést vagy paráznaságot is hozzátett. Végül, ilyen
esetben a rabszolgákat meg lehet kínozni, hogy bizonyítékot szerezzenek a gazdájuk ellen.
219. Papinianus, A házasságtörésről, II. könyv.
Ha egy apa vagy egy férj házasságtörés vádjával vádat emel, és követelik, hogy a vádlott fél
rabszolgái kerüljenek kihallgatásra, ha felmentő ítélet születik, az ügy tárgyalása és a tanúk
bemutatása után meg kell becsülni az elpusztult rabszolgák értékét; ha azonban ítélet születik,
a megmaradt rabszolgákat el kell kobozni.
220. Ha hamisított végrendeletről van szó, a hagyatékhoz tartozó rabszolgákat
megkínozhatják. 7. Ulpianus, A házasságtörésről, III. könyv.
A bíráknak kell meghatározniuk a kínzás mértékét, és ezért azt úgy kell alkalmazni, hogy a
rabszolga vagy felmentése, vagy büntetése érdekében megmaradjon.
221. Paulus, A házasságtörésről, II. könyv.
Az isteni Augustus ediktuma, amelyet Vivius Avitus és Lucius Apronianus konzulátusa alatt
adott ki, a következő: "Nem gondolom, hogy a kínzást minden esetben és minden személyen
alkalmazni kell; de amikor a főbenjáró és kegyetlen bűnöket csak rabszolgák kínzásával lehet
felderíteni és bizonyítani, akkor úgy vélem, hogy ez a leghatékonyabb az igazság kiderítésére,
és ezt kell alkalmazni."
222. A rabszolga, akit feltételesen szabaddá kell tenni, lehet, hogy kínzásoknak lesz kitéve,
mert az örökös rabszolgája, de a szabadság reménye megmarad.
223. Marcianus, A közvádakról, II. könyv.
Az isteni Pius egy rezcriptumban kimondta, hogy a rabszolgák kínzása pénzzel kapcsolatos
esetekben is alkalmazható, ha az igazságot más módon nem lehet kideríteni, amiről más
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rezcriptumok is rendelkeznek. Ez azonban annyiban igaz, hogy ehhez az eszközhöz nem
szabad pénzbeli ügyben folyamodni, hanem csak akkor, ha az igazságot nem lehet kideríteni,
kivéve, ha kínzás alkalmazásával szabad élni, amint azt az Isteni Severus egy rescriptumban
kijelentette. Ennélfogva megengedett a mások rabszolgáit is kihallgatás alá vonni, ha a
körülmények ezt indokolják.
224. Azokban az esetekben, amikor a rabszolgákat nem szabad kínozni, hogy bizonyítékot
szerezzenek a gazdájuk ellen, még csak ki sem lehet őket hallgatni, és még kevésbé lehet
elfogadni a rabszolgák vallomásait a gazdájuk ellen.
225. Nem szabad kínozni azt, akit egy szigetre deportálnak, ahogyan azt az isteni Pius egy
rezcriptumban kijelentette.
226. Nem szabad pénzbeli esetben sem olyan rabszolgát sújtani, akit feltételhez kötve
szabaddá kell tenni, kivéve, ha a feltétel nem teljesül.
227. Arcadius, Charisius, A tanúkról.
Tizennégy év alatti kiskorút nem szabad kínozni, amint azt az isteni Pius Caecilius
Jubentinushoz intézett rescriptumában kijelentette.
228. Kivétel nélkül minden személyt meg kell kínozni azonban a fejedelmekre vonatkozó
hazaárulás ügyében, ha tanúvallomásuk szükséges, és a körülmények ezt megkívánják.
229. Felmerülhet a kérdés, hogy nem lehet-e kínzást alkalmazni a fiú castrense peculiumához
tartozó rabszolgákon, hogy bizonyítékot szerezzenek az apja ellen. Ugyanis megállapították,
hogy az apa rabszolgáját nem szabad megkínozni, hogy bizonyítékot szerezzenek a fia ellen.
Úgy gondolom, hogy helyesen állapítható meg, hogy a fiú rabszolgáit nem szabad
megkínozni, hogy bizonyítékot szerezzenek az apja ellen.
230. A kínzást nem szabad olyan mértékben alkalmazni, amennyit a vádló követel, hanem
amennyit az ész és a mértékletesség diktál.
231. A vádló nem kezdheti az eljárást a vádlott házából származó bizonyítékokkal, amikor
tanúként annak a személynek a szabad embereit vagy rabszolgáit hívja, akit vádol.
232. Az igazság keresésében gyakran még maga a hangszín és az éles szemmel való
szorgalmas vizsgálat is segítséget nyújt. Az igazság kiderítéséhez rendelkezésre álló dolgok
ugyanis a tanú beszédéből, nyugalmából, illetve az általa tanúsított higgadtságból, valamint
abból a hírnévből derülnek ki, amelyet ki-ki a saját közösségében élvez.
233. Olyan kérdésekben, ahol a szabadságról van szó, nem szükséges az igazságot azok
kínzásával keresni, akiknek a státusza vitatott.
234. Paulus, A prokonzul kötelességeiről, II. könyv.
Még ha a rabszolgát az eladás feltételei alapján vissza is adják, nem szabad megkínozni, hogy
bizonyítékot szerezzenek a gazdája ellen.
235. Ulpianus, Az ediktumról, LIV. könyv.
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Ha valaki, hogy elkerülje a kínzást, azt állítja, hogy szabad, az isteni Hadrianus egy
rescriptumban kijelentette, hogy nem szabad őt a kérdésnek alávetni, amíg a szabadságának
eldöntésére indított ügyet nem tárgyalták.
236. Modestinus, Szabályok, V. könyv.
Megállapítást nyert, hogy egy rabszolgát meg lehet kínozni, miután felértékelték, vagy miután
a szükséges kikötést megkötötték.
237. Ugyanaz, Szabályok, VIII. könyv.
.a rabszolga, akinek feltételesen szabadnak kell lennie, és akit bűncselekményért elítéltek,
jogosult lesz arra a kiváltságra, hogy szabadságára várjon, így státusának bizonytalansága
miatt szabad emberként, és nem rabszolgaként büntetik.
238. Callistratus, Bírósági vizsgálatok, V. könyv.
Nem szükséges kínzást alkalmazni egy szabad ember esetében, ha a vallomása nem ingadozó.
239. Tizennégy év alatti kiskorú esetében az isteni Pius egy Mseciliushoz intézett
rescriptumában kijelentette, hogy más ellen bizonyíték megszerzése végett nem szabad
kínzást alkalmazni, különösen, ha a vádat más bizonyítékokkal semmiképpen sem támasztják
alá, mivel ebből nem következik, hogy a kiskorúnak a kínzás alkalmazása nélkül is hinni
kellene; mert azt mondja, hogy a kor, amely látszólag megvédi a személyeket a kínzás
keménysége ellen, egyben gyanúsabbá is teszi őket a hamisságra.
240. Az, aki biztosítékot adott egy másiknak, aki rabszolgát követel, úgy tekintendő, mint a
gazda; és ezért az ilyen rabszolgákat nem lehet kínzásnak alávetni, hogy bizonyítékot
szerezzenek ellene. Az isteni Pius a következőket állapította meg egy rezcriptumban: "Más
tanúvallomással kell bizonyítanod az ügyedet, mert nem szabad kínzást alkalmazni a
rabszolgák ellen, ha a birtokos biztosítékot adott egy igénylőnek, és közben gazdának
tekintendő." A rabszolgáknak nem szabad kínzást alkalmazniuk.
241. Modestinus, A büntetésekről, III. könyv.
Az Isteni Testvérek egy Rescriptumban kijelentették, hogy a kínzás megismételhető.
242. Az isteni Pius egy rezcriptumban kijelentette, hogy aki saját magát terhelő vallomást tett,
nem kínozható meg azért, hogy bizonyítékot szerezzen mások ellen.
243. Papinianus, Vélemények, XVI. könyv.
Ha pedig egy idegen vádat emel, megállapítást nyert, hogy a rabszolgákat meg lehet kínozni,
hogy bizonyítékot szerezzenek gazdájuk ellen; ezt a szabályt követte az isteni Marcus, majd
Maximus császár is a döntések meghozatalakor.
244. A rabszolgákat nem kínozzák a gazdájuk ellen, ha paráznaság vádjával vádolják őket.
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245. Csalárd születés esetén, ha egy olyan személy, akiről a többi gyermek azt állítja, hogy
nem a testvérük, igényt tart a hagyatékra, a kínzást a hagyatékhoz tartozó rabszolgákra kell
alkalmazni, abból az okból, hogy azt nem a többi gyermek mint gazda ellen alkalmazzák,
hanem az elhunyt tulajdonos öröklésének megállapítása érdekében. Ez megegyezik azzal,
amit az isteni Hadrianus egy rescriptumban mondott, mert amikor egy embert azzal vádoltak,
hogy megölte a társát, a császár elrendelte, hogy a közös tulajdonban lévő rabszolgát is ki
lehet kérdezni, mert ez úgy tűnt, hogy a megölt gazdája érdekében történik.
246. Véleményem szerint, ha egy rabszolgát bányára ítéltek, nem szabad megkínozni, hogy
bizonyítékot szerezzenek a gazdája ellen, és nem számít, ha bevallja, hogy ő volt a
bűncselekmény elkövetője.
247. Paulus, Mondatok, V. könyv.
Ha több személyt vádolnak ugyanazzal a bűncselekménnyel, akkor úgy kell őket
meghallgatni, hogy azzal kezdjék, aki a legfélénkebb vagy gyengébb korúnak tűnik.
248. Egy olyan vádlottat, akit meggyőző bizonyítékokkal árasztanak el, másodszor is
megkínozhatnak; különösen, ha megkeményítette elméjét és testét a kínzásokkal szemben.
249. Olyan esetben, amikor a vádlott ellen semmi sem bizonyított, a kínzást nem szabad kellő
megfontolás nélkül alkalmazni; a vádlót azonban sürgetni kell, hogy erősítse meg és támassza
alá az általa állítottakat.
250. A tanúkat nem szabad megkínozni a hazugság elítélése vagy az igazság kiderítése
céljából, kivéve, ha állítólag jelen voltak a tett elkövetésekor.
251. Ha a bíró más módon nem tud megbízható információkat szerezni egy családról,
megkínozhatja a hagyatékhoz tartozó rabszolgákat.
252. Nem szabad bizalmat szavazni annak a rabszolgának, aki önként tesz feljelentést gazdája
ellen, mert a gazdák biztonságát nem szabad rabszolgáik belátására bízni.
253. A rabszolga nem hallgatható ki azért, hogy bizonyítékot szerezzen a gazdája ellen, akitől
eladták, és akit egy ideig rabszolgaként szolgált, emlékezve korábbi tulajdonjogára.
254. A rabszolgát nem szabad kihallgatni, még akkor sem, ha a gazdája felajánlja, hogy
kínvallatásnak veti alá.
255. Nyilvánvaló, hogy minden alkalommal, amikor azt vizsgálják, hogy a rabszolgákat ki
kell-e hallgatni, hogy bizonyítékot szerezzenek a gazdáik ellen, először meg kell győződni
arról, hogy az utóbbiak jogosultak-e a tulajdonjogukra.
256. A kormányzónak, akinek a bűnvádi eljárásról kell tudomást szereznie, nyilvánosan ki
kell jelölnie azt a napot, amikor a foglyokat meghallgatja, mert a védendő személyeket nem
szabad a hirtelen bűnvádi eljárás miatt elnyomni; bár ha a vádlott bármikor kéri, nem szabad
megtagadni tőle a védekezés engedélyét, és emiatt a tárgyalás napja, akár ki van jelölve, akár
nincs, elhalasztható.
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257. A fogvatartottakat nemcsak a bíróságon, hanem máshol is meghallgathatják és
elítélhetik.
258. Tryphoninus, Disputációk, IV. könyv.
Aki a bizalom alapján jogosult a szabadságra, nem kínozható rabszolgaként, kivéve, ha mások
vádolják, akiket már kínzásnak vetettek alá.
259. Paulus, Döntések, III. könyv.
Egy férj, mint felesége örököse, pert indított Surus ellen azon pénzért, amelyet állítólag az
elhunyt a távolléte alatt nála helyezett el, és ennek bizonyítására egyetlen tanút, a
felszabadított emberének fiát hozta fel. A kincstári ügynök előtt követelte, hogy egy bizonyos
rabszolganőt kínvallatásnak vessék alá. Surus tagadta, hogy megkapta volna a pénzt, és
kijelentette, hogy egy ember tanúvallomása nem fogadható el; és hogy nem szokás az eljárást
kínzással kezdeni, még akkor sem, ha a rabszolganő másé. A kincstári ügynök a rabszolganőt
megkínoztatta. A császár a fellebbezés során úgy döntött, hogy a kínzást jogtalanul
alkalmazták, és hogy az egyik tanú vallomásának nem szabad hinni, ezért a fellebbezés
szabályosan történt.
260. Ugyanez, A polgári személyek büntetéséről.
Az isteni Hadrianus egy rezcriptumban kijelentette, hogy senkit sem szabad azért elítélni,
mert kínzásnak van kitéve.
261. Ugyanaz, Mondatok, I. könyv.
Azokat, akiket letartóztattak anélkül, hogy vádlójuk lenne, nem lehet megkínozni, hacsak nem
merül fel velük szemben megalapozott gyanú.

19. cím. A büntetésekről.
262. Ulpianus, Disputációk, VIII. könyv.
Minden bűncselekmény esetében úgy határoztak, hogy az elítéltnek nem azt a büntetést kell
elszenvednie, amelyet állapota az ellene hozott ítélet időpontjában megengedett, hanem azt,
amelyet akkor kellett volna elszenvednie, ha a bűncselekmény elkövetésekor ítélték volna el.
263. Ezért, ha egy rabszolga bűncselekményt követ el, és azt állítják, hogy utólag nyerte el a
szabadságát, akkor azt a büntetést kell elszenvednie, amelyet akkor kellett volna elszenvednie,
ha akkor ítélték volna el, amikor a bűncselekményt elkövette.
264. Másrészt, ha az állapota rosszabbodna, akkor azt a büntetést kell elszenvednie, amelyet
akkor kellett volna, ha a korábbi állapotában maradt volna. Általánosságban úgy határoztak,
hogy a közvádas vagy magánvádas bűncselekményekre vonatkozó törvények tekintetében,
amelyekben a prefektusok vagy a kormányzók rendkívüli joghatósággal rendelkeznek, a
pénzbüntetést megúszó szegények önkényes büntetésnek vannak kitéve.
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265. Ugyanő, Az ediktumról, XLVIII. könyv.
A halálos bűncselekményért elítélt személyt úgy kell értelmeznünk, hogy olyan
bűncselekményben találták bűnösnek, amely halállal, polgári jogok elvesztésével vagy
szolgasággal jár.
266. Megállapítást nyert, hogy miután a víz és tűz tilalma helyébe a deportálás lépett, a
vádlott nem veszíti el állampolgárságát mindaddig, amíg a császár nem dönt arról, hogy egy
szigetre kell deportálni. Mert kétségtelen, hogy a kormányzó nem deportálhatja őt, de a város
prefektusának joga van hozzá, és úgy kell tekinteni, hogy a prefektus ítéletének kihirdetése
után azonnal elveszítette állampolgárságát.
267. Értelmezésünk szerint elítéltnek tekintjük azt, aki nem fellebbezett; ha azonban
fellebbezne, még nem tekinthető elítéltnek. Ha azonban olyan személyt találnának bűnösnek
egy főbenjáró bűnben, akinek ehhez nem volt joga, az eredmény ugyanez lesz, mert csak azt
ítélik el, akinek az elítélése áll.
268. Ugyanő, A Sabinusról, XIV. könyv.
A terhes nőre kiszabott büntetés végrehajtását el kell halasztani, amíg a nő meg nem hozza a
gyermekét. Én ugyanis jól ismerem azt a szabályt, hogy amíg terhes, addig nem szabad
kínozni.
269. Marcianus, Institutes, XIII. könyv.
Azoknak a személyeknek, akiket áthelyeztek vagy egy szigetre deportáltak, kerülniük kell a
tiltott helyeket; és az a törvény, hogy akit áthelyeztek, nem távozhat el arról a helyről, ahová
kijelölték, különben az, akit egy időre áthelyeztek, örökös száműzetésre lesz ítélve. Akit
életfogytiglanra száműztek, azt egy szigetre küldik; akit egy szigetre száműztek, azt
deportálják; és akit egy szigetre deportálnak, azt halálbüntetéssel sújtják. Ez a helyzet akkor
is, ha az elítélt nem ment száműzetésbe a neki járó időn belül, vagy ha nem tartotta be a
száműzetés egyéb szabályait, mert makacssága növeli a büntetését, és senki sem intézkedhet a
száműzött visszahelyezéséről, kivéve a császárt, aki valamilyen nyomós okból
visszatoloncolja.
270. Ulpianus, A proconsul kötelességeiről, VII. könyv.
Az isteni Traianus egy Julius Frontonushoz intézett rescriptumában kijelentette, hogy aki
távol van, azt nem szabad bűnösnek ítélni. Hasonlóképpen senkit sem szabad gyanú alapján
elítélni; mert az isteni Traianus Assiduus Severushoz intézett egyik rezcriptumában
kijelentette: "Jobb hagyni, hogy egy bűnös ember bűne büntetlenül maradjon, mint elítélni
egy ártatlant". Azokat a személyeket azonban, akik engedetlenek, és nem engedelmeskednek
sem az értesítéseknek, sem a helytartók rendeleteinek, még távollétükben is el lehet ítélni,
ahogyan az magánlaksértéseknél szokás. Bárki nyugodtan állíthatja, hogy ezek a dolgok nem
mondanak ellent egymásnak. Mit kell tehát tenni? A távollévő felekre vonatkozólag jobb, ha
úgy határozunk, hogy pénzbüntetések vagy a jó hírnevet érintő büntetések, akár a visszaesés
mértékéig is, kiszabhatók, ha azok, miután többször értesítették őket, makacsságból nem
jelennek meg; de ha ennél súlyosabb büntetést kell kiszabni, mint például a bányában végzett
kényszermunka vagy halál, azt a távollétük alatt nem lehet kiszabni a felekre.
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271. Meg kell jegyezni, hogy a vádló távollétében néha súlyosabb büntetéseket szabnak ki,
mint amilyeneket a szenátus Turpilliánus rendelete előír.
272. Különbséget kell tenni a súlyosabb bűncselekmények esetében, vagyis hogy azokat
szándékosan vagy véletlenül követték-e el. Sőt, minden bűncselekmény esetében ennek a
megkülönböztetésnek vagy arra kell késztetnie, hogy a büntetést a törvénynek szigorúan
megfelelően szabják ki, vagy pedig e tekintetben mérséklést kell megengedni.
273. Ugyanő, A prokonzul kötelességeiről, IX. könyv.
Ha valaki, hogy elkerülje a büntetést, azt állítja, hogy valamit közölni akar a császárral, ami a
biztonságát érinti, nézzük meg, hogy el kell-e küldeni hozzá. Sok olyan kormányzó van, aki
annyira félénk, hogy még azután is, hogy egy bűntett miatt ítéletet hozott, felfüggeszti annak
végrehajtását, és nem mer mást tenni. Mások nem engedik meg, hogy a vádlottak ilyesmit
mondjanak. Megint mások néha, de nem mindig, a császárhoz küldik őket, de megkérdezik,
hogy mit akarnak közölni vele, és mit akarnak mondani a biztonságára való tekintettel; azután
vagy elhalasztják a büntetés kiszabását, vagy végrehajtják azt; ez az eljárás tűnik ésszerűnek.
Egyébként véleményem szerint, miután a vádlottakat egyszer már elítélték, nem szabad rájuk
figyelni, bármit is mondjanak. Hiszen ki kételkedhet abban, hogy a büntetés elkerülése
érdekében folyamodtak ehhez az ürügyhöz? És még több okuk van arra, hogy megbüntessék
őket, amiért oly sokáig elmulasztották megemlíteni azt, amit a császár biztonságára
vonatkozóan dicsekednek, hogy közölniük kell, mert ilyen fontos információkat nem
tarthatnak magukban ilyen hosszú ideig.
274. Ha egy proconsul megállapítja, hogy valamelyik kísérője vagy helyettese bűnöző,
megbünteti-e, vagy fenntartja az utódjának? - tehetjük fel a kérdést. De számos példa mutatja,
hogy nemcsak tisztjeik és beosztottjaik rabszolgáit büntették meg, hanem a sajátjaikat is.
Valóban ezt kellene tenni, hogy a példától megrémülve, kevesebb kihágást kövessenek el.
275. Most fel kell sorolnunk a különböző büntetéseket, amelyeket a kormányzó a különböző
bűnösökre kiszabhat. Ezek közé tartozik az élet elvétele, a szolgaság kiszabása, a polgárságtól
való megfosztás, a száműzetés vagy a testi büntetés:
276. Callistratus, A bírósági vizsgálatokról, VI. könyv.
Ilyen a botokkal való ostorozás, a korbácsolás és a láncokkal való ütlegelés,
277. Ulpianus, A prokonzul kötelességeiről, IX. könyv.
Vagy gyalázatos elítélés, vagy rangon aluli lefokozás, vagy valamilyen cselekedet megtiltása.
278. Életet vesznek el például, ha valakit kard általi halálra ítélnek, mert a büntetést karddal
kell kiszabni, nem pedig fejszével, dárdával, bunkóval, hurokkal vagy más módon. Ezért a
kormányzóknak nincs szabad hatalmuk arra, hogy a halált válasszák, és még kevésbé arra,
hogy azt méreggel szabják ki. Mégis, az Isteni Testvérek egy rezcriptumban kijelentették,
hogy megengedik nekik, hogy megválasszák a halál módját.
279. Az ellenségeket, valamint a dezertőröket élve elégetéssel büntetik.
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280. Senkit sem lehet halálra ítélni, hogy halálra verjék, vagy hogy pálcák alatt vagy kínzás
közben haljon meg, bár a legtöbb ember, ha megkínozzák, életét veszti.
281. Vannak olyan büntetések, amelyek megfosztanak valakit a szabadságától, például ha
valakit a bányákba vagy valamilyen, azokkal kapcsolatos munkára ítélnek. Nagyon sok bánya
van. Vannak tartományok, ahol vannak, és vannak, ahol nincsenek; és azok, ahol nincsenek, a
bűnösöket, akiket elítéltek, azokba a tartományokba küldik, ahol vannak.
282. Az isteni Severus Fabius Cilóhoz intézett rescriptuma szerint a bányákba ítélés joga
kizárólag Róma város prefektusának van fenntartva.
283. A különbség azok között, akiket bányamunkára ítéltek, és azok között, akiket
bányamunkára ítéltek, csak láncok kérdése; mert azokat, akiket bányamunkára ítéltek,
nehezebb láncok nyomasztják, akiket pedig a bányákkal kapcsolatos munkára ítéltek,
könnyebb láncokat viselnek. Ennek az a következménye, hogy azokat, akik a bányákkal
kapcsolatos munkából megszöknek, a bányákba ítélik; és azokat, akik maguk is megszöknek a
bányákból, még súlyosabban büntetik.
284. Ezenkívül, akit közmunkára ítéltek, és megszökik, azt általában kétszeres büntetésre
ítélik; de csak azt az időt kell megduplázni, amelyet még le kellett töltenie, amikor
megszökött, és nem szabad megduplázni azt az időt, amelyet a letartóztatás után a börtönben
töltött. Ha tíz év letöltésére ítélték, a büntetését örökre szólóvá kell tenni, vagy át kell
helyezni a bányamunkára. Ha tíz év letöltésére ítélték, és rögtön azután megszökött, nézzük
meg, hogy megduplázzák-e a büntetését, vagy örökösnek kell-e nyilvánítani, vagy
bányamunkára kell-e áthelyezni. A jobb vélemény az, hogy vagy áthelyezik, vagy
életfogytiglani börtönbüntetésre ítélik. Mert általában azt mondják, hogy ha a kétszeres idő
meghaladja a tíz évet, a büntetést nem szabad korlátozni.
285. A nőket általában a bányákban dolgozók szolgálatára ítélik, életfogytiglanra vagy
határozott időre, ahogyan a sóbányák esetében is. Ha életfogytiglanra ítélik őket, akkor
büntető rabszolgáknak tekintik őket; ha azonban meghatározott időre ítélik őket, akkor
megtartják polgári jogaikat.
286. A kormányzók a bűnözőket általában börtönbe zárják vagy láncra verik; de ezt nem
szabad megtenniük, mert az ilyen jellegű büntetések tilosak, mivel a börtönnek az emberek
biztonságban tartására kell szolgálnia, nem pedig a büntetésükre.
287. Szokás őket kréta- és kéngödrökre is ítélni, de ezek a büntetések inkább a bányák
büntetésébe tartoznak.
288. Nézzük meg, hogy azok, akiket a vadászat szórakozására ítéltek, büntető rabszolgákká
válnak-e; mert a fiatalabbakat rendszerint erre a büntetésre ítélik. Ezért meg kell vizsgálni,
hogy az ilyen személyek büntető rabszolgákká válnak-e, vagy megtartják szabadságukat. A
jobb vélemény az, hogy ők is rabszolgákká válnak, mert csak abban különböznek a
többiektől, hogy vadászatra, táncra vagy más művészetekre oktatják őket, hogy
pantomimekben és más színházi bemutatókban a közönség szórakoztatására szerepeljenek.
289. Kétségtelen, hogy a rabszolgákat általában a bányákba, a bányákkal kapcsolatos
munkára vagy a vadászat szórakoztatására ítélték. Amikor ez megtörténik, büntető
rabszolgákká válnak, és többé nem tartoznak ahhoz, akinek a tulajdonát képezték az elítélés
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előtt. Végül, amikor egy bizonyos rabszolgát, akit bányászatra ítéltek, az uralkodó
engedékenysége folytán felmentettek a büntetés alól, Antoninus császár nagyon helyesen egy
rescriptumban kijelentette, hogy mivel büntető rabszolgává vált, és emiatt megszűnt a gazdája
tulajdona lenni, később nem adható vissza neki.
290. Ha egy rabszolgát örökös vagy ideiglenes láncra verésre ítéltek, továbbra is annak a
tulajdonát képezi, akinek a tulajdonában volt az elítélése előtt.
291. Ugyanő, A prokonzul kötelességeiről, X. könyv.
Nem ritka, hogy a kormányzó megtiltja, hogy valaki ügyvédként tevékenykedjen, néha
életfogytiglanra, néha pedig egy bizonyos időtartamra, vagy arra az időre, amíg a tartományt
kormányozza.
292. Bárkitől meg lehet tiltani, hogy bizonyos személyeknek segítséget nyújtson.
293. Bárkinek meg lehet tiltani, hogy egy kormányzó bírósága előtt vádoljon meg egy
másikat, és mégsem lehet megtiltani, hogy ezt a helyettese vagy a kincstár ügynöke előtt
tegye.
294. Ha azonban megtiltják neki, hogy a helyettes előtt vádat emeljen, úgy gondolom, hogy
ennek következtében a kormányzó előtt sem marad meg a vádhatósága.
295. Előfordul, hogy valakinek nem az ügyvédi tevékenységet, hanem a joggyakorlást tiltják
meg. Ez utóbbi büntetés súlyosabb, mint az ügyvédként való megjelenés tilalma, mivel ennek
révén az illető semmilyen jogi ügyletet nem folytathat. Szokás ilyen módon eltiltani a
joghallgatókat, ügyvédeket, közjegyzőket és a jogi szakma más tagjait.
296. Az is szokás, hogy megtiltják nekik, hogy bármilyen okiratot, beadványt vagy letétbe
helyezést készítsenek.
297. Az is szokás, hogy megtiltják nekik, hogy megálljanak olyan helyeken, ahol
közokiratokat tárolnak, például a levéltárakban, vagy ahol ilyen iratokat tárolnak.
298. Az is szokás, hogy megtiltják nekik a végrendelet megfogalmazását, megírását vagy
lepecsételését.
299. Az a büntetés is kiszabható, hogy az ilyen személyt eltiltják minden nyilvános
ügyintézéstől; mert az ilyen személy magánügyeket is intézhet, és mégis eltiltják attól, hogy
nyilvános ügyekben részt vegyen; ahogyan az olyan esetekben is előfordul, amikor az ítéletet
úgy mondják ki, hogy tartózkodnia kell minden nyilvános ügytől.
300. Vannak más büntetések is, például ha valakit arra utasítanak, hogy tartózkodjon
mindenféle tárgyalástól; vagy attól, hogy bármi köze legyen azoknak a szerződéseihez, akik a
köz tulajdonát bérlik; vagy a közadókhoz.
301. Szokás, hogy bárkit eltiltanak bármilyen különleges ügy vagy bármilyen üzlet
lebonyolításától általában; de nézzük meg, hogy el lehet-e őt ítélni valamilyen üzlet
lebonyolítására. Ezek a büntetések ugyanis, ha valaki általánosságban akarja tárgyalni őket,
ellentétesek a polgári joggal, mert az embert nem lehet a beleegyezése ellenére olyasmire
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kötelezni, amit nem képes teljesíteni; de egyes esetekben jó ok van arra, hogy bizonyos
tárgyalásokon való részvételre kötelezzék. Ha ez a helyzet áll fenn, akkor az ítéletet végre kell
hajtani.
302. A következő büntetéseket szokták kiszabni. Nem szabad azonban elfelejteni, hogy ezek
között különbségek vannak, és hogy nem minden személyt kell ugyanolyan büntetéssel
sújtani. Először is ugyanis a tizedeseket nem lehet bányamunkára, sem bányával kapcsolatos
munkára, sem akasztófára, sem élve elégetésre ítélni; ha pedig e büntetések bármelyikét
kiszabnák rájuk, akkor szabadon kell engedni őket. Az, aki az ítéletet kimondta, ezt azonban
nem teheti meg, hanem a császárhoz kell fordulni, aki az ő hatalmával vagy enyhíti a
büntetést, vagy felmenti az illetőt.
303. A tizedesek szülei és gyermekei is ugyanezt a kiváltságot élvezik.
304. A "gyermekek" kifejezés alatt nemcsak a fiakat, hanem az összes utódot kell értenünk.
305. De vajon csak azok mentesülnek-e e büntetések alól, akik a tisztség megszerzése után
születtek, vagy minden gyermek, még a plebejus családban születettek is, kivételt képeznek?
ez egy olyan kérdés, amelyet meg kell fontolni. Hajlok arra a meggyőződésre, hogy mindenkit
megillet ez a kiváltság.
306. Nyilvánvaló, hogy ha az apa megszűnt decurió lenni, minden gyermeke, aki addig
születik, amíg ő tölti be ezt a tisztséget, élvezheti azt a kiváltságot, hogy nem kell alávetnie
magát ezeknek a büntetéseknek; ha azonban, miután ismét plebejus lett, fia születik, ez
utóbbit, mivel plebejusnak született, ugyanígy kell büntetni.
307. Az isteni Pius Salvius Marcianusnak egy rescriptumban kijelentette, hogy a rabszolgát,
aki feltételesen szabaddá válik, ugyanúgy kell büntetni, mintha már szabad lenne.
308. Macer, A közvádról, II. könyv.
A rabszolgákkal kapcsolatban az a szabály érvényesül, hogy őket a legalacsonyabb rangú
személyként kell büntetni, és ha egy szabad embert megkorbácsolnak, a rabszolgát meg kell
korbácsolni, és meg kell rendelni, hogy adják vissza gazdájának; és ha egy szabad embert,
miután megkorbácsolták, közmunkára ítélnek, a rabszolgát ugyanilyen körülmények között,
miután egy bizonyos ideig láncra verve tartották és megkorbácsolták, meg kell rendelni, hogy
adják vissza gazdájának. Ha egy rabszolgát, miután láncra verve büntetésen ment keresztül,
elrendelik, hogy visszaadják gazdájának, de az nem veszi át, el kell adni; és ha nem talál
vevőt, életfogytiglani közmunkára ítélik.
309. Azokat, akiket valamilyen okból bányára ítéltek, és azután elkövetnek valamilyen
bűncselekményt, úgy kell ítélni, mint akiket bányára ítéltek, bár lehet, hogy még nem vitték
őket arra a helyre, ahol dolgozniuk kell; mert az állapotuk megváltozik, amint az ítéletet
meghozták rájuk.
310. A plebejusok és a tizedesek tekintetében egyaránt úgy döntöttek, hogy ha valakire a
törvény által megengedettnél súlyosabb büntetést szabtak ki, az illető nem válik hírhedtté. Ha
tehát valakit meghatározott ideig tartó munkaszolgálatra ítéltek, vagy csak bottal vertek, bár
ezt olyan cselekményben tették, amely gyalázatosságot feltételezett, mint például lopás, azt
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kell mondani, hogy a vádlott nem válik hírhedtté, mert a bottal való ütések súlyosabb
büntetést jelentenek, mint a pénzbüntetés.
311. Marcianus, A közvádakról, II. könyv.
A bíró kötelessége, hogy vigyázzon arra, hogy ne szabjon ki olyan ítéletet, amely sem
szigorúbb, sem enyhébb, mint amit az ügy megkövetel; mert sem a keménység hírneve, sem
az irgalmasság dicsősége nem lehet a célja; hanem az ügy körülményeinek gondos
mérlegelése után úgy kell döntenünk, ahogyan azt az ügy megköveteli. Nyilvánvaló, hogy
kisebb jelentőségű esetekben a bíráknak az engedékenységre kell hajlaniuk; és ahol súlyosabb
büntetésekről van szó, ott, bár a törvények szigorú követelményeinek meg kell felelniük,
azokat bizonyos fokú engedékenységgel kell mérsékelniük.
312. A háztartási lopások, ha csekély jelentőségűek, nem képezhetik nyilvános büntetőeljárás
tárgyát; és az ilyen jellegű vádat nem szabad megengedni, amikor egy rabszolgát a gazdája,
egy szabad embert a pártfogója, akinek a házában él, vagy egy munkást bárki, aki bérli a
szolgálatait, állít bíróság elé; mert azokat nevezik háztartási lopásoknak, amelyeket a
rabszolgák a gazdájuk ellen, a szabadok a pártfogóik ellen, vagy a bérmunkások azok ellen
követnek el, akiknek dolgoznak.
313. Ezenfelül a bűncselekményt vagy szándékosan, vagy hirtelen felindulásból, vagy
véletlenül követik el. A rablók szándékosan követnek el bűncselekményt, amikor
szervezkednek. Az emberek hirtelen felindulásból cselekszenek, amikor részegen erőszakhoz
vagy fegyverhasználathoz folyamodnak. Véletlenül követnek el bűncselekményt, ha az egyik
ember vadászat közben megöl egy másikat, amikor egy vadállatra céloz.
314. A vadállatok elé vetni, vagy hasonló büntetést elszenvedni, vagy hasonló büntetésre
ítélni, főbüntetés.
315. Macer, A kormányzó kötelességeiről, II. könyv.
Az elítélt személyek polgári jogi helyzetét tekintve nincs jelentősége annak, hogy a
büntetőeljárás nyilvános volt-e vagy sem; mivel egyedül az ítéletet, és nem a bűncselekmény
fajtáját kell figyelembe venni. Ezért azok, akiket más módon büntetésre ítélnek, vagy akiket
vadállatoknak szolgáltatnak ki, azonnal büntető rabszolgákká válnak.
316. Ulpianus, A fellebbezésről, I. könyv.
Jelenleg, ha valaki rendkívüli joghatósággal rendelkezik egy bűncselekmény tekintetében,
jogszerű, hogy bármilyen büntetést kiszabjon, akár súlyosabbat, akár enyhébbet, feltéve, hogy
egyik esetben sem lépi túl az ésszerűség határait.
317. Macer, A katonai ügyekről, II. könyv.
Bizonyos bűncselekmények, ha polgári személy követi el őket, vagy egyáltalán nem, vagy
csak csekély büntetést vonnak maguk után, míg katonák esetében súlyos büntetést vonnak
maguk után; mert ha egy katona követi a bohóc hivatását, vagy hagyja magát rabszolgának
eladni, Menandrosz szerint halálbüntetést kell kapnia.
318. Venuleius Saturninus, A prokonzul kötelességeiről, I. könyv.
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Az isteni Hadrianus megtiltotta, hogy a tizedesek rendjébe felvetteket főbenjáró büntetéssel
sújtsák, hacsak nem ölték meg valamelyik szülőjüket. A császári mandátumok azonban
nagyon világosan előírják, hogy a Kornéliai törvény szerinti büntetést kell elszenvedniük.
319. Claudius Saturninus, A civilek büntetéséről.
Büntetendők az olyan cselekmények, mint a lopás vagy az emberölés; a szóbeli kijelentések,
mint a sértegetés vagy az ügyvédek árulása; az írásosak, mint a hamisítás és a bűnös
rágalmazás; és az olyan tanácsok, mint amilyeneket összeesküvésekben és tolvajok
megállapodásaiban adnak, mert ugyanolyan bűncselekmény, mint másoknak meggyőzéssel
való segítségnyújtás.
320. Ezt a négyféle bűncselekményt hét különböző fejezetben kell vizsgálni: az ok, a személy,
a hely, az idő, a minőség, a mennyiség és az eredmény.
321. Az ok, a mester vagy a szülő által adott büntetlen ütések esetében, mivel úgy tűnik, hogy
azokat inkább javítás, mintsem sérelem okozás céljából adják. Büntetendőek, ha valakit
idegenek haragjában megütnek.
322. A személyt két szempontból kell vizsgálni: először is annak a személynek a
szempontjából, aki a cselekményt elkövette, másodszor pedig annak a személynek a
szempontjából, aki azt elszenvedte, mert különben a rabszolgákat másképp büntetnék
ugyanazokért a bűncselekményekért, mint a szabad embereket. És aki a gazdáját vagy az apját
merészeli megtámadni, az más büntetést kap, mint az, aki idegen, tanár vagy magánszemély
ellen emeli fel a kezét. E téma tárgyalásánál az életkort is figyelembe kell venni.
323. A hely ugyanazt a cselekményt lopásnak vagy szentségtörésnek minősíti, és
meghatározza, hogy azt halállal vagy enyhébb büntetéssel kell-e büntetni.
324. Az idő megkülönbözteti az ideiglenesen távollévő személyt a szökevénytől, és a betörőt
vagy a nappali tolvajt attól, aki éjszaka követi el a bűncselekményt.
325. Az a tulajdonság, amikor a cselekmény vagy kegyetlenebb, vagy kevésbé súlyos,
ahogyan a nyilvánvaló lopásokat általában megkülönböztetik a nem nyilvánvaló lopásoktól; a
veszekedéseket az országúti rablásoktól; a fosztogatást a közönséges lopásoktól; a
szemtelenséget az erőszakosságtól. Erről Démoszthenész, a görögök legnagyobb szónoka azt
mondta: "Nem a seb, hanem a gyalázat okozza a sértést, mert nem gonosz cselekedet megütni
egy szabad embert, de azzá válik, ha ez sértésből történik; mert athéniak szerint az, aki üt, sok
olyasmit tesz, amit az, aki elszenvedi, nem közölhet rendesen másokkal, sem a tartásával, sem
a tekintetével, sem a hangjával, amikor a megvetés minden jelével üt, mintha ellenség lenne,
akár bottal üt, akár szemen üt. Ezek a dolgok bosszúságot szülnek, és olyan embereket, akik
nem szoktak hozzá, hogy sértegetik őket, magukon kívülre sodornak".
326. A mennyiség megkülönbözteti a közönséges lopást attól, aki egy csorda marhát hajt el,
mert aki egy kocát lop el, azt pusztán tolvajként kell büntetni; aki pedig több állatot hajt el, azt
marhalopóként kell büntetni.
327. Az eredményt akkor is figyelembe kell venni, ha azt a legkedvesebb jellemű ember
idézte elő; bár a törvény nem bünteti kevésbé szigorúan azt, akit fegyverrel láttak el egy
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ember megölése céljából, mint azt, aki ténylegesen megölte. Ezért a görögöknél a véletlenül
elkövetett bűnöket önkéntes száműzetéssel vezekelték le, ahogyan azt a legkiválóbb költők
állították: "Kiskoromban az opontosi Menetius egy szomorú gyilkosság miatt vezetett be a
házadba; amikor azon a napon egy kockajátékon felbőszülve akaratlanul és akaratlanul
megöltem Amphidamantosz fiát." Ez a mondat így hangzott: "A szomorú gyilkosság miatt a
te házadba vezettek.
328. Előfordul, hogy ugyanazokat a bűncselekményeket egyes tartományokban szigorúbban
büntetik; például Afrikában azokat, akik felgyújtják a termést; Müsziában azokat, akik
felgyújtják a szőlőt; és a pénzhamisítókat, ahol bányák vannak.
329. Néha előfordul, hogy bizonyos bűnözők büntetését súlyosabbá teszik, ha példamutatásra
van szükség, mint például az országúti rablásokban részt vevő sok személy visszaszorítása
érdekében.
330. Marcianus, Institutes, I. könyv.
Ha valamit végrendeletileg bizonyos büntető rabszolgákra hagynak, például olyanokra, akiket
bányászatra és a bányákkal kapcsolatos munkára ítéltek, úgy tekintik, hogy az nem írásba
foglalt, és nem a császár rabszolgájára, hanem büntető rabszolgára hagyják.
331. Hasonlóképpen, egyes személyeket, például azokat, akiket életfogytiglani közmunkára
ítéltek, vagy egy szigetre deportáltak, megfosztják az állampolgárságuktól, így többé nem
élveznek semmilyen, a polgári jogból származó kiváltságot, de megtartják azokat a jogokat,
amelyek a nemzetek joga szerint megilletik őket.
332. Ulpianus, Az ediktumról, III. könyv.
Senki sem szenved büntetést pusztán a gondolkodásért.
333. Ugyanő, Az ediktumról, LVII. könyv.
Ha a rabszolgákat nem a gazdájuk védi, akkor emiatt nem szabad őket azonnal büntetés alá
vonni, hanem meg kell engedni, hogy megvédjék magukat, vagy más védje meg őket; és az
ügyet tárgyaló bírónak meg kell vizsgálnia ártatlanságukat.
334. Paulus, Plautiusról, XVIII. könyv.
Amikor valakire büntetést szabnak ki, jogi fikcióval rendelkeznek arról, hogy az nem száll át
az örökösére; ennek oka az lehet, hogy a büntetést az ember javítására állapítják meg, és
amikor az meghal, akivel szemben azt megállapították, megszűnik a büntetés hatálya.
335. Celsus, Digest, XXXVII. könyv.
Mi a szélsőséges büntetés alatt csak a halált értjük.
336. Modestinus, Különbségek, I. könyv.
Ha valakit bányára ítélnek, és betegség vagy a kor gyengélkedése miatt munkaképtelenné
válik, az isteni Pius egyik rendelete szerint a kormányzó elbocsáthatja, és ő dönt arról, hogy
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szabadon bocsátja-e; feltéve, hogy vannak rokonai vagy kapcsolatai, és büntetéséből legalább
tíz évet letöltött.
337. Ugyanaz, Szabályok, VIII. könyv.
Amikor valakit bányára ítélnek anélkül, hogy a büntetést kiszabó bíró tudatlansága miatt
konkrét időt határoznának meg, akkor a tízéves időtartamot úgy kell érteni, mintha azt szánták
volna.
338. Ugyanez, Pandects, XI. könyv.
Nem szabad elfelejtenünk, hogy a hazaárulás miatt kitagadottak, vagy deportáltak szobrait el
kell távolítani.
339. Ugyanez, Pandects, XII. könyv.
Ha valaki hosszú ideig marad vád alatt, büntetését bizonyos mértékig enyhíteni kell; ugyanis
úgy határoztak, hogy azokat, akiket hosszú ideig vádoltak, nem kell olyan szigorúan büntetni,
mint azokat, akiket késedelem nélkül bíróság elé állítottak és elítéltek.
340. Senkit sem lehet arra ítélni, hogy ledobják egy szikláról.
26. Callistratus, A bírósági vizsgálatokról, I. könyv.
Az apa bűne vagy büntetése nem róhat bélyeget a fiára; mert mindenki a magatartásának
megfelelően van kitéve a sorsnak, és senki sem lehet a másik bűnének utódja. Ezt az Isteni
Testvérek a hierapolisiakhoz intézett egyik rezcriptumban állapították meg.
341. Ugyanez, A bírósági vizsgálatokról, V. könyv.
Az Isteni Testvérek egy Harruntius Silóhoz intézett rezcriptumban kijelentették, hogy a
tartományok kormányzóinak nem szokásuk visszavonni azokat az ítéleteket, amelyeket ők
maguk hoztak. Egy Italicai Vetinához címzett rescriptumban azt is kijelentették, hogy
egyetlen bíró sem változtathatja meg a saját döntését, és hogy ez szokatlan dolog. Ha azonban
valakit hamisan vádoltak meg, és először nem rendelkezett az ártatlanságát bizonyító
iratokkal, amelyeket később megtalált, és büntetésre ítélték, akkor fennmaradt néhány császári
reszkriptum, amelyben úgy rendelkeznek, hogy az ilyen személyek büntetését vagy enyhítik,
vagy teljesen visszaállítják korábbi állapotukat. Ezt azonban csak a császár teheti meg.
342. A császári mandátumok a tizedesekre és a főbenjáró bűnöket elkövető polgári
tisztviselőkre vonatkozóan úgy rendelkeznek, hogy ha valaki olyan bűncselekményt követett
el, amely miatt a tartományon kívüli szigetre kell áthelyezni, a tényállást a kiszabott
büntetéssel együtt a kormányzónak írásban kell a császár elé terjesztenie.
343. A birodalmi megbízatások egy másik szakasza a következőképpen rendelkezik: "Ha egy
város tisztviselői közül bárki rablást vagy más olyan bűntettet követett el, amely úgy tűnik,
hogy halálbüntetést érdemel, láncra kell verni őket, és írni kell nekem, és azt is közölni kell,
hogy melyikük milyen bűnt követett el.".
344. Ugyanez, A bírósági vizsgálatokról, VI. könyv.
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A következő a főbenjáró bűntettek osztályozása. A legszélsőségesebb büntetésnek az
akasztófára ítélés vagy az élve elégetés minősül. Bár úgy tűnik, hogy ez utóbbit jó okkal
sorolták a "szélsőséges büntetés" kifejezésbe, mégis, mivel ezt a fajta büntetést később
találták ki, úgy tűnik, hogy az előbbi után következik, akárcsak a lefejezés. A halálbüntetést
követő büntetés a bányamunka. Ezután következik a deportálás egy szigetre.
345. Más büntetések a jó hírnévre vonatkoznak, anélkül, hogy a halál veszélye fenyegetne;
ilyen például az évekre vagy életfogytiglanra vagy egy szigetre való kitelepítés; vagy a
közmunkára való ítélés; vagy amikor a vétkest korbácsolás büntetésének vetik alá.
346. Nem szokás, hogy minden személyt megkorbácsolnak, hanem csak a szabad és
alacsonyabb rangú férfiakat; a magasabb rangúakat nem büntetik meg korbácsolással. Erről
külön rendelkeznek a császári receptek.
347. Néhány, általában fiatalnak nevezett személyt egyes zavaros városokban a csőcselék
lármáját szokás bátorítani. Ha ennél többet nem tettek, és a kormányzó előzőleg nem
figyelmeztette őket, akkor korbácsolással büntetik őket, vagy még a kiállításokon való
részvételtől is eltiltják őket. Ha azonban az ilyen módon történt helyreigazítás után ismét
ugyanazon vétség elkövetésén kapják őket, száműzetéssel, néha pedig halállal kell büntetni
őket; vagyis ha gyakran viselkedtek lázító vagy zavargásos módon, és miután többször
letartóztatták őket, és túl nagy kegyelemmel bántak velük, kitartottak merész terveik mellett.
348. A megkorbácsolt rabszolgákat általában visszaadják gazdáiknak.
349. És általánosságban azt kell mondanom, hogy mindazok, akiket nem szabad
korbácsolással büntetni, olyan személyek, akiket ugyanolyan tisztelettel kellene kezelni, mint
a tizedeseket. Mert ellentmondásos lenne azt állítani, hogy akit a császárok alkotmányukkal
megtiltották a korbácsolást, azt bányára kellene ítélni.
350. Az isteni Hadrianus egy rezcriptumban kijelentette: "Senkit sem szabad meghatározott
időre bányamunkára ítélni, de aki meghatározott időre van elítélve, és a bányákkal
kapcsolatos munkát végez, azt nem szabad úgy érteni, hogy bányamunkára ítélték; mert
szabadsága mindaddig fennáll, amíg nem ítélték életfogytiglani munkára."" Az így elítélt
nőknek tehát szabad gyermekeik vannak.
351. Tilos a császár szobránál vagy arcképénél menedéket keresni, hogy másnak kárt
okozzunk; mert mivel a törvények minden embernek egyenlő biztonságot nyújtanak,
ésszerűnek tűnik, hogy aki a császár szobránál vagy arcképénél keres menedéket, az inkább
azért teszi, hogy másnak kárt okozzon, mint hogy saját biztonságáról gondoskodjék, kivéve,
ha valaki, akit nála hatalmasabb személyek láncra vertek vagy börtönbe zártak, ehhez a
védelemhez folyamodik; mert az ilyen személyeket el kell menteni. A szenátus elrendelte,
hogy senki ne meneküljön menedékért a császár szobraihoz vagy arcképeihez; az isteni Pius
pedig egy rescriptumban kimondta, hogy aki a császár képét más gyűlöletének felkeltése
céljából maga előtt hordja, azt láncra veréssel kell büntetni.
352. Minden olyan bűncselekményt, amelyet pártfogó vagy pártfogó fia, apa, közeli rokon,
férj, feleség vagy más olyan személy ellen követnek el, akivel valaki közeli rokonságban áll,
szigorúbban kell büntetni, mintha idegenek ellen követnék el.
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353. A mérgezőket halállal kell büntetni, vagy ha a rangjuk iránti tiszteletből szükséges, akkor
deportálni kell őket.
354. Az autósokat, akik zsákmányszerzés céljából űzik ezt a foglalkozást, a tolvajokhoz
nagyon hasonlónak tekintik; és ha fegyveresen támadnak és rabolnak, halálbüntetéssel sújtják
őket, ha ezt a bűnt ismételten és az országutakon követték el; másokat bányákra ítélnek, vagy
szigetekre helyeznek.
355. Az uruk élete ellen összeesküvést szőtt rabszolgákat általában tűz általi halálra ítélik;
néha a szabadok is elszenvedik ezt a büntetést, ha plebejusok és alacsony rangú személyek.
356. A gyújtogatókat halállal büntetik, ha ellenségeskedésből vagy fosztogatás céljából tüzet
okoztak egy város belsejében; és általában élve elégetik őket. Azokat, akik "vidéken egy házat
vagy kunyhót gyújtottak fel, valamivel enyhébben büntetik. Ha ugyanis a véletlen tűzvész
elkerülhető lett volna, és azoknak a gondatlansága okozta, akiknek a házában keletkezett, és a
szomszédoknak kárt okozott; a felelősöket polgári perbe fogják, hogy bárki, aki kárt
szenvedett, kártérítést kaphasson, vagy mérsékelt büntetést szabnak ki rájuk.
357. Az isteni Hadrianus egyik ediktuma a száműzöttekre vonatkozó büntetések fokozatos
skáláját állapította meg, úgy, hogy ha valaki, akit egy időre száműztek, a határidő lejárta előtt
visszatért, akkor egy szigetre kell száműzni; ha pedig valaki, akit egy szigetre száműztek,
elhagyta azt, akkor egy szigetre kell deportálni; ha pedig valaki, miután deportálták,
megszökött, akkor halálbüntetéssel kell sújtani.
358. Ugyanez a császár egy rezcriptumban kimondta, hogy a foglyok tekintetében bizonyos
fokozatoknak kell betartaniuk, vagyis azokat, akiket bizonyos időre ítéltek, hasonló
körülmények között életfogytiglanra kell ítélni; akiket életfogytiglanra ítéltek, azokat bányára
kell ítélni; és ha a bányára ítéltek ilyen cselekményt követnek el, akkor a legsúlyosabb
büntetést kell elszenvedniük.
359. Számos hatóság úgy vélte, hogy a hírhedt rablókat éppen azokon a helyeken kell
felakasztani, amelyeket kifosztottak, hogy a példájuk elrettentsen másokat attól, hogy
ugyanilyen bűncselekményeket kövessenek el, és hogy a megölt személyek rokonainak és
rokonainak vigasztalásul szolgáljon, hogy a büntetést ugyanazon a helyen szabják ki, ahol a
rablók az emberölést elkövették. Voltak olyanok is, akik vadállatok elé vetésre ítélték őket.
360. Őseink minden büntetés kiszabásakor szigorúbban bántak a rabszolgákkal, mint a
szabadokkal; a hírhedteket pedig szigorúbban büntették, mint a jó hírű embereket.
361. Gaius, A Lex Julia et Papia, I. könyv.
A halálra ítéltek azonnal elveszítik állampolgárságukat és szabadságukat. Ezért ez az állapot
életük során rájuk ragad, és néha hosszú időn át érinti őket; ez történik azokkal is, akiket
vadállatokra vetésre ítéltek, mert gyakran az ítélet után is ott tartják őket, hogy megkínozzák
őket, hogy bizonyítékot szerezzenek mások ellen.
362. Modestinus, A büntetésekről, I. könyv.
Ha valaki olyasmit tesz, amitől a gyengeelméjűek babonából megrémülnek, az Isteni Márk
egy Receptben kijelentette, hogy az ilyen embereket egy szigetre kell száműzni.
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363. Ugyanő, A büntetésekről, III. könyv.
A kormányzónak a nép kegyének elnyerése érdekében nem szabadna felmentenie azokat a
személyeket, akiket vadállatok elé vetésre ítéltek. Ha azonban a bűnösöknek olyan erejük
vagy ügyességük van, amelyet érdemes a római nép javára fordítani, akkor konzultáljon a
császárral. Az isteni Severus és Antoninus egy rezcriptumban kimondta, hogy a császár
beleegyezése nélkül nem szabad az elítélt személyeket egyik tartományból a másikba
áthelyezni.
364. Ulpianus, Az ediktumról, VI. könyv.
Ha egy kormányzónak vagy egy bírónak kellene nyilatkoznia: "Ön erőszakot követett el", a
tilalom alá eső eljárásban a vádlottat nem bélyegzik meg gyalázattal, és nem szabják ki rá a
Júliai Törvény büntetését. Ha azonban ez egy bűncselekmény üldözése során történik, az más
dolog. Mi lenne a szabály, ha a kormányzó nem tenne különbséget a Julián-törvénynek a
közvádakra vonatkozó és a magánvádakra vonatkozó alkalmazása során? Akkor azt kell
megállapítani, hogy az eljárás bűncselekmény büntetése érdekében indult. De ha a vádlottat
mindkét törvény szerinti bűncselekménnyel vádolják, akkor az enyhébb, azaz a
magánerőszakra vonatkozó törvényt kell követni.
365. Papinianus, Kérdések, II. könyv.
A császári testvérek egy rescriptumban kimondták, hogy a rabszolgák, akiket egy időre láncra
ítéltek, a büntetés letöltése után vagy szabadságot, vagy birtokot, vagy hagyatékot kaphatnak;
mert az ítéleten alapuló ideiglenes büntetés egyenértékű a büntetés eltörlésével. Ha azonban a
szabadság haszna a láncok alatt jut hozzájuk, a törvény oka és az alkotmány szavai a
szabadság ellen szólnak. Nyilvánvaló, hogy ha a szabadságot végrendelettel adták meg, és a
hagyatékba való belépéskor a büntetés ideje lejárt, a rabszolgát úgy kell érteni, hogy
törvényesen manumitálták ; nem másként, mint ha az adós manumitálja a zálogba adott
rabszolgát, és a hagyatékba való belépés a zálog feloldása után történik.
366. Ugyanő, Vélemények, XVI. könyv.
A rabszolgát nem lehet örökös munkára ítélni a közműveken; és sokkal inkább indokolt, hogy
nem ítélhető arra, hogy egy ideig dolgozzon a közműveken. Ezért egy olyan esetben, amikor
valakit tévedésből egy időre közmunkára ítéltek, azt a véleményemet adtam, hogy az idő
letelte után a rabszolgát vissza kell adni a gazdájának.
367. Véleményem szerint a szenátusi rendelet szerint azok a személyek is besúgóként
büntethetők, akik harmadik személy közreműködésével a besúgót a bűncselekmény
elkövetésére késztették.
368. Callistratus, Kérdések, I. könyv.
A kormányzókkal közölt császári megbízások előírják, hogy senkit sem szabad életfogytiglani
láncra ítélni; és ezt az isteni Hadrianus is kimondta egy rescriptumában.
369. Hermogenianus, Epitomák, I. könyv.
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Azok, akiket a bányákba vagy az ott dolgozó bűnözők szolgálatára ítéltek, büntető
rabszolgákká válnak.
370. Paulus, Mondatok, I. könyv.
Úgy ítélték meg, hogy a hamis intézkedéseket alkalmazó dardanarii a nép jólétének védelme
érdekében az élelmezéssel kapcsolatban önkényesen, a bűncselekmény jellegének
megfelelően büntetendő.
371. Ugyanaz, Mondatok, V. könyv.
Ha valaki a császár tulajdonát képező fémet vagy pénzt lopott el, azt a bányák büntetésével és
száműzetéssel kell büntetni.
372. A dezertőröket, akik átállnak az ellenséghez, vagy elárulják terveinket, vagy élve
elégetik, vagy felakasztják.
373. A nép felkeléséhez vezető lázadás és zavargás szítóit rangjuknak megfelelően vagy
akasztófára kell akasztani, vagy vadállatok elé vetni, vagy egy szigetre deportálni.
374. Bárki, aki megrontja a még nem házasodókorú szüzeket, ha alacsony rangú, bányára
ítéltetik; ha magas rangú, egy szigetre vagy száműzetésbe küldték.
375. Aki nem tudja bizonyítani, hogy a saját pénzén vásárolták meg, nem követelheti a
szabadságát; emellett pedig vissza kell adni a gazdájának, mégpedig láncra verés büntetése
mellett; vagy ha a gazda maga is úgy akarja, bányára kell ítélni.
376. Azokat, akik abortusz előidézése vagy szenvedélykeltés céljából italt adnak be, bár nem
rosszindulatú szándékkal teszik, mégis, mivel a cselekmény rossz példát mutat, ha alacsony
rangúak, bányába kell küldeni; vagy ha magasabb rangúak, egy szigetre kell száműzni,
vagyonuk egy részének elvesztése mellett. Ha egy férfi vagy egy nő ilyen cselekmény miatt
életét veszti, a bűnös fél a legsúlyosabb büntetést szenvedi el.
377. A jogilag érvénytelen végrendeletet büntetlenül el lehet nyomni, mert nincs semmi, ami
alatta követelhető lenne, vagy ténylegesen létezhetne.
378. Bárki, aki felnyitja egy még élő személy végrendeletét, elolvassa és újra lepecsételi azt, a
korneli törvény büntetése alá esik; és általában az alacsonyabb rangú személyeket bányákra
ítélik, a magasabb rangúakat pedig valamelyik szigetre deportálják.
379. Ha valaki bebizonyítja, hogy a perére vonatkozó iratokat az ügyvédje átadta ellenfelének,
az említett ügyvédet, ha alacsonyabb rangú, bányára kell ítélni, ha pedig magasabb rangú,
életfogytiglanra vissza kell utasítani, és vagyonának felétől meg kell fosztani.
380. Ha valaki, akinél letétbe helyezett iratok vannak, azokat annak távollétében, aki azokat
letétbe helyezte, harmadik személynek átadja, vagy átadja az utóbbi ellenfelének, azt vagy
bányára ítélik, vagy valamely szigetre deportálják, a jogi állapota szerint.
381. Ahol a bírák állítólag pénzzel korrumpálódtak, a kormányzó általában kitörli a nevüket a
bíróság feljegyzéseiből; vagy száműzetésbe küldik, vagy egy időre lefokozzák őket.
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382. Az a katona, aki, miután kardot kapott, megszökik a börtönből, halálbüntetést kap.
Ugyanez a büntetés jár annak, aki megszökik azzal, akinek az őrzésére rendelték ki.
383. Azt a katonát, aki megkísérelte, hogy megölje magát, de nem járt sikerrel, halállal kell
büntetni, kivéve, ha a tettet azért követte el, mert nem tudta elviselni a szenvedést, betegséget
vagy valamilyen gyászt, vagy egyéb nyomós okból; ellenkező esetben becstelenül el kell
bocsátani.
384. Tryphoninus, Disputációk, X. könyv.
Cicero Cluentius Avitusról szóló szónoklatában elmondta, hogy amikor Ázsiában
tartózkodott, egy bizonyos miléziai asszony, miután pénzt kapott bizonyos helyettesített
örökösöktől, kábítószerrel abortuszt idézett elő magán, és halálra ítélték. Ha azonban
valamelyik nő a válás után erőszakos cselekményt követ el zsigeri szervein, abból az okból,
hogy terhes, és nem akar fiút szülni férjének, akit gyűlölt, akkor ideiglenes száműzetéssel kell
büntetni; ahogyan azt legkiválóbb császáraink egy rescriptumban kimondták.
385. Paulus, Dekrétumok, III. könyv.
Úgy döntöttek, hogy Metrodórt, mivel tudatosan rejtegetett egy menekülő ellenséget, egy
szigetre kell deportálni; Philoktétiszt pedig, aki tudta, hogy rejtegetik, és ezt a tényt sokáig
titokban tartotta, egy szigetre kell száműzni.
386. Papinianus, Definíciók, II. könyv,
A törvények szankciója, amelyek az utolsó szakaszban bizonyos büntetést szabnak ki azokra,
akik nem tartják be előírásaikat, nem vonatkozik azokra az esetekre, amelyekben a büntetést
maga a törvény kifejezetten hozzáteszi, és kétségtelen, hogy minden törvényben a faj
alárendelődik a nemnek. Az sem valószínű, hogy egy bűncselekményt ugyanazon törvény
alapján különböző büntetésekkel kellene büntetni.
387. Hermogenianus, Epitomák, I. könyv.
A jogszabályok értelmezése szerint a büntetéseket inkább enyhíteni kell, mint szigorítani.
388. Paulus, Vélemények, I. könyv.
Antoninus császár egy Aurelius Atilianushoz intézett rescriptumában kijelentette: "A
kormányzó nem tilthatja meg senkinek a kereskedelmének használatát hosszabb időre, mint
amennyit a kormányzása magában foglal".
389. Azt is mondta, hogy "Aki valamilyen vétség elkövetése miatt elvesztette a tizedesi
tisztességet, nem hivatkozhat a tizedes fiának kiváltságaira, hogy megmeneküljön a büntetés
kiszabása elől".
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20. cím. Az elítélt személyek vagyonáról

390. Callistratus, A kincstár és a nép jogairól, I. könyv.
Az elítélés következtében a vagyontárgyakat vagy elkobozzák, ha az életet vagy az
állampolgárságot elveszítik, vagy szolgai állapotot szabnak ki.
391. Még azok is jogosultak az elítélés előtt fogant és az ítélet után született gyermekek az
elítélt szüleik vagyonának egy részére.
392. Ez a rész azonban nem illeti meg a gyermekeket, kivéve, ha törvényes házasságban
születtek.
393. Nem kapnak részesedést annak a gyermekei, akit csak a vagyona felétől fosztottak meg.
Ezt az Isteni Testvérek egy rezcriptumban állapították meg.
394. Ugyanez, A bírósági vizsgálatokról, VI. könyv.
Nem akkor kell megfosztani valakit a ruháitól, amikor börtönbe kerül, hanem csak az ítélet
meghozatala után. Ezt az isteni Hadrianus mondta ki egy rezcriptumban.
395. Ulpianus, Az ediktumról, XXXIII. könyv.
Öt törvény értelmében az elítélt nő hozományát elkobozzák, mégpedig hazaárulás, nyilvános
erőszak, parricídium, mérgezés és gyilkosság miatt.
396. Papinianus, A házasságtörésről, II. könyv.
Minden férj mindig jogosult a kincstárral szembeni fellépésre.
397. Ulpianus, Az ediktumról, XXXIII. könyv.
Ha azonban a nőt halálbüntetéssel sújtják valamely más törvény alapján, amely nem kobozza
el a hozományát, amiért először büntető rabszolgává válik, akkor igaz, hogy a hozománya
ugyanúgy a férjére száll, mintha meghalt volna.
398. Marcellus azt mondja, hogy ha egy apai felügyelet alatt álló leányt deportálnak, a
házassága nem bomlik fel pusztán a deportálás ténye miatt, és ez a vélemény helyes; mivel a
nő szabad marad, semmi sem akadályozza meg a férjet abban, hogy megtartsa házastársi
ragaszkodását, vagy a nőt abban, hogy megőrizze feleségként való ragaszkodását. Ezért, ha a
nőnek az a szándéka, hogy elhagyja a férjét, Marcellus szerint az apa ekkor eljárást indíthat a
hozománya visszaszerzésére. Ha azonban a nő családanya, és a házasság fennállása alatt
eltávozik, a hozomány a férj kezében marad; ha azonban a házasságot később felbontják, a nő
ugyanúgy megindíthatja keresetét, mintha emberiességi megfontolásokból nemrég szerezte
volna meg az ehhez való jogot.
399. Ugyanő, A prokonzul kötelességeiről, X. könyv.
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Az isteni Hadrianus egy Aquilius Bradua számára írt feliratában kijelentette: "Nyilvánvaló,
hogy magából a névből is meg kell érteni, hogy mit értünk a ruházat alatt. Mert senki sem
mondhatja okkal, hogy e fogalom alatt az elítélt személyek vagyonát értik, mert ha valaki
övön hordja, senki sem követelheti ezen az alapon; de minden ruhadarab, amelyet visel, vagy
minden kis összegű pénz, amelyet a megélhetés céljából birtokában tart, vagy minden könnyű
gyűrű, vagyis minden olyan, amely nem ér többet öt aureinál, követelhető. "Ellenkező
esetben, ha az elítéltnek az ujján szardoniksz vagy más nagy értékű drágakő van, vagy
birtokában van bármilyen nagy összegű pénzre felszólító bankjegy, ezt, mint ruházatának
részét, joggal nem lehet visszatartani." Az elítéltnek nem lehet visszatartani. A ruházat,
amelytől az ember megfosztható, azok a dolgok, amelyeket magával hozott, amikor börtönbe
került, és amelyekkel fel van öltözve, amikor büntetésre vezetik, ahogy maga a név is jelzi.
Ezért sem a hóhérok, sem a segítőik nem tarthatnak igényt ezekre a dolgokra zsákmányként
abban a pillanatban, amikor a bűnös kivégzésre kerül. A kormányzóknak nem szabad ezeket a
tárgyakat saját hasznukra kisajátítaniuk, és nem szabad megengedniük, hogy a segédek vagy a
börtönőrök hasznot húzzanak ebből a pénzből, hanem meg kell őrizniük olyan kiadásokra,
amelyekhez a kormányzóknak joguk van; mint például bizonyos tisztviselők használatára
szolgáló papírra; vagy adományként olyan katonáknak, akik bátorságukkal kitüntették
magukat; vagy a követséghez tartozó barbároknak való ajándékozásra; vagy más célokra.
Gyakran előfordult továbbá, hogy a kormányzók az általuk összegyűjtött pénzösszegeket
befizették a kincstárba, ami a túl nagy szorgalom megnyilvánulása, mivel elegendő, ha nem
saját használatukra sajátítják ki, hanem megengedik, hogy hivataluk javára használják fel.
400. Paulus, Az elítélt személyek gyermekeinek juttatott részvényekről.
Mivel a természetes ész, amely egyfajta hallgatólagos törvény, a gyermekeknek juttatja apjuk
vagyonát, és ugyanúgy hívja őket az öröklésre, mint az adósságra, óh ez alapján a közvetlen
örökösök nevét a polgári jog adta nekik; úgyhogy, mivel szüleik akaratából nem lehet őket az
öröklésből kivonni, hacsak nem alapos okból, teljesen jogosnak tartották, hogy azokban az
esetekben, amikor a szülő elítélése büntetésül megfosztja őt vagyonától, a gyermekeket is
figyelembe vegyék, mert attól tartanak, hogy a legnagyobb szegénységnek kitéve őket,
súlyosabb büntetést szenvedhetnek el mások által elkövetett bűncselekményekért, akiknek
bűnössége nem érintette őket. Úgy határoztak, hogy ilyen körülmények között bizonyos
mértékletességet kell tanúsítani; így azok, akiket az öröklési jog alapján az egész vagyon
megilletne, az örökség egy bizonyos részét megkaphatják.
401. Ha egy felszabadított embert megbüntetnek, nem szabad elvenni tőle a vagyonából azt a
részt, amely a pártfogóját megillette volna, ha a felszabadított természetes halállal hal meg; de
a vagyon fennmaradó része, amely nem a felszabadításra vonatkozott, az államkincstárra esik.
402. Igazságos, hogy az elítélt személyek vagyonának bizonyos részei az örökbefogadott,
valamint a vér szerinti gyermekeknek is járnak, ha az örökbefogadás nem csalárd módon
történt. Csalás céljából történt örökbefogadásnak minősül, ha valaki örökbe fogad egy
gyermeket, bár még nem vádolták meg, de ügyei kétségbeejtő helyzetének tudatában a
közelgő vádemeléstől való félelem hatására, hogy megmentse vagyonának egy részét, amelyet
elveszíteni vél.
403. Ha az elítéltnek több gyermeke van, példákat hoztak fel arra, hogy a teljes vagyonát több
gyermekére ruházták. Az isteni Hadrianus egy rezcriptumban kijelentette: "Albinus
gyermekeinek száma arra késztet, hogy kedvezően tekintsek esetükre, mivel jobban szeretem,
ha birodalmam inkább emberek, mint pénz hozzáadásával gyarapodik; ezért azt kívánom,
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hogy apjuk vagyonát adják nekik, amit ennyi birtokos nyilvánvalóvá tesz, különösen, ha apjuk
teljes vagyonát megkapják." A gyermekeimnek nem volt más választásuk, mint hogy az apjuk
vagyonát megkapják.
404. Ismétlem, az a vagyon, amelyet az elítélt személy bűncselekmény útján szerzett, nem
növeli a gyermekek részesedését; például, ha valamelyik rokonának megölését okozta, és
belép annak birtokába, vagy prétori birtokba jut; ezt ugyanis az isteni Pius egy rescriptumban
állapította meg. Következésképpen, amikor egy apai felügyelet alatt álló fiút elítéltek, mert
méreggel megölt egy olyan személyt, akit ő nevezett ki örökösnek; a fent említett császár azt
a határozatot hozta, hogy bár apja parancsára lépett a birtokra, akinek a felügyelete alatt állt
akkor, az a kincstárnak kell elkobozni.
405. Ha azt a személyt, akinek a vagyonát elkobozták, visszahelyezték, minden, amit az
elítélése után szerzett, végrendeleti vagy törvényes örököseit illeti meg; mert akit
visszahelyeztek egy szigetre, azt megilleti a végrendelkezés joga, valamint minden egyéb jog.
Ha azonban kitoloncolták, nem lehet örököse, mert elveszítette állampolgárságát; és minden
utólag megszerzett vagyon az államkincstárra száll.
406. Marcianus, könyv.
A patrónusok joga sértetlenül megmarad a gyermekeik számára, amennyiben apjuk
felszabadított emberének vagyonáról van szó, akinek vagyonát elkobozták. Ha a patrónus fia
megjelenik, a kincstár semmit sem követelhet az őt megillető részből.
407. Ha azonban van egy fia a patrónusnak, és egy fia a felszabadítottnak is, akkor az előbbi
ki lesz zárva; és még több okunk lesz azt állítani, hogy nem lesz alapja a kincstárra való
elvesztésnek, mivel a felszabadított gyermekei kizárják a patrónus gyermekeit, és a patrónus
gyermekei kizárják a kincstárt.
408. De még ha a patrónus fia nem is kívánja követelni a birtok praetoriánus birtoklását,
akkor is megállapítható, hogy a kincstár kizárja az apja felszabadított embere vagyonának
azon részéből, amely őt megilleti.
409. Az elbocsátott személy vagyonát nem lehet elkobozni, kivéve, ha az ítéletben
kifejezetten így rendelkeznek; de a szabadok jogait nem lehet külön ítélettel elvenni, mert
csak a császár foszthatja meg az elbocsátott személyt tőlük.
410. Ha egy apát, aki hozományt adott a lányáért, elítélik, semmi sem vész el az államkincstár
számára, még akkor sem, ha a lány később, a házasság alatt meghal, amely esetben a
hozomány az apára száll vissza. Ezért az a lány férjének kezében marad.
411. Callistratus, könyv.
Hacsak nem bizonyítják, hogy az apa az elítéléstől való félelmében és a kincstár becsapása
érdekében konzultált a gyermekek érdekeivel.
412. Marcianus, könyv.
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Még akkor is, ha az apa hozományt ígért a lányának, és elítélték, a hozománynak az apa
hagyatékából való visszaszerzésére irányuló keresetnek a férjnek adnak helyt a kincstárral
szemben.
413. Ha az apát elítélték, a lány házasságának felbontása után, sőt, miután a lány
beleegyezését adta, hogy a hozományt megkapja, a kincstár visszaszerezheti azt a férjtől; de
mielőtt a lány beleegyezését adná, maga a lány jogosult lesz a hozomány visszaszerzésére.
414. Ugyanaz, könyv.
Ha valaki, akit elítéltek, fellebbez, és meghal, miközben a fellebbezés folyamatban van, a
vagyonát nem kobozzák el; mert még egy második végrendelet is érvényes lesz, ha esetleg
tesz egy végrendeletet. Ugyanezt kell mondani akkor is, ha a fellebbezést elutasítják.
415. A vádlott, kivéve, ha hazaárulással vádolják, saját vagyonát kezelheti, adósságait
kifizetheti, és megkaphatja, ami jár neki, ha azt jóhiszeműen fizeti; de minden olyan
elidegenítés, amelyet az államkincstár becsapása céljából tett, az elítélése után semmissé
tehető.

21. cím. Azoknak a vagyonáról, akik vagy megölték magukat, vagy
megrontották vádlóikat, mielőtt az ítéletet meghozták volna
416. Ulpianus, Disputációk, VIII. könyv.
A császárok úgy rendelkeztek, hogy ha halálos bűncselekményről van szó, az, aki megrontja
ellenfelét, nem büntethető, kivéve olyan esetekben, amelyek halálbüntetéssel járnak; mert az
volt a véleményük, hogy felmentést kell kapnia annak, aki bármilyen eszközzel meg akarja
menteni vérrokonának életét.
417. Macer, Public Prosecutions, II. könyv.
Severus és Antoninus császárok Julius Julianusnak: Azok, akikről a rablók azt állítják, hogy
megrontották vádlójukat, és meghaltak, úgy tekintik, hogy bevallották bűnüket, és így nem
hagynak védelmet örököseiknek.
418. Ha valaki, akinek a büntetéséről közleményt küldtek a császárnak, például azért, mert
dekurió volt, vagy mert valamelyik szigetre kellett volna deportálni, és meghal, mielőtt a
császár elküldte volna válaszát, meg lehet kérdezni, hogy úgy kell-e tekinteni, hogy az ítélet
előtt meghalt. Ezt a kérdést a szenátus egyik rendelete rendezte, amelyet a Rómába áthelyezett
és az ítélethozatal előtt meghalt személyekre vonatkozóan hoztak. E rendelet szövege a
következő: "Mivel ebben az évben senki sem tekinthető elítéltnek, mielőtt az ügyében ítéletet
hoztak és azt Rómában közzétették volna; az elhunyt személy tulajdonát nem lehet elkobozni,
mielőtt az ügyében hozott ítéletet Rómában közzétették volna; és ?örökösei birtokba vehetik a
vagyonát." Az ítéletet a római szenátus hozta meg.
419. Marcianus, A besúgókról.
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Azoknak a személyeknek, akiket megvádoltak, vagy bűncselekmény elkövetése közben
elfogtak, és a fenyegető vádaktól való félelmükben megölik magukat, nincsenek örököseik.
Papinianus mindazonáltal a Vélemények tizenhatodik könyvében azt mondja, hogy ha olyan
személyek, akiket még nem vádoltak meg bűncselekmény elkövetésével, erőszakos kezet
vetnek magukra, vagyonukat a kincstár nem kobozza el; mert nem a tett gonoszsága teszi
büntethetővé, hanem úgy tartják, hogy a vádlott által táplált bűnösségtudat a beismerés
helyébe lép. Ennélfogva el kell kobozni azoknak a vagyonát, akiket vád alá kellene helyezni,
vagy akiket bűncselekmény elkövetésén kaptak, vagy akik megölték magukat.
420. Sőt, amint azt az isteni Pius egy rezcriptumban kimondta, annak a vagyonát, aki
öngyilkos lett, miután megvádolták, a kincstárnak csak akkor kell elkoboznia, ha olyan
bűncselekménnyel vádolták, amelyért, ha elítélik, halállal vagy deportálással büntethető.
421. Egy rescriptumban azt is kijelentette, hogy akit csekély jelentőségű lopással vádolnak,
bár a vád alá helyezés ideje alatt véget vethetett életének, nem tekinthető olyan helyzetben
lévőnek, amely indokolná, hogy örökösei megfosszák a vagyonától; mint ahogy ő maga sem
fosztották volna meg attól, ha lopásban bűnösnek találják.
422. Következésképpen tehát azt kell mondani, hogy annak a vagyonát, aki erőszakos kezet
fogott magára, el kell kobozni az államkincstár javára, ha olyan mértékben keveredett a
bűncselekménybe, hogy elítélése esetén elveszítette volna a vagyonát.
423. Ha azonban valaki az élet fáradtsága vagy a fájdalom elviselésére való képtelenség miatt,
vagy bármilyen más okból véget vetne életének, az isteni Antoninus egy rezcriptumban
kijelentette, hogy utódja lehet.
424. Sőt, ha egy apa erőszakos kezet fogott magára, mert állítólag megölte a fiát, úgy
tekintették, hogy ezt inkább a gyermeke elvesztése miatti bánat miatt tette, és ezért, amint azt
az isteni Hadrianus egy rescriptumában kijelentette, a vagyonát nem szabad elkobozni.
425. Különbséget kell tenni ezekben az esetekben, mert nem mindegy, hogy valaki milyen
okból követ el öngyilkosságot, mint ahogyan az sem, hogy aki ezt tette, és nem járt sikerrel,
azt büntetni kell-e, mint aki ítéletet szabott ki magára; mert mindenképpen büntetni kell,
hacsak nem az élet fáradtsága miatt kényszerült erre a lépésre, vagy mert képtelen volt
elviselni valamilyen fájdalmat. Ez ésszerű, mert akkor is büntetni kell, ha minden ok nélkül
erőszakos kezet vetett magára, hiszen aki önmagát nem kímélte, még kevésbé kímélne mást.
426. A birodalmi mandátumok azonban úgy rendelkeznek, hogy a fogságban vagy
szabadlábon, fogadalmi kötelékben elhunytak vagyonát nem kell elkobozni, amíg ügyük
kimenetele bizonytalan.
427. De ha valaki öngyilkosságot követett el anélkül, hogy erre jogos oka lett volna, és a
vádirat benyújtása után meghal, és az örökösei készek megvédeni az ügyét, és bebizonyítani,
hogy ártatlan volt, akkor nézzük meg, hogy meg kell-e őket hallgatni, és hogy a vagyonát el
kell-e kobozni a kincstárnak, mielőtt a bűncselekményt bebizonyították volna, vagy minden
körülmények között el kell-e kobozni. Az isteni Pius egy Modestus Taurinushoz intézett
rescriptumában kijelentette, hogy ha az örökösök készek vállalni a védekezést, a vagyont nem
szabad elkobozni, hacsak a bűncselekmény elkövetése nem bizonyított.
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22. cím. Az eltiltott, kitiltott és kitoloncolt személyekről
428. Pomponius, Sabinusról, IV. könyv.
Az isteni Traianus Didius Secundusnak írt feliratának kezdete a következő: "Tudom, hogy a
lefokozott személyek vagyonát a korábbi korok fösvénysége elkobozta a kincstárba, de
kegyelmemnek más eljárás felel meg, mivel ezzel a további példával akarom bizonyítani,
hogy uralkodásom alatt az ártatlanságot részesítettem előnyben." A kincstárnak a kincstárba
kell kerülnie.
429. Marcianus, Institutes, XIII. könyv.
Az isteni Pius egy rezcriptumban kijelentette, hogy akit deportáltak, az nem manumitálható.
430. Alfenus, Epitomák, I. könyv.
Aki elveszítette az állampolgárságát, az nem fosztja meg gyermekeit semmilyen jogától,
kivéve azokat, amelyek akkor szállnának rájuk, ha végrendelettel halna meg, miközben az
állampolgárságát élvezi; vagyis a vagyonát, a felszabadítottjait és minden mást, ami ilyen
jellegű, ami csak fellelhető. Ami pedig nem az apjától, hanem a családjától, a városától és a
dolgok természetéből származik, az teljes egészében az övék marad. Ezért a törvényes
testvérek egymás örököseivé válnak, és jogosultak lesznek a gyámságra és az agnatikusok
birtokaira, mert nem az apjuk, hanem az őseik adták nekik ezeket a jogokat.
431. Marcianus, Institutes, II. könyv.
Azok a személyek, akiket egy szigetre száműztek, megtartják gyermekeiket a felügyeletük
alatt, mert minden egyéb jogukat megtartják, mivel csak a sziget elhagyását tiltják meg nekik;
és megtartják minden vagyonukat is, kivéve azt, amit már elvettek tőlük, mert azokat, akiket
vagy örökös száműzetésbe küldenek, vagy száműznek, az ítélet alapján megfoszthatják
vagyonuk egy részétől.
432. Ugyanaz, szabályok, I. könyv.
A száműzetés háromféle természetű; bizonyos helyek megtiltása, vagy titkos menekülés; vagy
minden hely tilos, kivéve egy kijelöltet ; vagy egy szigetre való bezártságot írnak elő, vagyis
egyetlen szigetre való kitelepítést.
433. Ulpianus, A prokonzul kötelességeiről, IX. könyv.
A büntetések között szerepel a szigetre való kitoloncolás is, amely megfosztja az illetőt a
római állampolgárságtól.
434. A szigetre való kitoloncolás joga nem illeti meg a provinciák kormányzóit, bár a város
prefektusát megilleti, mert ezt az isteni Severus egyik levele mondja ki Fabius Cilo városi
prefektusnak. Ha tehát egy provincia kormányzója úgy gondolja, hogy valakit szigetre kell
deportálni, maga értesítse az illetőt, és küldje el a nevét a császárnak is, hogy deportálhassák;

2639
azután pedig írjon a császárnak, amelyben teljes körűen kifejti véleményét, hogy az
eldönthesse, hogy ítéletét végre kell-e hajtani, és a vétkest szigetre kell-e deportálni; addig is,
amíg a válasz meg nem érkezik, el kell rendelnie, hogy az illető börtönben maradjon.
435. A városok tizedeseit (ahogyan azt az Isteni Testvérek egy rescriptumban kimondták),
vagy ki kell toloncolni, vagy főbenjáró bűnök miatt vissza kell helyezni. Sőt, elrendelték3
Priscus deportálását egy szigetre, aki kínzása előtt bevallotta, hogy gyilkosságot és
gyújtogatást követett el.
436. Ugyanő, A prokonzul kötelességeiről, II. könyv.
Kétféle száműzött személy van; először is, akiket csupán egy szigetre száműztek; másodszor,
akiknek tilos a tartományokba belépniük, de nincs számukra kijelölt sziget.
437. A tartományok kormányzói egy személyt egy szigetre utalhatnak, feltéve, hogy az
ellenőrzésük alatt áll egy olyan sziget, amely ahhoz a tartományhoz tartozik, amely felett ők
rendelkeznek joghatósággal; és ezt a szigetet külön meg is jelölhetik, és a bűnösöket oda
utalhatják. Ha azonban nem rendelkeznek ilyen szigettel, akkor a bűnös személyt egy szigetre
való áthelyezésre ítélhetik, majd írhatnak a császárnak, hogy jelöljön ki egyet számukra. Nem
ítélhetnek azonban senkit olyan szigetre, amely nem része annak a tartománynak, amely felett
rendelkeznek. Addig is, amíg a császár ki nem jelöl egy szigetet, az áthelyezett személyt a
hadsereg élére helyezik.
438. A következő különbség van a kitoloncolt és a kitoloncolt személyek között, vagyis bárkit
kitoloncolhatnak egy szigetre egy bizonyos időre vagy életfogytiglanra.
439. Ha valakit bizonyos időre vagy életfogytiglanra lefokoznak, megtartja a római polgárság
jogát, és nem veszíti el a végrendelkezési jogát.
440. Bizonyos újratárgyalások megállapítják, hogy a meghatározott időre visszautasított
személyektől nem lehet elvenni sem az egész vagyonukat, de még annak egy részét sem; és az
olyan ítéleteket, amelyek a visszautasított személyeket megfosztják vagyonuk egy részétől
vagy egészétől, elmarasztalták, de nem olyan mértékben, hogy az ilyen ítéleteket
érvénytelenítsék.
441. Egyiptom tartományában létezik egy bizonyos fajta, a szigetre való áttelepüléshez
hasonló áttelepülés, azaz az oázisra való áttelepülés.
442. Azonban, ahogy senki sem helyezhet át valakit egy olyan szigetre, amely nem az ő
fennhatósága alatt áll, úgy nincs joga arra sem, hogy egy olyan tartományba helyezze át,
amely nem az ő fennhatósága alatt áll; ahogy például Szíria kormányzója sem helyezhet át
senkit Macedóniába.
443. Ő azonban áthelyezheti őt a tartományán kívülre.
444. Hasonlóképpen, bárkit arra kötelezhet, hogy tartományának egy bizonyos meghatározott
részén maradjon; például megtilthatja, hogy elhagyjon egy bizonyos várost vagy egy bizonyos
kerületet.
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445. Tudom, hogy a kormányzóktól megszokott, hogy a tartományaik legeldugottabb részeire
helyeznek át embereket.
446. Bárki megtilthatja, hogy valaki abban a tartományban éljen, amelyet ő kormányoz, de
egy másikban nem teheti ezt meg. Ezt az Isteni Testvérek egy rezcriptumban állapították meg.
Ennek az lett a következménye, hogy akit abból a tartományból, amelyben lakóhelye volt,
kiutasítottak, elmehetett abba a tartományba, amelyben született. Császárunk és Isteni
Testvéreink azonban gondoskodtak erről az eshetőségről; ugyanis egy Probushoz,
Spanyolország tartomány kormányzójához intézett rescriptumban kijelentették, hogy:
"Bárkinek megtiltható, hogy abban a tartományban maradjon, ahol született, az a tisztviselő,
aki azt a tartományt kormányozza, ahol az illetőnek lakóhelye volt". Mégis, az az igazság,
hogy azokat, akik nem abban a tartományban laknak, ahol a bűncselekményt elkövették, e
rescriptum feltételei szerint kell megítélni.
447. Kétségbe vonták, hogy valaki megtilthatja-e másnak, hogy abban a tartományban
maradjon, amelyben született, ha ő maga kormányozza azt a tartományt, amelyben az illető él,
és nem tiltja meg neki, hogy saját tartományában maradjon; mivel a kormányzók szokták
Olaszországot a tilalom tárgyává tenni, és nem tiltják meg a bűnösöknek, hogy saját
országukba lépjenek; vagy következésképpen nem tűnik-e ki, hogy még az a tartomány is
tilalom alá esik, amelyben kormányoznak. Ez utóbbi véleményt kell elfogadni.
448. Másrészt annak, aki azt a tartományt kormányozza, ahol a kérdéses fél született, nincs
joga megtiltani neki, hogy abban a tartományban lakjon, ahol most él.
449. Ha valaki olyan ítéletet vall, hogy azt, aki egy tartományban bűncselekményt követett el,
az adott tartomány kormányzója lefokozhatja, az eredmény az lesz, hogy a lefokozott
személynek Olaszország kivételével három tartományt kell elkerülnie, vagyis azt, amelyben a
bűncselekményt elkövette, azt, amelyben él, és azt, amelyben született. Ha akár az ő állapota,
akár szülei vagy pártfogói miatt úgy tekintik, hogy különböző tartományokból származik,
akkor azt kell mondanunk, hogy ennek következtében több tartománytól is eltiltották.
450. Mindazonáltal egyes helytartóknak megengedték, hogy több tartományt is tiltsanak, mint
például Szíria és Dácia helytartóinak.
451. Úgy döntöttek, hogy akit eltiltottak attól, hogy szülőföldjén tartózkodjon, annak Rómától
is távol kell maradnia; másrészt pedig, ha valakit eltiltottak attól, hogy Rómában tartózkodjon,
az nem tekinthető úgy, mint akit eltiltottak attól, hogy saját hazájában éljen. Erről több
alkotmány is rendelkezik.
452. Ha nyilvánvaló, hogy valakinek nem a szülőföldjét, hanem egy bizonyos várost tiltották
el tőle, nézzük meg, nem mondhatjuk-e, hogy a szülőföldjét és Róma városát is eltiltották
tőle, ami a jobb vélemény.
453. A kormányzónak meg kell határoznia egy napot az elbocsátott személyek távozására, és
ez általában meg is történik; a döntést ugyanis a következőképpen szokták meghozni: "E
tartományból és ezekről a szigetekről átminősítem Így és Így-t, és az ilyen és ilyen nap előtt el
kell távoznia."
454. Az Isteni Testvérek egy rezcriptumban kimondták, hogy a lefokozott személynek
természetesen joga van arra, hogy kérvényt nyújtson be a császárhoz.
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455. Ezenkívül az ítélet általában megtiltja a személyeknek, hogy szülőföldjük tartományának
vagy városának területén vagy falain belül tartózkodjanak, vagy elhagyják azt, vagy
megálljanak annak bizonyos külvárosaiban.
456. Szokás megtiltani, hogy a dekurióták átmenetileg vagy véglegesen élvezzék a rendjük
kiváltságait.
457. Hasonlóképpen, bárkire kiszabható az a büntetés, hogy nem fogad el semmilyen
kitüntetést, és ez nem eredményezi azt, hogy megszűnik dekurióként tevékenykedni; mivel
valóban, bárki lehet dekurió, és mégsem fogadhat el semmilyen kitüntetést, mert bárki lehet
szenátor, és mégsem követelhet semmilyen kitüntetést.
458. Bárkit meg lehet tiltani egy-egy kitüntetés átvételétől is, mégpedig úgy, hogy az, akit
eltiltottak, nemcsak ezt a bizonyos kitüntetést kaphatja meg, hanem a nagyobbakat is; mert
rendkívül nevetséges lenne, ha az, akit büntetéssel eltiltottak az alacsonyabb rendű
kitüntetések átvételétől, nagyobbakra is aspirálhatna. Mindazonáltal az, akit eltiltottak
bizonyos kitüntetések elfogadásától, nem akadályoztatva van abban, hogy alacsonyabb rendű
kitüntetésekre törekedjen ; de ha valakit büntetésből eltiltottak egy hivatal elfogadásától, az
ítélet érvénytelen lesz, mert a büntetés nem adhat mentességet. Ezért, ha valakit büntetés
címén megfosztanak kitüntetésektől, azt lehet mondani, hogy ha az említett kitüntetések
között nagy költséggel járó hivatal is szerepel, akkor az elítéltnek a gyalázatossága emiatt
nem válik előnyére.
459. Marcianus, Közvádak, II. könyv.
De úgy gondolom, hogy ha megfosztják a megtiszteltetéstől, akkor kötelezni kell arra, hogy
fizesse meg a költségeket.
460. Ulpianus, A prokonzul kötelességeiről, X. könyv.
A kormányzó bárkit elítélhet arra, hogy ne hagyja el a saját házát.
461. Marcianus, könyv.
De nem kerülheti el a szükséges kiadásokat.
462. Ulpianus, könyv.
Előfordul, hogy az elbocsátott személyeket pénzbírság megfizetésére ítélik.
463. Marcianus, könyv.
Akit a városából kitelepítettek, és nem távozik, azt egy bizonyos időre kitelepítik a
tartományából.
464. Paulus, könyv.
Akinek a manumitációját egy lefokozott személy végezte, az nem mehet Rómába, mert a
patrónusa nem teheti ezt meg.
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465. Ulpianus, könyv.
A kitelepített személy az, akinek ideiglenesen vagy örökre megtiltották, hogy egy
tartományban, Rómában vagy az azt körülvevő területen tartózkodjon.
466. Nagy különbség van a kitoloncolás és a kitelepítés között, mivel a kitoloncolás
megfosztja az embert állampolgári jogaitól és a tulajdonától is. A kitelepítés egyiktől sem
fosztja meg az illetőt, kivéve, ha a vagyonát valamilyen különleges okból elkobozzák.
467. A császár, a szenátus, a prefektusok és a tartományok helytartói bárkit elbocsáthatnak, de
a konzul nem.
468. Aki elveszítette polgárjogát, de megtartotta a vagyonát, az a praetoriánus intézkedések
hatálya alá tartozik.
15. Marcianus, Book.
A kitoloncolt személy elveszíti állampolgári jogait, de szabadságát nem; és valóban, nem
élvezhet semmilyen, az állampolgárságból eredő különleges jogot, de a nemzetek jogát igen;
mert vásárolhat és eladhat, bérbe vehet és bérbe adhat, vagyont cserélhet, pénzt kölcsönözhet
kamatra, és minden ilyesmit megtehet; és eladhat és elzálogosíthat minden vagyont, amelyet
később szerez, kivéve, ha azt a kincstár becsapása érdekében terheli meg, amely halála után
örökölni fogja; mert nem idegeníthet el semmilyen elkobzott vagyont.
469. Bárki, akit a kormányzó a császár jóváhagyása nélkül deportált, örökös lehet, és
megkaphatja a végrendeletileg rá hagyott örökséget.
470. Ugyanaz, könyv.
Ulpianus Damascenus kérte a császárt, hogy engedje meg neki, hogy anyjának meghagyhassa,
ami a tartásához szükséges, anyja pedig szabadosán keresztül engedélyezze, hogy valamit
meghagyhasson elhurcolt fiának; mire Antoninus császár a következő rezcriptumot intézte
hozzájuk: "Sem birtokot, sem hagyatékot, sem bizományt nem lehet ilyen személyekre
hagyni, a szokások és a közjog megsértésével, és az ilyen személyek állapotát sem szabad
megváltoztatni. Mivel azonban a kérést szeretetből tettétek, megengedem, hogy
végrendeletetekben elegendő összeget hagyjatok rájuk eltartásukhoz és egyéb
szükségleteikhez, és ők magukhoz vehetik mindazt, amit erre való tekintettel rájuk hagynak."
A végrendeletekben a végrendeletekben nem hagyhattok rájuk semmit.
471. Pomponius, Book.
Bárki, akit lefokoztak, nem kizárt, hogy szobrokkal és festményekkel tisztelegjenek előtte.
472. Ugyanaz.
Az a személy, akit visszahelyeztek, állapotát, valamint saját tulajdonának tulajdonjogát és
atyai tekintélyét sértetlenül megőrzi; akár meghatározott időre, akár életfogytiglanra helyezték
vissza.
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473. A kitoloncolás azonban nem időre szól.
19. Callistratus.
Aki kiesett, az nem maradhat Rómában, bár lehet, hogy ez nem szerepelt a mondatban, mert
ez minden személy országa. Nem maradhat abban a városban sem, amelyben a császár lakik,
sem abban, amelyen áthalad, mert csak azok tekinthetnek a császárra, akik beléphetnek
Rómába, mivel a császár az ország atyja.
474. Ha szabad emberekre olyan ítéletet hoznak, amellyel vagyonukat elkobozzák, például
egy szigetre való deportálással, amint azt kiszabják, azonnal megváltoztatják korábbi
állapotukat, és kiszolgáltatják őket a büntetésnek; kivéve, ha valami olyan jellegű
hazaárulásról van szó, amely a büntetés szigorítását követeli meg.

23. cím. Azokról a személyekről, akiket elítéltek, és akiket visszahelyeztek
jogaikba
475. Ulpianus, Az ediktumról, XXXVIII. könyv.
A deportált, majd polgári jogaiba visszahelyezett pártfogoltat a szabad ember jogutódlásába
fogadják be.
476. Ha azonban valakit bányára ítéltek, a büntetőmunkára ítélés megszünteti-e a pártfogói
jogát, még a visszahelyezése után is? A jobb vélemény az, hogy a büntetőjogi szolgaság nem
szünteti meg a pártfogó jogát.
477. Ugyanaz, Vélemények, V. könyv.
Ha egy kitoloncolt és visszahelyezett személy a császár engedelmével visszanyeri rangját, de
nem nyeri vissza teljes vagyonát, sem hitelezői, sem a kincstár nem perelheti be. Ha azonban
a császár felajánlja neki azt a hatalmat is, hogy visszaszerezze vagyonát, és ő inkább lemond
róla, nem kerülheti el az ellene az elítélése előtt indított pereket.
478. Papinianus, Vélemények, XVI. könyv.
A kincstár visszatartotta egy szigetre deportált ember vagyonát, miután büntetését elengedték.
Megállapítást nyert, hogy az elítélése előtti hitelezőknek nincs kereseti joguk azzal szemben,
aki korábbi adósuk volt. Ha azonban visszaszerzi a vagyonát a rangjának visszaadásával
együtt, akkor nem lesz szükség praetoriánus perekre, mert közvetlen keresetekre van
lehetőség.
479. Paulus, Kérdések, XVII. könyv.
Egy bányabüntetésre ítélt nő kihordott egy korábban megfogant gyermeket, és a császár ezt
követően visszaadta neki a jogait. Emberibb, ha azt állítjuk, hogy a rokoni jogokat is
visszaadta neki.
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24. cím. A büntetett személyek holttestéről
480. Ulpianus, A prokonzul kötelességeiről, IX. könyv.
A halálra ítéltek testét nem szabad megtagadni a hozzátartozóktól; és az isteni Augustus az
életéről szóló tizedik könyvben azt mondta, hogy ezt a szabályt betartották. Jelenleg a
megbüntetettek holttestét csak akkor temetik el, ha ezt kérik és engedélyt kapnak rá; és néha
ezt nem engedik meg, különösen ott, ahol az illetőket hazaárulásért ítélték el. Még azoknak a
holttestét is lehet kérni, akiket elégetésre ítéltek, hogy csontjaikat és hamvaikat, miután
összegyűjtötték, eltemethessék.
481. Marcianus, Közvádak, II. könyv.
Ha valakit valamelyik szigetre deportáltak vagy áttelepítettek, büntetése halála után is fennáll,
mert a császár beleegyezése nélkül nem szabad máshová vinni és eltemetni; ahogy Severus és
Antoninus többször is kijelentették a rescriptiókban, és ezt gyakran megadták kegyként
sokaknak, akik ezt kérték.
482. Paulus, Mondatok, I. könyv.
A megbüntetett személyek holttestét temetés céljából annak kell átadni, aki kéri.
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XLIX. könyv
1. Fellebbezésekről és jelentésekről.
2. Mely személyektől nem lehet fellebbezni.
3. Kihez és kikhez lehet fellebbezni.
4. Mikor és milyen határidőn belül kell fellebbezni.
5. A fellebbezések elfogadásáról vagy elutasításáról.
6. A küldeményeknek nevezett fellebbviteli értesítésekkel kapcsolatban.
7. A fellebbezés benyújtása után nem lehet változtatásokat eszközölni.
8. Milyen döntések vonhatók vissza fellebbezés nélkül.
9. Hogy a fellebbezés indokai más által is előterjeszthetők-e.
10. Ha a gyám, a gondnok vagy a bíró kijelölése után fellebbez.
11. Aki fellebbez, azt a saját tartományában kell megvédeni.
12. Ha a fél peres fél kénytelen egy másik keresetet benyújtani a bíró előtt (..)
13. Ha a haláleset a fellebbezés függőben tartása alatt következik be.
14. A kincstár jogairól.
15. A foglyokról, a postliminium jogáról és az ellenségtől kiváltott személyekről.
16. A katonai ügyek tekintetében.
17. A castrense peculiumról.
18. A veteránok tekintetében.
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1. cím. Fellebbezésekről és jelentésekről
1. Ulpianus, A fellebbezésről, I. könyv.
Nincs senki, aki ne tudná, milyen gyakran alkalmazzák a fellebbezéseket, és mennyire
szükségesek a bírák igazságtalanságának vagy tudatlanságának kijavítására; bár néha a
helyesen kiszabott ítéleteket rosszabbra változtatják, mivel az, aki az utolsó ítéletet hozza,
emiatt nem hoz jobbat.
(1) Felmerült a kérdés, hogy lehet-e fellebbezni a császár egyik rendelete ellen, amikor egy
tartomány kormányzója vagy bárki más tanácsot kér tőle, és válaszul kiadták a rendeletet. Azt
is megkérdezték, hogy fennmarad-e a fellebbezés joga. Mi a teendő, ha a kormányzó, amikor
tanácsot kért, hamis nyilatkozatot tett? Erről a kérdésről van egy, a trákok közösségéhez
címzett, isteni Pius által kiadott rescriptum, amelyből kiderül, hogy a fellebbezés joga
továbbra is fennáll. A rezcriptum szavai a következők: "Ha valaki írna nekünk, és mi
válaszként egy Rescriptumban bármit is közlünk vele, akkor meg van engedve neki, hogy
fellebbezzen a döntésünk ellen. Ha ugyanis bebizonyosodna, hogy a nekünk írtak vagy
valótlanok, vagy hamisak voltak, akkor nem fogjuk úgy tekinteni, mintha a határozatot mi
hoztuk volna meg; és minden hozzánk intézett nyilatkozatot úgy tekintünk, mintha az ellene
döntő válasz megírása előtt nem tették volna meg.".
(2) Ennek következtében úgy ítélték meg, hogy a bíró konzultációja után nem lehet
fellebbezést benyújtani, ha a bíró történetesen olyan közbenső végzést hozott, amely
kimondja, hogy konzultálni fog a császárral, mivel a fél a rescriptum kiadása után
fellebbezhet.
(3) Ha valaki hibát követ el egy fellebbezés során, például amikor egy bíróhoz kellene
fellebbeznie, és egy másikhoz fellebbez, nézzük meg, hogy a hibája nem sérti-e őt. És
valóban, ha egy felsőbb bíróhoz kellene fellebbeznie, és téved, amikor egy alacsonyabb
hatáskörű bíróhoz fellebbez, akkor a tévedés őt fogja károsítani. Ha azonban egy felsőbb
bíróhoz fordul, akkor a tévedése nem lesz hátrányos számára, és ezt a szabályt több
alkotmány is tartalmazza. Ezért ha valaki elfogadta a konzulok által a császár rendelete
alapján kinevezett bírót, és azután a város prefektusához fellebbez, tévedése miatt felmentést
kap az isteni testvérek rendelete alapján, amelynek szavai a következők: "Mivel azt mondod,
hogy tévedésből a bírótól, akit a jeles konzuloktól kapott rescriptumunk értelmében
elfogadtál, barátunkhoz, Julius Rusticushoz, a város prefektusához fellebbeztél, az említett
jeles konzulok úgy veszik tudomásul az ügyet, mintha a fellebbezés hozzájuk érkezett volna".
Ha tehát valaki egyenlő vagy felsőbb hatáskörű bíróhoz, vagy egy másik helyett az egyikhez
fordul, tévedése nem sérti őt; ha azonban alsóbb hatáskörű bíróhoz fordul, az sérti őt.
(4) A fellebbezők által benyújtott iratot úgy kell összeállítani, hogy az tartalmazza azoknak a
feleknek a nevét, akik azt benyújtották, vagyis azoknak a nevét, akik fellebbeznek, és azt,
hogy ki ellen és milyen határozat ellen fellebbeznek.
2. Macer, A fellebbezésről, I. könyv.
Ha valaki fellebbez az ítélet meghozatalakor, akkor elég, ha azt mondja: "Fellebbezek".
3. Ulpianus, A fellebbezésről, I. könyv.
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Ha valaki nem említi a beadványában, hogy milyen ellenféllel szemben fellebbezett, tudom,
hogy felmerült a kérdés, hogy kivételes esetben el lehet-e zárni. Nem hiszem, hogy ilyen
módon el lehet zárni.
(1) Amennyiben a fellebbezőnek több ellenfele volt, és néhányuk nevét a fellebbezésben
szerepeltették, másokét pedig nem, felmerült a kérdés, hogy a fellebbezőt kizárhatják-e a
fellebbezésből azon az alapon, hogy mivel a nevüket nem szerepeltették, mintegy
belenyugodott a határozatba, ami őket illeti. Mivel az ok mindannyiuk esetében ugyanaz, úgy
vélem, hogy nem zárható ki a kivétel alapján.
(2) Egyértelmű, hogy ha több elítélt személy van, és közülük néhányuk neve szerepel a
fellebbezésben, a többieké pedig nem, akkor csak azok tekintendők fellebbezőnek, akiknek a
neve szerepel a beadványban.
(3) De mi van akkor, ha egy bizonyos fellebbezési okot említenek? Elhagyhatja-e a fellebbező
azt, és előadhat-e egy másikat V Vagy pedig, mint egy bizonyos formulához kötve lesz-e?
Úgy gondolom, hogy ha a fél egyszer fellebbezett, akkor meg kell engedni neki, hogy akár
egy másik okot is adjon meg, és azt minden lehetséges módon érvényesítse.
4. Macer, A fellebbezésről, I. könyv.
Az ítélet végrehajtása ellen nem lehet fellebbezni.
1. Megengedett azonban a fellebbezés annak a személynek a határozata ellen, aki állítólag
tévesen értelmezett egy ítéletet, ha az értelmezésre jogosult volt, mint például egy tartomány
kormányzója vagy a birodalmi ügyész; feltéve, hogy a fellebbezésnek való helyt adás okainak
megvitatása során kizárólag az a kérdés merül fel, hogy az értelmezés a törvénynek
megfelelően történt-e. A fellebbezésnek való helyt adás okainak megvitatása során kizárólag
az a kérdés merül fel, hogy az értelmezés a törvénynek megfelelően történt-e. Ezt az isteni
Antoninus is kimondta egy rescriptumában.
2. Ha egy másik személyt ítéltek el, az fellebbezhet, akinek érdeke fűződik az ügyhöz; például
az, aki ügyvédet bízott meg, de vereséget szenvedett, és az ügyvéd nem az ő nevében
fellebbezett.
3. Hasonlóképpen, ha a vevőt kilakoltatják az eladott ingatlanból, és elmulasztja a
fellebbezést, az eladó fellebbezhet. Vagy, ha pert indít, és alulmarad, az eladótól nem lehet
megtagadni a fellebbezés jogát. De mi van akkor, ha a fellebbezést megtagadó eladó nem
fizetőképes? És még ha fellebbezne is, és a per vezetése során gyanúsnak tűnik, a védekezés
emiatt a vevőre bízható, éppúgy, mintha ő maga fellebbezett volna.
4. Ezt a hitelezőre való hivatkozással döntötték el, amikor az adós vereséget szenved és
fellebbez, mert nem védte meg hűségesen az ügyét. Ezt az alkotmányt úgy kell érteni, hogy a
hitelező beavatkozott, az adós elvesztette a zálogjoggal kapcsolatos ügyét, és fellebbezett.
Ugyanis úgy határoztak, hogy az adós, amennyiben a hitelezője távolléte esetén nem sérti őt
semmilyen módon.
5. Ha egy ügyet vezető ügyvéd elveszíti az ügyet, nézzük meg, hogy ő maga fellebbezhet-e
egy másik ügyvéd útján, mert az a megállapítás, hogy egy ügyvéd nem jelölhet ki egy
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másikat. Nem szabad azonban elfelejteni, hogy az ügyvéd az ügy egyesítésével az ügy ura
lesz, és ezért egy másik ügyvéd megbízásából fellebbezhet.
(5) Marcianus, A fellebbezésről, I. könyv.
A más feleket érintő határozatok ellen nem lehet fellebbezni, kivéve, ha erre alapos ok van;
például, ha valaki megengedte, hogy társörökösének kárára elítéljék, vagy más hasonló okból,
bár a társörökös fellebbezés nélkül is biztonságban lehet. Hasonlóképpen, ha a kezesek
fellebbeznek annak nevében, akiért felelősséget vállaltak. Ezért az eladó kezese fellebbezhet,
ha a vevő vesztes, még akkor is, ha mind a vevő, mind az eladó beleegyezik a határozatba.
1. Ha egy végrendeleti örökös ellen valaki pert indít azzal az indokkal, hogy a végrendelet
nem okszerű, a végrendeleti örökösök és azok, akik szabadságot kaptak, fellebbezhetnek, ha
azt kifogásolják, hogy az ítéletet összejátszással érték el; amint azt az isteni Pius egy
rescriptumban kimondta.
2. Egy rescriptumban azt is kijelentette, hogy a hagyatékok fellebbezhetnek.
3. Ugyanezt kell mondani akkor is, ha azt állítják, hogy a fellebbező a saját kárukra csalárd
ügyletben vett részt.
4. Ugyanezt a szabályt állapították meg egy reszkriptumban, amely alkalmazandó, ha a
kompromisszumot fellebbezés nélkül kötötték meg. Ha valaki az eljárás során ugyanazon a
napon szóban fellebbez, ez elegendő. Ha azonban ezt nem teszi meg, két vagy három napot
kell számítani, hogy a fellebbezést be tudja nyújtani.
(6) Ulpianus, A fellebbezésről, II. könyv.
Nemcsak annak van joga fellebbezni, akit büntetés elé állítanak, hanem másoknak is a
nevében; és nem csak akkor, ha ő maga utasítja erre, hanem ha bárki más is fellebbezni kíván,
megteheti, és az sem számít, hogy közeli rokona-e a vádlottnak vagy sem; mert úgy
gondolom, hogy az emberiesség miatt minden fellebbezőt meg kell hallgatni. Ezért, ha maga
az alperes belenyugszik a határozatba, nem kérdezzük, hogy másnak is van-e érdeke az
ügyben. De mi a teendő akkor, ha az elítélt, életét sietve, ellenzi a fellebbezést, és nem kívánja
annak elbírálását? Még mindig úgy gondolom, hogy a büntetését el kell halasztani.
7. Marcianus, A fellebbezésről, I. könyv.
Amikor egy bizonyos ember, mivel félt a bíró erőszakosságától, nemcsak a bíróságnak,
amelytől fellebbezett, hanem nyilvánosságra is hozta a fellebbezést, az isteni Severus
felmentette őt, és megengedte neki, hogy folytassa a fellebbezést.
8. Ulpianus, A fellebbezésről, IV. könyv.
Nem szabad elfelejteni, hogy a fellebbező fél nem élhet vissza azzal, akitől fellebbez, mert ha
mégis megteszi, büntetést kap. Ezt az Isteni Testvérek egy rezcriptumban állapították meg.
9. Macer, A fellebbezésről, II. könyv.
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Nem szabad elfelejteni, hogy sem a gyámolt, sem az állam nem kaphat teljes visszatérítést
olyan esetben, amikor a szabadságról van szó, hanem fellebbezésre van szükség. Ezt
különböző átiratokban állapították meg.
10. Ulpianus, Disputációk, VIII. könyv.
Ha több személyt külön-külön ítéltek el, bár ugyanabban az ügyben, akkor több fellebbezést
kell benyújtaniuk.
1. Ha valaki olyan keresetet indít, amely több követelést tartalmaz, és az alperest több
pénzösszeg megfizetésére ítélik, amelyek közül egyik sem elégséges ahhoz, hogy a császár
döntése elé kerüljön, de mindegyikük együttesen elegendő, akkor a császárhoz fordulhat.
2. Ha több fél ellen olyan bizonyítékot szolgáltattak, amely miatt a felek alulmaradtak,
elegendő egyetlen fellebbezés, mivel mindannyiukat együttesen perelték be, és ugyanazzal a
tanúvallomással maradtak alul.
3. Ha több személyt egyetlen pénzösszeg megfizetésére ítélnek el, nem egyetlen határozat
születik-e, és nem felelősek-e ők, mint egyetemleges vádlottak, ugyanazért az összegért, így
mindegyikük teljes mértékben felelős; vagy az ítéletet annyi részre kell osztani, ahány
személy van? ez egy kérdés, amelyet feltettek. Papinianus azt válaszolta, hogy az ítéletet fel
kell osztani a személyek között, tehát az elítéltek egyenlő részekért felelnek.
4. A perújrafelvételi jegyzőkönyvekben foglalt azon kijelentés, hogy közös ügyben, amikor az
egyik fél fellebbez, a másik pedig nem, az első fél sikere a második fél javára válik, aki nem
fellebbezett, olyan szabály, amelyet akkor kell elfogadni, ha csak egy jogalap volt a
védelemre. Ahol azonban több volt, ott más a helyzet; mint például két gyám esetében,
amikor az egyikük egy gyámügyet intéz, a másiknak semmi köze hozzá, és az utóbbi
fellebbez; mert igazságtalan, hogy az, aki az ítéletet elfogadja, mivel tudja, hogy ő intézte az
ügyet, annak a fellebbezése révén nyerjen, aki nem vett részt a gyámügy intézésében.
11. Ugyanez, Minden törvényszékről, III. könyv.
Ha egy ítélet végrehajtása során pénzt fizettek ki, és a fellebbezés során kedvezőbb
határozatot hoztak, a fél visszakaphatja az általa kifizetett pénzt.
12. Ugyanő, Vélemények, II. könyv.
Ha megállapítást nyer, hogy a duumvirt a törvény által előírt formalitások betartása nélkül,
hanem csak azért hozták létre, mert a nép szava követelte, amelyhez a prokonzul minden jog
nélkül hozzájárult, akkor ilyen egyszerű esetben felesleges a fellebbezés.
13. Ugyanő, Vélemények, II. könyv.
A fellebbező számára nem jelent hátrányt, ha kérelmében nem jelölte meg, hogy a határozat
mely része ellen fellebbezett.
1. Nem szokás elutasítani azok fellebbezését, akiknek legalább egy jó fellebbezési okuk van.
14. Ugyanő, Az ediktumról, XIV. könyv.
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Ha egy végrendelet ellen, összejátszással születik ítélet, nézzük meg, hogy a bíróság döntése
megállja-e a helyét. Az isteni Pius megengedte a feleknek, hogy fellebbezzenek, amikor azt
állították, hogy bizonyos személyek összejátszással összefogtak, hogy megsemmisítsék az
örökhagyók és a szabadságukat elnyert rabszolgák jogait; és jelenleg is ez a törvény, vagyis
fellebbezhetnek, sőt megjelenhetnek a bíróságon ugyanaz előtt a bíró előtt, aki a végrendeletre
vonatkozó ügyet tárgyalta, ha okuk van gyanítani, hogy az örökös nem fogja hűségesen
vezetni a védelmet.
(1) Ha az örökös nem válaszol, akkor az ellenfele javára születik döntés, és egy rescriptumban
kimondták, hogy ez nem érinti sem a hagyatékokat, sem a szabadság megadásának jogát. Az
Isteni Testvéreknek ez a Domitiushoz intézett Rescriptuma a következő: "Ha a birtokos távol
van, és senki sem felel a nevében, úgy határoztak, hogy az ítéletnek nem lesz jogerős ereje,
hacsak nem csak az ellen az ellen, aki egyedül nem jelent meg. Ezért a keresethez való jog
megmarad azok számára, akik a végrendelet alapján szabadságot, hagyatékot vagy bizalmi
vagyonkezelést kaptak, ha jogosultak rá, ugyanúgy, mintha nem született volna ítélet; és ezért
megengedjük, hogy az ellen a fél ellen folytassanak eljárást, aki az ügyet megnyerte.".
15. Marcellus, Digest, I. könyv.
A rabszolgák nem fellebbezhetnek, de a gazdáik, hogy segítsenek nekik, fellebbezéshez
folyamodhatnak, és ezt bárki más is megteheti a gazda nevében. Ha azonban sem a gazda nem
fellebbez, sem más nem teszi ezt meg helyette, akkor nem tagadjuk meg a rabszolgától azt a
kiváltságot, hogy ilyen súlyos ítélet után saját magának kérjen enyhülést.
(16) Modestinus, Különbségek, VI. könyv.
Azok az alkotmányok, amelyek azt a kérdést tárgyalják, hogy a fellebbezéseket befogadják-e
vagy sem, hogy semmi újat ne lehessen bevezetni ellenük, nem vonatkoznak azokra, akiket a
közérdekből haladéktalanul meg kell büntetni; mint például a hírhedt rablókat, a felbujtókat
vagy a frakciók vezetőit.
17. Ugyanaz, Szabályok, VIII. könyv.
Ha egy ügyben két különálló határozatot hoztak, például az egyiket a főösszegre, a másikat a
kamatra vonatkozóan, akkor két fellebbezésre van szükség, nehogy úgy értsék, hogy a fél az
egyiket elfogadta, a másik ellen pedig fellebbezett.
(1) Ha a gondnok, akit a gyámság alá helyezett személy számára kijelöltek, fellebbez, a
gondnokság alá helyezett személy számára időközben gondnokot neveznek ki. Ha azonban a
gyám hatáskörére szükség van, például egy hagyaték átvételéhez, akkor szükségszerűen
gyámot kell kinevezni, mivel a gondnok hatásköre nem elegendő erre a célra.
18. Ugyanő, Vélemények, XVII. könyv.
Lucius Titius fellebbezést nyújtott be rabszolgája érdekében, akit arra ítéltek, hogy a
vadállatok közé vessék. Megkérdezem, hogy meg tudja-e indokolni, hogy egy ügyvéd milyen
alapon nyújthat be ilyen fellebbezést. Modestinus azt válaszolta, hogy meg tudja tenni.
19. Ugyanaz, esetek magyarázata.
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Ha egy határozatot közvetlenül a törvény szigorú értelmezésével szemben hoztak, az nem
lehet érvényes, és ezért az ügyet fellebbezés nélkül újra lehet tárgyalni. Egy határozat nem
jogerősen kihirdetett, ha kifejezetten a törvényekkel, a szenátus rendeletével vagy a birodalmi
alkotmánnyal szemben hozták. Ezért, ha valaki fellebbez egy ilyen határozat ellen, és
kivételes esetben el van zárva, a határozat semmiképpen sem kerül megerősítésre ezzel az
eljárással, ezért a kereset újra előterjeszthető.
20. Ugyanaz, a receptekről.
Aki egy gyámot azzal vádol, hogy gyanúsítható, és megkérdőjelezi a gyámság el nem
fogadása miatti mentségét, az úgy értelmezhető, hogy más nevében jár el.
1. Aki a saját nevében ügyvédet rendel ki, annak két napon belül fellebbeznie kell, mert ő
vezeti a saját ügyét.
2. A katonáknak nincs további fellebbezési idő, és ha a vereség után nem fellebbeznek, és
nem tesznek eleget a szokásos formalitásoknak, a későbbiekben nem hallgatják meg őket.
21. Papirius Justus, Az alkotmányokról, I. könyv.
Antoninus és Verus császárok egy rescriptumban kimondták, hogy a közvetlenül a császárhoz
benyújtott fellebbezéseket, anélkül, hogy előbb az alacsonyabb rangú bírák elé terjesztették
volna, akik előtt ezt meg kell tenni, visszaküldik a helytartóknak.
1. Egy rescriptumban azt is kimondták, hogy a tartomány kormányzója által kinevezett bíró
ellen nem illik a császárhoz fellebbezni, ezért azt vissza kell küldeni a császárhoz.
2. Ha valaki, akit bíróvá neveztek ki, fellebbez, a kollégája időközben mindkettőjük feladatait
ellátja. Ha mindketten fellebbeznek, helyükre ideiglenesen másik elöljárót kell kinevezni, és
aki nem fellebbezett jogosan, annak meg kell fizetnie a kormányt ért kárt. Ha azonban a
fellebbezés megalapozott volt, és így döntöttek, meg kell határozni, hogy ki fizesse meg az
elszenvedett kárt. Közben egy másik személyt kell kinevezni kurátornak, aki a fellebbezés
függőben tartása alatt gondoskodik az ellátmány elosztásáról.
3. Egy rescriptumban azt is kijelentették, hogy bár nem szokás, hogy a perben lévő
földterületek terményeit a fellebbezést követően letétbe helyezik, mégis, mivel az ellenérdekű
fél elpusztíthatja azokat, igazságosnak tűnt számukra, hogy azokat egy sequestrator kezébe
adják.
(22) Papinianus, Vélemények, II. könyv.
Amikor egy ügyet vizsgálatra benyújtanak a császárnak, azt az a személy, aki azt beküldte,
visszahívhatja.
23. Ugyanő, Vélemények, XIX. könyv.
Ha egy bírót a tartomány kormányzója nevezett ki egy ügynek a peres felek beleegyezésével
történő rendezése céljából, a vesztes fél fellebbezhet.
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1. Amikor a császár képviselője, aki nem látta el a kormányzói feladatokat, és nem volt joga
bírót kinevezni magánügyekben, határozatot hozott, úgy ítélték meg, hogy felesleges
fellebbezni egy olyan ítélet ellen, amely senkit nem von felelősségre.
2. Amikor egy apai felügyelet alatt álló fiú apja ellen hoztak határozatot, amely olyan
vagyontárgyakat érintett, amelyeket a fián keresztül szerezhetett meg, azt a véleményemet
adtam, hogy a fiú csak az apja nevében fellebbezhet.
3. Úgy döntöttek, hogy aki tudta, hogy rangja miatt kapta meg a kényszerítő ediktumot, annak
nincs joga fellebbezni, mivel hatalmában állt a kijelölt nap előtt a bíróságon válaszolni, és így
megvédhette magát az ediktum feljelentésének elkerülése révén.
24. Scaevola, Vélemények, V. könyv.
Ha valakit, aki jóhiszeműen, gondnokként vagy kurátorként más ügyeit intézi, elítéltek, és
fellebbezett; és miután az ügy hosszú időn keresztül elhúzódott, végül úgy döntöttek, hogy a
fellebbezés nem volt megalapozott; felmerült a kérdés, hogy mivel az ítéletet később hozták
meg, a közbenső időre járó tőke kamatai esedékesek-e. A válasz az, hogy a megállapított
tényállás szerint a praetoriánus keresetnek helyt kell adni.
1. Egy kiskorú gondnoka a gondnokolt örökösei ellen indított perben fellebbezést nyújtott be.
Mivel a fiatalember ekkor már betöltötte a huszonötödik életévét, és a hadseregben szolgált,
elmulasztotta a fellebbezés benyújtását. Miután visszatért a hadseregből, megkérdezem, hogy
neki magának kell-e fellebbezést benyújtania, vagy a gondnokához kell fordulnia, hogy ezt
megtegye. A válasz az volt, hogy a közölt tényeknek megfelelően a katona maga járjon el az
ügyben, amelyben érdekelt.
(25) Paulus, Vélemények, XX. könyv.
"Sándor császár a görögök közösségének, akik Bithyniában vannak. Nem értem, hogyan lehet
bárkit is megakadályozni abban, hogy fellebbezzen egy ítélet ellen, amikor más út is nyitva
áll, hogy ugyanezt megtegye, és gyorsabban eljusson hozzám. Megtiltjuk a kurátoroknak és a
nemzetek vezetőinek, hogy visszaélést és erőszakot alkalmazzanak a fellebbező felekkel
szemben, és (hogy világosabban fogalmazzak) megakadályozzák, hogy hozzánk eljussanak;
és ezt az én döntésemet kell betartaniuk, jól tudván, hogy a kormányzók szabadsága éppúgy
gondoskodásom tárgya, mint jóakaratuk és engedelmességük."
26. Hermogenianus, Epitoméi a jogról, II. könyv.
Ha egy ügyet a császárhoz küldenek, a kormányzó a felek beleegyezésével meghallgathatja
azt, ha az az ő hatáskörébe tartozik.
27. Ugyanő, Laiv Epitomái, V. könyv.
Ha a gyám fellebbezést nyújt be a gyámoltját érintő ügyben, vagy a gondnok felnőtt személy
esetében, akkor a fellebbezést még azelőtt folytathatja, hogy bármelyik örökös elszámolna;
mivel az elszámolás után sem a gyám, sem a gondnok nem köteles a fellebbezés érdemi részét
elfogadni.
28. Scaevola, Digest, XXV. könyv.
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A kezesek ellen pert indító hitelező nem volt jelen az ügy tárgyalásán, miután a kérdést
egyesítették, és amikor a kezeseket felmentették, a rabszolgája fellebbezett. A kérdés az volt,
hogy a rabszolga által a gazdája nevében benyújtott fellebbezésnek volt-e bármilyen ereje
vagy hatása. A válasz az volt, hogy az ilyen fellebbezés nem kaphat semmilyen figyelmet.
1. Egy férfi, akit a bíró arra kötelezett, hogy a tartomány kormányzójának parancsára jelenjen
meg a bíróságon, és mutasson be bizonyos számlákat, amelyek állítólag a birtokában voltak,
nem tette meg, még akkor sem, amikor erre a célra haladékot kapott; ezért, miután az
alkotmányt felolvasták neki, az alperest elítélték, mivel makacsságból nem mutatta be a kért
dokumentumokat, és a felperes esküvel bizonyította, hogy milyen nagy érdeke fűződik azok
bemutatásához. Felmerült a kérdés, hogy az eskü letétele után fellebbezést nyújthat-e be. A
válasz az volt, hogy semmi sem indokolta, hogy miért kellene megtagadni tőle a fellebbezés
lehetőségét.
2. A törvényes gyám helyébe lépett gyámok, miután gyámsági pert indítottak ellene, a kijelölt
döntőbíró igazságtalanul ítélte el, és mivel az ügy méltányossága ezt követelte, fellebbeztek a
döntése ellen. Amíg a fellebbezés folyamatban volt, a fiatalok felnőttek. Mivel az egész
eljárás felnőtt személyekre vonatkozott, és ők voltak abban az állapotban, hogy saját
érdekeiket védhessék, felmerült a kérdés, hogy el kell-e fogadni azoknak a követelését, akik
ellen a fellebbezést benyújtották, akik azt állították, hogy a fellebbezés alapját azoknak kell
megadniuk, akik a pert először indították. A válasz az volt, hogy ha azok, akiknek a gyámsága
alá tartoztak, tovább kívánják folytatni az ügyet, akkor ebben meg kell őket akadályozni.
Ugyanezt a szabályt kell betartani a gondnokokra való hivatkozással, ha időközben az ifjúság
törvényes korba lépne.

2. cím. Milyen személyektől nem szabad fellebbezni
1. Ulpianus, Az ediktumról, I. könyv.
Meg kell vizsgálni, hogy kitől nem jogszerű a fellebbezés.
1. És valóban, ostobaság lenne bárkit is figyelmeztetni arra, hogy nem szabad a császárhoz
fellebbezni, hiszen ő maga az, akihez a fellebbezés szól.
2. Nem szabad elfelejteni, hogy a szenátustól nem lehet a császárhoz fordulni; és ezt az isteni
Hadrianus egyik beszéde állapította meg.
3. Ha valaki az ítélet meghozatala előtt kijelenti, hogy nem fog fellebbezni a bíró határozata
ellen, kétségtelenül elveszíti a fellebbezés lehetőségét.
4. Néha a császár bírót nevez ki azzal a kikötéssel, hogy a döntése ellen nem lehet fellebbezni;
mert tudom, hogy az isteni Márk nagyon gyakran nevezett ki bírákat ilyen módon. Nézzük
meg, hogy más is kinevezhet-e bírót ilyen módon. Nem hiszem, hogy képes lenne rá.
2. Paulus, A fellebbezésről, I. könyv.
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A kérdés az volt, hogy lehet-e fellebbezni olyan választottbírák ellen, akiket kezességvállalás
elfogadása céljából neveztek ki. Bár több hatóság is úgy véli, hogy ebben az esetben
fellebbezés nélkül is módosíthatja a határozatot az azt meghozó személy.

3. cím. Kihez és kikhez lehet fellebbezni
1. Ulpianus, A fellebbezésről, I. könyv.
Amikor azt mondják, hogy a határozatot hozó bíró ellen fellebbezésnek van helye, ezt úgy
kell érteni, hogy az utódja ellen is lehet fellebbezni. Ha tehát a város prefektusa vagy a
pretoriánus prefektus hoz határozatot, akkor a fellebbezést attól kell kérni, aki a határozatot
hozta.
(1) A fellebbezést nem ahhoz a személyhez kell benyújtani, aki a hatáskörét átruházta; mert
általában véve attól kellene benyújtani, akire a hatáskörét átruházta, ahhoz, akihez a
fellebbezéseket a hatáskörét átruházó tisztviselőtől kellene benyújtani.
2. Venuleius Saturninus, A prokonzul kötelességeiről, II. könyv.
A kormányzó ellen a proconsulhoz lehet fellebbezni, és ha az pénzbírságot szabott ki, a
proconsul tudomásul veheti az igazságtalanságát, és dönthet úgy, ahogyan ő jónak látja.
(3) Modestinus, Szabályok, VIII. könyv.
Amikor a római nép elöljárói bírót neveznek ki, függetlenül attól, hogy milyen rangúak, még
akkor is, ha ez a császár parancsára történt, és a császár név szerint jelölte ki a bírót,
magukhoz az elöljárókhoz lehet fellebbezni.

4. cím. Mikor és milyen határidőn belül kell fellebbezni
1. Ulpianus, A fellebbezésről, I. könyv.
Amikor egy tartomány kormányzója értesít valakit, hogy egy szigetre kell deportálni, és ír a
császárnak, hogy deportálják, nézzük meg, mikor kell fellebbezni, akkor, amikor a kormányzó
írt a császárnak, vagy amikor az írt neki. Úgy gondolom, hogy a fellebbezést akkor kell
megtenni, amikor a kormányzó elrendeli az alperes őrizetbe vételét, és miután meghozta a
döntését, hogy a császárhoz kell írni, hogy az alperest deportálhassák. Félő azonban, hogy túl
késő lesz fellebbezni, miután a császár kijelölt neki egy szigetet, mert miután a kormányzó
határozatát megerősítették, akkor szokás egy szigetet kijelölni a deportálás helyéül. Attól is
tartani kell, hogy ha a kormányzó hamis nyilatkozatokat tett a császárnak arról a személyről,
akit ki akart toloncolni, akkor a fellebbezés útja el lesz zárva előtte. Mit kell tehát tenni? Az
emberség javaslatainak megfelelően helyesen el lehet dönteni, hogy mindkét esetben nem
hiába fellebbez, mert a vádlott nem a császár ellen fellebbez, hanem a bíró kétszínűsége ellen.
Ezt a szabályt kell elfogadni a decurió esetében is, akit a kormányzónak nem szabadna
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megengednie magának, hogy megbüntesse, hanem börtönbe kellene zárnia, és a császárhoz
kellene írnia a büntetésére való hivatkozással.
1. Ha valakit gyámnak neveznek ki, akár végrendeletileg, akár olyasvalaki által, akinek joga
van a kinevezésre, nem szükséges fellebbeznie (mivel ezt a szabályt az isteni Márkus hozta
létre), hanem az előírt határidőn belül fel kell ajánlania a mentségét; és ha elutasítják, akkor
fellebbeznie kell, különben hiába teszi.
2. Más a helyzet azokkal, akiket valamilyen becsületbeli tisztségre hívnak, amikor azt állítják,
hogy mentségük van; ugyanis nem állíthatják a mentelmi joguk okait, hacsak nem szólnak
közbe fellebbezéssel.
3. A kormányzók általában szokták elküldeni egy ember nevét annak a rendnek, amelyhez
tartozik, és arra kérik, hogy Gaius Seius-t válassza meg bírónak, vagy ruházza fel valamilyen
más megtiszteltetéssel vagy tisztséggel. Ezért a fellebbezést a rend döntésének meghozatala
után kell megtenni, vagy a névnek a kormányzó általi benyújtásakor kell megtenni? A jobb
vélemény az, hogy a fellebbezésnek akkor kell megtörténnie, amikor a végzés meghozza a
döntését; mivel úgy tűnik, hogy a kormányzó inkább adott tanácsot, hogy valakit
kinevezzenek, mint hogy ő maga tette volna meg a jelölést. Végül, a fellebbezést hozzá kell
benyújtani, és nem tőle.
4. Ha azonban a kormányzó maga is tagja a rendnek (ami néha előfordul), abban az időben,
amikor a személyt a rend nevezte ki, a kormányzóhoz lehet fellebbezni, mint a rendhez, és
nem magához a kormányzóhoz.
5. A két vagy három napos határidőt a határozat meghozatalától kell számítani a fellebbezés
benyújtására. Mit kell azonban tenni, ha a határozatot feltételes módban hozták meg? A
fellebbezés benyújtásának határidejét a határozat meghozatalának napjától vagy attól a naptól
kell számítani, amikor a határozatban foglalt feltételnek eleget tettek? Nyilvánvaló, hogy a
határozatot nem szabadna feltétel mellett meghozni, de ha ez megtörtént, milyen utat kell
követni? Helyénvaló, hogy a fellebbezési határidőt azonnal számítani kell.
6. Amit a határozatokkal kapcsolatban elrendeltek, nevezetesen, hogy a fellebbezést a
második vagy harmadik napon kell benyújtani, azt más ügyekben is be kell tartani,
amelyekben ugyan nem született határozat, de ahol a fentiek szerint a fél fellebbezhet.
7. Az Isteni Márk egyik címe előírja, hogy azok a napok, amelyeken a fél fellebbezhet,
bizonyos mértékig rendelkezésre álló napok legyenek, ha az a személy, akitől a fellebbezés
érkezik, nem tartózkodik, hogy a kérvényt be lehessen mutatni neki; mert a rescriptum azt
mondja: "Azt a napot kell betartani, amelyen először tud megjelenni". Ha tehát a fellebbezés
után a bíró, aki a határozatot hozta, nem lesz jelen, ahogyan azt szokás, akkor azt kell
mondani, hogy a fellebbezőt semmiképpen sem érheti hátrány; mert akkor fellebbezhet,
amikor először juthat el a bíróhoz. Ezért, ha a bíró elrejtőzne, a peres félnek ugyanarra a
jogorvoslatra kell jogosultnak lennie.
8. De mi van akkor, ha a késői óra miatt kellett visszavonulnia, mivel az ítéletet a nap
második felében hirdették ki? Ebben az esetben a bíró nem fog úgy tűnni, mintha visszavonult
volna.
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9. A hozzáférés lehetőségét akkor értjük, ha a bíró nyilvánosan jelenik meg. Ha azonban ezt
nem tette meg, akkor a fél hibáztatható-e azért, hogy nem ment el a házához; vagy hogy nem
kereste fel a kertjében; vagy akár az ország bármelyik házában? A jobbik vélemény az, hogy
nem lehet őt elmarasztalni. Ezért, ha nem nyilvánosan közelítette meg őt, akkor jobb lesz azt
állítani, hogy egyáltalán nem közelítette meg őt.
10. Ha ugyanis valakinek nincs lehetősége arra, hogy hozzáférjen ahhoz a bíróhoz, akitől
fellebbez, de a fellebbezőhöz igen, akkor nézzük meg, hogy lehet-e vele szemben kivételre
hivatkozni, mert nem az utóbbihoz fordult. Jelenleg az a szabály, hogy ha lehetősége lett
volna bármelyikükhöz fordulni, akkor van alapja a kivételnek.
11. A kétnapos határidő a saját esetre vonatkozik. De hogyan különböztessük meg a saját
ügyünket egy másik ügyétől? Egyértelmű, hogy a saját ügy az, amelynek haszna vagy
vesztesége a peres felet személyesen érinti.
12. Ezért az ügyvéd, hacsak nem a saját nevében jár el, jogosult a háromnapos határidőre. Ha
a saját ügyének vitelére van megbízva, a jobb vélemény szerint csak két napra lesz jogosult.
Ha azonban részben a saját nevében, részben pedig más nevében jár el, kétséges, hogy két
vagy három napra lesz-e jogosult. A jobb vélemény az, hogy két napra jogosult, ha a saját
nevében jár el, és három napra, ha más nevében jár el.
13. A gyámoknak, valamint a közügyek védőinek és a kiskorúak vagy elmebetegek
gondozóinak három napot kell biztosítani, mivel mások nevében fellebbeznek. Ebből kitűnik,
hogy a védő fellebbezhet a harmadik napon, feltéve, hogy az ügyet védőként vezeti, és nem a
saját nevében; mivel ugyanis más nevében vezeti az ügyet, a harmadik napon fellebbezhet.
14. Ha valaki, aki gyámot vádol gyanakvással, elveszíti az ügyét, Julianus a Digestus
negyvenedik könyvében azt írja, hogy három napon belül fellebbezhet, akárcsak egy kiskorú
védője.
15. Ha az ítéletet távollévő személy ellen hozták, a két vagy három napos határidőt attól a
naptól kell számítani, amikor a személy az ítéletről tudomást szerzett, nem pedig attól a
naptól, amikor az ítéletet meghozták. Amikor azonban azt mondják, hogy a távollévő fél attól
a naptól kezdve fellebbezhet, amikor az ítéletről tudomást szerzett, ezt úgy kell érteni, hogy
ha az ügyben nem ügyvéd védte; ha ugyanis az utóbbi nem fellebbezett, az előbbi számára
nehéz lesz meghallgatást elérni.
2. Macer, Fellebbezés, I. könyv.
Ha Ön ügyvédként folytatott egy ügyet, és miután vereséget szenvedett, fellebbez, és a
fellebbezését megalapozatlannak ítélték, kétséges lehet, hogy a második napon fellebbeznie
kell-e, mivel mivel a fellebbezésével szemben ítéletet hoztak, úgy tűnik, hogy Ön az érdekelt
fél. Jobb azonban úgy vélekedni, hogy Ön a harmadik napon fellebbezhet, mivel Ön
mindazonáltal más ügyét védte meg.
(1) Ha azonban nem fél peres fél, hanem más fellebbezne, például egy olyan személy, akinek
érdeke fűződik a perhez, akkor nézzük meg, hogy a harmadik napon fellebbezhet-e. Azt kell
azonban mondani, hogy a második napon kellene fellebbeznie, mert igaz, hogy a saját ügyét
védi. Önmagával szemben állna, ha azt állítaná, hogy joga van három napon belül fellebbezni,
mert úgy tartják, hogy ha más nevében fellebbez, amikor ha a saját ügyét más ügyének akarja
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feltüntetni, kizárja magát, azon oknál fogva, hogy aki kezdetben nem volt fél, annak nincs
joga más ügyében fellebbezni.
(2) Ha azonban valaki, akiről azt állítják, hogy szabad ember, azzal védekezik, hogy
szabadszülött, és miután megverték, elmulasztja a fellebbezést, felmerül a kérdés, hogy az
apja megteheti-e, különösen, ha azt állítja, hogy az ő felügyelete alatt áll. De ha fellebbezhet,
akkor jobbnak tartjuk, ha ezt a második napon teszi meg, mint aki a saját ügyét vezeti.
(3) Amikor egy közeli hozzátartozó fellebbez egy halálra ítélt személy nevében, Paulus
kétségbe vonja, hogy a harmadik napon meg kell-e hallgatni. Azt kell azonban mondani, hogy
az ilyen személynek a második napon kell fellebbeznie, mint aki saját magát képviseli; mert
aki azt állítja, hogy érdekelt, az a saját ügyét védi.
3. Ugyanaz, Fellebbezés, II. könyv.
Amikor a császárnak írnak egy levelet, és annak másolatát megmutatják az egyik peres félnek,
aki nem fellebbezett, és a császár később egy rescriptumban ellene dönt, nézzük meg, hogy
fellebbezhet-e a levél ellen, amelyet korábban megmutattak neki, mivel mivel akkor nem tette
ezt, úgy tűnik, hogy elismerte annak tartalmát. Nem kellene meghallgatni, ha azt állítaná,
hogy a császári rescriptum kiadására várt.

5. cím. A fellebbezések elfogadásáról vagy elutasításáról
1. Ulpianus, Az ediktumról, XXIX. könyv.
A fellebbezőket általában nem hallgatják meg, kivéve, ha a perben érdekeltek, vagy megbízást
kaptak, vagy mások ügyeit intézik, és cselekményeiket azonnal ratifikálják.
(1) Ha azonban egy anya látja, hogy fia ügyét egy határozat megdöntötte, és anyai szeretettől
indíttatva fellebbez, azt kell mondani, hogy őt meg kell hallgatni; és ha inkább ő készíti elő az
ügyet, nem tekinthető úgy, hogy beavatkozott volna, bár kezdetben nem vállalhatta volna a
védekezést.
2. Scaevola, Szabályok, IV. könyv.
Fellebbezéssel lehet élni a jogerős ítélet előtt, ha a bíró polgári ügyben a kínzás alkalmazása
céljából hozott közbenső határozatot, vagy büntetőügyben, ha ezt a törvény ellenére teszi.
3. Paulus, szabályok.
Aki eljárást indít a gyámsággal gyanúsított személy ellen, három napon belül fellebbezhet, ha
vereséget szenved.
4. Macer, Fellebbezés, I. könyv.
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Nem szabad meghallgatni azt, aki késedelmet próbál okozni egy olyan perben, amelyben
válaszul azt állítja, hogy a császárhoz beadványt nyújtott be, és várja a rescriptum kiadását, és
ha erre hivatkozva fellebbez, a császári alkotmányok megtiltják annak befogadását.
5. Ulpianus, A fellebbezésről, IV. könyv.
Annak, akinek a fellebbezését nem fogadják el, elég, ha csak ezt a tényt közli, és bármilyen
módon is teszi ezt, a fellebbezését elfogadják.
1. Ha a fellebbezés nem érkezik meg, és szükségessé válik a császárhoz fordulni, akkor
petíciót kell benyújtani hozzá. Ha azonban a császáron kívül bárkihez is fellebbezni kell,
akkor az előbbihez kell fordulni.
2. Ha a fellebbezés kézhezvételét követően bármilyen akadály merül fel, ahhoz kell fordulni,
akihez a peres fél a fellebbezést be kívánja nyújtani.
3. Világos, hogy ha a fellebbezést nem fogadják el, és a fellebbező nem a megfelelő
hivatalnokhoz, hanem a császárhoz fordult, akkor ugyanúgy jár, mintha ahhoz a bíróhoz
fordult volna, akihez fordulnia kellett volna; és ezt Antoninus császárunk különböző
rezcriptiói is megállapítják.
4. Az is nyilvánvaló, hogy ha a fél peres fél nem a császárhoz, hanem az egyik bíróhoz
fellebbezett, ez a hiba nem jelent számára előnyt, bár nem tekinthető úgy, hogy elmulasztotta
a fellebbezést.
5. A fellebbezésre előírt határidőn belül az a fél, akinek a fellebbezését nem fogadták el, vagy
az illetékes bíróhoz, vagy a császárhoz fordulhat.
6. Macer, A fellebbezésről, II. könyv.
Nem szabad elfelejteni, hogy ha a fellebbezést elutasítják, a birodalmi alkotmányok úgy
rendelkeznek, hogy minden maradjon a régiben, és semmi új ne történjék, még akkor sem, ha
a fellebbezés a kincstár ellen irányul; és az, aki a fellebbezést elutasítja, köteles azonnal
jelentést készíteni, amelyben kifejti véleményét és az elutasítás okát; és a birodalmi
mandátumok előírják, hogy a peres félnek a jelentés egy példányát át kell adnia.
7. Paulus, A fellebbezésről.
Ha az ügy nem tűr halasztást, nem szabad fellebbezni a végrendelet megnyitásának
megakadályozása érdekében, ahogyan az isteni Hadrianus is úgy döntött, hogy a katonák
használatára gyűjtött gabonát nem szabad a lakosság élelmezésére használni, és hogy a
kijelölt örökös nem kerülhet birtokba.
1. Ismétlem, ha valamit az Örökös Ediktummal összhangban határoztak el, nem lehet
fellebbezéssel megakadályozni annak végrehajtását.
2. Hasonlóképpen nem lehet fellebbezéssel megakadályozni a zálogjog eladását.
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6. cím. A küldeményeknek nevezett fellebbviteli értesítésekről
(1) Marcianus, A fellebbezésről, II. könyv.
Miután a fellebbezést benyújtották, annak a tisztviselőnek, akitől a fellebbezés érkezett,
levelet kell küldenie annak, aki a fellebbezést elbírálja, legyen az a császár vagy valaki más;
ezeket a leveleket értesítéseknek vagy küldeményeknek nevezik.
(1) Ezeknek a betűknek a formája például a következő: "Lucius Titius fellebbezett a Szo és
Szo és Szo között hozott határozat ellen."
(2) Elegendő, ha az előírt határidőn belül komolyan és gyakran kérte ezeket az értesítéseket,
és ha a bíró nem tesz eleget a kérésnek, ezt tanúkkal lehet bizonyítani; a birodalmi
alkotmányok ugyanis előírják, hogy a fél, aki ilyen értesítést kér, azt hevesen tegye. Ezért
csak az az igazság, hogy ha az, akinek a felszólításnak helyt kellene adnia, hibáztatható azért,
hogy nem teszi meg, ez nem sértheti azt, aki a felszólítást kérte.

7. cím. A fellebbezés benyújtása után nem lehet változtatásokat eszközölni
1. Ulpianus, A fellebbezésről, IV. könyv.
Miután a fellebbezést közbeléptették, akár befogadják, akár nem, a fellebbezés befogadása
esetén e miatt semmit sem szabad időközben megváltoztatni; ha viszont nem fogadják be,
akkor azért, hogy semmi ne sérüljön, amíg eldől, hogy a fellebbezés befogadható-e vagy sem.
1. Ha a fellebbezés beérkezik, a fellebbezéssel kapcsolatos határozat meghozataláig nem lehet
változtatásokat végrehajtani.
2. Ha valakit véletlenül kiesik, és fellebbezést nyújt be, nem korlátozódik Olaszországra, sem
pedig arra a tartományra, ahová esetleg kiesett.
3. Ugyanezen okból, ha valakit kitoloncoltak, vagy olyan bíró értesítette, akinek joga van őt
kitoloncolni, nem szabad őt láncra verni, és nem szabad őt olyan szigorú bánásmódnak
alávetni, mint amilyenre azok kötelesek, akik nem engednek a határozatnak; mert az állapota
a fellebbezés közbeiktatása után is sérthetetlennek tekintendő.
4. Ezért, ha elrendelték, hogy vonja vissza a rendjét, és fellebbez, ugyanezen okból részt vehet
az ülésein; mivel az a döntés született, és ez a jog szabálya, hogy nem lehet további lépéseket
tenni, amíg a fellebbezés folyamatban van.
5. Ha valakit több bűncselekmény miatt ítélnek el, és egyesek miatt fellebbezett, mások miatt
azonban nem, felmerül a kérdés, hogy el kell-e halasztani a büntetését vagy sem. Ha a
fellebbezés a súlyosabb bűncselekmények miatt történt, de a kevésbé súlyosak miatt nem
fellebbezett, a fellebbezést mindenképpen el kell fogadni, és a büntetést el kell halasztani. Ha
azonban súlyosabb büntetést érdemel olyan bűncselekmények miatt, amelyek miatt nem
fellebbezett, a büntetést mindenképpen ki kell szabni.
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8. cím. Milyen határozatok visszavonhatók fellebbezés nélkül
1. Macer, A fellebbezésről, II. könyv.
Nem szabad elfelejtenünk, hogy amikor vizsgálatot végeznek arról, hogy egy ügyet
eldöntöttek-e vagy sem, és a kérdést elbíráló bíró kijelenti, hogy az ügyet nem döntötték el,
még akkor is, ha esetleg el is döntötték, akkor a határozatot hatályon kívül helyezik, még
akkor is, ha nem nyújtottak be fellebbezést.
1. Hasonlóképpen, ha a határozatban állítólag számítási hiba áll fenn, nem szükséges
fellebbezni, például ha a bíró a következőképpen dönt: "Mivel bebizonyosodott, hogy Titius
ötven sesterciával tartozik Seiusnak ilyen és ilyen cikkért, és huszonötöt egy másikért; ezért
úgy ítélem meg, hogy Lucius Titiusnak száz sesterciát kell fizetnie Seiusnak"; mert mivel a
számítási hiba számítási hiba, nem szükséges fellebbezni, és anélkül is korrigálható. Ha
azonban a kérdés bírája száz sesterciusra vonatkozó határozatot hozna, mert úgy gondolta,
hogy ötven és huszonöt az száz, akkor is ugyanez a számítási hiba, és nem szükséges
fellebbezni. De ha a bíró úgy dönt, hogy egy másik összeg, huszonöt sestercius jár, akkor lesz
ok a fellebbezésre.
2. Hasonlóképpen, ha a határozat ellentétes a birodalmi alkotmányokkal, a fellebbezés
szükségessége nem áll fenn. A határozat akkor ellentétes az alkotmányokkal, ha azt az
alkotmányok által meghatározott joggal összhangban hirdették ki, és nem a peres fél jogaira
való hivatkozással; mert ha a bíró egy olyan személy esetében, aki gyermekei miatt, vagy
kora miatt, vagy valamilyen kiváltságra hivatkozva felmentést kíván kapni egy közhivatal
vagy gyámság alól, azt állapítja meg, hogy sem a gyermekek, sem a kor, sem valamilyen
kiváltság nem mentesít senkit a hivatal vagy a gyámság alól, akkor úgy kell érteni, hogy az
alkotmányokban meghatározott törvényre való hivatkozással döntött. Ha azonban megengedi
valakinek, hogy igazolja a jogát, és aztán ellene dönt, mert nem bizonyította a korát vagy a
gyermekei számát, akkor úgy kell érteni, hogy a peres fél jogaira való hivatkozással döntött,
és ebben az esetben fellebbezésre lesz szükség.
3. Hasonlóképpen, amikor egy nem közzétett, és a felet nem értesített peremleges végzés
alapján távollétében elítélik, az alkotmányok kimondják, hogy az ilyen jellegű határozatnak
nincs hatálya.
4. Ha mindketten ugyanahhoz a bíróhoz fordulunk, és egyikünk kérvénye sem kér kamatot, és
a bíró előbb hoz döntést ellenem, mint ellened, hogy elsőként te kapj ítéletet a javadra; nem
szükséges, hogy erre hivatkozva fellebbezzek, mivel a szent alkotmányok szerint te nem
kérhetsz végrehajtást ellenem, mielőtt az én követelésemre vonatkozóan ítéletet hoztak volna;
de a jobb vélemény az, hogy fellebbezni kell.
2. Paulus, Vélemények, III. könyv.
Paulus úgy vélte, hogy aki nem volt életben akkor, amikor az ítéletet ellene meghozták, azt
úgy kell érteni, hogy hiába ítélték el.
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1. Egy olyan személyre hivatkozva, aki nem volt életben akkor, amikor a bírót kinevezték,
hogy az ügyében döntsön, azt is megállapította, hogy a bíró kinevezése semmis, és az ellene
hozott határozatnak nincs ereje vagy hatálya.
3. Ugyanő, Vélemények, XVI. könyv.
Paulus azt a véleményt képviselte, hogy a lehetetlen bírósági végzés semmis.
1. Véleménye szerint nincs helye fellebbezésnek, ha olyan határozatot hoztak, amelyet a
dolgok természeténél fogva nem lehet teljesíteni.

9. cím. Hogy a fellebbezés indokai más által is előterjeszthetők-e
1. Ulpianus, Fellebbezések, IV. könyv.
Gyakran felmerül a kérdés, hogy a fellebbezés indokait más személy is előadhatja-e, és ez a
pont általában pénzügyekben és büntetőügyekben kerül megvitatásra. A Rescripts
megállapította, hogy pénzügyekben ez megtehető. Az egyik Rescript szövege a következő:
"Az isteni testvérek, Longinusnak. Ha az, aki fellebbezett, arra utasított benneteket, hogy
védjétek meg őt a Pollia által ellene benyújtott fellebbezéssel szemben, és az ügy pénzbeli,
semmi sem akadályoz meg abban, hogy az ő nevében válaszoljatok. Ha azonban az ügy nem
pénzbeli, hanem halálbüntetéssel járó, akkor nem szabad ügyvéd által eljárni. Ha azonban
olyanról van szó, amelyben olyan súlyos büntetés, mint az elbocsátás, érvényesíthető, akkor
nem szükséges más által eljárni, de meg kell jegyezni, hogy a félnek magának kell
megjelennie a bíróságon." Egyértelmű, hogy ha az ügy olyan pénzügyekről szól, amelyekből
gyalázat származhat, akkor ügyvéd útján is lefolytatható. Ezt a véleményt nemcsak akkor kell
elfogadni, ha a vádló fellebbezne, hanem arra való hivatkozással is, aki ellen a fellebbezés
történt; és általában véve a fellebbezés nem történhet más által olyan esetben, amikor az egyik
személy nem jelenhet meg más által.
2. Macer, Fellebbezés, II. könyv.
Ha a távollévő fél ügyvédje fellebbez, és ezt utólag megindokolja, ennek ellenére köteles
válaszolni. Ha azonban ezt elmulasztja, akkor a peres fél válaszolhat-e, mint kiskorú esetén ez egy olyan kérdés, amelyet meg kell vizsgálnunk. Inkább arra a véleményre hajlunk, hogy a
fellebbezés indokolásában meg kell hallgatni azt, aki a távollévő fél ügyvédjeként kérte a
fellebbezést.

10. cím. Ha a gyám, a gondnok vagy a bíró, akit kineveztek, fellebbez
1. Ulpianus, A prokonzul kötelességeiről, III. könyv.
Ha a közhivatalokba kinevezett személyek fellebbeznek, és nem igazolják ennek
indokoltságát, ezúton értesítjük őket, hogy az államot a fellebbezés késedelme miatt
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bármilyen kár éri, az ő felelősségükre. Ha nyilvánvalóvá válik, hogy a fellebbezés szükséges
volt, a tartomány kormányzója vagy a császár dönt arról, hogy ki volt felelős az elszenvedett
kárért.
2. Hermogenianus, Epitoméi a jogról, V. könyv.
Ha egy gyám vagy gondnok hivatalában marad, és fellebbez, és a határozat meghozatala előtt
meghal, utódai kötelesek lesznek a fellebbezés indokait megjelölni, a köztes időhöz
kapcsolódó felelősség miatt.

11. cím. Aki fellebbez, azt a saját tartományában kell megvédeni
(1) Ulpianus, A fellebbezésről, IV. könyv.
Aki fellebbez, annak a saját tartományában kell védekeznie, minden egyéb saját ügyében,
még akkor is, ha a fellebbezés lefolytatása céljából távol van. Ezt az isteni testvérek egy
Decimus Philóhoz intézett rescriptumban állapították meg.
2. Marcianus, A fellebbezésről, II. könyv.
Ezt a kiváltságot azoknak biztosítják, akik az állam megbízásából távol vannak, hogy ne
kelljen megvédeniük magukat.

12. cím. Ha a fél peres fél arra kényszerül, hogy egy másik keresetet
nyújtson be ahhoz a bíróhoz, akinek a határozata ellen már fellebbezett
1. Ulpianus, A fellebbezésről, IV. könyv.
Ha valaki fellebbezett egy bíró ellen egy ügyben, és kénytelen ugyanezt a bírót egy másik
ügyben elnöknek tekinteni, lássuk, milyen utat kell követni. Jelenleg az a törvény, hogy hiába
fellebbeztek, a félnek akkor is meg kell jelennie ugyanaz előtt a bíró előtt, akitől fellebbezett,
és más ügyeket kell vezetnie, ha van ilyen; és nem hivatkozhat arra az ürügyre sem, hogy nem
egy olyan bíró előtt tárgyalja azokat, aki esetleg ellenséges vele szemben, hiszen újra
fellebbezhet.

13. cím. Ha a haláleset a fellebbezés függőben tartása alatt következik be
1. Macer, A fellebbezésről, II. könyv.
Ha a fellebbező úgy hal meg, hogy nem hagyott örököst, az ilyen jellegű fellebbezés
megszűnik. Ha azonban a fellebbező örököse jelenik meg, és senki másnak nincs érdeke a
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fellebbezés alapjának előadásához, az örökös nem kényszeríthető a fellebbezés
előterjesztésére. Ha azonban a kincstár vagy bármely más fél, aki ellen a fellebbezés irányult,
érdekelt az ügyben, az örökös köteles lesz a fellebbezés indokát előadni. Senkinek sincs
érdeke, ha például a felet anélkül léptették vissza, hogy vagyonától megfosztották volna. Arra
az esetre, ha az illetőt vagyonától való megfosztás után léptetik vissza, vagy valamelyik
szigetre deportálják, vagy bányára ítélik, vagy a fellebbezés megtétele után hal meg, Sándor
császárunk a Pletorius katonához intézett rescriptumában a következő megállapítást tette
alkalmazandónak: "Noha a fellebbezés alatt a vádlott vádját halálával megsemmisítik, mégis,
mivel állítólag vagyonának egy részét az ítélet alapján elkobozták, legyen, aki jogosult az
örökösödési kedvezményre, csak akkor kaphatja meg azt, ha a fellebbezést alaposan
megindokolja, és bizonyítja a határozat igazságtalanságát." A fellebbezésről szóló ítéletet a
bírósági eljárás során a vádlottnak nem lehet megtenni.
(1) Ha a gyám, miután a gyám a gyámja ügyeivel kapcsolatos fellebbezést tett, meghal, az
örököse köteles a fellebbezés indoklására, még akkor is, ha a gyám már elszámolt a
gyámsággal, mert elegendő, ha a gyám halálakor köteles lett volna az indoklást megadni. Az
isteni Severus és Antoninus azonban egy rescriptumban kimondta, hogy a gyám, miután már
elszámolt, nem kötelezhető a fellebbezés indokainak kifejtésére.
(2) Az isteni Pius egy Coelius Amarantushoz intézett rescriptumában kijelentette, hogy a
tulajdonos nélküli birtokról négy év után kell értesíteni a kincstárat, és ezt az időt attól a
naptól kell számítani, amikor bizonyossá vált, hogy nincs örökös, és nincs birtokos a
pretoriánus törvények szerint.
(3) A húszéves elévülési időt azonban, amelyet az értesített személyek vagyonával
kapcsolatban betartanak, és nem indítanak eljárást annak visszaszerzésére, az isteni Titus
egyik alkotmánya szerint általában attól a naptól számítják, amikor bármi is elkezdhetett a
kincstárhoz tartozni.
(4) A már megkezdett és a huszadik éven túl is folytatódó ügyek a huszadik év elteltével is
folytathatók.
(5) Azokat az ügyeket, amelyekről az első bejelentő állítólag lemondott, még azután is be
lehet jelenteni a kincstárnak, hogy eltelt az az évszám, amelyre - mint már említettük előírták őket.
2. Ugyanő, A kincstár jogairól, II. könyv.
Vannak bizonyos okok, amelyek miatt nem sérül azoknak a jó híre, akik információt adnak;
például, ha ez nem jutalomért történik, és ha valaki egy ellenfelet bosszúállás céljából jelent
fel; vagy ha valaki az ügyet egy község nevében vitte vád alá; és meg kell jegyezni, hogy ezt a
birodalmi alkotmányok sokszor megállapították.

14. cím. A kincstár jogairól.
1. Callistratus, A kincstár jogairól, I. könyv.
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Különböző okok miatt szokásosan értesítik a kincstárat; hiszen bárki maga is kijelentheti,
hogy nincs joga elvenni olyan vagyontárgyat, amelyet hallgatólagosan hagyatékba helyeztek,
vagy ahol valakit egy másik bűnözőként feljelentett; vagy ez megtehető abban az esetben, ha
valamely rokon halálát az örökösök nem bosszulják meg; vagy mert valamelyik örököst
méltatlannak jelentették fel; vagy mert a császár örökösnek nevezte ki, értesítést lehet adni,
hogy a végrendeletet vagy a kodicilt elhallgatták; vagy mert bárki állítólag kincset talált; vagy
hogy egy nagy értékű, a kincstár tulajdonát képező tárgyat igen alacsony áron vásárolt; vagy
azért, mert a kincstár az ügyben kitéréssel vereséget szenvedett; vagy azért, mert egy
főbenjáró bűnnel vádolt személy meghalt; vagy azért, mert valakit halála után vádoltak meg;
vagy mert egy házat újjáépítettek; vagy egy vádat elhagytak; vagy egy perben lévő vagyont
eladtak; vagy azért, mert valamilyen magánszerződés alapján a kincstárnak büntetés jár ; vagy
azért, mert egy törvénybe ütköző cselekményt követtek el.
1. Amennyiben a vagyon nem elegendő a kifizetéshez, felmerül a kérdés, hogy a törvény
erejénél fogva az államkincstárhoz tartozik-e. Labeo szerint, még ha nem is elegendő a
kötelezettségek teljesítéséhez, akkor is a törvény erejénél fogva az államkincstárhoz tartozik.
Az Örökös Ediktum azonban ellentmond az ő véleményének, mert a vagyont akkor adják el,
amikor abból semmit sem szerezhet meg a kincstár.
Lacunas : 1, 2 - 2 pr
1. Az isteni Hadrianus egy Favius Arrianushoz intézett rescriptumában kijelentette:
"Kétségtelen, hogy saját ügyét károsítja az, aki a kincstár ügyére utaló iratokat be tudna
mutatni, de nem teszi meg, amikor az igazságot másképp nem lehet kideríteni, és az iratokat
azért hallgatják el, mert úgy gondolják, hogy azok az ő ügyét károsítják. "De nem kérdéses,
hogy az említett iratok nem károsítanak más ügyet, mint amelyikben a bemutatásukat
követelik."
2. Hasonlóképpen, az Isteni Testvérek Cornelius Rufus kérésére válaszolva egy rescriptumban
kijelentették, hogy az iratokat be kell mutatni minden olyan esetben, amikor a tulajdonjog, a
tulajdonjog vagy bármi ilyesmi átvételére vonatkozó vizsgálatra kerül sor, pénzügyekben, de
nem olyanokban, amelyekben halálbüntetésről van szó.
3. A szenátus úgy rendelkezett, hogy ha sem a három ediktum által beidézett besúgó, sem a
birtokos nem jelenik meg, a besúgó kezesei felelnek; és őt megfosztják attól a jogától, hogy
utólag nyilvános perben vádat emeljen, a birtokos joga pedig ugyanolyan marad, mintha nem
jelentették volna fel.
4. Ha a megjelenésre felszólított besúgó ezt elmulasztja, és nem bizonyítható, hogy ez a
birtokos csalárd magatartása miatt történt, az isteni Hadrianus egy rescriptumban kimondta,
hogy az utóbbi javára kell ítéletet hozni, mégpedig úgy, hogy abban meg kell említeni, hogy
az ediktumban a besúgók is szerepelnek.
5. Az isteni Pius egy Caecilius Maximushoz intézett rescriptumában kijelentette, hogy az
atyjának alkotmánya, amely szerint a besúgó köteles megadni megbízójának nevét, és ha ezt
nem teszi meg, láncra verik, nem azt eredményezi, hogy a besúgó mentesül a büntetés alól, ha
van megbízója, hanem azt, hogy a megbízót kell büntetni, mintha csak ő maga tette volna a
feljelentést.
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6. Császárunk, Severus Augustus úgy döntött, hogy azokat a rabszolgákat, akik feljelentik
uraikat, nem szabad meghallgatni, hanem meg kell büntetni; és azt is, hogy azokat a
felszabadítottakat, akik másokat felbujtanak pártfogóik ellen, a tartományok kormányzóinak
meg kell büntetniük.
7. Számos császári recept létezik, amely előírja, hogy senki sem sérülhet meg tévedésből, ha a
törvényt nem ismerve feljelentette magát. De ugyanennek a császárnak egy olyan rescriptuma
is fennmaradt, amelyből kiderül, hogy az tartható fenn, hogy aki önmaga ellen feljelent, csak
abban az esetben nem sérül, ha olyan személy, aki pusztán falusiassága miatt nem ismerheti a
törvényt, vagy ha az illető nő.
3. Ugyanő, A kincstár jogairól, III. könyv.
Nem tekinthető úgy, hogy valaki becsapta a törvényt, ha nyilvánosan felszólították a
visszatérítésre. Ha azonban valaki a végrendeletébe a következőket illeszti be: "Megbízlak,
hogy hűségesen teljesítsd, amire kértelek, és Isten nevében kérem, hogy ezt tedd", akkor a
kérdés az volt, hogy ez a kérés nyilvánosan hangzott-e el. Julianus azt válaszolta, hogy
valóban nem úgy tűnik, hogy az örökösöktől bármit is kértek volna ilyen szavakkal, de szokás
volt érdeklődni, ha valaki úgy értelmezték, hogy becsületét a törvény becsapása céljából
ígérte meg; és majdnem véglegesen eldőlt, hogy a törvény becsapásának tekintik,
valahányszor valakitől nem végrendelet vagy kodicillum, hanem magánígéret vagy jegyzék
útján kérik, hogy kötelezze magát arra, hogy valamit olyan személynek adjon, aki nem
jogosult arra, hogy azt megkapja; és ezért azt lehetett mondani, hogy a fent említett szavakkal
nem követtek el csalást a törvény ellen.
1. Ha valakit nyilvánosan és magánemberként is megbíznak egy bizalom teljesítésével,
felmerül a kérdés, hogy melyik érvényesül, és hogy az, amire titokban kérték, vagy az, amire
nyilvánosan kérték, hátrányosan érinti-e őt. Az isteni Hadrianus egy rezcriptumban
kijelentette, hogy ha valakit nyilvánosan bíztak meg valamivel a becsületére, nem szabad
elhinni, hogy azt a törvény becsapására használta fel.
2. Ha csalást követtek el, nézzük meg, hogy az eredményt vagy a szándékot kell-e figyelembe
venni; például, ha a bizalmi vagyon hallgatólagosan történő létrehozásakor az, akit a vagyon
átvételére rendeltek, nem volt képes erre, de halála idején alkalmas volt arra, hogy átvegye
azt, vagy fordítva. Úgy döntöttek, hogy az eredményt kell figyelembe venni.
3. A hallgatólagos bizalom gyakran a következőképpen kerül nyilvánosságra: nevezetesen, ha
olyan dokumentumot mutatnak be, amelyben a bizalmi személy kötelezi magát arra, hogy
átadja mindazt, ami az elhunyt hagyatékából a kezébe kerül. Erre akkor is sor kerül, ha egyéb
nyilvánvaló bizonyítékok állnak fenn.
4. Ha egy hallgatólagos bizalmi vagyonkezelői jog alapján a vagyontárgyakat az
államkincstárnak elkobozzák, minden, amit a végrendelet szabályszerűen hagyott hátra,
érvényes. Ezt az isteni Pius egy rezcriptumban állapította meg.
5. Az Isteni Testvérek egy rescriptumban kijelentették, hogy az olyan eladásoknál,
amelyekben a kincstár érdekelt, a kincstár ügynökétől jóhiszeműséget és szorgalmat
követelnek meg, és hogy az igazságos árat nem a korábbi eladásokból, hanem az ingatlan
értékének jelenlegi becslése alapján kell meghatározni. A föld értéke ugyanis a szorgalmas
földművelés által növekszik, ahogyan szükségszerűen csökken, ha gondatlanul művelik.
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6. Ha az az ötéves időtartam, amelyre egy személy közbérleti szerződéssel kötelezi magát,
lejárt, a továbbiakban nem lesz felelős; és ezt a császári receptek döntötték el. Az isteni
Hadrianus ugyanis egy rezcriptumban kijelentette: "Rendkívül embertelen szokás az, amellyel
a közföldek bérlőit és a jövedelemadó gazdáit megtartják, ha az adókat nem lehet
megművelni, vagy a földeket nem lehet ugyanezért az árért bérbe adni; mert a bérlőket
könnyebben lehetne biztosítani, ha tudnák, hogy ha a határidő lejárta után távozni kívánnak,
nem fogják őket megtartani".
7. Ha a kincstár az utolsó hitelezőt követi, ugyanazokat a jogokat élvezi, amelyeket az
élvezne, akinek a jogutódja lett volna.
8. Számos olyan birodalmi reszkriptum létezik, amely előírja, hogy a kincstár nem perelheti
az adósokat, kivéve, ha a megbízók nem fizetnek; vagy ha egyértelműen bizonyított, hogy a
váltókat a kincstár javára készítették; vagy ha az adósokat a kincstárral kötött szerződés
alapján perelik.
9. Amikor egy rabszolga, aki a kincstár tulajdonát képezi, szabadságát követeli, az isteni
Hadrianus egy Flavius Proculushoz intézett rescriptumában kijelentette, hogy az ügyet azok
előtt kell megvitatni, akik jelen szoktak lenni és eljárni olyan ügyekben, amelyekben a
kincstár érdekelt; és hogy ha a szabadsággal kapcsolatos ilyen jellegű kérdéseket a kincstár
szószólójának távollétében döntötték el, akkor vissza kell állítani őket korábbi állapotukba.
10. Ha kincset találnak a kincstár tulajdonában lévő földterületen, köz- vagy vallási helyeken,
vagy műemlékekben, az Isteni Testvérek úgy döntenek, hogy annak felét a kincstár
követelheti. Hasonlóképpen, ha kincset találnak a császár tulajdonában lévő ingatlanon, annak
felét szintén a kincstár követelheti.
11. Senki sem köteles bejelenteni, hogy kincset talált, kivéve, ha a kincstárnak joga van annak
egy részére. Aki azonban a kincstárhoz tartozó helyen kincset talál, és kisajátítja azt a részt,
amely a kincstárnak jár, köteles azt teljes egészében, és még annyival többel együtt
visszaadni.
4. Ulpianus, Az ediktumról, VI. könyv.
Azokban az ügyekben, amelyekben a kincstár érdekelt, azok, akik megállapodnak a
besúgókkal, úgy tekintendők, mint akik beismerő vallomást tettek, feltéve, hogy bármilyen
pénzt adtak nekik, legyen az bármilyen kis összegű.
5. Ugyanő, Az ediktumról, XVI. könyv.
Ha a császári kurátor bármit is eladna, még ha kilakoltatás esetén a kétszeres vagy
háromszoros összeget ígér is, a kincstár csak az eredeti összegért felel.
1. Ha a kincstár tulajdonát képező dolgot olyan személy adja el, akinek joga van rendelkezni
az ilyen tulajdonnal, az azonnal a vevő tulajdonába kerül, amint az árat kifizették.
6. Ugyanő, Az ediktumról, LXIII. könyv.
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Amikor a kincstár egy magánszemély magánjogának jogutódja, akkor a jogutódlást megelőző
időre él ezzel a joggal, de a jogutódlást követően saját kiváltsága lesz. De vajon egy követelés
azonnal a tulajdonába kerül-e; vagy csak azután, hogy az adós ellen keresetet indítottak; vagy
ez a követelésnek a nyilvántartásába való bejegyzése után következik be - ezek a kérdések
feltehetők. És valóban követeli a kincstárnak ettől az időponttól kezdve járó kamatokat, bár
alacsonyabb kamatok is esedékesek lehetnek, miután beperelte az adóst, és az elismerte a
tartozást. Az átiratok azonban nem értenek egyet a kiváltságra való hivatkozással. Mégis úgy
gondolom, hogy a kiváltságnak akkor van alapja, ha a követelést más adósok követeléseivel
együtt jegyezték be.
1. A kincstárat megillető kiváltságok rendszerint a császárt és a császárnét is megilletik.
(7) Ugyanez, Az ediktumról, LIV. könyv.
Ha a kincstár vitát indít valakinek az állapotával kapcsolatban, a kincstári ügyvivőnek jelen
kell lennie. Ezért, ha a Kincstár Ügyvivőjének jelenléte nélkül hoznak határozatot, az Isteni
Márk egy rescriptumban megállapította, hogy az eljárás semmis, és ezért azt újra kell kezdeni.
8. Modestinus, Szabályok, V. könyv.
A kincstár által értékesített ingatlanok gondnokai nem adhatják el magukat a kincstár
ügynökei által, és ha ez mégis megtörténne, akkor az átiratokban az szerepel, hogy az eladás
érvénytelen lesz.
9. Ugyanő, Vélemények, XVII. könyv.
Lucius Titius a vagyon háromnegyedére a húgát, a fennmaradó részre pedig a feleségét,
Maeviát és az apósát jelölte ki örökösnek. Végrendeletét egy utód halála érvénytelenítette, aki
nem sokkal később maga is meghalt; így a teljes birtokot az említett utód anyja szerezte meg.
Az örökhagyó nővére azzal vádolta Maeviát, hogy megmérgezte Lucius Titiust. Miután ezt
nem tudta bizonyítani, fellebbezett, és időközben az alperes meghalt, de ennek ellenére
értesítést adtak ki. Kérdezem, hogy Ön szerint, miután az alperes meghalt, a fellebbezést a
megszerzett hagyaték miatt el lehet-e bírálni? Modestinus azt válaszolta, hogy bár a vádat az
alperes halálával megsemmisítették, a kincstárnak mégis joga van a vagyon visszaszerzésére,
ha bizonyítható, hogy azt bűncselekmény útján szerezte.
10. Ugyanaz, receptek.
Nem hiszem, hogy megszegi kötelességét az, aki kétséges kérdésekben készségesen válaszol a
kincstár ellen.
11. Javolenus, Episztolák, IX. könyv.
A kincstár nem tarthat igényt semmilyen vagyontárgyra, kivéve azt, ami a hitelezők
kielégítése után megmaradt; mert csak az tekinthető bárki tulajdonának, ami az adósság
kifizetése után megmaradt.
12. Callistratus, A bírósági vizsgálatokról, VI. könyv.
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A bányákra ítélt személyeket megfosztják szabadságuktól, mivel rabszolga csapásokkal
büntetik őket. Az isteni Pius egy rescriptumban kijelentette, hogy az ilyen személyek révén a
kincstár semmit sem szerezhet; ezért úgy döntött, hogy mindaz, amit olyan emberre hagynak,
akit azután bányákra ítéltek, nem tartozik a kincstárra, mert azt mondja, hogy az ilyen
személyek inkább büntető rabszolgák, mint a kincstár rabszolgái.
(13) Paulus, A Lex Julia et Papia, VII. könyv.
Az isteni Traianus ediktumában, amelyet idéztem, úgy határoztak, hogy ha valaki, mielőtt az
ügyéről tájékoztatást adtak volna a kincstárnak, kijelenti, hogy nincs joga a birtokában lévő
vagyont megtartani, akkor annak felét átadhatja a kincstárnak, a másik felét pedig
megtarthatja magának.
1. Ugyanez a császár később egy ediktumban meghatározta, hogy ha bármely nő nyilvánosan
vagy magánúton azt állítja, hogy olyan örökséget hagyott rá, amelyhez nem volt joga, és
bizonyítja, hogy az a kincstárhoz tartozik, még ha nem is birtokolja a vagyont, akkor is
jogosult a kincstári prefektus által behajtható összeg felére.
2. Nincs jelentősége annak, hogy mi volt az az ok, amely akadályozta a hagyaték átvételének
jogát.
3. Az elrejtett vagyont kell feljelenteni, és nem azt, ami a kincstár birtokában van.
4. Az önmagát feljelentő személy jutalmát nem tekintik az örökösökre szállónak; de az isteni
Hadrianus egy rezcriptumban kijelentette, hogy még ha az önmagát feljelentő személy meg is
hal, mielőtt a kincstár lefoglalná azt a vagyont, amelyről értesítést adott, a jutalmat az
örökösének kell adni.
5. Ugyanennek a Hadrianusnak egy levele maradt fenn, amely szerint, ha azt, aki
feljelenthette volna magát, a halál megakadályozta ebben, és örököse megadja az információt,
megkapja a jutalmat; feltéve, hogy egyértelmű, hogy az elhunytnak szándékában állt
feljelentést tenni, de ha azért titkolózott, mert a vagyon elrejtését várta, örököse csak a rendes
jutalomra jogosult.
6. Az isteni testvérek egy rezcriptumban azt is kimondták, hogy azoknak az örökösei, akikre
hallgatólagos bizalmat hagytak, Traianus kiváltsága alapján felmondhatják magukat, ha azt,
akinek azt adták, a halál meglepte, és idő hiányában nem tudta magát felmondani.
7. Amikor egy hallgatólagos bizalmat a végrendelet felbontása előtt feljelentettek azok, akik
annak végrehajtására vállalkoztak, majd a végrendelet felbontása után a bizalom
kedvezményezettje ismét feljelentette azt, az isteni Antoninus elrendelte az utóbbi
nyilatkozatát, azzal az indokkal, hogy az első feljelentők túlzott sietsége méltatlan a
jutalomra; és mivel a kedvezményezett kijelentette, hogy nem tudja átvenni, úgy tűnt, hogy
inkább saját jogára hivatkozva tett feljelentést, mint hogy egy másikat feljelentett volna.
8. Traianus kiváltsága azokra vonatkozik, akik nem vehetik el azt, ami az elhunyt
végrendelete szerint rájuk maradt. Ezért nem tagadhatom meg azt, amit a rabszolgám rám
hagyott.
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9. Azokat, akiket méltatlanként elutasítottak, el kell zárni az ilyen jellegű jutalom
igénylésétől; például azokat, akik egy végrendelet ellen indítottak eljárást, mert az nem volt
jóhiszemű, vagy akik azt állították, hogy egy végrendelet hamis, és az ügy lezárásáig
támadták annak érvényességét.
10. Az isteni Hadrianus és az isteni Pius a rezcriptiókban kimondták, hogy aki tévedésből
felmondta magát, holott jogosult volt a teljes, rá hagyott összegre, az ezzel nem érte hátrány.
14. Gaius, A Lex Julia et Papia, XI. könyv.
Azt mondják, hogy amikor a szenátus szilániai rendeletének értelmében a kincstár a teljes
hagyatékot követeli, sem a szabadságjogok, sem a hagyatékok nem élveznek védelmet; ami
nyilvánvalóan ellentmond az észérveknek, mivel minden más esetben, amikor a kincstár
követeli a hagyatékokat, a szabadságjogok és a hagyatékok jogai sértetlenül fennmaradnak.
(15) Junius Mauricianus, A Lex Julia et Papia, III. könyv.
A szenátus úgy rendelkezett, hogy ha egy feljelentő kéri, hogy a feljelentését vonják vissza,
mert azt állítja, hogy tévedett, a bírónak meg kell vizsgálnia, és meg kell győződnie arról,
hogy a feljelentés visszavonására van-e valami nyomós ok, és ha úgy tűnik, hogy a feljelentő
tévedett, meg kell bocsátania meggondolatlanságát; de ha rosszindulatból tette, akkor így kell
döntenie, és a feljelentő helyzete ugyanaz lesz, mintha ő tette volna a feljelentést, és akkor
árulásban lett volna bűnös.
1. Ha valaki besúgót tanúskodik, akkor annyit kell befizetnie az államkincstárba, amennyit a
besúgó jutalomként kapott volna, ha bebizonyította volna állításait.
2. Az isteni Hadrianus egy rezcriptumban kijelentette, hogy a besúgónak ugyanazt a büntetést
kell elszenvednie, ha az idézés után nem válaszol az ediktumra, mint amire akkor lett volna
köteles, ha nem bizonyítja be az ügyét.
3. Hadrianus idejében a szenátus úgy rendelkezett, hogy ha valaki feljelenti magát a
kincstárnál, amiért nem kaphat örökséget, akkor az egész vagyonát át kell adni a kincstárnak,
és a felét a feljelentőnek kell adni, az isteni Traianus kiváltságának megfelelően.
4. Ha egy besúgót három, a kincstári prefektus által kiadott ediktummal jelenlétre köteleznek,
és nem hajlandó megjelenni, az ítéletet a birtokos javára kell meghozni, de attól, akit
jelenlétre köteleztek, de nem jelent meg (a birtokos megjelent, hogy válaszoljon), annyi pénzt
kell beszedni, amennyit a kincstárba fizettek volna abban az ügyben, amelyben a besúgó
információt adott, ha állításait bizonyította volna.
5. A szenátus úgy rendelkezett, hogy akit a kincstár egy egész vagyonból vagy az összes
hagyatékból kilakoltat, annak az összes számláját át kell adnia, ahogyan az is köteles ezt
tenni, akit egy vagyon egy részéből vagy egy hagyatékból kilakoltattak.
6. Ha bebizonyosodik, hogy valaki hamisan számolt el, a kincstári prefektus vizsgálatot
folytat, és elrendeli, hogy a kincstárba fizessenek be annyi pénzt, amennyit csalással szerzett.
16. Ulpianus, A Lex Julia et Papia, XVIII. könyv.
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Az isteni Traianus azt mondja: "Aki kijelentette". A "bárki" alatt vagy férfit, vagy nőt kell
értenünk, mert bár a nőknek tilos besúgóként tevékenykedniük, Traján kiváltsága alapján
mégis feljelenthetik magukat. Hasonlóképpen nem számít, hogy a besúgó milyen korú lehet,
hogy nagykorú-e, vagy kiskorú, mert a kiskorúaknak is megengedett, hogy feljelentést
tegyenek, ha nem jogosultak vagyonra.
17. Modestinus, A büntetésekről, II. könyv.
A nők nemük gyengesége miatt nem működhetnek besúgóként, és erről a Szent Alkotmányok
rendelkeznek.
(1) Hasonlóképpen, az illusztris emberek nem lehetnek besúgók.
(2) Az elítélt személyek nem működhetnek besúgóként, ahogyan azt az Isteni Testvérek is
kimondták egy reszkriptumban egy olyan személyre hivatkozva, akit pálcával vertek meg,
majd közmunkára ítéltek.
(3) A bányára ítélteknek pedig a birodalmi alkotmányok megtiltják, hogy besúgóként
tevékenykedjenek, mivel kétségbeesésükben könnyen folyamodhatnak ok nélkül
feljelentéshez.
(4) Az Ítéletjavaslatok azonban kimondták, hogy amennyiben alapos okuk volt arra, hogy az
elítélésük előtt adjanak tájékoztatást, akkor azt az elítélésük után is megtehetik.
(5) A veteránoknak a Szent Alkotmányok a katonai hivatás becsületére és érdemeire való
tekintettel megtiltják, hogy besúgóként tevékenykedjenek.
(6) Ugyanígy a katonáknak is tilos besúgóként tevékenykedniük a katonai szolgálat
becsületére való tekintettel.
(7) Bárki adhat azonban tájékoztatást egy olyan ügyre vonatkozóan, amelyben érdekelt a
kincstárnál, azaz igényt tarthat, és nem válik emiatt hírhedtté, még akkor sem, ha esetleg nem
jár sikerrel.
(8) Severus és Antoninus istenfélő is kimondta a rescriptiókban, hogy azok, akik gyámok
vagy gondnokok voltak, nem járhatnak el besúgóként gyámoltjaik vagy kiskorúak javára.
Ugyanezt a szabályt kell betartani azzal szemben is, aki ügynökként üzletet bonyolít; és ezt
ugyanezek a császárok szintén kimondták a Rescriptiókban. Azt is elrendelték, hogy az
ügynök kihallgatását semmilyen alkotmány nem tiltja, de nem vádolhatja azt a személyt,
akinek az ügyeit intézi; és egy rescriptumban közzétették, hogy az a gyám, aki vagy
besúgóként jár el, vagy ennek elkövetését okozza, szigorúan büntetendő.
(9) De nem csak az, aki eladta az ingatlant, nem adhat sem saját maga, sem más által, aki
helyettesítette, tájékoztatást a dologról, nehogy ellenkező esetben személyi büntetéssel
sújtható legyen, amint az állítólag már eldőlt.
(10) Papinianus az Opin ions hatodik és tizenegyedik könyvében végül azt mondja, hogy a
közpénzt attól kell elvenni, aki hitelező, és aki mint ilyen, adóssága fejében kapta azt, ha vagy
akkor tudta, amikor kapta, hogy adósa is tartozik a kincstárnak, vagy ha ezt utólag tudta meg,
mielőtt a pénzt felhasználta volna. Megállapodott azonban, hogy mindenképpen meg kell
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fosztani a pénztől, még akkor is, ha a pénz felhasználásának időpontjában nem volt tudomása
a tényekről. A császárok pedig utóbb egy rescriptumban kimondták, hogy a pénz elvétele után
közvetlen perre jogosult, amint Marcellus is mondja a Digestum hetedik könyvében.
19. Papinianus, Vélemények, X. könyv.
Végül, amikor a pénzt visszaszerzik, megállapítják, hogy nem kell kamatot fizetni, mivel a
vagyonról és nem a személyről van szó.
20. Ugyanő, Vélemények, XI. könyv.
Miután a pénzt visszaszerezték, méltányossági keresetnek adnak helyt a kezes ellen, akit
felmentettek.
(21) Paulus, Kérdések, III. könyv.
Titius, aki tartozott nekem pénzzel, amelynek kifizetését zálogjog biztosította, és aki egyúttal
a kincstár adósa is volt, kifizette nekem, amivel tartozott, és a kincstár ezután, élve jogával,
megfosztott a pénztől. Felmerült a kérdés, hogy a zálogjogot fel kell-e oldani. Marcellus
nagyon helyesen gondolja, hogy ha a kincstár megfoszt engem attól, amit nekem fizettek,
akkor a zálogok feloldására nem kerülhet sor. Nem hiszem, hogy el kellene fogadni azoknak a
megkülönböztetését, akik szerint nem mindegy, hogy a J. által kifizetett azonos pénzt, vagy az
azzal megegyező összeget kapták vissza.
22. Marcianus, A besúgókról.
A vitás vagyontárgyakat nem szabad a császári jövedelmek kezelőjének eladni, hanem az
eladást el kell halasztani; amint azt az isteni Severus és Antoninus egy rescriptumban
kimondta. Ha pedig egy hazaárulással vádolt személy meghal, és örököse kész bizonyítani az
elhunyt ártatlanságát, elrendelték, hogy a vagyon eladását függesszék fel; és általában
megtiltották, hogy a perben lévő vagyont a császári jövedelmek kezelője eladja.
1. A császári jövedelmek kezelői azonban eladhatják a zálogba adott vagyontárgyakat. Ha
azonban a zálogjoggal másra terhelték, a császári jövedelmek kezelője nem sértheti a
hitelezők jogait; ha azonban a vagyonból marad valami, a császári jövedelmek kezelője
rendelkezhet vele azzal a feltétellel, hogy először az elsőbbségi hitelezőket elégíti ki, és ha
marad felesleg, azt a kincstárba fizetik be; vagy ha a kincstár kapja meg a teljes vételárat, ő
maga köteles fizetni; vagy ha a császári jövedelmek kezelője csupán eladta a vagyont,
elrendeli, hogy a bizonyítottan bármely magánhitelezőnek járó pénzt neki fizessék ki. Ezt az
isteni Severus és Antoninus egy rescriptumban állapította meg.
2. Az isteni Pius egy rezcriptumban kijelentette, hogy nem hajlandó elfogadni egy per
ajándékozását, még akkor sem, ha az azt felajánló fél azt mondja, hogy egész vagyonát a
császárra kívánja hagyni; és azt is, hogy a vagyon egy részét sem fogadja el adományként.
Hozzátette, hogy az ilyen személyt meg kell büntetni, ha ilyen aljas és rosszindulatú tervvel
él, és hogy a büntetést már a megjelenése pillanatában ki kell szabni, hacsak nem tűnik túl
szigorúnak.
3. Mivel senki sem kényszerül arra, hogy információt adjon, aki egyszer már megtette, az nem
hagyhatja abba, amint azt az isteni Severus és Antoninus egy rescriptumban kimondta; és
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ugyanez a szabály akkor is érvényes, ha a besúgó más utasítására adta az értesítést. A
rezcriptumban világosan kimondták, hogy a besúgót meg kell hallgatni, ha vissza kívánja
vonni a feljelentést, feltéve, hogy panaszkodik, hogy az őt alkalmazó személy elállt a
feljelentéstől.
(23) Callistratus, A kincstár jogairól, II. könyv.
Amikor egy besúgó, aki egyedül kezdte meg az eljárást anélkül, hogy bárkit is megemlített
volna, aki erre utasította volna, később abbahagyja, azzal mentegetőzve, hogy az őt alkalmazó
személy visszavonult, az Isteni Testvérek egy rescriptumban kimondták, hogy meg kell
büntetni.
24. Marcianus, A besúgókról.
Nemcsak a besúgót büntetik, ha nem bizonyítja állításait, hanem azt a személyt is, aki
utasította, hogy állításait megtegye, és akit a besúgónak megjelenésre kell kényszerítenie.
(25) Ulpianus, Sabinusról, XIX. könyv.
Severus császár elrendelte és megállapította, hogy semmilyen körülmények között senkitől
nem követelhető meg, hogy kimutassa, mikor jutott a kincstárnak feljelentett vagyonhoz,
hanem a feljelentőnek kell bizonyítania, amit állít.
26. Ugyanő, Sabinusról, XXXI. könyv.
Ha valaki, akit főbenjáró bűnnel vádolnak, emancipálja a fiát, hogy elfogadhasson egy
birtokot, egy rescript előírja, hogy nem tekinthető úgy, hogy ezt a hitelezők becsapása
céljából tette, azon oknál fogva, hogy a birtokot nem ő szerezte.
(27) Ugyanő, Az ediktumról, XXXIV. könyv.
Ha egy férj nem vádolja meg felesége gyilkosát, az isteni Severus egy rescriptumban
kimondta, hogy a hozományt a férj érdekeltségének mértékéig a kincstárnak kell elkobozni.
28. Ugyanő, Disputációk, III. könyv.
Amikor valaki elkötelezi magát nekem, azzal, hogy megterheli bármely vagyontárgyát,
"amellyel rendelkezik vagy rendelkezhet", és ezt követően szerződést köt a kincstárral; nem
szabad megfeledkezni arról, hogy a kincstárnak van elsőbbsége, ami a később megszerzett
dolgokat illeti. Ez volt Papinianus véleménye, és ezt az alkotmányok is megállapították, mivel
a kincstár megelőzi a zálogjogot.
29. Ugyanő, Disputációk, VIII. könyv.
Aki megrontja a besúgóját, annak az a feltétele, hogy legyőzöttnek tekintsék, mert ezt a
szabályt a fiskális ügyekben állapították meg. A jobbik vélemény szerint ez a büntetés
egyénileg teszi felelőssé azt, aki megrontja besúgóját, de az örököse ellen nem száll át.
Ugyanis az ügy, amelyben a pénzt megfizették, nem ér véget; nem szűnik meg a kereset joga,
és az elítélés sem tekinthető megtörténtnek; hanem szükséges, hogy előbb bizonyítékot
szolgáltassanak, és ítéletet hozzanak a bűncselekményre való hivatkozással; mivel
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nyilvánvaló, hogy az ügyet, amely egyszer a besúgó megrontásával eldőlt, felül kell vizsgálni.
Ha a megrontó meghalt, ez nem akadályozza meg, hogy az ügyet újra tárgyalják, mivel ebben
az esetben nem a büntetés, hanem magának az ügynek a visszaszolgáltatásáról van szó.
1. Megállapítást nyert, hogy az, aki azt állította, hogy a végrendelet hamisítvány, beléphet a
hagyatékba; de ha a kereseteket megtagadják tőle, a kincstárnak lesz oka beavatkozni; és a
hagyaték elfogadásával összeolvadt kötelezettségek nem állnak helyre.
2. Ugyanis, ha valaki nem bosszulta meg az elhunyt halálát, miután belépett a hagyatékába,
Császárunk az Atyjával együtt egy rescriptumban kimondta, hogy az összevont
kötelezettségeket nem szabad újra létrehozni.
30. Marcianus, Institutes, III. könyv.
A császári jövedelmek kezelői ne adják el a kincstár által megszerzett vagyonért felelős
intézőket, amit Severus és Antoninus császárok egy rescriptumban megfogalmaztak, és ha
manumittálták őket, akkor vissza kell őket téríteni a rabszolgaságba.
31. Ugyanő, Institutió, IV. könyv.
Az isteni Commodus egy rescriptumban kimondta, hogy a túszok vagyonát, akárcsak a
foglyokét, a kincstárnak kell átadni.
(32) Ugyanő, Institutió, XIV. könyv.
Ha azonban felvették a római tóga használatát, és mindig római polgárként viselkedtek, az
Isteni Testvérek a birtokokért felelős császári jövedelmek kezelőihez intézett rescriptumban
kijelentették, hogy jogaik a császár engedelmével kétségtelenül különböznek a túszok
állapotához fűződő jogoktól, és ezért ugyanazok a jogok megmaradnak számukra, ha illetékes
római polgárok nevezik ki őket örökösnek.
33. Ulpianus, Vélemények, I. könyv.
Aki egy adós adósságállományába belépett, az a kincstár kiváltságai alá kezd tartozni.
(34) Macer, Public Prosecutions, II. könyv.
Severus és Antoninus császárok egy Asclepiadeshez intézett feliratban kijelentették: "Te, aki,
mivel nem védekeztél, inkább megvásároltad az ítéletet, amikor bűnnel vádoltak, okkal
kötelezlek, hogy fizess ötven solidi-t a kincstárnak, mivel ügyed vizsgálatát figyelmen kívül
hagyva magadat e büntetésre kötelezted; mert fenn kell tartani, hogy azoknak, akik olyan
ügyekben érintettek, amelyekben a kincstár érdekelt, vállalniuk kell ügyük védelmét a
jóhiszeműen, és ne próbálják 1megvásárolni ellenfeleiket vagy bíráikat."
35. Pomponius, Episztolák, XI. könyv.
Julianus azt állítja, hogy ha egy magánszemély azt állítja, hogy Lucius Titius hagyatéka őt
illeti meg, miközben ugyanezt a hagyatékot a kincstár is követeli, akkor felmerül a kérdés,
hogy először a kincstár jogát kell-e vizsgálni, és a többi fél keresetének helyt adni, vagy pedig
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az egyes hitelezők követeléseinek behajtását le kell-e állítani, hogy a kormány ügyét ne érje
hátrány. Ezt a szenátus határozatai tartalmazzák.
36. Papinianus, Vélemények, III. könyv.
Amennyiben a kincstár földterületeket értékesített, úgy határoztak, hogy a vevő felel a már
esedékes adókért.
37. Ugyanaz, Vélemények, X. könyv.
Amikor megállapították, hogy a kincstár nem követelhet büntetést, hacsak a hitelezők nem
hajtják be a nekik járó összeget, ez azt jelenti, hogy a büntetéssel kapcsolatos kiváltságot nem
lehet a hitelezőkkel szemben gyakorolni, és nem azt, hogy a kincstár elveszíti a
magánszemélyeket megillető rendes jogot.
38. Ugyanő, Vélemények, XIII. könyv.
A kincstár egy olyan ügyben szenvedett vereséget, amelyben azt állították, hogy egy
végrendeletet meghamisítottak, de mielőtt e kérdésben döntés született volna, egy másik
személy tájékoztatása alapján megállapították, hogy a hagyatéknak nincs tulajdonosa. Úgy
ítéltem meg, hogy az első kereset után összegyűjtött terményeket nem szabad elválasztani
tőle, mivel a kiadás után a kijelölt örökös nem jogosult a szenátusi rendelet előnyeire.
1. Véleményem szerint nem teljesítette a besúgó szerepét, aki azt állította, hogy az a pénz,
amely egy másik személy birtokában volt, a korabeli közigazgatáshoz tartozott, bár ezt nem
tudta bizonyítani, mert a saját nevében járt el.
(39) Ugyanő, Vélemények, XVI. könyv.
Az ítélet nem ítélhet vagyont a kincstárnak anélkül, hogy ne tartalmazná az örökös
száműzetés büntetését.
1. Véleményem szerint, aki azt kérte, hogy a közös elítélés kockázatát osszák meg, mert az
elítélt felek fizetőképesek lennének, ha a csalárd módon elkövetett elidegenítéseket
visszavonják, úgy tűnik, nem adott tájékoztatást a kincstárnak egy olyan ügyről, amelyben
pénzről van szó.
40. Paulus, Kérdések, XXI. könyv.
Egy örököst a következőképpen vádoltak: "Arra kérlek, hogy add meg Titiusnak azt a
földterületet, amelyet már kértem tőled, hogy add meg neki." Ha Titius nem képes átvenni a
földet, az örökös nem menekülhet a hallgatólagos bizalom büntetése alól; mivel nem
nyilvánosan hagyják, mivel a végrendelet elolvasásából nem lehet megtudni, hogy mi az.
Hasonlóképpen nem tesz nyilvánosan végrendelkezést az sem, aki ezt a következőképpen
teszi: "Arra kérlek titeket, örököseim, hogy hűségesen teljesítsétek, amit kértem tőletek". Sőt,
az első esetben az örökhagyó, úgy tűnik, még nagyobb csalásra szánta el magát, mivel
nemcsak a törvényt akarta megkerülni, hanem annak értelmezését is a hallgatólagos bizalomra
való hivatkozással; mert bár egy földterületet említett, nem lehet tudni, hogy melyiknek az
átruházásával bízta meg az örököst, mivel a tulajdon azonosságának hiánya homályossá teszi
a végrendelkezést.
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1. Ha egy mecénás titkos bizalmi vagyonkezeléssel terheli magát, hogy azt a saját részéből
fizethesse ki, nem mondható, hogy csalást követett el, mivel azt a saját vagyonából vette ki.
41. Ugyanő, Vélemények, XXI. könyv.
Az, aki a kincstártól olyan ingatlant vásárolt, amelynek nem volt tulajdonosa, felelősséggel
tartozik az elhunyt ellen indítható perben.
42. Valens, Trösztök, V. könyv.
Arrianus Severus, a kincstár prefektusa, egy olyan esetben, amikor egy olyan személy javára,
aki titokban megbízást kapott, és a vagyonkezelő vagyonát elkobozták, úgy döntött, hogy
annak, akire a megbízást hagyták, az isteni Traianus alkotmánya szerint még mindig joga van
tájékoztatást adni.
(1) Sőt, mivel egyesek hálátlanságot tanúsítanak az isteni Traianus által biztosított
kiváltsággal szemben, és miután felfedték egy titkos bizalom létezését, kiegyeznek a
birtokosokkal, és miután az ediktummal idézték őket, nem válaszolnak, a szenátus úgy
rendelkezett, hogy attól, aki így cselekedett, annyit kell beszedni, amennyit a szenátus a
besúgón keresztül kapott volna, ha az bebizonyítja állításait; ha pedig a birtokos csalását a
prefektus előtt bizonyítják, akkor annyi összeget kell beszedni tőle, amennyit akkor kellett
volna fizetnie, ha elítélték volna.
43. Ulpianus, Trusts, VI. könyv.
Császárunk egy rescriptumban kimondta, hogy a kincstárnak valódi keresetre lenne joga, ha a
titkos vagyonkezelői jog fennállása megállapításra kerül.
44. Paulus, Mondatok, I. könyv.
Nem besúgó, aki saját ügyének védelme érdekében információkat szolgáltat a kincstárnak.
(45) Ugyanaz, Mondatok, V. könyv.
A vagyon elidegenítése, akár ajándékozással, akár más módon, az államkincstár
megtévesztése céljából, visszavonásra kerül. Ugyanez a törvényi szabály akkor is érvényes,
ha nem követelik, mert a csalás minden esetben egyformán büntetendő.
1. A börtönben, láncban vagy bilincsben elhunytak vagyonát - akár végrendeleti, akár
végintézkedés nélkül halnak meg - nem veszik el örököseiktől.
2. Az öngyilkosságot elkövető személy hagyatékát a kincstár csak akkor szerzi meg, ha
bebizonyosodott, hogy az illető valamilyen általa elkövetett bűncselekmény miatt erőszakos
kezet fogott magára. Annak a hagyatékát, aki valamilyen súlyos bűncselekmény miatt,
amelyet elkövetett, öngyilkosságot követett el, a kincstár elkobozza. Ha azonban a tettet
életfáradtságból, vagy az eladósodásból eredő megaláztatásból, vagy a betegség elviselésére
való képtelensége miatt követte el, örököseit nem zavarják, hanem hagyják, hogy az örökséget
átvegyék.
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3. Úgy határoztak, hogy az adós által az államkincstár becsapása céljából adott szabadságot
vissza kell vonni. Ha azonban megvásárol egy rabszolgát egy másiktól azért, hogy
manumitálja, ez nem tilos, mivel ekkor megadhatja neki a szabadságát.
4. A kincstárnak felmondható vagyontárgyak közé tartoznak az írásos okiratok, vagyis a
bankjegyek; de az a megállapodás, hogy a magánszemélyek jogaira vonatkozó
dokumentumokat vissza kell adni azoknak, akik kérik azokat.
5. Senki sem kötelezhető arra, hogy a kincstár ellenében okiratokat vagy közokiratokat
szolgáltasson.
6. A kincstár maga bocsátja rendelkezésre dokumentumainak másolatait, azzal a feltétellel,
hogy aki jogosult a másolatok megszerzésére, nem használhatja fel azokat sem a kincstár, sem
az állam ellen. A címzett köteles biztosítékot nyújtani, hogy ezt nem teszi meg, és ha a tilalom
ellenére használja fel azokat, elveszíti az ügyét.
7. Amikor a kincstárral bármilyen ügyet bonyolítanak le, engedélyt kell kérni annak
dokumentumainak bemutatására, hogy ez jogszerűen történhessen; és azokat a jegyzőnek kell
hitelesítenie. Ha más módon mutatják be őket, akkor az, aki bemutatja őket, elveszíti az ügyét.
8. Ha ugyanazt az ügyet másodszor is tárgyalja a kincstár, jogszerűen kérhető olyan iratok
felolvasása, amelyek bemutatását korábban nem kérték.
9. Az, aki, miután a kincstár más számlájára beperelte, kifizeti az adósságot, nagyon is
jogosan indíthat pert annak vagyonának visszaszerzése iránt, akinek a javára fizetett, és ilyen
körülmények között szokás, hogy különleges mentességet kínálnak neki.
10. Ha az államkincstár adósai pénzszerzés céljából halasztást kérnek, megállapítást nyert,
hogy ezt nem szabad megtagadni. Az idő kiosztása a bíróság belátására van bízva; azzal a
kikötéssel, hogy nagy összegek esetében legfeljebb három hónap, kis összegek esetében pedig
legalább két hónap adható. A hosszabb időtartamot a császártól kell kérni.
11. Amikor a főadós vagyonát az államkincstár megszerzi, a kezeseket felmentik, kivéve, ha
fizetőképessége megkérdőjelezhető, és a meg nem fizetett tartozás fennmaradó részéért ők
felelnek.
12. Ha az adós vagyonának a kincstár általi értékesítéséből az esedékesnél több bevétel
származik, a többlet visszaszolgáltatását az igazságosság és az ésszerűség szerint lehet
követelni.
13. A bérbeadó semmit sem ruházhat át a kincstári földből, és nem adhat el ciprusfákat vagy
olajfákat, ha nem cseréli ki őket mással; nem vághat ki más gyümölcsfákat sem; és miután a
tulajdon értékének becslése megtörtént, négyszeres kártérítésre perelhető.
14. Huszonöt év alatti kiskorúak nem bérelhetnek földet, és nem gazdálkodhatnak adót sem,
hogy megakadályozzák őket abban, hogy a kincstárral szemben éljenek az életkorukból
fakadó kiváltsággal.
46. Hermogenianus, Epitoméi a jogról, VI. könyv.
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Méltatlanként fosztják meg az örökléstől azt, akit, miután fiúként örökösnek neveztek ki,
annak a személynek a halála után, aki állítólag az apja volt, feltételezettnek nyilvánítják.
(1) Aki tudatosan megpróbálja becsapni az államkincstárt, köteles nemcsak azt a vagyont
visszaadni, amelyet csalással szerzett, hanem még annyit, amennyivel többet is.
(2) Ha a kormányzó, a birodalmi adóügyi igazgató vagy bárki más vásárol valamit olyan
tartományban, amelyben hivatalban van, még akkor is, ha ezt más személy közvetítésével
hajtották végre, a szerződések érvénytelenítésével büntetendő, és a vagyon felbecsült értékét a
kincstárba kell befizetni. Mert aki egy tartomány ügyeit intézi, annak még az is tilos, hogy ott
hajót építsen.
(3) A kincstárnak mindig zálogjoggal rendelkezik.
(4) Aki a kincstárral szemben beszámításra hivatkozik, annak két hónapon belül be kell
mutatnia, hogy mi jár neki.
(5) Gyakran eldőlt, hogy az államkincstár tartozása beszámítható az adósok által neki
fizetendő összegekbe, kivéve az adók és adók, valamint az államkincstártól vásárolt vagyonért
fizetett összegek, valamint a megélhetés miatt esedékes összegek esetében.
(6) Az, akit bűncselekménnyel vádolnak, kezelheti a vagyonát, és az adósa jóhiszeműen
fizethet neki.
(7) Bármilyen hivatalos állást betöltő ügynököknek és a császári jövedelmek kezelőinek tilos
a császárral való előzetes konzultáció nélkül ingatlant értékesíteniük, és ha mégis megteszik,
az eladás érvénytelen lesz.
(8) A császár rabszolgája, aki a császári jövedelmek kezelőjének megbízásából egy birtokra
lép, a birtokot a császár javára szerzi meg, ha a császár beleegyezik.
(9) Ha több személy csalta meg az államkincstárt, ebből nem következik, hogy mindegyikük
teljes felelősséggel tartozik, mint a lopás esetében; hanem mindannyian a négyszeres összegű
büntetéssel tartoznak, mindenki a saját részének arányában. Nyilvánvaló, hogy a
fizetőképesek felelősek azokért, akik nem fizetőképesek.
47. Paulus, Dekrétumok, I. könyv.
Egy Moschis nevű asszony, aki adóssággal tartozott a kincstárnak az adóbérlet miatt, több
örököst hagyott hátra, akiktől a hagyaték elfogadása után Faria Senilla és mások
megvásároltak bizonyos földeket. Amikor pert indítottak ellenük a Moschistól járó egyenleg
miatt, mivel azt állították, hogy az utóbbi örökösei fizetőképesek, és hogy sok más személy is
vásárolt tőlük birtokot, a császár úgy ítélte meg, hogy igazságos, ha először az örökösökhöz
fordulnak, és az összes birtokost beperelik a fennmaradó összegért. És ez volt a döntése.
1. Aemilius Ptolemaiosz földet bérelt a kincstártól, és fokozatosan több személynek adta
bérbe, magasabb bérleti díjért, mint amennyit ő maga vállalt. A császári jövedelmek kezelői
pert indítottak ellene mindazért, amit beszedett. Ez a kincstár szerint igazságtalannak és
haszontalannak tűnt, mivel a földet saját kockázatára adta bérbe másoknak, ezért úgy
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döntöttek, hogy csak azért az összegért perelhető, amelyért ő mint bérbeadó saját magát tette
felelőssé.
(48) Ugyanez, Dekrétumok, II. könyv.
Statius Florus írásos végrendeletében titokban megbízta örökösét, Pompeius-t, hogy egy
földterületet és egy bizonyos pénzösszeget olyasvalakinek adjon, akinek nem volt joga arra,
hogy azt megkapja, és elővigyázatosságból kötelezte Pompeius-t, hogy adjon át neki egy
kötelezvényt, amelyben kötelezte őt, hogy adja át azt, amit elsőbbségi hagyatékként ráhagyott.
Később az említett Florus, miután egy második végrendeletben ugyanezt a Pompeius és egy
bizonyos Faustinus nevezte ki örököseinek, nem hagyott Pompeiusra semmilyen elsőbbségi
hagyatékot. Az a személy, akinek nem volt joga a hagyatékot megkapni, saját maga ellen tett
feljelentést. A császárok, miután a császári jövedelmek kezelőivel konzultáltak, egy
rescriptumban kijelentették, hogy ha nem bizonyítható, hogy az örökhagyó meggondolta
magát, a hagyatékot végre kell hajtani. Pompeius pedig, miután emiatt ítéletet hoztak ellene,
kérte, hogy a terhet az egész hagyaték viselje, mert nem kapta meg az előnyben részesített
hagyatékokat, és nem lehetett azt állítani, hogy az örökhagyó csak eredeti szándékának egy
részét tartotta meg. Általánosságban úgy döntöttek, hogy az első végrendelet már nem létezik,
és ha az örökhagyó az első végrendeletében hagyott egy kiemelt hagyatékot, azt a második
végrendelet alapján nem lehet követelni, kivéve, ha a második végrendelet erre utasított. Az is
eldőlt, hogy mivel az örökös nem tudta bizonyítani, hogy elsőbbségi hagyatékot hagytak rá,
csak az általa teljesített kötelezvény alapján volt köteles végrehajtani a bizalmat.
1. Egy anyát, akit örökösnek neveztek ki, arra kértek, hogy halála után a hagyatékot Cornelius
Felixre ruházza át. Miután a kinevezett örököst a kincstár elítélte, és minden vagyonát
lefoglalta, Felix azt állította, hogy őt nem terheli a büntetés, mivel erről már döntöttek. Mivel
azonban a bizományozás napja még nem érkezett el, amiatt, hogy ő maga előbb meghalhat,
vagy hogy az anya más vagyont szerezhet, kérelmét időközben elutasították.
49. Ugyanez, a hallgatólagos bizalomról.
Az, akire egy titkos vagyonkezelői megbízást hagytak, miután közölte, hogy nincs joga azt
megkapni, felmerült a kérdés, hogy az isteni Traianus kiváltsága szerint jogosult-e a
vagyonkezelői megbízás összegének háromnegyedére, vagy csak a felére. Erről a kérdésről
Antoninus császárnak a következő rezcriptuma maradt fenn: "Antoninus császár Julius
Rufusnak. Ha az, aki titokban hitet tett azért, hogy egy birtokot átadjon valakinek, aki nem
törvényesen jogosult arra, hogy azt megkapja, átadja azt, miután a negyedrészt levonták
belőle, nem tarthat meg semmit; mert a negyedrészt, amely magához az örököshöz tartozik,
elveszik tőle, és átadják a kincstárnak. Ezért az a személy, aki a tájékoztatást adta, csak a
háromnegyed felét kaphatja meg."
(50) Ugyanez, Dekrétumok, III. könyv.
Valerius Patronus, császári prokurátor, Flavius Stalticiusnak bizonyos földeket ítélt meg
meghatározott áron. A birtokot ezután árverésre bocsátották, és ugyanaz a Stalticius
megvásárolta, és a birtok teljes birtokába került. Kérdés merült fel az időközben összegyűjtött
terméssel kapcsolatban. Patronus azt állította, hogy azok a kincstárhoz tartoznak. Ha pedig az
első árverésen történő eladás és az azt követő ítélethozatal között időközben gyűjtötték be
őket, nyilvánvaló, hogy az eladóhoz tartoztak volna; mivel általában azt mondják, hogy ha az
ítélethozatalra egy bizonyos időn belül kerül sor, akkor jobb állapotot biztosítanak. Nem
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tapasztalnánk semmilyen nehézséget, azon oknál fogva, hogy az a személy, akinek a földet
először ítélték el, ugyanaz a személy volt. Mivel azonban a két ítéletet a szüret előtt hozták,
ezt a véleményt nem tartották be, és úgy döntöttek, hogy a termény a vevőt illeti meg.
Papinianus és Messius új döntést hoztak azzal az indokkal, hogy mivel a földeket bérlőnek
adták bérbe, igazságtalan, hogy őt megfosztják az összes terméstől; de úgy ítélték meg, hogy
joga van a termést begyűjteni, és a vevőnek meg kell kapnia az adott évi bérleti díjat, mert
attól tartottak, hogy a kincstárt a bérlő felelősségre vonhatja, mivel nem engedték meg neki a
bérleti jog élvezetét, mintha ezt már az adásvételkor kikötötték volna. Véleményükkel
összhangban az is eldőlt, hogy ha a földet a tulajdonos művelte volna, a vevő jogosult lenne
az összes termésre, de mivel a bérlő bérelte, a bérleti díjat a vevőnek kell megkapnia. Miután
Tryphoninus megkérdezte tőlük, hogy mi a véleményük bizonyos szárított gyümölcsökkel
kapcsolatban, amelyeket korábban a földön gyűjtöttek, azt válaszolták, hogy ha a határozat
meghozatala után még nem érkezett el a bérleti díj megfizetésének napja, akkor a vevőnek
ezek is járnak.

15. cím. A foglyokról, a postliminium jogáról és az ellenségtől kiváltott
személyekről
1. Marcellus, Digest, XXII. könyv.
Ha valakinek az ellenség fogságába esett rabszolgája utólag kikötést kötne, vagy ha a
rabszolga az ellenség kezére kerülése után örökséget hagyna rá, az örökösei jogosultak
lesznek rá, mert ha a rabszolga fogsága alatt halna meg, azt az örököse szerezné meg.
(2) Ugyanaz, Digest, XXXIX. könyv.
A postliminium joga a nagy hajókra és az áruszállításra használt hajókra a hadiszokás miatt
vonatkozik; de nem vonatkozik a halászok hajóira vagy a kedvtelésből épített gyors vitorlás
hajókra.
1. Hasonlóképpen, a kantárhoz törött lovat vagy kancát a postliminium jogán megszerzik,
mivel a lovas hibája nélkül is képesek voltak elmenekülni.
2. Ugyanez a jogszabálynak a fegyverekre nem vonatkozik, mert azok nem vesznek el
szégyen nélkül. Ezért a fegyvereket nem lehet visszaszerezni a postliminium joga alapján,
mivel elvesztésük becstelen.
3. Pomponius, Quintus Muciusról, XXXVII. könyv.
Ugyanez a szabály vonatkozik a ruházatra is.
4. Modestinus, Szabályok, III. könyv.
Korábban úgy tartották, hogy azokat, akiket az ellenség elfog, vagy akik megadják magukat
neki, visszatérésük után megilleti a postliminium joga. De vajon római polgár-e az, aki
megadta magát az ellenségnek, és visszatérése után nem fogadjuk be? Ezt Brutus és Scaevola
másként döntötte el. Az eredmény az, hogy nem nyerheti vissza állampolgárságát.
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5. Pomponius, Quintus Muciusról, XXVII. könyv.
A postliminium joga háborúban és békében egyaránt létezik.
1. Háborúban, ha ellenségeink közülünk valakit elfognak, és erődítményeik közé viszik, mert
ha ugyanabban a háborúban visszatér, a postliminium joga illeti meg, vagyis minden jogát
visszaadják neki, mintha nem is fogták volna el. Mielőtt az ellenség erődítményei közé
kerülne, állampolgár marad, és úgy értelmezzük, hogy visszatért, ha barátainkhoz, vagy a mi
védelmünkön belülre kerül.
2. A postliminium joga békeidőben is megillet; mert ha van olyan nemzet, amely és köztünk
sem barátság, sem vendégszeretet, sem semmiféle kötelék nem létezik, akkor az valóban nem
ellenségünk. Bármi azonban, ami hozzánk tartozik, és az ő ellenőrzése alá kerül, az ő
tulajdonává válik, és minden szabad ember, akit egy ilyen nemzet fogságba ejt, az ő
rabszolgájává válik. Ugyanez a szabály érvényes, ha bármi, ami az említett nemzet tulajdonát
képezi, a mi kezünkbe kerül, és ezért a postliminium joga ebben az esetben elismerésre kerül.
3. Ha egy fogoly, akit mi szabadon bocsátottunk, visszatér a barátaihoz, csak akkor értjük
úgy, hogy a postliminium joga alapján tért vissza, ha inkább hozzájuk megy, minthogy nálunk
maradjon. És ezért Attilius Regulus esetében, akit a karthágóiak Rómába küldtek, úgy
döntöttek, hogy nem a postliminium joga alapján tért vissza, mert megesküdött, hogy
visszatér Karthágóba, és nem állt szándékában Rómában maradni. Ezért, amikor egy bizonyos
Menander nevű tolmácsra hivatkozva törvényt hoztak, aki, miután a mi kezünkben levő és a
népéhez visszaküldött karthágóiaknak manumitálták, úgy rendelkezett, hogy római polgár
marad, ezt nem tartották szükségesnek, mert ha az volt a szándéka, hogy a saját rokonainál
marad, akkor megszűnt volna polgárnak lenni; de ha arra számított, hogy visszatér, akkor is
polgár marad, és ezért a törvény felesleges volt.
6. Ugyanaz, különböző szakaszok, I. könyv.
Ha egy nőt, akit valamilyen bűncselekmény miatt a sóbányában való munkára ítéltek, majd
idegen nemzethez tartozó tolvajok elfogtak, a kereskedelem jogán eladtak, majd váltságdíjat
kértek érte, visszaállították korábbi állapotába, a kincstárnak a váltságdíj árát Coccius Firmus
centuriónak kellett kifizetnie.
7. Proculus, Episztolák, VIII. könyv.
Nincs kétségem afelől, hogy vannak szabad és egységes nemzetek, amelyek idegenek
számunkra, és hogy közöttünk és közöttük nem létezik a postliminium joga. Mert mi szükség
lenne a postliminium jogára közöttünk és közöttük, hiszen ők, amikor nálunk vannak,
megtartják szabadságukat és tulajdonukat, éppúgy, mint otthon; és ugyanez történik velünk is,
amikor náluk vagyunk.
1. A szabad nép olyan nép, amely egyesülve nincs alávetve más népek uralmának.
Hasonlóképpen lehet barátságban egyesülni egy szövetség által egyenlő feltételek mellett,
vagy egy szerződésbe bele lehet foglalni azt a rendelkezést, hogy ez a nép buzgón megvédi
egy másik nép felségét; mert ezt azért teszik hozzá, hogy érthető legyen, hogy az utóbbit illeti
meg a felsőbbség, és nem azt, hogy az előbbi nem szabad. És ahogy mi is szabadnak tekintjük
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ügyfeleinket, bár jó emberek, de nem állnak fölöttünk hatalomban vagy méltóságban; úgy
azokat is szabadnak kell érteni, akiknek buzgón kell védeniük felségünket.
2. Ha a szövetséges államokból származó személyeket bűncselekménnyel vádolják, miközben
nálunk tartózkodnak, akkor elítélésük után büntetjük őket.
Paulus, A Lex Julia et Papia, III. könyv.
A feleséget a férje a postliminium joga alapján nem tudja visszaszerezni, ahogyan a fiút sem
tudja visszaszerezni az apja, hanem csak akkor, ha a nő ezt kívánja, és feltéve, hogy az előírt
idő után nem ment férjhez máshoz. Ha mégis akarja, és nincs jogi ok, amely ezt
megakadályozná, akkor a különválás büntetése alá esik.
Ulpianus, A Lex Julia et Papia, IV. könyv.
Ha az ellenség kezében született gyermek a postliminium joga alapján visszatér, akkor a fiúi
kiváltságok megilletik; mert Antoninus császár és isteni atyja egyik, Ovinius Tertullushoz,
Alsó-Mysia tartomány kormányzójához intézett rescriptuma szerint kétségtelenül megilleti a
postliminium joga.
Papinianus, Kérdések, XXIX. könyv.
Egy apa, aki a még serdülőkorba nem lépett fiát örökösévé nevezte ki, és helyette
helyettesítette, az ellenség fogságába esett, és a kezükben halt meg; a kiskorú pedig, miután
ezután meghalt, egyes hatóságok szerint a törvényes örököst kell az öröklésbe bevonni, és a
pupilláris helyettesítés nem vonatkozik arra, aki apja életében saját maga lett az ura. A jogi
ész azonban ellenkezik ezzel a véleménnyel; azon oknál fogva, hogy mivel az apa, aki nem
tért vissza, már akkor halottnak tekintendő, amikor fogságba esett, a pupilláris helyettesítés
szükségképpen érvényes lenne.
Ha az apa halála után egy kiskorú, akit kineveztek vagy kitagadtak az örökségből, fogságba
esett, azt lehet mondani, hogy a Kornéliai törvény, mivel nem említette a pupilláris
helyettesítést, csak olyan személyre vonatkozott, aki végrendelkezési képességgel
rendelkezett. Nyilvánvaló azonban, hogy a fogságba esett kiskorú törvényes hagyatékhoz való
joga a corneli törvény értelmében nem illeti meg azonnal, mert igaz, hogy a kiskorú nem
végrendelkezésre alkalmas, és ezért nem lenne helytelen azt állítani, hogy a praetornak nem
kevésbé az apa, mint a törvény szándékát kellene követnie, és a hagyaték ellen méltányossági
pereket kellene engedélyeznie a helyettesnek.
Ugyanaz, Kérdések, XXXI. könyv.
Ha a fiú otthon hal meg először, akkor nincs okunk a pupillahelyettesítésről vitatkozni, vagy
azért, mert az apai felügyelet alatt álló fiú úgy értelmezzük, hogy az apja életében halt meg;
vagy azért, mert mivel az apja nem tért vissza, a fiút emiatt úgy tekintjük, hogy attól a
pillanattól kezdve, hogy apját az ellenség elvitte, saját urává vált.
Ha azonban mindketten fogságban vannak, és az apa hal meg előbb, a Kornéliai törvény
elegendő a pupilláris helyettesítés megállapításához, éppúgy, mintha a fiú otthon halna meg,
miután az apa az ellenség kezén vesztette életét.
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Tryphoninus, Disputációk, IV. könyv.
A postliminium joga háborúban és békében is fennáll, tekintettel azokra, akiket az
ellenségeskedés során fogságba ejtettek, és akikről nem született megállapodás. Servius azt
mondja, hogy ez a döntés azért született, mert a rómaiak azt kívánták, hogy polgáraiknak
nagyobb reményük legyen arra, hogy katonai tekintéllyel térjenek vissza, mint békeidőben.
De ha hirtelen kitörne a háború, vajon azok, akik a béke alatt mások uralma alá kerültek,
azoknak a rabszolgáivá válnak-e, akik most ellenségeink, és saját cselekedetük folytán
kerültek a fogságukba? Háborúban és békében egyaránt megilleti őket a postliminium joga,
kivéve, ha egy szerződés úgy rendelkezik, hogy ezt a jogot nem élvezhetik.
Ha valakit az ellenség foglyul ejt, az uralma alatt állók bizonytalanok maradnak, hogy saját
uruk-e, vagy továbbra is az apai fennhatóság alatt álló fiaknak tekintendők-e. Ha ugyanis az
apa meghal, miközben az ellenség kezén van, akkor attól a pillanattól kezdve, hogy elfogták,
függetlenné válnak; ha pedig visszatér, akkor úgy tekintik, hogy soha nem is voltak szabadok
az uralma alól. Ezért minden olyan vagyon tekintetében, amelyet időközben megszereznek,
akár kikötés, átadás vagy hagyaték útján (mert nem válhatnak törvényes örökösökké), meg
kell vizsgálni? például, ha az apja nem tér vissza, és közülük néhányan az egész vagyon vagy
annak egy része örökösévé lettek kinevezve, vagy ha egyeseket kitagadtak?, hogy a korneli
törvények értelmében ezt a vagyont a fogoly vagyonához tartozónak kell-e tekinteni, vagy a
sajátjuknak kell-e tekinteni. Az utóbbi vélemény a jobbik. Más a szabály mindarra
vonatkozóan, amit a fogoly rabszolgái szereztek; és ez ésszerű, mivel a rabszolgák a birtok
részét képezték és képezik, és továbbra is a birtok részét képezik, és azok, akik saját
gazdájukká válnak, ennek következtében úgy értelmezhetők, hogy a vagyont saját maguknak
szerezték.
Egyetlen alkotmány sem állapíthatja meg, hogy amit tettek, azt nem tették meg. Ezért a
tulajdon haszonélvezete, amelyet az a fél szerzett meg, aki maga birtokolta, és aki azt később
visszaszerezte, megszakad, mert bizonyos, hogy megszűnt a birtoklása. Ezért Julianus azt
mondja, hogy azon javakra vonatkozóan, amelyek birtokába a hatalmának alávetett személyek
révén jutott, és amelyeket usucaption útján szerzett, vagy amelyeket utóbb a peculium
kifejezés alá vettek, azt kell mondani, hogy az usucaption a törvény által előírt időben
befejeződött, ha mindig ugyanazok a személyek maradtak birtokában. Marcellus azt mondja,
hogy nincs különbség, hogy a fél maga birtokolta-e a birtokot, vagy pedig valaki más által, a
fennhatósága alatt szerezte meg, de Julianus véleményét kell elfogadni.
Az a fiú, akit a fogságba esett személy irányítása alatt tartott, időközben megházasodhat, bár
apja nem járulhat hozzá a házassághoz, és nem is tagadhatja meg a beleegyezését. Ezért az
unokája attól a pillanattól kezdve, hogy visszatér a fogságból, az ő irányítása alatt áll, és
bizonyos mértékig az ő rendes örököse lesz, annak ellenére, hogy nem járult hozzá a
házassághoz. Nincs ebben semmi meglepő, hiszen a körülmények és a szükségszerűségek,
valamint a közjó is megkövetelte a házasságot.
A fogoly felesége nincs házas állapotban, bár nagyon is vágyik rá, és a férje házában marad.
A fogoly által a fogság ideje alatt esetlegesen írt kiegészítés a törvény szigorú értelmezése
szerint nem erősíthető meg egy olyan végrendelettel, amelyet a fogoly otthonában tett, és nem
lehet annak alapján bizalmi vagyonkezelést követelni, mivel azt nem végrendelkezési
képességgel rendelkező személy tette. De mivel ezeknek a dolgoknak a valódi elve, vagyis a
végrendelettől függő megerősítésük akkor keletkezett, amikor a fogoly a hazájában
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tartózkodott, és mivel később visszatért, és a postliminium törvénye alapján visszanyerte
jogait, az emberiesség diktátumával összeegyeztethető, hogy egy ilyen kodicilum úgy lépjen
hatályba, mintha időközben nem történt volna fogság.
Miután a fogoly a postliminium joga alapján visszatér, minden őt érintő jogi kérdést úgy kell
tekinteni, mintha soha nem is lett volna az ellenség kezében.
Ha valaki váltságdíjat kér egy rabszolgáért az ellenségtől, az a váltságdíj kiváltásának
pillanatában az ő tulajdonává válik, noha tudja, hogy másé volt; de az általa fizetett ár
átadásával úgy tekintik, hogy a postliminium jogával visszatért, hogy rabszolgaként fogadják.
Ha valaki megvásárol egy foglyot, nem tudván, hogy az ilyen, és azt hiszi, hogy az eladóé,
úgy tűnik-e, hogy mintegy uzsorakölcsönnel szerezte meg, úgyhogy az első gazdája nem lesz
jogosult a másodiknak az előírt idő elteltével megadni az árat? ezt a kérdést meg kell
fontolnunk. Ezzel szemben azt állították, hogy az alkotmány, amelyet a kiváltott foglyokra
vonatkozóan hoztak, az ilyen foglyot annak a személynek a rabszolgájává teszi, aki kiváltotta,
és ami már az enyém, azt nem lehet úgy értelmezni, hogy uzsorakölcsönzéssel szereztem
meg. Másrészt, mivel az alkotmány nem rontotta, hanem éppen ellenkezőleg, javította annak a
helyzetét, aki a váltságdíjat fizette, igazságtalan és az alkotmány szándékával ellentétes, hogy
a jóhiszemű vevő ősibb joga megszűnjön; és ezért az előírt idő elteltével, amely alatt, ha az
alkotmány nem tenné a foglyot annak tulajdonává, aki váltságdíjat kért érte, az
uzsorakölcsönnel megszerezhetné, joggal mondható, hogy az alkotmány értelmében az első
gazdának nincs többé joga a rabszolga felett.
A rabszolga felszabadításával azonban pusztán megszűnik-e a rabszolga gazdája lenni, és az
általa elhagyott rabszolga visszakerül-e korábbi gazdája uralma alá; vagy pedig oly módon
teszi őt szabaddá, hogy a szabadság ajándékozása pusztán a tulajdonjog megváltozását
eredményezi? Az bizonyos, hogy bárki, akit az ellenség kezében levő emberré tesznek,
szabaddá válik; és mégis, ha korábbi gazdája a mi védelmünkön belül találja őt, bár lehet,
hogy nem fogadta el ügyünket, és azzal a szándékkal tért vissza, hogy visszamenjen az
ellenséghez, a gazda a postliminium joga alapján megtarthatja a rabszolgát; ez a szabály nem
ugyanaz a szabad személyekre vonatkoztatva. Ez utóbbiak ugyanis nem térhetnek vissza a
postliminium joga alapján, hacsak nem azzal a szándékkal tértek vissza saját népükhöz, hogy
annak ügyét képviseljék, és nem hagyták el azokat, akiktől jöttek; mert, mint Sabinus mondja,
mindenkinek szabad hatalma van arra, hogy állampolgárságát meghatározza, de nem a
tulajdonjogát. Ez azonban nem teszi a kérdést nagyon nehezen megoldhatóvá, mert a
rabszolga ellenséges kézben való tartózkodása alatt végrehajtott manumission nem jelent
akadályt polgártársunk, a rabszolga gazdája számára; de a kérdéses félnek, alkotmány által
megállapított jogunk szerint, római polgár volt a gazdája, és azt vizsgáljuk, hogy tőle
elnyerheti-e szabadságát. Mert mi lenne, ha a rabszolga nem adná meg szabadságának árát
gazdájának, és az nem lenne jogosult őt perelni? Szabad lesz-e az a rabszolga, aki saját
érdemei nélkül is elnyerhette volna a szabadságot a gazdájától? Ez igazságtalan, és ellentétes
az őseink által a szabadságnak nyújtott kegyelemmel. Bizonyos, hogy az ősi törvény szerint
bárki, aki tudatosan megvásárolt egy máséhoz tartozó rabszolgát attól, aki kiváltotta őt,
uzsorakölcsönnel megszerezhette, és felszabadíthatta; és ily módon a korábbi gazda, akihez a
rabszolga a fogságba esés előtt tartozott, elvesztette minden tulajdonjogát. Miért ne lett volna
tehát joga arra, hogy szabadon bocsátja őt?
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Ha egy bizonyos feltételek mellett szabaddá váló rabszolga az ellenség fogságába kerül, és
váltságdíjat kap, amíg a feltétel teljesítése folyamatban van, akkor a korábbi állapotában
marad.
De mi lett volna a szabály, ha tízezer szesztercius megfizetése ellenében kapta volna meg a
szabadságát? A kérdés az volt, hogy miből fizesse ki? Mert ha a rabszolgának megengedték,
hogy a peculiumából fizesse meg, nem lehetne-e azt is mondani, hogy amit annak a kezében
birtokol, aki kiváltotta, az lép a helyébe annak, amit az ellenség kezében tartva
megszerezhetett volna? Ez minden bizonnyal így van, ha a peculium annak a vagyonából
származik, aki kiváltotta őt, vagy saját szolgálataiból; de ha más forrásból származik, akkor
abból is kifizetheti az összeget, mivel elnézően úgy véljük, hogy ily módon eleget tett a
feltételnek.
Ha egy rabszolgát a fogságba esése előtt zálogba adtak, miután az őt váltságdíjjal kiváltó
személyt kifizették, ismét a korábbi kötelezettsége alá kerül; és ha a hitelező a váltságdíj árát
annak nyújtja be, aki azt kifizette, akkor kettős kötelezettsége lesz, az egyik magából az
adósságból, a másik pedig annak az összegnek a kifizetéséből, amelyért a rabszolgát
elengedték; éppúgy, mintha ezt a kötelezettséget egy bizonyos konstitúció hozná létre, amely
hasonlít ahhoz, amellyel a későbbi hitelező kielégíti a korábbi hitelezőt, saját zálogjogának
megerősítése céljából, hacsak ebben az esetben az eset nem fordított, és az utolsó hitelezőt,
aki most az első, mert ő okozta a rabszolga visszatérését, nem az kell kielégítse, aki időben
előbbre való, de gyengébb követeléssel rendelkezik.
Ha egy rabszolga több személy tulajdonában van, és a váltságdíj összegét mindannyiuk
nevében kifizették annak, aki kiváltotta őt, akkor visszaszáll a közös tulajdonukba. Ha
azonban a váltságdíj összegét csak egy vagy néhány tulajdonosa nevében fizették ki, akkor
ahhoz vagy azokhoz tartozik, akik a fizetést teljesítették; így visszanyerik korábbi jogukat, az
egyesek által fizetett résznek megfelelően, és a többiek részesedése erejéig öröklik azt, aki a
rabszolgát megvásárolta.
Ha egy fogoly a bizalmi jog alapján jogosult a szabadfm-re, akkor a váltságdíj kiváltása után
nem tarthat rá igényt, kivéve, ha visszafizeti a váltságdíjat kiváltó személynek.
Ha ellenségek elfognak egy deportált személyt azon a szigeten, ahová küldték, és váltságdíjat
kap érte, ha ezután visszatér hazájába, visszaállítják abba az állapotba, amelyben lett volna, ha
nem ejtették volna fogságba, ezért deportálni kell.
Ha azonban egy elfogott rabszolga esetében valamilyen ok állt fenn, amely akár ideiglenesen,
akár örökre megakadályozta szabadságának megszerzését, állapotát nem változtatja meg az
ellenségtől való váltságdíj; például, ha bebizonyosodik, hogy megsértette a fáviánus törvényt,
vagy hogy azzal a feltétellel adták el, hogy nem szabadulhatott meg. Az, aki váltságdíjat
fizetett érte, eközben büntetés nélkül tarthatja fogva.
Ezért, akit a bányákban végzett munka közben fogtak el, és kiváltották, az visszakerül a
büntetésébe; de nem szabad őt a bányákból szökevényként büntetni, hanem aki kiváltotta, az
kapja meg a váltságdíj összegét a kincstárból; ahogyan azt császárunk és az isteni Severus
elhatározta.
Ha egy pamfillától született gyermeket rád hagynak, és te váltságdíjat fizetsz az anyjáért, és
az anyja gyermeket szül, amíg a birtokodban van, akkor nem úgy tekintik, hogy a gyermeket
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haszonélvezeti jogcímen szerezted meg, hanem a bíróság ítélete szerint kell becslést végezni,
aki a gyermek értékét úgy állapítja meg, mintha azt az anyjával egy időben adták volna el, és
ugyanezért az árért vették volna meg. Ha a gyermek az ellenség kezében született (az anya a
fogságba esés idején terhes volt), és az anyjával együtt egy és ugyanazon áron váltságdíjat
kapnak érte, és mindkettőért fizetett összeggel megegyező ajánlatot tesznek, ez lesz a
gyermek értékének becslése, és a gyermeket a postliminium joga alapján
visszaszolgáltatottnak tekintik. Sokkal több ok van erre, ha mindkettőnek vagy az egyiknek
különböző vevői vannak. Ha azonban valaki mindkettőt külön-külön áron váltotta ki, akkor a
különböző összegeket annak a személynek kell felajánlani, aki az ellenségnek fizetve
kiváltotta őket, hogy a postliminium joga alapján külön-külön térhessenek vissza.
Paulus, A Sabinusról, II. könyv.
Ha átadnám magam, hogy te uralkodj rajtam, és utána felszabadulnék, akkor megállapítást
nyer, hogy amikor a fiam visszatér a fogságból, akkor az unokádnak tekintik majd.
Pomponius, Sabinusról, III. könyv.
Ahogyan a postliminium jogának két fajtája van, az egyik szerint az ellenségtől visszatérünk a
barátainkhoz, a másik szerint pedig visszanyerünk valamit; amikor az apai felügyelet alatt álló
fiú visszatér, a postliminium kettős joga egyesül benne, mert apja visszanyeri felette a
hatalmát, ő maga pedig visszanyeri minden jogát.
A férj a postliminium joga szerint nem kapja vissza a feleségét ugyanúgy, ahogyan az apa a
fiát, de a házasság beleegyezéssel megújítható.
Ulpianus, Sabinusról, XII. könyv.
Ha az apa, miután váltságdíjat kapott, meghal, mielőtt visszafizette volna az őt váltságdíjjal
kiváltó személynek, és fia halála után ajánlja fel a váltságdíj összegét, azt kell mondani, hogy
ő lehet apja rendes örököse; hacsak valaki nem mondja finomabban, hogy az apa halálakor
visszaszerezte a postliminium jogát, mintegy zálog feloldásával, és úgy halt meg, hogy
adósságáért semmilyen felelősség nem terheli, így jogosult a rendes örökösre. Ez a vélemény
nem nélkülözi az okokat.
Ugyanő, A Sabinusról, XIII. könyv.
Aki az ellenségtől tér vissza, azt mindig úgy tekintik, hogy visszatérése előtt a saját hazájában
tartózkodott.
Paulus, A Sabinusról, II. könyv.
Azokat, akiket fegyveres erővel meghódítottak, és megadják magukat az ellenségnek, nem
illeti meg a postliminium joga.
Ulpianus, Sabinusról, XXXV. könyv.
A jog minden szabálya szerint, aki nem tér vissza az ellenségtől, azt úgy tekintik, hogy
meghalt abban az időpontban, amikor fogságba esett.
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Paulus, Sabinusról, XVI. könyv.
A postliminium joga az a jog, hogy az idegenektől visszaszerezzük az elveszett tulajdont, és
visszaállítsuk azt a korábbi állapotába; és ezt a jogot nálunk és más szabad népeknél és
királyoknál a szokások és a törvények rögzítették. Ha ugyanis valamit, amit háborúban vagy
akár háborún kívül elvesztettünk, visszaszerzünk, azt a postliminium joga alapján mondják,
hogy visszaszerezzük. Ezt a szabályt a természetes méltányosság vezette be, hogy bárki, akit
idegenek igazságtalanul tartanak fogva, visszaszerezze korábbi jogait, amikor visszatér a saját
hazájába.
Fegyverszünetet kötnek, amikor rövid időre és egyelőre megállapodnak abban, hogy az
ellenfelek nem támadnak egymásra; és ez idő alatt a postliminium joga nem áll fenn.
A kalózok vagy rablók által elfogott személyek szabadok maradnak.
Bárki úgy tekintendő, hogy a postliminium jogával tért vissza, amikor átlépi a határainkat,
ahogyan elveszíti ezt a jogot, amint átlépi azokat. Ha azonban szövetséges vagy baráti
államot, illetve szövetséges vagy baráti királyt látogat meg, úgy tekintik, hogy azonnal a
postliminium jogával tér vissza, mert amíg ott tartózkodik, a közbecsületre való támaszkodás
révén kezdett biztonságban lenni.
A posztliminium jogát nem élvezheti a dezertőr, mert aki gonosz szándékkal és árulói
szándékkal hagyja el hazáját, ellenségnek minősül. Ez a szabály csak a szabad dezertőrre
vonatkozik, legyen az férfi vagy nő.
Ha azonban egy rabszolga az ellenséghez dezertálna, mivel gazdájának postliminium joga
van felette, ha véletlenül elrabolják, nagyon helyesen lehet azt állítani, hogy neki is
postliminium joga van, vagyis gazdája visszaszerzi minden korábbi jogát felette; hogy az
ezzel ellentétes szabály ne legyen olyan káros a tartósan szolgaságban maradó rabszolgára
nézve, mint amilyen káros lenne gazdájára nézve.
Ha egy rabszolga, akinek egy feltétel alapján szabadnak kell lennie, visszatér, miután
dezertált, és a feltétel a visszatérése után teljesül, szabaddá válik. Más a szabály azonban
akkor, ha a feltétel akkor teljesült, amikor az ellenség kezén volt; ebben az esetben ugyanis
nem térhet vissza saját nevében, hogy szabaddá váljon, és az örökösnek sem lesz joga a
postliminiumra vele szemben, mert nem panaszkodhat, mivel nem érte kár; feltéve, hogy a
rabszolga elnyerte volna a szabadságát, ha nem veszítette volna el azt azzal, hogy dezertőrré
vált.
Ismétlem, az apai felügyelet alatt álló fiú, aki dezertőr, nem térhet vissza a postliminium
jogával, még apja életében sem; mert apja és hazája is elvesztette őt, valamint azért, mert a
római szülők a tábori fegyelmet mindig is többre becsülték, mint a gyermekeikhez való
ragaszkodást.
Sőt, nem csak az számít dezertőrnek, aki az ellenséghez csatlakozik, vagy háború alatt hagyja
ott a szolgálatot, hanem az is, aki fegyverszünet alatt dezertál, vagy átmegy egy olyan
nemzethez, amely és köztünk nincs barátság, és megállapodást köt annak képviselőivel.
Ha valaki, aki foglyot vásárolt az ellenségtől, nagyobb összegért másra ruházza át azt a
zálogjogot, amely őt magát megilleti, mert kiváltotta őt, akkor nem a kiváltottnak kell ezt az
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összeget megfizetnie, hanem az előbbinek; és a vevő jogosult lesz a vételi perre azzal
szemben, aki az adásvételt végrehajtotta.
A postliminium joga mindkét nemű személyre és minden körülményre vonatkozik. Nem tesz
különbséget az sem, hogy szabadok vagy rabszolgák-e; mert nemcsak azok nyerik vissza e
kiváltságot, akik képesek harcolni, hanem minden ember, mert olyan természetűek, hogy akár
tanácsadással, akár más módon hasznukra lehetnek.
Pomponius, Sabinusról, XXXVI. könyv.
Ha egy fogoly, akinek biztosítékot adtak arra, hogy önként visszatér, az ellenségnél marad,
?nem jogosult utólag a postliminium jogára.
Igaz, hogy amikor az ellenséget elűzték az általuk elfoglalt területről, ez a terület visszaszáll
korábbi tulajdonosaira, és nem válik az állam tulajdonává, és nem tekinthető zsákmánynak;
mert a föld az ellenségtől elfoglalt terület az állam tulajdonává válik.
A váltságdíj a hazatérés jogát biztosítja, és nem változtatja meg a postliminium jogát.
Ulpianus, Vélemények, V. könyv.
Ha valaki, miután kiváltott egy szabadszülött nőt az ellenségtől, nála tartja őt azzal a
szándékkal, hogy gyermekei legyenek tőle, és azután a tőle született gyermeket az anyjával
együtt manumitálja, a természetes fia címet adva neki, a férj és az apa tudatlansága nem
befolyásolhatja azoknak a helyzetét, akiknek a manumitálására megjelent; és úgy kell érteni,
hogy attól kezdve, hogy elhatározta, hogy az anyától gyermeket szül, megszűnt a
zálogkötelezettség, amelyre az anya volt köteles; és ezért megállapítható, hogy az, aki a
postliminium joga alapján visszatért, szabad és szabadszülött volt, és szabadszülött gyermeket
szült. Ahol azonban egy katona bátorsága folytán nyilvánosan zsákmányul ejtették, és az apa
nem fizetett senkinek pénzt váltságdíjként, ott azt mondják, hogy a postliminium joga alapján
való visszatérése idején nem az urával, hanem a férjével volt.
Bár az államot gyakran sértik a polgári viszályok, mégsem az állam elpusztítása a vita tárgya.
Azok, akik különböző frakciókra oszlanak, nem az ellenségek helyzetét foglalják el, akik
között a fogság és a postliminium jogai fennállnak, és ezért a fogságba esett és eladott, majd
később manumitált személyekről azt tartották, hogy eredménytelenül követelték a császártól a
szabad születés jogát, amelyet a fogsággal nem veszítenek el.
Julianus, Digest, LXII. könyv.
Az ellenség kezére jutott vagy ott meghalt személyek vagyona, akár végrendelkezési
képességgel rendelkeztek, akár nem, azokat illeti meg, akiket az illető vagyona illetett volna,
ha nem esnek fogságba. Ugyanezt a szabályt állapítja meg a Kornéliai Törvény mindarra
vonatkozóan, ami olyan esetekben történhet, amikor az öröklésben és gyámságban érdekeltek
érintettek lennének, ha nem kerültek volna az ellenség kezére.
Ezért nyilvánvaló, hogy az ellenség által elfogott örökösét illeti meg minden, ami az utóbbit
megillette volna, ha a postliminium joga alapján visszatért volna. Sőt, mindaz, amit a
fogságba esett rabszolgák kikötnek vagy megszerznek, magától értetődően az uraik
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tulajdonába kerül, ha a postliminium joga alapján térnek vissza; ezért szükségszerűen azoké is
lesz, akik a corneli jog alapján lépnek birtokba. Ha azonban a Kornéliai Törvény alapján nem
jelenik meg örökös, a vagyon az államot illeti meg. A rabszolgáikra akár abszolút, akár
feltételesen hagyott örökségek az örököseiket fogják megilletni. Hasonlóképpen, ha egy
rabszolgát egy idegen nevez ki örökösnek, a rabszolga a fogoly örökösének megbízásából
fogadhat el hagyatékot.
Ahol azonban annak a fia, aki az ellenség hatalmában van, elfogad vagy kiköt valamit, azt
úgy kell érteni, hogy az az ő részére szerezhető meg, ha apja a postliminium törvénye szerint
a visszatérés előtt meghal; és az apja örökösét illeti meg, ha a fiú az utóbbi életében hal meg,
mert bizonytalan azoknak az embereknek a helyzete, akiknek apja az ellenség hatalmában
van. Ha azonban az apa visszatér, a fiú sohasem tekinthető saját urának; de ha az apa
hadifogolyként hal meg, akkor a fia függetlenné válik arra az időre, amíg apja fogságban volt.
A foglyok rabszolgáinak peculiumként birtokolt vagyon tulajdonjoga függőben marad; mert
ha uraik a postliminium jogával térnek vissza, úgy kell érteni, hogy az őket illeti meg; ha
pedig a fogságban halnak meg, akkor a korneli törvény szerint örököseiké lesz.
Ha valaki, akinek terhes felesége van, az ellenség kezére kerül, és ott meghal, és utána fia
születik neki, és az meghal, végrendelete érvénytelen; mert a hazájukban maradók
végrendelete ilyen körülmények között érvénytelen.
Ugyanaz, Digest, LXIX. könyv.
Ha valaki, miután terhesen hagyta feleségét, az ellenség hatalmába kerül, és nem sokkal
később fia születik neki, aki végül megnősül, és fia vagy lánya születik, és ekkor a nagyapa a
postliminium törvénye alapján visszatér, minden olyan jog megilleti unokái felett, amely
akkor is megillette volna, ha fia a saját hazájában született volna.
Ulpianus, Institutes, I. könyv.
Az ellenségek azok, akik ellen a római nép nyilvánosan hadat üzent, vagy akik maguk
üzentek hadat a római népnek; másokat rablóknak vagy rablóknak neveznek. Aki tehát rablók
által fogságba esik, nem válik rabszolgájukká, és nincs szüksége a postliminium jogára sem.
Akit azonban az ellenség, például a germánok vagy a parthusok foglyul ejtettek, az az ő
rabszolgájukká válik, és a postliminium joga révén visszanyeri korábbi állapotát.
Marcianus, Institutes, XIV. könyv.
Az isteni Severus és Antoninus egy rescriptumban kimondta, hogy ha egy feleség a férjével
együtt fogságba esett, és az ellenség kezén gyermeke született tőle, és mindketten
visszatérnek, akkor a szülők és a gyermek törvényesek, és a fiú az apja irányítása alatt áll,
mintha a postliminium joga alapján tért volna vissza. Ha azonban egyedül az anyjával térne
vissza, akkor törvénytelennek tekintik, mint aki férj nélkül született.
Florentinus, Institutes, VI. könyv.
Nem számít, hogy egy fogoly milyen módon tér vissza, akár visszaküldték, akár erőszakkal,
akár stratégiával menekült meg az ellenség hatalmából; feltéve, hogy azzal a szándékkal tér
vissza, hogy nem tér vissza oda; mert nem elég, ha valaki csak testileg tér vissza, ha más a
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szándéka. Akit azonban a legyőzött ellenségtől visszaszerzett, azt a postliminium jogával
visszatértnek tekintik.
Javolenus, Labeo utolsó műveiről, IX. könyv.
Rablók ellopták a rabszolgádat, majd az említett rabszolga a németek kezébe került, majd
miután a németek vereséget szenvedtek a csatában, a rabszolgát eladták. Labeo, Ofilius és
Trebatius tagadják, hogy a rabszolgát a vevő usucaption útján megszerezhetné, mert igaz,
hogy ellopták, és bár az ellenséghez tartozott, és a postliminium jogával visszatért, ez akadály
lenne.
Labeo, Paulus valószínűségekről szóló epitómái, IV. könyv.
Ha a háborúban zsákmányolt dolog a zsákmány részét képezi, az nem tér vissza a
postliminium joga alapján. Paulus: Ha azonban a háborúban foglyul ejtett fogoly a béke
kihirdetése után hazaszökik, majd a háború kiújulása után ismét fogságba esik, akkor a
postliminium joga alapján tér vissza, amely az első háborúban való fogságba ejtésekor
megillette; feltéve, hogy a békeszerződésben nem állapodtak meg a foglyok
visszaszolgáltatásáról.
Ugyanez, Paulus valószínűségekről szóló epitomái, VI. könyv.
Ha a postliminium joga alapján térne vissza, nem tudott haszonbérlet útján vagyont szerezni,
amíg az ellenség hatalmában volt. Paulus: De ha a rabszolgád peculiumként szerzett valamit,
amíg te abban az állapotban voltál, akkor ez idő alatt usucaption útján megszerezheted azt,
ahogyan mi is szoktunk ilyen jellegű vagyontárgyakat usucaption útján megszerezni, akár
tudtunk nélkül is; és ily módon egy birtokot növelni lehet a hozzá tartozó rabszolgával, bár
még nem született posztumusz gyermek, és a birtokba sem léptek be.
Ugyanez, Paulus valószínűségekről szóló epitomái, VIII. könyv.
Ha valami, amit ellenségeink elvettek tőlünk, olyan természetű, hogy a postliminium törvénye
alapján visszatérhet, amint az ellenségtől megszökik, hogy visszatérjen hozzánk, és
birodalmunk határain belülre kerül, úgy kell tekinteni, hogy a postliminium törvénye alapján
visszatért. Paulus: Ha azonban valamelyik polgárunk rabszolgája, miután az ellenség
fogságába esett, megszökik tőlük, és Rómában marad anélkül, hogy akár gazdája irányítása
alatt állna, akár más szolgálatában állna, úgy kell tekinteni, hogy még nem tért vissza a
postliminium törvénye alapján.

16. cím. A katonai ügyekről
Ulpianus, Az ediktumról, VI. könyv.
A szabadságon lévő katona nem minősül az állam szolgálatából távol lévőnek.
Arrius Menander, A katonai ügyekről, I. könyv.
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A katonák által elkövetett bűncselekmények vagy különlegesek, vagy más személyekkel
közösek, ezért büntetőeljárásuk vagy különleges, vagy általános. Tisztán katonai
bűncselekmény az, amelyet valaki katonaként követ el.
Súlyos bűncselekménynek számít, ha valaki olyan katonának jelentkezik, akinek ez nem
engedélyezett, és súlyosságát - mint mások esetében is - növeli a méltóság, a rang és a
szolgálati ág.
Modestinus, A büntetésekről, IV. könyv.
Egy tartomány kormányzója a dezertőrt, miután meghallgatták, jelentéssel együtt visszaküldi
saját parancsnokához, kivéve, ha a dezertőr abban a tartományban, ahol találták, valamilyen
súlyos bűnt követett el; mert az isteni Severus és Antoninus egy rescriptumban kimondta,
hogy a büntetést azon a helyen kell kiszabni rá, ahol a bűnt elkövette.
A katonai büntetések a következő jellegűek: büntetés, pénzbüntetés, többletkötelezettségek
kiszabása, áthelyezés más szolgálati ágba, rangfokozat lefokozása és méltatlan elbocsátás; a
katonákat ugyanis nem ítélik bányamunkára, és nem vetik alá kínzásnak.
A csavargó az, aki hosszú ideig vándorolt, majd önként visszatér a táborba.
A dezertőr az, akit hosszabb távollét után visszahoznak.
Aki az ellenség jelenlétében felderítés céljából elhagyja a sereget, vagy aki a tábort körülvevő
árokból kilép, halállal büntetendő.
Aki elhagyja azt a posztot, amelyre kijelölték, nagyobb vétséget követ el, mint a csavargó;
ezért vagy bűne súlyának megfelelő büntetést kap, vagy megfosztják rangjától.
Aki egy tartomány kormányzójának vagy bármely parancsnoknak az őrszolgálatát teljesítve
távozik, az dezertálás bűntettét követi el.
Ha egy katona nem tér vissza azon a napon, amikor a szabadsága lejár, úgy kell kezelni,
mintha elvándorolt volna vagy dezertált volna, a távolléte idejének megfelelően. Lehetőséget
kell azonban adni neki arra, hogy bizonyítsa, hogy véletlen baleset miatt maradt távol, ami
miatt menthetőnek tűnhet.
Aki a szolgálat teljes ideje alatt dezertőr marad, az megfosztatik a veteránok kiváltságaitól.
Ha több katona egyszerre dezertál, és egy bizonyos időn belül visszatér; miután rangban
lefokozták őket, különböző helyekre kell őket szétosztani, de az újoncok számára
engedékenységet kell tanúsítani. Ha azonban megismétlik a vétséget, az előírt büntetésnek
kell alávetni őket.
Aki az ellenséghez szökik, és visszatér, azt megkínozzák, és vadállatok elé vetésre vagy
akasztófára ítélik, bár a katonákat egyik büntetés sem fenyegeti.
Aki menekülni akar, de elkapják, azt halállal büntetik.
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Ha azonban egy katona váratlanul, utazás közben az ellenség fogságába esik, korábbi
életvitelének kivizsgálása után kegyelemben részesül; ha pedig szolgálati idejének lejárta után
visszatér a hadseregbe, veteránként visszaállítják, és megilletik a veteránokat megillető
kiváltságok.
Az a katona, aki háború idején elvesztette fegyverét, vagy eladta azt, halállal büntetendő, és
csak engedékenységgel lehet áthelyezni a szolgálat másik ágába.
Aki más fegyverét ellopja, azt le kell fokozni a hadseregben betöltött rangjából.
Aki háború idején olyasmit tesz, ?amit a parancsnoka megtiltott, vagy nem engedelmeskedik
a parancsának, azt halállal büntetik; még akkor is, ha az ügyletet sikeresen befejezték.
Aki azonban kilép a soraiból, azt a körülményeknek megfelelően pálcával verik, vagy arra
kényszerítik, hogy a szolgálati ágát megváltoztassa.
Ha valaki átlépi a tábor sáncát, vagy a falon keresztül visszatér oda, azt halállal büntetik.
Aki átugrik az árkon, azt elbocsátják a hadseregből.
Aki a katonák között erőszakos lázadást szít, azt halállal büntetik.
Ha lármával vagy mérsékelt panaszokkal kísért tumultus keletkezik, akkor a katonát
lefokozzák a rangjából.
Ha több katona összeesküszik valamilyen bűncselekmény elkövetésére, vagy ha egy légió
fellázad, akkor szokás, hogy feloszlatják őket.
Akik megtagadják parancsnokuk védelmét, vagy elhagyják őt, halálbüntetést kapnak, ha
megölik.
Arrius Menander, A katonai ügyekről, I. könyv.
Aki csak egy herével született, vagy véletlenül elvesztette az egyiket, az az isteni Traianus
parancsa szerint törvényesen szolgálhat a hadseregben; állítólag Sylla és Cotta tábornokok is
ilyen állapotban voltak.
Ha valaki, akit vadállatok közé vetésre ítéltek, bevonul a hadseregbe, halálbüntetést kap,
valahányszor megtalálják. Ugyanez a szabály vonatkozik arra is, aki megengedi, hogy
besorozzák.
Ha valaki, akit egy szigetre deportáltak, megszökik, és belép a hadseregbe, vagy ha a
bevonulás után eltitkolja állapotát, halálbüntetéssel kell sújtani.
Az ideiglenes száműzetés büntetése az önként jelentkező katona esetében a szigetre való
kitelepítés, az állapotának eltitkolása pedig az örökös száműzetést vonja maga után.
Ha egy katona egy bizonyos időre lefokoztatott, majd a szolgálati ideje lejárta után bevonul,
meg kell állapítani az elítélésének okát, és ha az örökös becstelenséggel jár, ugyanezt a
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szabályt kell betartani. Ha azonban a jövőre nézve kompromisszumot kötöttek, újra beléphet a
sorokba, és nem tiltják meg neki, hogy igényt tartson az őt megillető katonai kitüntetésekre.
Ha egy önkéntes főbenjáró bűnt követ el, az isteni Traianus egyik rendelete szerint
halálbüntetést kell kiszabni rá, és nem szabad visszaküldeni oda, ahol megvádolták, hanem
úgy kell tárgyalni, mintha katonai bűncselekményt követett volna el, még akkor is, ha az ügye
már megkezdődött, vagy ha elfogatóparancsot adtak ki ellene.
Ha becstelenül elbocsátják, vissza kell küldeni a bíróhoz; és akkor sem szabad elfogadni, ha
később a hadseregben kíván szolgálni, még akkor sem, ha felmentették.
Házasságtörésért vagy más köztörvényes bűncselekményért elítélt személyeket nem szabad
felvenni a hadseregbe.
Mindenkit, aki pereskedésbe keveredik, és emiatt katonai szolgálatba lép, nem szabadna a
hadseregből elbocsátani, hanem csak azt, aki azzal a szándékkal vonult be, hogy katonaként
félelmetesebbé tegye magát ellenfele számára. Azokat, akiknek a bevonulásuk előtt peres
ügyük volt, nem szabadna a tények vizsgálata nélkül könnyen felmenteni; és felmenteni
kellene őket, ha kompromittálódtak. Az a katona, akit emiatt elbocsátanak a szolgálatból,
semmiképpen sem válik hírhedtté, és a per befejezése után sem szabad megtiltani neki, hogy
ugyanarra a szolgálati ágra lépjen; egyébként, ha vagy lemond a perről, vagy
kompromisszumot köt, akkor meg kell tartani.
Azokat, akik dezertálás után önként jelentkeznek, vagy megengedik, hogy a hadsereg egy
másik részébe sorozzák be magukat, a katonai törvények szerint kell büntetni; ahogyan azt
császárunk egy rescriptumban kimondta.
Súlyosabb vétség a katonai szolgálat megtagadása, mint az annak megszerzésére irányuló
cselszövés. Korábban ugyanis azokat, akik nem válaszoltak a fegyverbe hívásra, a szabadság
árulóiként szolgasorba taszították. De mivel a hadsereg állapota megváltozott, a halálbüntetést
ebben az esetben elhagyták, mivel a hadsereg nagyrészt önkéntesekből áll.
Aki háború idején kivonja fiát a hadseregből, azt száműzetéssel és vagyona egy részének
elvesztésével kell büntetni; ha ezt békeidőben teszi, akkor pálcával való korbácsolást
rendelnek el; ha pedig a besorozott ifjút utólag apja előállítja, akkor alacsonyabb rangú
alakulatba kell helyezni, mert nem érdemel bocsánatot az, aki hagyta magát más által felkérni.
Az isteni Traianus egyik rendelete deportálásra ítélt egy olyan embert, aki, hogy fiát hadi
szolgálatra alkalmatlanná tegye, megcsonkította, miután behívták katonának.
Germanicus Caesar ediktumai dezertőrnek minősítették azt, aki elég hosszú ideig volt távol
ahhoz, hogy csavargónak tekintsék, de akár önként tér vissza és mutatkozik, akár elfogták,
akár előállítják, megmenekül a dezertálás büntetésétől; és nincs különbség, hogy kinek
mutatkozik, vagy hogy ki fogta el.
A csavargás bűncselekménye kevésbé súlyosnak minősül, mint ugyanez a bűncselekmény a
rabszolgák esetében; a dezertálás bűncselekménye pedig súlyosabb, mivel megfelel a
szökésben lévő rabszolgák esetének.
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Vizsgálják azonban a csavargás okait, és azt is, hogy a katona miért távozott, hol volt és mit
csinált; és kegyelmet adnak betegség vagy rokonok és kapcsolatok iránti vonzalom okozta
távollét esetén, valamint akkor is, ha a vádlott szökött rabszolgát üldözött, vagy ha valami
ilyen okot adnak meg; és az újonc, aki még nem ismerte a fegyelmet, szintén felmentést kap.
Ugyanez, A katonai ügyekről, II. könyv.
Nem szabad minden dezertőrt egyformán büntetni, de figyelembe kell venni a rangját, a
fizetése összegét, a dezertálás helyét és az azt megelőző magatartását. A vétkesek számát is
figyelembe kell venni, hogy csak egy volt-e, vagy az egyik egy másikkal, vagy többekkel
együtt dezertált, vagy ha a dezertáláshoz valamilyen bűncselekményt is hozzátett. Azt is meg
kell állapítani, hogy a katona mennyi ideig volt dezertőr, és mi történt utána. Ha azonban
önszántából tért vissza, anélkül, hogy erre kényszerítették volna, más lesz a sorsa.
Ha egy lovas katona békeidőben dezertál, lefokozzák a rangjából, a gyalogos katonának
pedig azt a hadtestet kell váltania, amelyben szolgál. Háború idején elkövetett ilyen jellegű
vétséget halállal kell büntetni.
Aki a dezertáláshoz egy másik bűncselekményt is hozzáad, azt szigorúbban kell büntetni; és
ha lopást vagy emberrablást követett el, vagy megtámadott valakit, vagy marhát hajtott el,
vagy bármi mást tett ilyen jellegű dolgot, az ugyanúgy jár, mintha egy második dezertálásban
lett volna bűnös.
Ha egy dezertőrt egy városban találnak, általában halállal büntetik; ha máshol kapják el, az
első dezertálás után vissza lehet helyezni, de ha másodszor is dezertál, akkor halálbüntetéssel
kell sújtani.
Aki dezertált, és jelentkezik, azt Császárunk engedelmével egy szigetre deportáljuk.
Aki fogságba esett, és nem tér vissza, amikor erre képes, dezertőrnek minősül.
Hasonlóképpen bizonyos, hogy aki valamelyik erődítményünkben fogságba esett, az
ugyanilyen helyzetben van. Mégis, ha valakit váratlanul fogságba ejtenek utazás közben, vagy
egy levél szállítása közben, az megérdemli a bocsánatot.
Hadrianus egy rezcriptumban kimondta, hogy a barbárok által visszavitt katonákat vissza kell
helyezni, ha bizonyított, hogy fogságba esésük után megszöktek, és nem dezertőrként
menekültek az ellenséghez. De bár ezt nem lehet egyértelműen megállapítani, mégis elegendő
bizonyítékkal meg lehet győződni róla, és ha a szóban forgó személyt korábban jó katonának
tartották, akkor szinte feltétlenül hinni kell a vallomásának; ha azonban csavargó volt, vagy
hanyagul teljesítette kötelességét, vagy lusta volt, vagy gyakran elhagyta a sátrát, akkor nem
szabad hinni neki.
Ha egy ellenséges fogságba esett katona hosszú idő után visszatér, és megállapítást nyer,
hogy nem dezertőr volt, vissza kell helyezni veteránnak, és jogosult lesz az őt megillető
jutalmakra és kiváltságokra.
Az isteni Hadrianus egy rezcriptumban kijelentette, hogy az a katona, aki dezertált, és utána
több rablót elfogott, és más dezertőröket felderített, megkímélhető, de annak, aki ilyesmire
vállalkozik, semmit sem szabad ígérni.
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Ugyanő, A katonai ügyekről, V. könyv.
Katonai bűncselekménynek minősül minden olyan vétség, amelyet a rendes fegyelem által
megköveteltek ellen követnek el, mint például a lustaság, az engedetlenség és a gyávaság.
Aki kezet emel a parancsnoka ellen, halálbüntetést kap; és a vakmerőség bűntettének súlyát
növeli a felettesének rangja.
A tábornok vagy a tartomány kormányzója iránti engedetlenséget halállal kell büntetni.
Aki a csatában elsőként menekült el, azt a katonák jelenlétében, példamutatásul, meg kell
ölni.
Azok a kémek, akik bármilyen titkot elárultak az ellenségnek, árulók, és halálbüntetést kell
szenvedniük.
Ugyanilyen állapotban van egy közkatona is, aki az ellenségtől való félelmében betegnek
tetteti magát.
Ha valaki megsebesíti egy katonatársát, és ezt kővel teszi, ki kell zárni a hadseregből; ha
karddal tette, akkor főbenjáró bűnt követ el.
Hadrianus császár egy rescriptumban kimondta, hogy ha egy katona öngyilkossági kísérlet
közben megsebesítette magát, az esetet ki kell vizsgálni, és nem büntetni, hanem méltatlanul
elbocsátani, ha azért akarta inkább meghalni, mert nem tudta elviselni a fájdalmat, vagy mert
az élet fáradalmai, betegség, elmebaj vagy a becstelenségtől való félelem befolyásolta; ha
pedig ezek közül egyikre sem hivatkozott mentségként, akkor halállal kell büntetni. Akik
ilyen cselekményt a bornak vagy a kicsapongásnak való hódolás következtében követnek el,
azokat nem szabad halálra ítélni, hanem testük megváltoztatására kell ítélni.
Aki nem védte meg rangban feljebbvalóját, amikor megtehette volna, ugyanolyan helyzetben
van, mintha megtámadta volna; de ha nem tudott ellenállni, akkor meg kell bocsátani neki.
Úgy döntöttek, hogy meg kell büntetni azokat, akik cserbenhagyták a századosukat, amikor
rablók támadtak rá.
Tarruntenus Paternus, A katonai ügyekről, II. könyv.
Az árulókat és dezertőröket általában megkínozzák és halálbüntetéssel sújtják, miután
leszereltek; mivel ellenségnek tekintik őket, nem pedig katonának.
Ulpianus, Disputációk, VIII. könyv.
Azoknak, akiknek állapota vitatott, bár valójában szabadok lehetnek, nem szabad
bevonulniuk, amíg státuszuk bizonytalan, és különösen az ügy tárgyalása alatt; akár arra
tesznek kísérletet, hogy a szabadságból rabszolgasorba taszítsák őket, akár fordítva. Nem
vonulhatnak be a hadseregbe azok sem, akik szabadnak születtek, és jóhiszeműen
rabszolgaként szolgálnak, sem azok, akiket az ellenségtől váltságdíjért kiváltottak, mielőtt a
váltságdíj összegét kifizették volna.
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Marcianus, Institutes, II. könyv.
A katonáknak tilos földet vásárolni azokban a tartományokban, ahol szolgálnak, kivéve, ha
szüleik tulajdonát a kincstár eladja; Severus és Antoninus ugyanis ilyen körülmények között
kivételt tett. Szolgálati idejük lejártával azonban engedélyezik számukra az ilyen vásárlást. Ha
jogtalanul vásárolnak földet, azt a kincstárnak elkobozzák, ha erről a tényről tájékoztatást
adnak, de nem lesz alapja a tájékoztatásnak, ha azt csak a szolgálati idő lejártával vagy a
katona leszerelésével teszik meg.
Ha a katonák örökösök, nem tilos, hogy birtokba vegyék a földet, ahol szolgálnak.
10. Paulus, szabályok.
Aki dezertál a palotaőrségből, azt halállal büntetik.
Ha egy katona dezertálás után visszakerül a hadseregbe, a köztes időre nem kaphat fizetést
vagy ajándékot, kivéve, ha a császár nagylelkűsége ezt különleges kegyként megengedi.
Marcianus, Szabályok, II. könyv.
A rabszolgáknak halálbüntetés terhe mellett tilos mindenféle katonai szolgálatot teljesíteniük.
Macer, A katonai ügyekről, I. könyv.
A hadsereg parancsnokának kötelessége nemcsak a fegyelem kikényszerítése, hanem annak
betartása is.
Paternus azt mondja, hogy aki a hadsereg parancsnoka, ne felejtse el, hogy nagyon kevés
szabadságot adjon, és ne engedje, hogy a katonai szolgálathoz tartozó lovat kivigyék abból a
tartományból, ahol a katonák tartózkodnak; és ne küldjön katonát magánmunkára, halászni
vagy vadászni; mert ezt az Augustus által előírt fegyelmi szabályok írják elő. Bár tudom,
hogy nem törvénytelen, hogy a katonák mechanikus munkát végezzenek, mégis attól tartok,
ha megengedném, hogy a magam vagy a ti hasznotokra bármilyen cselekedetet végezzenek,
azt nem olyan módon tennék, amit én eltűrnék.
A tribunusok, vagyis a hadsereg parancsnokainak kötelessége a katonákat táborokba zárni;
kötelezni őket a gyakorlatok elvégzésére; őrizni a kapuk kulcsait; néha őrségben járőrözni;
felügyelni a gabona kiosztását; megvizsgálni azt, hogy ne kövessenek el csalást azok, akik azt
mérik; büntetni a vétségeket a hatáskörüknek megfelelően; gyakran jelen lenni a
parancsnokságon, hogy meghallgassák a katonatársak panaszait; és megvizsgálni a betegeket.
Ugyanez, A katonai ügyekről, II. könyv.
A katonáknak tilos földet vásárolni abban a tartományban, ahol hadműveletet folytatnak, mert
attól tartanak, hogy a föld megművelésének vágya miatt kivonják őket a katonai szolgálatból,
ezért nem tilos házakat vásárolni. Vásárolhatnak azonban földet egy másik tartományban, de
ezt nem tehetik meg, még más nevében sem, vagy abban, amelyikbe harc céljából érkeztek;
ellenkező esetben a földet a kincstár elkobozza.
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Aki a katonai fegyelem szabályaival ellentétes módon vásárol földet, nem lehet zaklatni, ha
leszerelését még azelőtt megkapta, hogy a vásárlással kapcsolatban bármilyen intézkedés
történt volna.
Megállapítást nyert, hogy a becstelenül leszerelt katonáknak nincs joguk e rendelkezés
előnyeire, mivel azt úgy értelmezik, hogy azt a veteránoknak jutalomként adták; ezért azt
lehet mondani, hogy azokra is vonatkozik, akiket valamilyen jó okból szereltek le, mert ők is
jogosultak jutalomra.
A leszereléseknek három általános fajtája van, nevezetesen a tiszteletre méltó, a valamilyen
okból történő és a gyalázatos. A becsületes elbocsátás olyan elbocsátás, amelyet a katonai
szolgálati idő lejárta után adnak ki. Indokolt elbocsátásról akkor beszélünk, ha valakit azért
bocsátanak el, mert valamilyen lelki vagy testi hiba miatt alkalmatlanná vált a katonai
szolgálatra. A gyalázatos elbocsátás az, amikor a katonát bűncselekmény elkövetése miatt
mentesítik a katonai esküje alól. Akit gyalázatos módon elbocsátottak, az nem maradhat
Rómában, sem a császári háztartásban. Amikor a katonákat a gyalázat említése nélkül
bocsátják el, akkor is úgy értelmezhető, hogy becstelenül bocsátották el őket.
A tiszteletlenséget tanúsító katonát nemcsak a tribunusnak vagy a centuriónak kell
megbüntetnie, hanem a császárnak is, mert a régiek gyalázatosnak bélyegezték azt, aki
ellenállt az őt megfenyíteni akaró centuriónak. Ha megragadja a centurió botját, testet kell
cserélnie; ha szándékosan eltörik, vagy kezet emel a centurió ellen, halállal büntetik.
Menander azt mondja, hogy aki őrségben vagy börtönben szökik meg, az nem tekinthető
dezertőrnek, mert megszökött az őrizetből, és nem dezertőr a hadseregből. Paulus azt mondja,
hogy aki megszökik a börtönből, még ha előzőleg nem is dezertált, azt halállal kell büntetni.
Az isteni Pius elrendelte, hogy egy dezertőrt, akit az apja állított elő, helyezzenek
alacsonyabb rangú testületbe, nehogy úgy tűnjön, hogy az apja átadta őt a végletes
büntetésnek. Hasonlóképpen az isteni Severus és Antoninus is elrendelte egy olyan katona
deportálását, aki öt év dezertálás után feladta magát. Menander azt mondja, hogy ezt a példát
kellene követnünk más dezertőrök esetében is.
Paulus, A katonai büntetésekről.
Aki túllépi az eltávozás idejét, az csavargónak vagy dezertőrnek minősül. Figyelembe kell
venni, hogy hány nappal lépte túl a szabadságát, amikor visszatér, valamint a tengeri út vagy
az utazás által eltöltött időt. Ha bizonyítja, hogy betegség akadályozta meg, vagy rablók
tartották fel, vagy valamilyen hasonló okból késett, és bizonyítja, hogy nem indult el későn
arról a helyről, ahol tartózkodott, hogy a szabadsága által biztosított időn belül
visszatérhessen, vissza kell helyezni a rangjába.
Súlyos bűncselekmény, ha egy katona eladja a fegyvereit, és a dezertálással egyenértékűnek
tekintik, ha az összes fegyverét eladja, de ha csak egy részét adja el, a büntetése attól függ,
hogy mit adott el. Ha ugyanis a láb- vagy vállpáncélját adja el, korbácsolással büntetik; ha
azonban a mellpáncélját, a pajzsát, a sisakját és a kardját adja el, akkor dezertőrhöz hasonlít.
Egy újoncnak könnyebben megbocsátják ezt a bűntettet, és általában a fegyverek őrzője a
hibás, ha nem megfelelő időben adta át a katonának.
Papinianus, Vélemények, XIX. könyv.
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A dezertálás miatt gyalázatosnak bélyegzett és visszahelyezett katonát a dezertálás idejére
megfosztják a zsoldjától; mert ha jó mentséggel rendelkezik, és kiderül, hogy nem volt
dezertőr, akkor a teljes zsoldját megkapja a távollét idejének levonása nélkül.
Paulus, Mondatok, V. könyv.
Aki olyan bűncselekménytől való félelmében vonul be a hadseregbe, amellyel már
megvádolták, azt azonnal fel kell menteni az eskü alól.
A békét megzavaró katonát halállal büntetik.

17. cím. A castrense peculiumról
Ulpianus, Az ediktumról, XLII. könyv.
Ha az apai felügyelet alatt álló fiú, aki katona, peculiuma az apja kezében marad, és a fiú
végrendelet nélkül meghal, az apja nem lesz az örököse; de mindazonáltal azok örököse lesz,
akiktől a fiúnak öröklési joga van.
Ugyanő, Az ediktumról, LXVII. könyv.
Ha egy apai felügyelet alatt álló fiú, aki katona, végrendelet nélkül meghal, a vagyona nem az
apjára száll, hanem a peculiumára. Ha azonban végrendelkezett, a castrense peculiumát a
hagyatékának tekintik.
Ugyanő, A Lex Julia et Papia, VIII. könyv.
Ha egy nő pénzt hagy katonai szolgálatra alkalmas cikkek vásárlására a férje hadseregben
szolgáló fiának, akkor minden, amit a férj vásárolt, a castrense peculiumába tartozik.
Tertullianus, On Castrense Peculium.
A katonát különösen megilleti minden olyan tárgy, amelyet az apja beleegyezésével vitt
magával a táborba.
A fiúnak mindig, még apja akarata ellenére is joga van a keresetindításhoz és a castrense
peculiumát képező vagyon visszaszerzéséhez.
Ha a családfő a katonai szolgálat ideje alatt és leszerelése után felajánlja magát arroganciára,
lássuk, hogy nem úgy kell-e érteni, hogy a táborban arroganciája előtt megszerzett vagyon
szabad kezelését élvezze, noha a császári alkotmányok csak azokat említik, akik mint apai
felügyelet alatt álló fiak, a hadseregbe való bevonulásuk időpontjától kezdve szolgáltak. Ezt a
szabályt el kell fogadni.
Ulpianus, Sabinusról, VI. könyv.
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Az apai felügyelet alatt álló, katonaként szolgáló fiú, akit vagy egy katonatársa, vagy egy
olyan személy, akit a szolgálatban töltött idő alatt megismert, saját elhatározásából, apja
utasítása nélkül is örökösévé válhat.
Ugyanő, A Sabinusról, LII. könyv.
Ha egy apai felügyelet alatt álló fiú felesége adna neki egy rabszolgát, akit manumitálni kell,
nézzük meg, hogy ettől az ő felszabadított embere lesz-e, mert a peculium részeként tarthat
rabszolgákat és felszabadított embereket egyaránt. A jobbik vélemény szerint a szóban forgó
rabszolga nem tartozik a castrense peculiumába, mert nem a hadseregben való tartózkodás
révén ismerkedett meg a feleségével. Világos azonban, hogy ha feltételezzük, hogy a feleség a
rabszolgát férjének adta, miközben az a táborba tartott, hogy manumumitálja, és a
felszabadítottat alkalmassá teszi a katonai szolgálatra, akkor azt mondhatjuk, hogy ha a
rabszolgát saját akaratából és apja beleegyezése nélkül manumitálja, akkor megadja neki a
szabadságát.
7. Ugyanő, Az ediktumról, XXXIII. könyv.
Ha a férjnek castrense peculiummal rendelkezik, akkor az ítéletet a vagyona erejéig ellene
hozzák meg; mert kénytelen lesz a peculiumából fizetni, még azoknak is, akik nem castrensehitelezők.
8. Ugyanő, Az ediktumról, XLV. könyv.
Ha a felesége, vagy egy rokona, vagy bárki más, aki nem a hadseregben való szolgálata révén
vált ismertté, adományoz, vagy hagy valamit az apai felügyelet alatt álló fiának, és
kifejezetten kijelenti, hogy azt mint castrense peculiumát fogja tartani, akkor ez hozzáadhatóe? Nem hiszem, hogy igen, mert az igazságot vizsgáljuk, és azt, hogy az ismeretség vagy a
ragaszkodás a katonai szolgálatból származott-e, és nem valami olyasmi, amit valaki esetleg
csak kitalált.
9. Ugyanő, Disputációk, IV. könyv.
A következő esetet állapították meg. Egy apai felügyelet alatt álló fiú, aki katona volt, és akit
végrendelettel idegen örökösnek rendeltek ki, azután apja életében meghalt; és miközben a
kijelölt örökös azon gondolkodott, hogy elfogadja-e a hagyatékot vagy sem, maga az apa
meghalt; és ekkor a kijelölt örökös visszautasította a hagyatékot. Felmerült a kérdés, hogy a
castrense peculium kit illet meg. Úgy ítéltem meg, hogy ha a fiú végrendeletében halt meg,
akkor az a kijelölt örökösé lesz, mint a fiú hagyatéka, függetlenül attól, hogy idegen örököst
jelölt-e ki, vagy az apját. Ha azonban a fiú nem rendelkezett a peculiumról, úgy tűnik, hogy az
nem az apjára szállt, hanem mindig is az utóbbi vagyonának része volt. Végül, ha az apa
szabadságot adna a fia castrense peculiumának részét képező rabszolgának, és a fiú ezt
követően még az apja életében meghalna, a szabadság adományozását nem akadályozná, de
ha a fiú túlélné az apját, ez nem így lenne. Ezért Marcellus úgy véli, hogy a fiú peculiumának
részét képező rabszolga szükségszerű örökösévé válna, ha apja túlélné őt. Ugyanezt a
véleményt adtam abban az esetben is, amikor az apa a fia peculiumát hagyta örökül;
ugyanabban az esetben ugyanis, amikor azt állítottuk, hogy a szabadság megadása megáll, azt
is állítottuk, hogy a hagyaték vagy esedékes, vagy megsemmisül. Miután ezeket a kérdéseket
elintéztük, az említett esetre hivatkozva azt mondtam, hogy mivel az örökös nem lépett be a
hagyatékba, a peculium visszamenőleg hozzáadódott az apa vagyonához; ezért azt lehetett
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mondani, hogy az apa vagyona még növekedett is ezzel a visszautasítással. Nem új elv, hogy
bárki megjelenhet örökösnek valamilyen utólagos esemény bekövetkezése miatt. Ha ugyanis
egy ellenség fogságába esett ember fia meghalna, míg az apa él és fogságban van, és az apa
visszatérne, akkor a fiú vagyonára mint peculiumára lenne joga. Ha azonban az apja a
fogságban halna meg, a fiának, mint családfőnek, törvényes örököse lenne, és utódját
visszamenőleges hatállyal jogosultnak tekintenék arra, amit az említett fiú a köztes időben
szerzett; és úgy tűnik, hogy ezt nem az apa örököse, hanem maga a fiú szerezte meg.
10. Pomponius, szabályok,
Marcellus egyik feljegyzése szerint az a szabály, hogy az apát semmi sem illeti meg a fia
kasztrális vagyonából.
11. Macer, A katonai ügyekről, II. könyv.
Castrense peculium az, amit a szülők vagy rokonok adtak annak, aki a hadseregben szolgál,
vagy amit az apai felügyelet alatt álló fiú maga szerzett a szolgálat alatt, és amit nem szerzett
volna meg, ha nem lett volna katona; mert bármit is szerzett volna a hadseregben való
szolgálat nélkül, az nem képezi peculiumának részét, castrense.
12. Papinianus, Kérdések, XIV. könyv.
Az apa, aki katonának született fiát örökbe adja, nem veszi el tőle azt a peculiumot, amelyet a
katonai szolgálat joga révén már megszerzett. Ezért nem fosztja meg fiát a peculiumától azzal,
hogy emancipálja, mivel azt nem veheti el tőle, még akkor sem, ha a családjában marad.
13. Ugyanaz, Kérdések, XVI. könyv.
Az isteni Hadrianus egy rezcriptumban kimondta, hogy amennyiben egy feleség apai
felügyelet alatt álló fiát örökösévé nevezi ki, akkor az az ő örökösévé válik; és a birtokához
tartozó, általa felszabadított rabszolgák az ő saját felszabadítottjaivá válnak.
14. Ugyanaz, Kérdések, XXVII. könyv.
Ha egy apai felügyelet alatt álló fiú, aki katona, fogságba esik és az ellenség kezén hal meg, a
corneli törvény a kijelölt örökösök segítségére siet, és ha azok nem fogadják el a hagyatékot,
az apát a peculium a korábbi joga alapján megilleti.
(1) A következő eset úgy tűnik, hasonlít az előbb említett esethez; tehát amíg a végrendeleti
örökösök tanácskoznak, mindaz, amit a rabszolga időközben kiköt, vagy amit más személytől
saját magának való átadással kap, az apára nézve nincs joghatás, ha a peculium az ő kezében
maradt, mivel a rabszolga akkor még nem volt az apáé. A kijelölt örökösökre való
hivatkozással azonban mind az átadás, mind a stipuláció úgy értendő, hogy függőben marad;
mivel a rabszolga az átvétel után a hagyatékhoz tartozónak tekintendő. Az apának kijáró
tisztelet azonban arra indít bennünket, hogy azt mondjuk, hogy abban az esetben, ha a
peculium korábbi joga alapján az ő kezében marad, minden, a stipulációval szerzett
szerzemény, vagy a rabszolgának átadott vagyon az ő javára válik.
(2) Az ilyen rabszolgára hagyott örökséget egyik örökös sem szerzi meg, mert még mindig
bizonytalan, hogy elfogadják-e vagy sem. Ha azonban a végrendeletet nem hajtják végre, a
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hagyatékot a rabszolgán keresztül azonnal megszerzi az apa; ha ugyanis a peculium szerezte
volna meg, mint a hagyaték esetében, az apa joga jelenleg nem jöhetne számításba.
15. Ugyanaz, Kérdések, XXXV. könyv.
Amit az apa a fiának ad, miután az hazatért a hadseregből, az nem tartozik a castrense
peculiumához, hanem egy másik peculiumhoz, mintha a fia soha nem is teljesített volna
katonai szolgálatot.
(1) Ha egy apa kikötéssel ígéri a fiának, hogy bármit is szerez meg, az a peculium castrense
javára lesz, a kikötés érvényben marad; de minden más körülmény esetén semmis.
(2) Amikor az apa a fiával a saját javára köt megállapodást, ugyanezt a megkülönböztetést
kell betartani.
(3) Ha egy rabszolga, aki a fiú peculiumának részét képezi, egy idegentől valamit kiköt vagy
átvesz, a tulajdon a fiúé lesz, anélkül, hogy különbséget tennénk a kikötés vagy az átadás
indokai között. Mert ahogyan a fiú a háztartásfő és az apai felügyelet alatt álló fiú kettős
szerepét viseli, úgy a rabszolga, aki a peculium castrense részét képezi, és aki semmilyen
körülmények között nem tartozik az apa fennhatósága alá, amíg a fiú él, nem szerezheti meg
az apa javára azt, amire pusztán kikötött vagy amit kapott. Ha tehát egy rabszolga, aki a fiú
tulajdonában van, valamit kiköt vagy kap az apától, az átadott vagy kikötött vagyontárgyat a
fiú javára szerzi meg, éppúgy, mintha a szerződést idegennel kötötték volna, mivel az a
személy, aki kiköt vagy kap, olyan, hogy az ügylet a fiú javára történik, függetlenül attól,
hogy mi az ellenszolgáltatás.
(4) Ha az apa elvesztette egy rabszolga haszonélvezeti jogát, amelynek tulajdonjoga a fia
castrense peculiumának részét képezte, akkor a rabszolga teljes tulajdonjoga az apáé lesz.
16. Ugyanő, Vélemények, XIX. könyv.
Úgy ítéltem meg, hogy az apai felügyelet alatt álló fiúnak adott vagy ígért hozomány nem
képezi a peculium castrense részét. Úgy tűnik, ez nem áll ellentétben az isteni Hadrianus
idejében közzétett véleménnyel, amely szerint az apai irányítás alatt álló, hadseregben
szolgáló fiú örököse lehet a feleségének, és annak birtoka a castrense peculiumának részét
képezi, mivel az örökséget adventív jogon szerzik meg, míg a hozomány a házasságtól
elválaszthatatlan, és annak terheivel együtt a nagyapjuk családjához tartozó közös gyermekek
javára adományozzák.
(1) Azt a véleményemet is kifejtettem, hogy mindaz, amit az egyik apai nagybácsi egy másik
apai nagybácsinak hagyott, akivel soha nem szolgált a hadseregben, és amit egy másik
tartományban szerzett, nem tekinthető annak a peculium castrense részének, akire azt hagyta;
mivel a vérségi rokonság, és nem a katonai szolgálat volt az oka annak, hogy a birtokot
megkapta.
17. Ugyanaz, Definíciók, II. könyv.
A végrendelet nélkül elhunyt fia castrense peculiumának megtartására jogosult apát a
pretoriánus törvény arra kötelezi, hogy a rendelkezésre álló év alatt kifizesse adósságait,
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amennyire a peculium lehetővé teszi. Hasonlóképpen, ha fia végrendeleti örököse lesz, a
polgári jog szerint örökösként mindig felel ezekért az adósságokért.
(1) Az apa, akit a fia, aki vagy a hadseregben szolgált vagy szolgált, örökösnek nevezett ki,
nem fogadta el a végrendelet szerinti birtokot, és megtartotta castrense peculiumának birtokát.
Ugyanúgy, mint törvényes örökös, időbeli korlátozás nélkül kötelezhető a fia által hagyott
örökségek kifizetésére, amennyire a peculium megengedi. Ha azonban a fiú, miután a közös
jog szerint végrendelkezett, a hadseregből való kilépését követő egy éven belül meghal, a
falkidi jog szerint a hagyaték egynegyedét az apja megtarthatja. Ha azonban apja a
végrendelet szerinti hagyatékot azért nem fogadná el, mert a peculium nem volt elegendő a
hitelezők kielégítésére, nem tekinthető csalárd módon eljárónak; bár kötelezhető arra, hogy az
előírt időn belül teljesítse az adósságot.
18. Marcianus, Trösztök, I. könyv.
A fiú castrense peculiumának részét képező rabszolgát apja örökösnek jelölheti ki, és ily
módon a fiút apja szükségszerű örökösévé teheti.
(1) Egyszóval, az apa minden olyan ügye vagy cselekedete, amely egyelőre a castrense
peculiumhoz tartozó jog elidegenítését okozhatja, tilos, de minden olyan dolog, amely nem
azonnal, hanem csak később lép hatályba, a rendes hatálybalépés időpontjára való
hivatkozással tekintendő; így ha a fiút az apja megfosztja jogaitól, a cselekedete semmis lesz,
de ez nem lesz így, ha a fiú már meghalt.
(2) Ezért tagadjuk, hogy az apa, aki osztozkodási keresetet indít, amíg a fia él, nem
idegenítheti el az ingatlant; ahogyan az a hozomány részét képező földterület esetében is
történik. És ha a fiú társa bármilyen megállapodást kötne az apával, az semmis, éppúgy,
mintha olyasvalakivel kötött volna szerződést, akit eltiltottak a saját vagyonának kezelésétől.
(3) Az apa felmentheti a haszonélvezeti jog alól a fia peculium castrense részét képező
rabszolgákat, és a földet is felmentheti a haszonélvezeti jog alól, valamint a földet terhelő
egyéb szolgalmak alól; és a földre is szerezhet szolgalmi jogot. Igaz, hogy akit eltiltottak a
saját vagyonának kezelésétől, az rendelkezik ezzel a kiváltsággal. Az apa azonban a peculium
részét képező rabszolgákra vagy földekre nem róhat ki haszonélvezeti jogot vagy szolgalmat.
(4) Ha egy fiú jóhiszeműen birtokolja a saját vagyonának részeként a más tulajdonát képező
vagyontárgyat, felmerül a kérdés, hogy az apja ellen - más fiúkhoz hasonlóan - lehet-e valódi
keresetet indítani vagy a vagyontárgy előállíttatására irányuló keresetet. A jobb vélemény az,
hogy mivel ez a peculium az apa vagyonától elkülönül, nem kell a védekezés szükségességét
az apára róni.
(5) Az apát sem lehet arra kényszeríteni, hogy védje a De peculia keresetet, amely olyan
tartozáson alapul, amelyet a fia állítólag a szolgálatban szerzett peculium miatt vállalt; és ha
önként aláveti magát a perbefogadásnak, akkor, mint minden más védőnek, biztosítékot kell
adnia a teljes összegre, és nem csupán a peculium mértékére. Nem indíthat azonban keresetet
a fia nevében anélkül, hogy biztosítékot ne adna arra, hogy ez utóbbi megerősíti a
cselekményét.
19. Tryphoninus, Disputációk, XVIII. könyv.
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Scaevolánk kétséges egy olyan hagyatékkal kapcsolatban, amelyet valamelyik rokona és
harcostársa hagyott egy katonára, abból az okból, hogy ha ismerte volna őt, és már a
hadseregbe való bevonulása előtt kapcsolatban állt volna vele, akkor örökösévé nevezhette
volna ki, de az is lehet, hogy nem tette volna, ha a vele való katonai szolgálat nem növelte
volna a szeretetét. Nekünk úgy tűnik, hogy ha a végrendeletet azelőtt tették volna, hogy a
felek együtt szolgáltak a hadseregben, akkor a hagyaték nem képezné a peculium castrense
részét, de ha azt követően tették, akkor az ellenkező véleménynek kellene érvényesülnie.
(1) Ha a castrense peculium részét képező rabszolgát bárki, bárkivel örökösnek nevezi ki,
akkor a gazdája utasítására kell belépnie a birtokra, és az a castrense peculiumot alkotó
vagyon részévé válik.
(2) Egy apai felügyelet alatt álló fiú, aki akkoriban polgári életet élt, végrendeletet tett,
amelyben rendelkezett castrense pecidiumáról, és miközben nem volt tudatában annak, hogy ő
az apja rendes örököse, meghalt. Nem lehet azt állítani, hogy a castrense peculiumának
vagyonát illetően végrendeletében halt meg, apja vagyonára vonatkozólag pedig
végrendeletlenül; bár ezt most a rescriptiókban egy katonára vonatkoztatva állapítják meg,
mert az eleinte részben végrendelettel, később pedig részben végrendelettel halhat meg; de ez
az ember nem élvezte ezt a jogot, mivel nem tehetett végrendeletet az összes törvényes
alakiságok betartása nélkül. Ezért a kijelölt örökösnek a castrense peculium teljes vagyonára
joga lenne, éppúgy, mintha egy magát rendkívül szegénynek hitt személy végrendelkezés után
halna meg, anélkül, hogy tudná, hogy másutt szolgái cselekedeteivel gazdagodott volna.
(3) Egy apa egy rabszolgát, aki a fia castrense peculiumának részét képezte, akaratából
szabaddá tett. Miután az apai felügyelet alatt álló fiú meghalt, és nem sokkal később az apja
is, felmerült a kérdés, hogy a rabszolga jogosult-e a szabadságra, mivel az az ellenvetés
hangzott el, hogy az abszolút tulajdonjog nem lehet két személyé; másrészt Hadrianus úgy
döntött, hogy a fiú nem manumitálhat egy ilyen peculium részét képező rabszolgát. Ha a
rabszolga mind a fiú, mind az apa végrendelete alapján kapta meg szabadságát, és mindketten
meghaltak, nem lehetett kétséges, hogy a fiú végrendelete alapján válik szabaddá. De az apa
által adott szabadság javára mondható, hogy az apa joga nem szűnt meg addig, amíg a fiú nem
használta fel azt, amit a castrense peculiumára való hivatkozással kapott; mert ha a fiú
végrendelettel halna meg, az apát a peculiumára a postliminiumhoz hasonló korábbi joga
alapján megilletné, és a tulajdonjog visszaható hatályúnak tűnne.
(4) Mégsem lehet azt mondani, hogy ha az apa a fia életében és annak örököseként
nyilvánosan felszabadítja a rabszolgát, akkor a rabszolga a fia végrendeleti halála után
szabaddá válik.
(5) De mi van akkor, ha a fiú végrendelkezik, és a vagyonát nem veszik birtokba? Nem olyan
könnyű eldönteni, hogy a peculiumot alkotó vagyon tulajdonjoga a fiú halála után is az apát
illeti meg, mivel a köztes idő, amely alatt a végrendeleti örökösök tanácskoznak, az öröklés
látszatát kelti. Ellenkező esetben, még ha a fiú birtokába a végrendeleti örökös lépne is be, azt
lehetne mondani, hogy a tulajdonjog az apától szállt rá, ami abszurdum, ha úgy véljük, hogy a
tulajdon ebben az esetben is, mint más esetekben, függőben van; és úgy véljük, hogy
visszaható hatállyal vagy az apáé volt, vagy nem volt az apáé. Ezzel összhangban, ha az
örökösök tanácskozása közben elérkezne az idő, hogy a hagyatékot a peculium részét képező
rabszolgának valaki végrendelete alapján átadják, akitől az apa semmit sem kaphatott, nehéz
eldönteni, hogy a hagyaték magához az apához tartozzon-e vagy sem, mivel ellenkező esetben
a fiú örökösére szállna át. A rabszolga szabadságával kapcsolatos kérdés eldöntése
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könnyebben megoldható abban az esetben, ha a fiú vélelmezhetően végrendelettel halt meg.
Ezért nincs okunk azt állítani, hogy a rabszolga akkor is jogosult volt a szabadságra, amikor
még nem tartozott az apjához; ennek ellenére egyik esetben sem utasítjuk el az ezzel
ellentétes véleményt.
20. Paulus, Cato uralkodásáról.
Ha feltételezzük, hogy egy fiú végrendelkezett, és apját örökösévé nevezte ki, miután az apa
végrendeletében szabadságot adott fia rabszolgájának, aki a fia végrendelete alapján kezdett
hozzá tartozni, nézzük meg, hogy ez a rabszolga összehasonlítható-e egy olyan rabszolgával,
aki a felszabadításkor máshoz tartozott, és akinek a tulajdonjogát később szerezte meg. A
szabadságnak kedvező, ha elismerjük, hogy azt az apa adta, és azt állítjuk, hogy a rabszolga
kezdettől fogva az utóbbi tulajdonában volt; ezt mutatja az, ami azután történt.

18. cím. A veteránokról
1. Arrius Menander, A katonai ügyekről, III. könyv.
A veteránok egyéb kiváltságok mellett rendelkeznek egy kiváltsággal is, amely a
bűncselekményekkel kapcsolatos, nevezetesen, hogy a rájuk kiszabott büntetések tekintetében
megkülönböztetik őket más személyektől; ezért a veteránokat nem dobják vadállatok elé, és
nem verik meg őket pálcával.
2. Ulpianus, Vélemények, II. könyv.
A katonáknak biztosított mentességet, akiket becsülettel leszereltek, a lakóhelyük szerinti
városokban is élvezik; és nem veszítik el azt sem, ha valamelyikük önként elfogad egy
kitüntetést vagy közalkalmazást.
(1) Mindannyiuknak adót kell fizetniük, és viselniük kell minden egyéb, az örökösödési
birtokhoz kapcsolódó szokásos terhet. 3. Marcianus, Szabályok, II. könyv.
A veteránok és gyermekeik ugyanolyan megkülönböztetésben részesülnek, mint a tizedesek.
Ezért nem ítéltetnek bányába, sem közmunkára, nem vetik őket vadállatok elé, és nem verik
őket pálcával.
4. Ulpianus, A proconsul kötelességeiről, IV. könyv.
Egy Julius Sossianus veteránnak címzett rescriptumban kimondták, hogy a veteránok nem
mentesülnek az országutak javításához való hozzájárulás alól, mivel egyértelmű, hogy nem
mentesülnek a tulajdonuk után fizetendő adó megfizetése alól.
(1) A Sillius Firmushoz és Antoninus Clarushoz címzett rescriptum kimondja, hogy a hajóikra
igényt lehet támasztani.
5. Paulus, A bírósági vizsgálatokról.
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A nagy isteni Antoninus atyjával együtt egy rezcriptumban kimondta, hogy a veteránok
felmentést kaptak a hajóépítés alól.
(1) Az adóbehajtás alól is mentességet élveznek, azaz nem nevezhetők ki adószedőnek.
(2) Azok a veteránok azonban, akik megengedik maguknak, hogy egy rend tagjává válasszák
őket, kénytelenek lesznek ellátni annak kötelességeit.
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L. könyv
1. Az önkormányzati városokról és lakosaikról.
2. A tizedesekről és fiaikról.
3. A tizedesjegyzékkel kapcsolatban.
4. A közfoglalkoztatásról és a kitüntetésekről.
5. A munkavégzés alóli mentességről és felmentésről.
6. A mentelmi jogról.
7. A nagykövetségeket illetően.
8. A városok tulajdonát képező vagyon kezeléséről.
9. A decuriórend által meghozandó rendeletekről.
10. A közmunkákról.
11. A piacokat illetően.
12. Az ígéretekkel kapcsolatban.
13. A rendkívüli bírósági vizsgálatokra vonatkozóan (...)
14. A brókereket illetően.
15. Az adókat illetően.
16. A kifejezések jelentéséről.
17. Az ősi jog különböző szabályairól.

************************************
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1. cím. Az önkormányzati városokról és lakosaikról
1. Ulpianus, Az ediktumról, II. könyv.
A születés, az emancipáció vagy az örökbefogadás egy település polgárává tesz.
(5) Helyesen szólva, valóban csak azokat nevezzük meg egy önkormányzati város
polgárainak, akiknek állampolgári joguk van, és osztoznak velünk az önkormányzati
kötelességekben. Most azonban helytelenül azokat nevezzük egy municipális város
polgárainak, akik bármelyik város lakói, mint például azokat, akik Campaniában vagy
Puteolában laknak.
(6) Ezért mindenkit, aki Campaniában lakó szülőktől született, campaniai polgárnak
neveznek. Ha azonban az apja Campaniából származik, az anyja pedig Puteolából, akkor
szintén Campania polgárának tekintik, kivéve, ha az anyja valamilyen különleges születési
kiváltságot élvez; mert akkor annak a városnak a polgára lesz, ahol az anyja született. Így
például a trójaiak kiváltságaként elismerik, hogy ha az anya Trójában született, akkor a fia
annak a városnak a polgára lesz. Ugyanez a kiváltság illeti meg Delphi népét is. Celsus azt
állítja, hogy Pontus örökösei is élvezik ezt az előnyt a Nagy Pompeius kegye folytán, vagyis
hogy akinek az anyja Pontusban született, annak az országnak lesz polgára. Egyes hatóságok
azonban úgy vélik, hogy ez a kiváltság csak a törvényes házasságban született gyermekeknek
járt, de Celsus nem fogadja el ezt a véleményt. Nem lett volna ugyanis előírva, hogy a
házasságon kívül született gyermek az anyja állapotát kövesse (hiszen ugyanolyan
származású, mint ő), hanem a szabály csak azokra a gyermekekre vonatkozhatott, akik olyan
szülőktől születtek, akiknek a születési helye különböző városokban volt.
2. Ugyanő, Disputációk, I. könyv.
Amikor egy apai felügyelet alatt álló fiút apja beleegyezésével tizedessé neveznek ki, az apja
köteles fiáért kezesként felelni a tizedesi tisztséggel járó összes kötelezettség teljesítéséért. Az
apa akkor tekinthető úgy, hogy beleegyezését adta ahhoz, hogy fia decurióvá váljon, ha a
kinevezésnél jelen volt, és nem ellenezte azt. Ezért mindenért, amit a fia a tisztség betöltése
alatt tesz, az apja kezesként felel.
4. Egy hivatal ügyeinek intézése alatt a közpénzek kezelését, illetve az azok elköltésére
vonatkozó döntéseket kell értenünk.
5. A hivatalban lévő személy felel a munkafelügyelőkért és minden más olyan dologért is,
amiben az állam érdekelt.
6. Az apa felel, ha a fiút nevezik ki utódjául.
7. Akkor is felelősségre vonható, ha a közadókat kiszervezte.
8. Ha a fiú nem gondoskodott a gyámok kijelöléséről, amikor erre felkérték, vagy ha
olyanokat választ, amelyek nem megfelelőek, vagy ha nem kér biztosítékot, vagy olyan
gyámot fogad el, aki nem fizetőképes, akkor kétségtelen, hogy ő maga lesz a felelős. Az apa
azonban akkor is felelős lesz, ha a kezeseket ilyen körülmények között szokás kötelezni. Ez
azonban nem szokás, amint azt egy rescriptumban megállapították; mert a kezesek csak azt
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ígérik, hogy a hagyaték biztonságban lesz, de ami a vagyoni kérdéseket illeti, a hagyaték nem
érdekelt a gyámok kijelölésében.
9. Aki a szabadsága által engedélyezettnél hosszabb ideig vagy annak feltételeivel
ellentétesen marad távol, még mindig tölthet be tisztséget.
(1) Ugyanő, A Sabinusról, XXV. könyv.
Megállapítást nyert, hogy az apai felügyelet alatt álló fiúnak lehet lakóhelye.
4. Ugyanő, Az ediktumról, XXXIX. könyv.
Nemcsak ott létesíthet lakóhelyet, ahol az apja, hanem bárhol máshol is.
6. Paulus, Az ediktumról, XLV. könyv.
Labeo szerint, aki több helyen azonos mértékben folytat üzleti tevékenységet, annak egyik
helyen sincs lakóhelye. Azt állítja azonban, hogy egyes hatóságok szerint több helyen is lehet
lakóhelye és székhelye. Ez igaz.
(1) Ulpianus, Vélemények, II. könyv.
Az ember születési helyének helytelen közlése nem változtatja meg az ember származásának
tényét; mert az ember tényleges születési helye nem vész el tévedésből, sem azáltal, hogy
hamisan, a valóságostól eltérő helyet ad meg. Senki sem változtathatja meg az igazságot
azáltal, hogy megtagadja azt az országot, ahol született, sem pedig azáltal, hogy e ponton
tévesen adja meg.
5. A fiú abból a városból származik, ahol az apja született, de nem követi annak lakóhelyét.
6. A jogban jártas emberek úgy döntöttek, hogy bárkinek két különböző helyen is lehet
lakóhelye, azaz két különböző helyen építkezik, és nem tekinthető úgy, hogy az egyikben
többet lakik, mint a másikban.
7. A felszabadítottak követik pártfogóik születési vagy lakóhelyét, és ez a helyzet a
gyermekeik esetében is.
(23) Ugyanő, A prokonzul kötelességeiről, V. könyv.
Ha valakit több mester is megörökít, az összes pártfogója születési helyét követi.
7. Marcianus, A közvádról, I. könyv.
Az Isteni Testvérek egy rescriptumban kimondták, hogy a decuriót nem szabad arra
kényszeríteni, hogy a népnek a gabonát alacsonyabb áron szolgáltassa, mint amennyit az
ellátottság megkövetel; és ezt más császári alkotmányok is előírják.
8. Neratius, Pergamenek, III. könyv.

2708
Akinek nincs törvényes apja, az anyjától származtatja származását, amelyet attól a naptól kell
számítani, amelyen született.
10. Marcianus, A besúgókról.
Egyetlen városnak sincs olyan kiváltsága, mint a kincstárnak az adós vagyonára vonatkozóan,
kivéve, ha ezt a császár kifejezetten elismeri.
10. Papinianus, Kérdések, II. könyv.
Titus Antoninus császár egy Lentulus Verushoz intézett rezcriptumában kijelentette, hogy a
bírák kötelességei egyéniak, de felelősségük közös. Ezt úgy kell érteni, hogy a felelősség csak
akkor terheli az egész testületet, ha a vagyont nem tudta volna megőrizni az, aki az ügyet
intézte, sem azok, akik kezesei voltak, ha ő, amikor lemondott hivataláról, nem volt
fizetőképes; másrészt viszont, ha a személy vagy a biztosíték alkalmas vagy fizetőképes volt,
amikor a per megindítható lett volna, akkor mindenki felel azért, amit kezelt.
11. Ha azonban az, aki a bírót saját felelősségére nevezte ki, fizetőképes, akkor a keresetet
először ellene, mint kezes ellen kell-e indítani; vagy pedig ugyanúgy, mintha az ügyet a
kolléga helytelenül intézte volna ? Úgy döntöttek, hogy először azt kell perelni, aki a
magisztrátust kijelölte, mint kezes esetében, mivel kollégája ellen a hanyagsága miatt és a
büntetés behajtása érdekében indítanak eljárást; de azt, aki a magisztrátust kijelölte, a
kezessége miatt perelik.
12. Tine Same, Vélemények, I. könyv.
Nem szükséges praetoriánus keresetnek helyt adni a kinevezett bíró kollégája ellen.
23. Ugyanaz, kérdések, II. könyv.
Mi lenne tehát a szabály, ha az egyik bíró egész évben távol maradna, vagy ha a jelenléte
ellenére vagy makacsság, tudatlanság vagy betegség miatt nem intézné a közügyeket, és csak
a kollégája intézné azokat, de nem megfelelően? A következő sorrendet kell követni: először
azt, aki a közügyeket intézte, és azokat, akik kezesek voltak érte, kell perelni az egész
összegért, és miután mindezek kimerültek, az lesz felelős, aki fizetésképtelen személyt
nevezett ki; végül pedig a másik elöljárót, aki semmilyen közügyet nem intézett, kell
felelősségre vonni. Az sem tagadhatja meg helyesen az általános felelősséget, aki a
magisztrátust kinevezte, mivel tudnia kellett volna, hogy az, akit kinevezett, egyénileg vállalta
a tisztséget, és közös felelősséget vállalt. Ha ugyanis két elöljáró intézi az ügyeket, és az
egyiktől nem lehet behajtani az esedékes pénzt, akkor az, aki őt kinevezte, a teljes összegért
perelhető, ha erre szükség van.
23. Ugyanaz, Kérdések, XV. könyv.
Az önkormányzati elöljáróknak tudniuk kell, hogy mit tudnak azok, akikre az állam legfőbb
érdekeit bízzák.
15. Ugyanaz, Vélemények, I. könyv.
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Akit egy bizonyos időre eltávolítottak a tizedesek rendjéből, és utána visszahelyezték, nem
vehető fel új kitüntetésre, mint akit arra az időre, amíg rangjától megfosztották,
visszahelyeztek. Mindkét esetben úgy határoztak, hogy meg kell vizsgálni, hogy az elítélt
személyek megérdemelték-e az ilyen jellegű büntetést; mert ha a kelleténél súlyosabb
büntetést kaptak, vagy gyalázatosnak bélyegezték őket, akkor utólag fel kell őket szabadítani,
és az ügyet elintézettnek kell tekinteni. Ha azonban a törvény által előírtnál enyhébb büntetést
kaptak, akkor mégis a gyalázatos személyek közé sorolhatók; mivel a tényállás kérdése a bíró
döntésétől függ, a törvény tekintélye azonban nem.
(1) Ha valaki utódot nevez ki magának, és ez utóbbi a hivatali ideje lejártakor fizetőképes,
nem szükséges, hogy a keresetnek helyt adjanak.
(2) Ha a földeket titkos vagyonkezelői szerződéssel adják át, a közvagyoni követelések
megtévesztése céljából, a kincstár követelheti azokat; és a csalárd módon eladott ingatlan
vevőjét arra kényszerítik, hogy saját zsebből fizessen újra ugyanannyit.
(3) A születési jogot az örökbefogadás nem változtatja meg, ami a hivatali feladatok ellátását
és a közalkalmazotti állás elfogadását illeti, mivel az örökbefogadó apa kényszerítheti a fiút,
hogy új állást fogadjon el.
16. Hermogenianus, Epitoméi a jogról, I. könyv.
Ha azonban az örökbefogadó apja emancipálta, akkor nemcsak hogy megszűnik a fia lenni,
hanem már nem is polgára annak a városnak, amelynek a fia lett az örökbefogadás révén.
(1) Papinianus, Vélemények, I. könyv.
A felszabadított ember nem mentesül a polgári munkavégzés alól a pártfogójának járó
szolgáltatások miatt, mert nem számít, hogy a pártfogójának nyújt-e szolgáltatásokat vagy
teljesíti-e a kötelességeit, vagy sem.
17. A szenátorok felszabadított emberei azonban, akik pártfogóik ügyeit intézik, a szenátus
rendelete alapján mentesülnek a gyámság alól.
18. Egy apa beleegyezett, hogy a fiát tizedessé nevezzék ki. A kormánynak inkább
személyesen kell perelnie a fiút, mintsem hogy az apa ellene indítsanak pert a fia
biztosítékaként; mert nincs különbség, hogy a fiúnak volt-e castrense peculium a hadseregben
való szolgálata előtt vagy utána.
19. A hivatalok újbóli megpályázásához vagy más közalkalmazotti állás megszerzéséhez
szükséges idő előírása egyes önkormányzatokra vonatkozik, másokra viszont nem.
20. A közfoglalkoztatásokat nem végezheti ugyanaz a személy egyidejűleg két különböző
városban. Ezért, ha két tisztséget egyszerre pályáznak meg, akkor a születési helyet kell
előnyben részesíteni.
21. A birtoklás egyedüli alapja nem elegendő ahhoz, hogy polgári jogi kötelezettségeket rójon
a birtokosra, kivéve, ha ezt a kiváltságot kifejezetten a városnak biztosították.
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22. Azok a személyek, akik a postliminium joga alapján visszatértek hazájukba, kötelesek
elfogadni a közfoglalkoztatást, még akkor is, ha más városban laknak.
23. Az adóbehajtás nem tartozik az alapfoglalkozások közé, és ezért a decuriókra hárul.
24. Az, akit egy bizalmi szerződés alapján bocsátottak szabadon, a polgári munkakörök
tekintetében annak a személynek a származását követi, aki őt szabadon bocsátotta, és nem azt,
aki meghagyta neki a szabadságát.
25. Az isteni Pius úgy döntött, hogy az örökbefogadott családban született gyermek a polgári
foglalkozások ellátásában a természetes nagyapja származását követi; ugyanúgy, mint amikor
egy fiút örökbe adtak, kivéve, ha az eljáráshoz csalás gyanúja fűződik.
26. Az a tévedés, hogy az, aki egy város polgárának vagy egy gyarmat lakosának gondolva
magát, vállalja a polgári alkalmazást, nem zárja ki a jogi védekezés lehetőségét.
27. Az apa lakóhelyének egy másik városba való áthelyezése nem kötelezi a fiát arra, hogy
ebben a városban vállaljon közalkalmazotti állást, ha az apa lakóhelyének megváltoztatására
okot adó ok ideiglenes.
28. Ha a tisztségre jelölt személyek ellen főbenjáró bűnnel vádolják őket, az ügyük elbírálása
előtt nem vehetők fel új munkakörbe, de addig is megtartják korábbi rangjukat.
29. Egy másik városban lévő ház puszta birtoklása nem teremt lakóhelyet.
30. A jogutód kijelölésével járó felelősség nem köti a kijelölő személy kezesét.
31. Azok a kezesek, akik a közvagyonért felelősséget vállaltak, és akik saját felelősségükre
bírákat jelölnek, nem felelősek azok ellen, akikért kötelezettekké váltak, semmilyen
büntetőeljárásban, mivel elég, ha megígérték, hogy megtérítik a kormányt ért esetleges
károkat.
(23) Paulus, Kérdések, I. könyv.
Az isteni Severus egy rezcriptumban kijelentette, hogy a hivatalban maradásra vonatkozóan
előírt időintervallumokat azoknak adják meg, akik nem akarnak, de nem azoknak, akik
maradni akarnak, mert senkinek sem szabad állandóan hivatalban maradnia.
19. Scaevola, Kérdések, I. könyv.
Amit a közgyűlés többsége tesz, az ugyanolyan, mintha mindenki tette volna.
19. Paulus, Kérdések, XXIV. könyv.
A lakóhely áthelyezése akkor történik meg, amikor ez ténylegesen megtörténik, és nem akkor,
amikor egy puszta nyilatkozatot tesznek erre vonatkozóan, ahogyan az azok esetében
szükséges, akik tagadják, hogy őket, mint lakosokat, be lehet hívni közfeladatok ellátására.
21. Ugyanaz, Vélemények, I. könyv.
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Lucius Titiust, amíg apja irányítása alatt állt, a magisztrátusok - apja beleegyezése ellenére néhány másik emberrel együtt a gabona felvásárlására kinevezett kurátornak nevezték ki.
Lucius Titius nem volt hajlandó elfogadni a tisztséget, és nem is kapott ezért pénzt, és
semmilyen módon nem vett részt a többi tisztviselővel együtt a vásárlás lebonyolításában;
apja halála után pedig számon kérték rajta a kollégáinál fennálló tartozást. Felmerült a kérdés,
hogy felelősségre lehet-e vonni ezért a számláért? Paulus azt válaszolta, hogy bár megtagadta,
hogy elfogadja a tisztséget, amelyre a magisztrátusok kinevezték, az államot ért kár miatt
perelhető, még akkor is, ha kinevezésekor másnak a fennhatósága alá tartozott.
23. Paulus azt a véleményt képviselte, hogy azok, akik ellen nem szerződés alapján, hanem
valamilyen közfeladat miatt indítottak keresetet, amelyet mások számára teljesítettek,
általában felelősek a főösszeg bármely részének elvesztéséért, de nem felelősek a kamatokért.
24. Azt is kimondta, hogy az apa örökösei nem perelhetők jogszerűen egy olyan hivatal miatt,
amelyet a fia az apja halála után vállalt. Ez a vélemény olyan személyre vonatkozik, akit apja
nevezett ki tizedessé, és az utóbbi halála után továbbra is ellátta a tisztséggel járó feladatokat.
25. Azt is a véleményének adta, hogy aki örökbe fogadott egy decuriót, azt úgy tekintik, hogy
átvette a decuriótus minden felelősségét, mint egy apa esetében, akinek a fiát az ő
beleegyezésével nevezték ki decurióvá.
26. Véleménye szerint a hozomány a házasság alatt a férj vagyonához tartozik. Ha azonban a
vagyonával arányosan önkormányzati feladatokat kell vállalnia, a hozományt nem kell a
vagyona részének tekinteni.
27. Azt a véleményét is kifejtette, hogy ha egy főbenjáró bűncselekmény vádlója nem
hibáztatható azért, mert a vádat a törvény által előírt határidőn belül nem vonták felelősségre,
a vádlottnak ezalatt nem szabad közalkalmazotti állást keresnie.
28. "Severus és Antoninus császárok Septimius Zénónak. Bár beleegyeztél, hogy a még nem
nagykorú fiad decurió legyen, és bár utólag hitet tettél érte, mégsem kényszerülhetsz
időközben semmiféle felelősségre, mivel úgy tűnik, hogy nem adtál beleegyezést egy olyan
kinevezéshez, amelyet törvényesen lehet megtenni." A törvényes kinevezéshez nem
járulhattál hozzá.
29. Véleménye szerint, ha egy állam nem élvez semmilyen különleges kiváltságot a
területéhez való csatlakozással kapcsolatban, akkor nem léphet vissza a már tökéletesített
állami földek bérbeadásától vagy eladásától; mivel az ilyen csatlakozások idejét a kincstár írja
elő.
23. Ugyanaz, Mondatok, I. könyv.
A felszabadított férfiak és nők gyermekei vagy az apai ősök lakóhelyét vagy származását
követik, vagy pedig az őket manumetizáló pártfogójukét.
23. Az özvegyasszony megtartja elhunyt férje lakóhelyét, akárcsak a férje által illusztrált nő
esetében, de ez megváltozik, ha második házasságot köt.
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24. A felszabadítottak annak a helynek az állampolgáraivá válnak, ahol önkéntesen
letelepedtek; de ezzel nem sértik a patrónusuk születési jogát, és mindkét helyen kötelesek
közmunkát végezni.
25. Aki időközben egy bizonyos helységbe került, annak szükségképpen azon a helyen van a
lakóhelye, ahová áthelyezték.
26. A rangjától megfosztott szenátor nem kapja vissza eredeti országát, kivéve, ha ezt
különleges kegyként elnyeri.
27. A szenátorok, valamint az apjuk által a tisztség betöltése idején született fiaik és lányaik,
valamint a fiaik által született unokáik, dédunokáik és dédunokáik megfosztottak születési
joguk előnyeitől, bár a városi méltóságot továbbra is megtartják.
28. Azok a szenátorok, akik szabad eltávozást kaptak, azaz ott tartózkodhatnak, ahol akarnak,
megtartják lakóhelyüket Róma városában.
29. Azoknak, akik pénzt kölcsönöznek kamatra, mentesíteniük kell minden, a vagyonukhoz
kapcsolódó kötelezettséget, még akkor is, ha nem rendelkeznek a birtokukkal.
(1) Hermogenianus, Epitoméi a jogról, I. könyv.
Aki szenátori méltóságig jutott, megszűnik állampolgárnak lenni, ami más közalkalmazotti
állások betöltését illeti; de az önkormányzati kitüntetések tekintetében megtartja születési
jogát. Ezért az általa felszabadított rabszolgák annak a városnak a polgáraivá válnak,
amelyben született.
(1) A katona lakóhelye azon a helyen van, ahol szolgál, ha saját hazájában nincs vagyona.
24. Scaevola, Digest, II. könyv.
A birodalmi alkotmányok kimondják, hogy a pénz, amelyet bárki kárára fizetnek ki, nem
kamatozik. Ezt Antoninus és Verus császárok egy rescriptumban a következőképpen
fogalmazták meg: "Nem több, mint méltányos, hogy egy hivatal lejárta után esedékes
egyenleg után, amelyet nem a hivatalban lévő személy maga kezelt, ne követeljenek kamatot,
és a kezesétől se követeljenek kamatot, és "még kevésbé szabad azt olyan elöljáróktól
beszedni, akik biztosítékot kaptak"." A kamatot a hivatalban lévő személynek nem szabad
követelnie. Ebből következik, hogy ettől a szabálytól a jövőben nem szabad eltérni.
25. Ulpianus, A praetor ediktumáról, I. könyv.
Ha két önkormányzati elöljáró egy hivatal feladatait látja el, akkor egyetlen személynek
tekintendők, és ezt a kiváltságot általában az önkormányzati törvény biztosítja számukra; de
még ha nem is így van, akkor is szokás ezt a szabályt betartani, feltéve, hogy nincs ellenkező
értelmű jogszabály.
23. Paulus, Az ediktumról, I. könyv.
A városi elöljáró nem végezhet olyan cselekményeket, amelyek inkább a császári
joghatósághoz, mint a sajátjához tartoznak.
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23. A városi elöljárók nem adhatnak teljes visszaszolgáltatást, illetve nem rendelhetik el a
vagyontárgyak birtokbavételét azok megőrzése, a hozomány épségben tartása vagy a hagyaték
biztonságának biztosítása céljából.
(1) Ulpianus, Az ediktumról, II. könyv.
Bárki, akit manumittáltak, annak a városnak a polgára lesz, amelyikhez az őt manumittáló
személy tartozik; mégsem a lakóhelyét követi, hanem az országát; és ha pártfogója két
különböző város polgára, manumittálásával ugyanezen városok polgára lesz.
27. Ha valaki mindig nem a településen, hanem egy városban végzi üzleti tevékenységét, és
ott ad el, ott vásárol és köt szerződést, ott használja a piacokat vagy a fürdőket, ott vesz részt
kiállításokon és ott ünnepel, egyszóval ott élvezi a város minden előnyét, és nem a település
előnyeit, akkor úgy kell tekinteni, hogy a lakóhelye az említett városban van, nem pedig ott,
ahol földművelés céljából tartózkodik.
28. Celsus a Digest első könyvében tárgyalja azt a pontot, hogy ha valaki két egyforma házat
rendez be, amelyek két különböző helyen vannak, és az egyikben nem lakik kevesebbet, mint
a másikban, akkor úgy kell tekinteni, hogy ott van a lakóhelye, ahol ő maga gondolja.
Kételkedem abban, hogy azáltal, hogy valaki az egyik helyről a másikra változtatja a
véleményét, úgy tekinthető-e, hogy két helyen van a lakóhelye. Mégis lehet, hogy ez igaz, bár
ezt nehéz eldönteni, mint ahogy azt is nehéz eldönteni, hogy bárki lehet lakóhely nélkül. Úgy
vélem azonban (és ez helyesnek tartható), hogy ha valaki, miután elhagyta lakóhelyét, tengeri
útra indul, vagy szárazföldön utazik, és keres egy helyet, ahol egy ideig tartózkodhat, akkor
lakóhely nélkül marad.
29. Akit visszaszorítottak, annak a lakóhelye, ahogy Marcellus mondja, azon a helyen lehet,
ahová korlátozták.
23. Paulus, Az ediktumról, I. könyv.
A legnagyobb jelentőségű ügy az érdekelt felek egyetértésével kerülhet a városi bírák elé.
23. Gaius, A tartományi ediktumról, I. könyv.
Az embernek engedelmeskednie kell annak a városnak az elöljáróinak, ahol lakik, és annak a
városnak is, amelynek a polgára; mert nemcsak mindkét hely önkormányzati joghatósága alá
tartozik, hanem bármelyikben teljesítenie kell a közhivatalok kötelességeit is.
23. Ulpianus, Az ediktumról, LXI. könyv.
Aki egy városhoz tartozó faluban született, annak a lakóhelye ugyanúgy ott van, mintha
magában a városban lenne.
23. Marcellus, Digest, I. könyv.
Semmi sem akadályoz meg senkit abban, hogy ott legyen a lakóhelye, ahol csak akarja, mert
nem tiltják meg neki.
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33. Modestinus, Különbségek, IV. könyv.
Egy eljegyzett nő nem változtatja meg lakóhelyét a házasságkötés előtt.
23. Ugyanez, a manumíciókról.
Róma a mi közös hazánk.
23. Ugyanaz, Szabályok, III. könyv.
Az a polgár, akit már kineveztek közalkalmazotti állásra, nem hagyhatja el lakóhelyét addig,
amíg nem teljesítette a hivatali kötelességeit.
(23) Ugyanaz, kifogások, I. könyv.
Nem szabad elfelejteni, hogy ha valaki továbbra is egy földterületen lakik, nem tekinthető egy
település lakosának; mert aki nem élvezi a város kiváltságait, az nem tekinthető annak
polgárának.
3. Ugyanő, Vélemények, II. könyv.
Miközben Titius tanulmányai folytatása céljából Rómában tartózkodott, szülőfaluja elöljárói
levelet küldtek neki, hogy a császárnak átadhassa az említett falu rendeletét, amelyet a levéllel
együtt továbbítottak. Az a személy azonban, aki a levél kézbesítését vállalta, összejátszás
révén Lucius Titiusnak adta át, aki maga is Rómában tartózkodott, ugyanabból az okból, mint
Titius. Miután kitörölte Titius nevét, akinek a rendelet címzettje volt, beillesztette a saját
nevét, majd az önkormányzat utasításának megfelelően átadta a császárnak. Kérdezem,
követelheti-e a küldönc az útiköltségét, és milyen vétségnek kell tekinteni azt, hogy nem adta
át a levelet annak, akinek vállalta, hogy átadja, valamint azt is, hogy miben vétkes, aki,
miután kitörölte más nevét, és a sajátját írta bele, a császárnak adta át a rendeletet, mintha a
szülővárosától kapott volna erre utasítást? Herennius Modestinus azt válaszolta, hogy Titius
nem követelheti az útiköltséget, de azt a személyt, aki a saját nevében a helyettesítést végezte,
felelősségre vonhatja.
(23) Titius zálogot fogadott el egy közpénzért, amelyet ő maga adott kölcsön, és
megállapodást kötött az adóssal, hogy ha az adósságot nem fizetik ki, a zálogot minden
garancia nélkül eladják. A Titius helyére lépő elöljárók Maeviusig jóváhagyták a követelést és
a zálogot is. A zálogtárgy eladásából nem folyt be annyi pénz, hogy az adósságot ki lehessen
fizetni, mivel a magisztrátus a földterület összegére vonatkozóan garanciát vállalt a vevők
felé. Felmerült a kérdés, hogy ki a felelős az önkormányzatnak? Herrenius Modestinus azt
válaszolta, hogy Titius nem felelős emiatt, mivel utódai vállalták a felelősséget az adósságért,
és az elöljárók sem, akik az eladást végezték, mivel úgy adták el a földet, mintha az többet
tartalmazna, mint amit a föld tényleges kimérése mutatott; és mivel többért adták el, ezért
kötelezni kell őket a hiány pótlására. Ezért annak, aki utolsóként hagyta jóvá a követelést,
kártalanítania kell az önkormányzatot a veszteségért, ha a követelés bizonyíthatóan nem szállt
át fizetőképes jogutódra.
2. Callistratus, A bírósági vizsgálatokról, I. könyv.
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A tartományok kormányzóinak joghatósága alá tartozik minden olyan lakos, akit valamelyik
város a sajátjának vall; de mégis, ha valaki tagadja, hogy lakos, annak a tartománynak a
kormányzójához kell fordulnia, amelynek a joghatósága alá tartozik az a város, amelyik
közmunkára hívja, és nem annak a tartománynak a kormányzójához, ahol ő maga állítja, hogy
született. Ezt az isteni Hadrianus egy rezcriptumban állapította meg egy olyan nővel
kapcsolatban, aki máshol kötött házasságot, mint ahol született.
23. Úgy határoztak, hogy a felszabadítottak ott tölthetnek be közhivatalt, ahol a pártfogójuk
van, vagy ahol ők maguk rendelkeznek lakóhellyel.
24. Nem szabad elfelejteni, hogy a férfiakkal jogellenes kapcsolatot létesítő nők csak ott
tölthetnek be közfeladatokat, ahol ők maguk születtek, és nem ott, ahol a férjük. Ezt az Isteni
Testvérek egy rezcriptumban állapították meg.
3. Papirius Justus, Az alkotmányokról, II. könyv.
Antoninus és Verus császárok egy rescriptumban kimondták, hogy fel kell menteni az eskü
alól azt, aki megesküdött, hogy nem vesz részt többé a rendje gyűlésein, ha később
duumvirátussá avatják.
(15360) Egy rescriptumban azt is kimondták, hogy a kincstárhoz tartozó földek bérlőinek az
önkormányzati feladatokat a kincstár kárai nélkül kell teljesíteniük. Erről a kormányzónak a
kincstári prokurátor segítségével kell gondoskodnia.
(15361) Antoninus és Verus császárok egy rescriptumban kimondták, hogy a magisztrátusok
kötelessége a városaikhoz tartozó hagyatékokat behajtani, és ha ezt elmulasztják, akkor ők
vagy örököseik beperelhetők; ha pedig nem fizetőképesek, akkor kezeseik felelnek értük.
(15362) Azt is kimondták egy rescriptumban, hogy egy nő, amíg házas, ugyanabban a
városban lakik, mint a férje, és hogy nem lehet arra kényszeríteni, hogy bármilyen
közfeladatot teljesítsen azon a helyen, ahol született.
(15363) Egy rescriptumban azt is kimondták, hogy annak az apának a vagyona, aki
szándékosan emancipálta a fiát, hogy elkerülje, hogy bíróként feleljen érte, ugyanúgy felel,
mintha kezes lett volna érte.
(15364) Azt is kimondták egy rescriptumban, hogy amikor azt vizsgálják, hogy valaki egy
bizonyos város polgára-e, előbb bizonyítékot kell szerezni az ottani birtokáról; mert a név
puszta hasonlósága nem elegendő ahhoz, hogy megállapítsák valakinek a születési helyét.
(15365) Antoninus és Verus császárok egy rescriptumban kimondták, hogy azoknak, akik
kényszerből látják el a bírói feladatokat, ugyanúgy megfelelő biztosítékot kell nyújtaniuk,
mint annak, aki önként vállalta a tisztséget.

2. cím. A tizedesekről és fiaikról
4. Ulpianus, Vélemények, II. könyv.
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Megállapítást nyert, hogy azokat a tizedeseket, akik elhagyták azokat a városokat,
amelyekhez tartoztak, és más helyekre mentek, a tartomány kormányzója visszahívhatja
hazájukba; és gondoskodnia kell arról, hogy megfelelő munkát kapjanak.
23. Ugyanő, Disputációk, I. könyv.
Az a tizedes, akit egy bizonyos időre lefokoznak, megszűnik tizedesnek lenni. Amikor
visszatér, nem kapja meg korábbi pozícióját, de nem tilos mindig dekurióvá válnia. Nem
kapja vissza korábbi pozícióját, de helyette másikat lehet választani; és ha a rendjének
létszáma teljes, meg kell várnia, amíg megüresedik egy hely. Más a helyzet azzal, akit
ideiglenesen eltávolítanak a rendjéből, mert amint az idő letelt, dekurióvá válik; mégis,
helyére más választható. Ha úgy találja, hogy az foglalt, meg kell várnia, amíg üresedés
keletkezik.
(23) Amikor azonban visszahelyezték a rendjébe, felmerülhet a kérdés, hogy azt a helyet
kapja-e, amelyet először elfoglalt, vagy azt, amelyet most kapott, ha a döntések
meghozatalának kötelessége elnöki tisztségviselőként felmerül. Azt hiszem, ugyanazt a
pozíciót fogja betölteni, amelyet korábban elfoglalt. Ugyanez a szabály nem vonatkozik arra,
akit egy bizonyos időre lefokoztak, mert ő a sorrendben utolsóként lép be.
(24) A tizedesek gyermekeivel kapcsolatban felmerül a kérdés, hogy csak az tekinthető-e
tizedes fiának, aki akkor fogant és született, amikor az apja tizedesi tisztséget viselt, vagy az
is fiúnak tekintendő, aki az apja tizedessé válása előtt született. És valóban, ami az utóbbit
illeti, nem lehet őt pálcával megkorbácsolni, vagy bányára ítélni; és nem is érheti hátrány,
mert plebejus apától született, ha a decuriótusi tisztet utóbb az utóbbi nyeri el. Papinianus
ugyanezt a véleményt adta elő a nagyapával kapcsolatban, és úgy vélte, hogy a fiút nem érinti,
ha az apját gyalázatos bélyeggel bélyegzik meg.
(25) Ha azonban az apát kizárták a tizedesek rendjéből, és ez még a gyermek fogantatása előtt
történt, úgy gondolom, hogy a gyermeket plebejus fiának kell tekinteni, amennyiben
bármilyen kitüntetésről van szó. Ha azonban az apa a gyermek fogantatása után veszíti el
rangját, akkor elnézőbb lenne azt állítani, hogy a dekurió fiának kell tekinteni.
(26) Ezért az, aki apja lefokozása után született, feltéve, hogy a lefokozás előtt fogant, a
szenátor fiához hasonlónak tekintendő; ha azonban ez később történt, a lefokozás hátrányosan
érinti őt.
(27) Ha a gyermek akkor született, amikor apja ideiglenesen ki volt zárva rendjéből, és
időközben megfogant és megszületett; vajon akkor is tizedes fiának születik-e, ha apja
meghal, mielőtt visszahelyezték volna rangjába? A jóindulatú konstrukció szerint ez lenne a
helyzet.
(28) Sőt, ha egy gyermek plebejustól fogant, és később, a gyermek születése előtt az apa
megkapta a tizedesi tisztséget, de elvesztette azt, mielőtt a gyermek a világra jött volna, akkor
nagyvonalúbb lenne azt állítani, hogy a köztes idő előnyös lesz számára, és úgy kell tekinteni,
mintha már megszületett volna.
(29) Egy apa által elkövetett bűntett nem vonhat maga után büntetést egy ártatlan gyermekre,
és ezért egy fiú emiatt nem lesz kizárva a tizedesek rendjéből vagy más kitüntetésből.
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(30) A huszonöt évnél idősebb személyeket a császári alkotmányok tiltják, hogy
beleegyezésük nélkül a tizedesi tisztségbe hívják őket; de ha beleegyeznek, akkor hetven év
felett is el kell látniuk a tisztséggel járó feladatokat; bár ebben az esetben nem kényszeríthetők
közfeladatok ellátására.
23. Ugyanő, A prokonzul kötelességeiről, III. könyv.
Általánosságban azt kell fenntartani, hogy ha egy tizedes, miután a megérdemeltnél enyhébb
büntetést kapott, egy bizonyos időre visszaszorult, az emberiesség diktálásának megfelelően
meg kell engedni neki, hogy megtarthassa a vagyonát, de utólag nem kaphatja meg a tizedesi
tisztséget.
23. Ha azonban egy dekuriót akár valamilyen csalással járó, akár még súlyosabb
bűncselekmény miatt nem léptettek vissza egy bizonyos időre, hanem ideiglenesen kizárták a
rendjéből, akkor olyan helyzetben van, hogy visszahelyezhető. Antoninus császár ugyanis egy
ediktumban úgy döntött, hogy ha valakit bármilyen okból kizártak a rendjéből, vagy
megtiltották neki, hogy jelen legyen annak ülésein, vagy hogy teljesítse annak bármely más
követelményét, akkor az idő letelte után is folytathatja hivatalos feladatainak vagy
kötelességeinek ellátását. És ez nem több, mint igazságos, mert a büntetést, amely csupán egy
bizonyos tilalmat szabott ki, nem szabad felemelni.
24. Kétségtelen, hogy törvénytelen gyermekeket is lehet tizedesnek választani, de az isteni
testvérek Lollianus Avitusnak, Bithynia kormányzójának írt egyik rescriptumukban
kijelentették, hogy ha egy ilyen fiúnak van egy törvényes vetélytársa, akkor az utóbbit kell
előnyben részesíteni. Mégis, ha a törvényes gyermekek elhanyagolják kötelességük
teljesítését, a törvénytelen gyermekeket kell felvenni a decuriói tisztségbe, miután
meggyőződtek arról, hogy magatartásuk és életük tisztességes; mert mivel a közjó érdekében
a decuriói rendnek mindig teljesnek kell lennie, nemtelen személyeket nem szabad felvenni
oda.
25. Az isteni Sever us és Antoninus megengedte, hogy a zsidó babonához ragaszkodók
polgári kitüntetéseket kapjanak, de azt a követelményt rótták rájuk, hogy ne sértsék meg
vallásuk előírásait.
23. Marcianus, A közvádról, I. könyv.
A tizedesnek tilos bármilyen ingatlant bérbe vennie; ha azonban örökség útján bérbeadásra
kerülne, megtarthatja annak birtokát; és ezt a szabályt minden hasonló esetben be kell tartani.
23. Papinianus, Kérdések, II. könyv.
Úgy határoztak, hogy azok, akiket ideiglenesen eltávolítottak a tizedesek rendjéből, olyan
bűncselekmény miatt, amely gyalázatot von maga után, örökre ki vannak zárva. Azok
azonban, akiket ideiglenesen száműztek valamilyen jelentéktelen vétség miatt, például
valamilyen üzleti ügyletből fakadóan, nem tekinthetők hírhedtnek.
23. Ugyanaz, Vélemények, I. könyv.
A törvénytelen gyermekek, valamint a vérfertőző házasságból származók is lehetnek
tizedesek; mert nem szabad kizárni a tisztségből azt, aki nem követett el bűnt.
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23. A huszonöt év alatti kiskorúak, akiket tizedesnek neveztek ki, megkapják a tisztséggel
járó fizetést, de nem szavazhatnak a többiekkel együtt.
24. A tizedesnek tilos a jövedelemadó-gazda tisztségét betölteni, még a saját városában sem.
25. Akik a közvádról lemondanak, anélkül, hogy erre engedélyt kaptak volna, nem
tüntethetők ki a decurio becsületével; mert a szenátus turpilliai rendelete értelmében
gyalázatosnak bélyegzik őket, mint olyan személyeket, akiket bűnügyben rosszhiszemű
vádaskodásért ítéltek el.
26. Egy fiú, akit decurióvá neveztek ki, apja fellebbezett, és bár a fellebbezést elutasították,
mert nem nyújtották be az előírt határidőn belül, ha a fiú elfoglalta a tisztséget, és az apa nem
erősítette meg a cselekedeteit, nem felel a fiáért.
27. Ha egyéb, kiváltságokkal kapcsolatos kérdésekben kell dönteni, azok élveznek
elsőbbséget, akik egyszerre a legtöbb szavazatot kapták a decuriói tisztségre; de akinek a
legtöbb gyermeke van, azt kell először megkérdezni a gyűlésen, és a becsületbeli rangsorban
megelőzni a többieket.
23. Paulus, Vélemények, I. könyv.
A kitüntetések és tisztségek nem kapcsolódnak a választás sorrendjéhez, hanem azokat kell
átadni azoknak, akik méltóbbak rá.
23. A siket, aki egyáltalán nem hall, és a néma, aki nem tud beszélni, felmentést kap az
önkormányzati tisztségek alól, de más közfeladatok alól nem.
24. Aki nem dekurió, az nem töltheti be a duumvir vagy más tisztségekhez tartozó
feladatokat, mivel a plebejusok nem láthatják el a dekuriói feladatokat.
25. Az apa nem tekinthető úgy, hogy beleegyezett fia decurióvá való kinevezésébe, ha a
kormányzó jelenlétében, vagy maga a rend előtt, vagy bármilyen más módon ellenkezik.
(23) Hermogenianus, Epitomák, I. könyv.
Megengedett a vagyonukat elvesztett tizedesek ellátása; különösen akkor, ha a hazájuk iránti
nagylelkűségük miatt kimerítették vagyonukat.
(23) Paulus, Dekrétumok, I. könyv.
Severus császár azt mondta: "Még ha bebizonyosodik is, hogy Titius rabszolgasorban élő
apától, de szabad anyától született, ez nem akadályozza meg abban, hogy decurió legyen a
szülővárosában."
51. Kétségtelen, hogy a tengerészek nem válhatnak tizedessé.
10. Modestinus, Vélemények, I. könyv.
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Herennius Modestinus azt a véleményt képviselte, hogy egy ember nem válik decurióvá
pusztán a fizetése kifizetésének elrendelésével, ha nem törvényesen hozták létre.
6. Callistratus, Bírósági vizsgálatok, I. könyv.
Nemcsak a zsenge korúaknak, hanem az időseknek is tilos dekurióvá válniuk. Az előbbiek
úgyszólván képtelenek az állam érdekeinek védelmére, és ideiglenesen felmentést kapnak, az
utóbbiak azonban örökre ki vannak zárva; mégis, az előrehaladott korúakat nem szabad
felmenteni, hacsak nem nyomós okból, nehogy a fiatalabbak, mivel idősebbjeiket nem
választották meg, egyedül maradjanak a kormányzással járó összes közfeladat viselésével;
mert a huszonöt év alatti kiskorúak nem lehetnek tizedesek, hacsak nem nyomós okból, és
azok sem választhatók, akik az ötvenötödik életévüket már betöltötték. Néha a régóta fennálló
szokásokat kell figyelembe venni ebben a kérdésben; ugyanis császáraink, miután a
nikomédiaiak megkérdezték tőlük, hogy választhatók-e ilyen korú személyek a rendbe, egy
rescriptumban kijelentették, hogy ez megtehető.
23. Ugyanez, Bírósági vizsgálatok, VI. könyv.
Azokat, akik az életszükségleti cikkekkel kereskednek és azokat árulják, nem szabad
megvetni, mint lealacsonyított személyeket, bár az aedilisek fenyítésnek vannak kitéve. Az
ilyen embereknek ugyanis nem tilos tizedesi tisztséget vagy más megtiszteltetést keresniük a
saját hazájukban, mivel nem hírhedtek; és nem zárják ki őket a közhivatalokból sem, még
akkor sem, ha az aedilisek megostorozták őket, akik ezzel csak törvényes kötelességüket
teljesítik. Nem hiszem azonban, hogy becsületes dolog az ilyen, ostorral csapásoknak kitett
személyeket a rendbe fogadni; különösen pedig olyan városokban, ahol sok becsületes ember
él, de a közhivatalok betöltésére alkalmas személyek szűkössége szükségképpen városi
kitüntetésre szólítja fel az ilyen személyeket, ha rendelkeznek a szükséges képzettséggel.
23. Papirius Justus, Az alkotmányokról, II. könyv.
Antoninus és Verus császárok egy rescriptumban kimondták, hogy az egy időre lefokozott,
majd visszatért személyek a császár beleegyezése nélkül nem kerülhetnek vissza a tizedesek
rendjébe.
23. Egy rescriptumban azt is kimondták, hogy azokat, akiket időszámításuk lejárta után
visszahelyeztek, nem lehet visszahelyezni decuriói rangjukba, kivéve, ha olyan korúak, hogy
decurióvá lehet őket kinevezni, és helyzetük reményt ad nekik a megtiszteltetés elnyerésére,
vagy biztosítékot nyújt számukra, hogy a császár különleges engedékenységet fog tanúsítani
irántuk.
24. Egy rescriptumban azt is kimondták, hogy az a fiú, aki a relegáció alatt született, nem tilos
a decuriói feladatok ellátásában.
25. Egy rescriptumban azt is kimondták, hogy aki beleegyezett egy másik személy decurióvá
való kinevezésébe, az utólag nem ellenezheti a kinevezést azzal az indokkal, hogy a fél nem
jogszerűen lett decurióvá kinevezve, mivel már az elején tiltakoznia kellett volna.
23296. Paulus, Kérdések, I. könyv.
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Az isteni Pius egy rescriptumban kimondta, hogy egy elítélt dekuriót nem szabad kínzásnak
alávetni. Ezért, ha valaki megszűnik decurió lenni, és utána elítélik, úgy döntött, hogy korábbi
méltóságának emléke miatt nem szabad megkínozni.

3. cím. A tizedesek nyilvántartásáról
4. Ulpianus, A prokonzul kötelességeiről, III. könyv.
A tizedesek nevét az önkormányzati törvényben előírtak szerint nyilvántartásba kell venni.
Ahol azonban nincs erre vonatkozó törvény, ott az egyesek rangját kell figyelembe venni,
hogy abban a sorrendben jegyezzék be őket, amelyben mindegyikük a legmagasabb
kitüntetést élvezi a városban; például azokat, akik a duumvir tisztséget viselték, ha ez a
legmagasabb, és a duumvirok közül az élvez elsőbbséget, aki először viselte a tisztséget; és
utána azok, akik a városi önkormányzatban a duumviri tisztséget töltötték be; és utánuk azok,
akik a harmadikok, és a többiek egymás után, majd azok, akik korábban nem viseltek
tisztséget, úgy kell bejegyezni, hogy mindenki a megfelelő helyen szerepeljen.
23. Szavazatuk leadásakor ugyanazt a sorrendet kell figyelembe venni, amelyet a
névjegyzékbe vételkor is be kell tartani.
23. Ugyanő, Vélemények, II. könyv.
A császár által kitüntetésben részesítettek nevét először a város tizedeseinek névjegyzékébe
kell bejegyezni; azután pedig azoknak a nevét, akik csak a városi hivatalok kötelességeit
teljesítették.

4. cím. A közfeladatokról és kitüntetésekről
23. Hermogenianus, Epitomák, I. könyv.
Egyes önkormányzati munkakörök a birtokoktól, mások pedig a személyektől származnak.
61. A birtokokból származó foglalkoztatások a tengeri vagy szárazföldi áruszállításra
vonatkoznak, és a tizedesek közül az első rangú személy figyelmét kötik le, mivel ő felel az
általa a hivatali feladatai ellátása során végzett behajtásokért.
62. A személyes munkák olyanok, amelyek a város védelmével kapcsolatosak, vagyis
olyanok, amelyeket a polgári elöljáró végezhet, például az adók beszedése, vagy ahogyan az
úrbéri munkáknál már említettük, a teherállatok felügyelete az élelmezés és más ilyen jellegű
dolgok ellátása céljából; valamint a közföldek, vízvezetékek, lovak és szekérutak gondozása;
az országutak és raktárak javítása; a fürdők fűtése, az ételosztás és minden ilyen jellegű
feladat. Mert az elmondottakból könnyen megérthető minden egyéb ügy, amely a különböző
városokban régóta fennálló szokás szerint kialakult.
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63. Személyes munkavégzés alatt általában olyan munkavégzést értünk, amely kézi
munkával, gondossággal és szorgalommal jár. A vagyoni jellegű foglalkoztatás azonban
olyan, amelyhez különösen nagy költségekre van szükség.
64. A személyes munkák közé tartozik a kiskorú vagy elmebeteg személy gyámsága és
gondnoksága, valamint a tékozló, a néma és a születendő gyermek gyámsága és gondnoksága,
akiknek szintén szükséges ételt, italt, szállást és egyéb ilyen jellegű dolgokat biztosítani. A
kiskorú vagy elmebeteg személy vagyonával kapcsolatban azonban a kötelezettnek ügyelnie
kell arra, hogy az ne jusson haszonélvezettel a birtokába, és ne mentesüljön az adósok
felelőssége alól. Hasonlóképpen, ha a Karbon-ediktum értelmében a vagyon birtoklását
követelik, ha biztosítékot nem nyújtanak, a kirendelt gondnok személyes feladatot lát el a
vagyon gondozásával. Ugyanez a szabály vonatkozik azokra a kurátorokra is, akiket az
ellenség által fogságba esett és visszatérésre váró személyek vagyonának gondozására
neveztek ki. A kurátorokat szintén olyan vagyonra nevezik ki, amelyet olyan személyre
hagynak, aki sem a polgári, sem a pretoriánus jog szerint nem örökölheti azt.
3. Ulpianus, Sabinusról, XXI. könyv.
Ha az apja irányítása alatt álló fiúnak maga is fia születik, akkor az apja irányítása alatt
állónak tekintendő, ami az önkormányzati kitüntetéseket illeti.
(23) Ugyanő, Vélemények, II. könyv.
Azok a személyek, akik Róma városában születtek, de lakóhelyüket máshol létesítették,
kötelesek Rómában közalkalmazotti állást vállalni.
23. A táborban szolgáló katonáknak nem lehet önkormányzati foglalkoztatást előírni. Más
magánszemélyeknek azonban, még ha katonák hozzátartozói is, be kell tartaniuk hazájuk és
tartományuk törvényeit.
24. Ha valakit bányabüntetésre ítélnek, és utána teljes jóvátételt kap, ugyanúgy el lehet hívni
közfoglalkoztatásra és kitüntetésre, mintha soha nem ítélték volna el; és szerencsétlensége és
szomorú tapasztalata nem bizonyítja, hogy nem jó polgára a hazájának.
25. Nemük miatt a nők nem végezhetnek testi munkát, és nem kaphatnak városi kitüntetéseket
vagy hivatalokat.
26. Az apának nincs joga megakadályozni, hogy az irányítása alatt álló fia önkormányzati
kitüntetést kapjon, ha erre nincs alapos indoka.
27. Az apa nem köteles vállalni fia védelmét, ha nem járul hozzá, hogy az önkormányzati
kitüntetéseket vagy állásokat kapjon, mert attól tart, hogy a vagyonát terhekkel sújtják; de
nem akadályozhatja meg, hogy a haza felé a vagyona erejéig felelősséggel tartozik.
28. Bár aki hetven évnél idősebb, vagy akinek öt gyermeke él, e két ok bármelyike miatt
mentesül a polgári állások betöltése alól, fiainak mégis el kell fogadniuk azokat a hivatalokat,
amelyekre alkalmasak, mert az apáknak gyermekeik miatt biztosított mentességet ők maguk
nem élvezik.
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29. A mostohaapát semmilyen jogszabállyal nem lehet arra kényszeríteni, hogy mostohafia
nevében vállalja a polgári foglalkozással járó terheket.
30. A felszabadítottaknak a közalkalmazotti feladatokat patrónusuk szülőhelyén kell ellátniuk,
ha anyagi lehetőségeik ezt lehetővé teszik; mivel a patrónusuk vagyona a felszabadítottak
által ellátott hivatalok miatt nem tartozik felelősséggel.
31. Ha egy apa valamilyen bűncselekményt követett el, ez nem lehet akadálya annak, hogy
fiai megszerezzék a városi kitüntetéseket.
32. Már régóta elfogadott, hogy a huszonöt év alatti kiskorúak is lehetnek tizedesek; nem
azonban akkor, ha katonai szolgálatot teljesítenek, mert ezt a terhet inkább egy örökös
foglalkoztatáshoz tartozónak tekintik.
33. Az adók beszedése vagyoni jellegű munkának minősül.
34. Az élelmiszergyűjtés kötelessége személyes munka, és a hetvenéves kor vagy az öt élő
gyermek száma felmenti az illetőt ez alól.
35. Azoknak a személyeknek, akik kötelesek szállást biztosítani a városba érkező katonáknak,
felváltva kell teljesíteniük ezt a kötelességet.
36. A katonák elszállásolásának kötelessége nem személyes, hanem vagyoni kötelesség.
37. A tartomány kormányzójának gondoskodnia kell arról, hogy az állások és kitüntetések a
polgárok között koruk és rangjuk szerint sorban egyenlően legyenek elosztva; úgy, hogy az
említett állások és kitüntetések különböző fokozatainak régen megállapított rendjét kövessék,
nehogy ugyanaz a személy válogatás nélkül és gyakran elnyomja őket, és hogy az államot
egyszerre ne fosszák meg emberektől és hatalomtól.
38. Ha két fiú van az apjuk irányítása alatt, nem lehet arra kényszeríteni, hogy egyszerre
mindkettőjük foglalkoztatásáért feleljen.
39. Ha valaki, aki két fiút hagyott hátra, végrendeletében nem gondoskodott közös
vagyonukból arról, hogy egyikük a közhivatali kötelezettségeinek eleget tegyen, akkor az
utóbbi nem vállalhat saját költségén felelősséget az őt megillető kötelességekért vagy
kitüntetésekért, bár az apa, amíg élt, vállalhatott volna ilyen jellegű felelősséget egyik fia
helyett.
23. Ugyanaz, Vélemények, III. könyv.
Egy város középületeinek építésével vagy javításával kapcsolatos gondoskodás olyan
közfoglalkoztatás, amely alól az öt élő gyermeket nevelő apa mentesül; de ha erőszakkal
kényszerülne arra, hogy ilyen munkát végezzen, ez nem fosztja meg őt attól a mentségtől,
hogy más munkát ne fogadjon el.
23. A vagyonhiányra hivatkozó kifogás, hogy valaki nem vállalja el az önkormányzati
munkákat vagy feladatokat, amelyeket az illetőnek vállalnia kell, nem állandó, hanem
átmeneti; ugyanis ha valakinek a vagyona tisztességes eszközökkel gyarapodott, ezt

2723
figyelembe veszik, amikor a hivatalba való kinevezése idején fennálló fizetőképességére
vonatkozó vizsgálatot végeznek.
24. A szegény embereket a nincstelenség miatt nem lehet arra kényszeríteni, hogy elfogadják
a vagyoni jellegű munkákat, de kénytelenek teljesíteni a testi munkák kötelességeit,
amelyekre kijelölték őket.
25. Aki a városában közmunkát köteles teljesíteni, és az önkormányzati teher elkerülése
érdekében katonának állítja be magát, az nem ronthatja az önkormányzat állapotát.
(23) Scaevola, Szabályok, I. könyv.
Azok a hajóskapitányok és olajkereskedők, akik vagyonuk nagy részét ilyen jellegű
foglalkozásokba fektették, öt évre mentességet kapnak a közhivatalok gyakorlása alól.
23. Ulpianus, A proconsul kötelességeiről, IV. könyv.
Az Isteni Testvérek egyik, Rutilius Luppushoz intézett feliratában a következőket írták: "Be
kell tartani azt az alkotmányt, amely előírja, hogy bárki, aki decurióvá lett, elöljárói tisztséget
kaphat, ha az érintettek fizetőképesek és megfelelően képzettek. Ahol azonban olyan alacsony
rangúak és olyan csekély anyagiakkal rendelkeznek, hogy nemcsak a nyilvános kitüntetések
élvezetére alkalmatlanok, hanem alig képesek eltartani magukat, ott haszontalan és becstelen,
hogy az ilyen személyeket bírói tisztséggel bízzák meg, különösen, ha vannak mások, akiket
ki lehet nevezni, és akik vagyonuk és rangjuk alapján alkalmasak a tisztség betöltésére. Ezért
mindenki, aki vagyonos, tudja meg, hogy ne éljen a törvény e rendelkezésével, és hogy
amikor a közgyűlésen valakit meg kell választani, a jelenlévők között olyan személyek után
kell érdeklődni, akik vagyonuknál fogva alkalmasak a hivatal méltóságának betöltésére.".
23. Az biztos, hogy a közadósokat nem lehet önkormányzati tiszteletdíjra emelni, hacsak nem
fizetik meg előbb azt, amivel a városnak tartoznak. Ilyen adósok alatt azokat kell értenünk,
akiknek a kezében a közügyek intézéséből marad egy kis egyenleg. Ha azonban nem ilyen
adósok, hanem a várostól vettek fel kölcsönt, akkor nincsenek abban a helyzetben, hogy
kizárhatók legyenek a városi kitüntetésekből. Nyilvánvaló, hogy elegendő, ha fizetés helyett
zálogjoggal vagy fizetőképes kezességgel gondoskodnak róla. Ezt az isteni testvérek egy
Aufidius Herennianushoz intézett rescriptumban állapították meg. Amennyiben pusztán egy
visszautasíthatatlan ígéret alapján adósodnak el, olyan helyzetben vannak, hogy ki kell zárni
őket a városi kitüntetésekből.
24. Ha valakit, bár bűnös, nem vádoltak meg, nem szabad kizárni a közhivatalokból, mintha
vádlója visszalépett volna a vádtól; mert ezt a mi császárunk az ő isteni atyjával együtt egy
rezcriptumban kimondta.
25. Meg kell jegyezni, hogy bizonyos munkakörök vagy személyesek, vagy örökségi
jellegűek, csakúgy, mint bizonyos kitüntetések.
26. A vagyonra vagy adófizetésre vonatkozó munkák olyan természetűek, hogy sem az
életkor, sem a gyermekek száma, sem más olyan kiváltság, amely általában felmenti az
embert a személyes munkák alól, nem lehet érvényes kifogás a visszautasításukra.
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27. Ezek az örökségekre vonatkozó kötelezettségek kettős természetűek, mivel némelyikük a
birtokosokra vonatkozik, akár polgárok, akár nem; mások pedig a város lakosaira vagy
polgáraira. A földterületekre vagy épületekre kivetett adók a birtokosokra vonatkoznak, de a
vagyoni jellegű terhek csak a településeket vagy azok lakóit érintik.
23. Marcianus, Közvádak, II. könyv.
A birodalmi alkotmányok értelmében a bűncselekménnyel vádolt személynek tilos városi
kitüntetésre törekednie, mielőtt ügyében nem született volna döntés. Nem számít, hogy
plebejus vagy decurio. Nem lehet azonban megakadályozni, hogy a vád alá helyezésétől
számított egy év elteltével ilyen tisztséget fogadjon el, kivéve, ha ő a hibás abban, hogy az
ügyet nem tárgyalták meg az év folyamán. Az isteni Severus egy rescriptumban kijelentette,
hogy ha valakit bíróvá választanak, és ellenfele fellebbez, és amíg a fellebbezés folyamatban
van, ő veszi át a tisztséget, meg kell büntetni. Ezért, ha valaki, akit egy határozat
megakadályoz abban, hogy önkormányzati kitüntetést kapjon, fellebbezést nyújt be, az
időközben tartózkodjon attól, hogy a tisztséget követelje.
23. Ulpianus, Az ediktumról, XI. könyv.
Kiskorúakat huszonötödik életévük betöltése előtt nem szabad a közügyek intézésére felvenni,
sem a nem vagyonkezelői, sem a hivatali munkakörökbe; és nem szabad őket tizedessé tenni,
mert ha ez megtörténik, nem szavazhatnak a közgyűlésben. Huszonötödik életévük kezdete
után azonban úgy tekintik, mintha az már letelt volna, mert az ilyen ügyekben kegyeleti
döntés született, hogy a megkezdett dolgot befejezettnek kell tekinteni; de közhivatalok
igazgatását nem szabad rájuk bízni, nehogy a kormány ellen valamilyen kárt kövessenek el,
vagy magának a kiskorúnak sérelmet okozzanak.
23. Ugyanő, A konzul kötelességeiről, III. könyv.
Ha valaki, akit önkormányzati elöljáróvá neveztek ki, megtagadja a hivatali
kötelezettségeinek teljesítését, a kormányzó ugyanúgy kényszerítheti erre, mint ahogyan a
gyámok is kényszeríthetők a rájuk ruházott bizalmi feladatok teljesítésére.
23. Modestinus, Különbségek, V. könyv.
Egy bírónak nem lehet további munkaviszonyt előírni; de a bírói tisztséget át lehet ruházni
egy olyan személyre, akinek már van egy másik közalkalmazotti állása.
23. Ugyanez, Pandects, XI. könyv.
A pretoriánus ediktum szerint a hivatalokat fokozatosan kell átadni, és amint azt az isteni Pius
egyik, Titianushoz intézett levele megállapítja, ezt a kevésbé fontosaktól a fontosabbak felé
haladva kell megtenni.
23. Bár az önkormányzati törvény előírja, hogy a bírói tisztségek betöltésénél előnyben kell
részesíteni a bizonyos állapotú embereket, nem szabad elfelejteni, hogy ezt a szabályt csak
akkor kell betartani, ha a jelöltek fizetőképesek. Ezt az Isteni Márk egyik rescriptuma
tartalmazza.
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24. Az Isteni Testvérek egy rezcriptumban kijelentették, hogy amikor a bírói tisztségre
alkalmas polgárok száma kevés, a mentelmi jog bizonyos mértékig megsérthető.
25. Az isteni Antoninus és atyja egy rezcriptumban kimondta, hogy bár egy orvos már
jóváhagyást kapott, a település elutasíthatja.
26. Az isteni Antoninus egy rezcriptumban kijelentette, hogy azok, akik a gyermekeket a
tanulás alapjaira oktatják, nem mentesülnek a közhivatali kötelességek alól.
23. Javolenus, Cassiusról, VI. könyv.
Aki felmentést kapott az önkormányzati feladatok ellátása alól, az nem mentesül a bírói
tisztség betöltése alól, mert ez utóbbi tisztségei tiszteletreméltóbbak, mint a többi
közalkalmazotti álláshoz kapcsolódó feladatok; de minden más rendkívüli feladat, amelyet
ideiglenesen bárkitől megkövetelnek, mint például az országutak rendbetétele, nem
követelhető meg az ilyen személytől.
23. Ugyanez, Cassiusról, XV. könyv.
A bárki gyermekei és leszármazottai számára biztosított mentesség és közalkalmazotti
mentesség csak a családjához tartozó személyekre vonatkozik.
23. Callistratus, Bírósági vizsgálatok, I. könyv.
Az önkormányzati becsület a közügyek intézése, a hivatal címével, függetlenül attól, hogy a
költségek kifizetése szükséges-e vagy sem.
(23) A foglalkoztatás vagy állami vagy magán jellegű. A közfoglalkoztatás az, amelyben
közügyek intézését vállaljuk, költségtérítéssel, méltósági cím nélkül.
(24) A közutak javítási költségeinek és a földadónak a beszedése nem személyes, hanem helyi
feladat.
(25) Amikor az önkormányzati kitüntetésekkel és a közalkalmazotti feladatok ellátásával
kapcsolatban kérdés merül fel, figyelembe kell venni azt a személyt, akinek a kitüntetést vagy
az állást adományozzák, valamint születésének eredetét, és azt, hogy vagyona elegendő-e
ahhoz, hogy a rábízott feladatot el tudja látni; továbbá a törvényt, amelynek megfelelően
mindenkinek el kell látnia hivatali feladatait.
(26) Az apai irányítás alatt álló plebejus fiú az őt jelölő személy kockázatára tölti be hivatalát.
Császárunk, Severus a következőket mondta ki erről a kérdésről egy rescriptumában: "Ha a
fiad plebejus, nem szabad, hogy akaratod ellenére arra kényszerülj, hogy felelősséget vállalj a
magisztrátus igazgatásáért, mert nem élhetsz atyai jogoddal, hogy ellenállj a kinevezésének,
hanem az igazgatása annak a kockázatára történik, aki őt jelölte." Ez a szabály a
következőképpen szól: "Ha a fiad plebejus, akkor a magisztrátus igazgatása annak a
kockázatára történik, aki őt jelölte."
(27) A közhivatalok gyakorlásának jogköre nem szabados, de bizonyos rendet be kell tartani;
ugyanis senki sem töltheti be a magisztrátus magasabb funkcióit, mielőtt az alacsonyabb

2726
rendű funkciókat betöltötte volna, és senki sem folytathatja a közhivatali feladatok ellátását
bármilyen életkorban.
(28) Számos birodalmi alkotmány rendelkezik arról, hogy amennyiben nincs más, aki
betölthetné a tisztséget, azok, akik azt korábban viselték, kötelezhetők arra, hogy továbbra is
ellássák azt. Az isteni Hadrianus egy rezcriptumban a hivatalban maradással kapcsolatban
kijelentette: "Ha nincsenek mások, akik alkalmasak a tisztség ellátására, beleegyezem, hogy
azok közül válasszák ki őket, akik már betöltötték a tisztséget."
23. Papinianus, Vélemények, V. könyv.
Ha egy apa hozzájárul ahhoz, hogy a fia tizedes legyen, és halála után a fia elnyeri a
tisztséget, a társörökösök nem vonhatók felelősségre a hivatali mulasztásért, ha az apa
elegendő eszközt hagyott a fiára, a tizedesre, hogy eleget tegyen kötelezettségeinek.
23. Paulus, Mondatok, I. könyv.
Nem szabad meghallgatni azokat, akik pénzösszeget ajánlanak fel azért, hogy felmentést
kapjanak egy önkormányzati hivatal vagy állás betöltése alól.
23. Aki egy önkormányzati kitüntetésért pénzösszeget ígér, és azt már elkezdte fizetni, köteles
a teljes összeget megfizetni, akárcsak egy befejezetlen közművesítés esetében.
24. A fiú nem kényszeríthető arra, hogy akarata ellenére felelősséget vállaljon az apja által
kezelt közalkalmazotti állásokért.
25. Senkit sem lehet arra kényszeríteni, hogy egy település védelmét többször is vállalja,
kivéve, ha a szükség ezt megköveteli.
23. Hermogenianus, Epitomák, I. könyv.
Senkinek sem tilos önként megismételni a tartományi szertartások elvégzését.
23. Ha egy apa, aki mentesül a magisztrátus polgári foglalkozásai és kötelezettségei alól,
beleegyezik abba, hogy az irányítása alatt álló fiát decurióvá nevezzék ki, akkor kénytelen
lesz felelősséget vállalni a fia által vállalt összes feladat és kötelezettség megfelelő
teljesítéséért.
(23) Arcadius Charisius, A polgári munkáltatókról.
Háromféle polgári foglalkoztatási forma létezik, mert egyeseket személyesnek, másokat
vagyonjogiaknak, másokat pedig vegyesen neveznek.
256. A személyes munkák azok, amelyeket az elme alkalmazásával és testi munkával
végeznek, anélkül, hogy az őket végző személynek bármilyen hátránya származna belőlük;
ilyen például a gyámság vagy a gondnokság.
257. A számlavezetés és a pénzbehajtás minden városban nem tiszteletreméltó, hanem
személyes jellegű munkának számít.
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258. Az újoncok, lovak vagy bármely más, a közvagyon, a kincstárhoz tartozó pénz, az élelem
vagy ruházat szállításához vagy üldözéséhez szükséges állatok vezetése személyes
munkavégzésnek minősül.
259. A postások és a futárok felügyelete személyi jellegű munka.
260. A gabona és az olaj beszerzéséről való gondoskodás (mivel szokás az ilyen jellegű
feladatokra olyan személyeket kinevezni, akiket gabona- és olajszállítóknak neveznek), egyes
városokban a személyes munkák közé tartozik, csakúgy, mint a közfürdők fűtésének
kötelessége, amikor a felelős tisztviselő által biztosított pénzt valamelyik település
bevételeiből nyerik.
261. A vízvezetékek megőrzése a személyi munkák közé tartozik.
262. Az irenarchák olyan tisztviselők, akiket a közfegyelem és az erkölcsök megőrzésére
neveznek ki. Azok, akiket az országutak építésére választanak ki, amikor a saját vagyonukból
semmit sem tudnak e célra fordítani, azokkal együtt, akiket a kenyér és más, a városok
lakosságának mindennapi megélhetéséhez szükséges élelmiszerek árusításának felügyeletére
neveznek ki, személyes foglalkoztatási feladatokat látnak el.
263. Azok a személyek, akik a közellátás beszedéséért vagy elosztásáért felelősek, valamint
az egyéni adók beszedői a személyi jellegű munkaköröket kezelik.
264. Azok a tisztviselők, akiket általában a városok közbevételeinek beszedésére választanak
ki, személyes foglalkoztatást végeznek.
265. Azok is, akik a templomok őrzői vagy a levéltárak felügyelői; a szónoklatok írói és
könyvelői; azok, akik idegeneket szórakoztatnak, mint egyes városokban; azok, akik a
kikötők felügyelete alatt állnak; a középületek építésével vagy javításával megbízott
tisztviselők, akár paloták, akár haditengerészeti arzenálok, akár katonai szállásnak szánt
épületek, akik a közpénzt épületek építésére vagy hajók építésére vagy javítására fordítják, ha
ez szükséges, személyes munkaköröket látnak el.
266. A tevehajtás is személyes munka, mivel a tevehajtóknak bizonyos összeget kell adniuk
saját maguk és tevéik eltartására, és erről számlát kell vezetni, hogy csak kézi munkát kelljen
végezniük. Ezeket a nyilvántartásba vételük sorrendje szerint kell behívni, és semmilyen
kifogással nem szabad felmenteni őket, kivéve, ha kifejezetten bebizonyosodik, hogy
valamilyen testi sérülésben vagy gyengeségben szenvednek.
267. A császárhoz küldött követek néha megkapják a szükséges útiköltséget, de az éjjeli őrség
tisztjei és a malmok felügyelői személyes munkaköröket látnak el.
268. A védők is, akiket a görögök szindikátusoknak neveznek, és akiket valamely ügy
vádlására vagy védelmére választanak ki, személyes munkát végeznek.
269. A döntések meghozatalának kötelezettsége szintén a személyes munkakörök közé
tartozik.
270. Ha valakit arra választanak, hogy a közutak előtti járdák építésére kényszerítsen
személyeket, akkor ez a foglalkoztatás személyes jellegű.
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271. Hasonlóképpen, az adóbehajtásra kijelölt személyek a személyes munkaviszonnyal
kapcsolatos feladatokat látják el.
272. A versenyzőket a játékokon kísérő tisztviselők és az elöljárók hivatalnokai szintén
személyes munkaköröket töltenek be.
273. A vagyonkezelői munkák azok, amelyeket a vagyon terhére és az azt gyakorló személy
kárára végeznek.
274. Az alexandriaiak körében az olaj- és zöldségvásárlást végző tisztviselőket úgy tekintik,
hogy azok patrimoniális állást töltenek be.
275. Azok, akik Afrika egész tartományában bort gyűjtenek, örökölt munkát végeznek.
276. A vagyonkezelői munkák is kettős természetűek, mivel némelyikük vagy a birtoklásra,
vagy a vagyonra vonatkozik, például azok, akik lovakat vagy öszvéreket biztosítanak a
katonai ellátmányok szállításához vagy a posta számára.
277. Ezért az ilyen jellegű szolgáltatások elvégzésére olyan személyek kötelesek, akik nem
állampolgárok és nem lakosai az önkormányzati városoknak.
278. Egy rendelet kimondta, hogy azoknak, akik kamatra adnak kölcsönt, még ha veteránok
is, adót kell fizetniük a kölcsönnyújtás kiváltságáért.
279. Sem a veteránok, sem a katonák, sem más személyek, függetlenül attól, hogy milyen
kiváltságokat élveznek, de még maga a pápa sem mentesül az ilyen jellegű munkák alól.
280. Ezenkívül egyes városok kiváltsága, hogy a területükön földtulajdonnal rendelkezők
számára engedélyezik, hogy minden évben bizonyos mennyiségű gabonát szolgáltassanak a
birtokukban lévő ingatlanok arányában; ez a hozzájárulás a birtoklással járó munkaviszony.
281. Vegyes munkák azok, amelyekben a személyes és a vagyoni munkák
összekapcsolódnak, ahogy Herennius Modestinus a legjobb indoklással megállapította
jegyzeteiben és érveiben; mert az adó- és gabonaszedők, akik kézi munkát is végeznek,
személyes munkákat gyakorolnak, és az elhunytak vagyonából megtérítik a kincstár
veszteségeit ; így jó okunk van arra, hogy ezt a munkát vegyes jellegűnek tekintsük.
282. Fentebb azonban megállapítottuk, hogy azok, akik városuk törvényei vagy szokásai
szerint személyes munkát végeznek, szintén kötelesek a költségeket a saját vagyonukból
fizetni; vagy ha azok, akik ellátmányt gyűjtenek, veszteséget szenvednek a műveletlenül
maradt földek miatt, akkor ezek a munkák is a vegyes munkák elnevezés alá tartoznak.
283. Mindezeket a munkaköröket, amelyeket három osztályra osztottunk, egyetlen jelentés
alatt foglaljuk össze; mivel a személyes, a vagyonjogi és a vegyes munkaköröket polgári vagy
nyilvános munkaköröknek nevezzük.
284. Ahol azonban a pusztán személyes vagy polgári munkák alól bárkinek felmentést adnak,
nem mentesíthetők az ellátással, a postával, a futárokkal, a szállásadással, a hajóépítéssel vagy
a személyi adók beszedésével kapcsolatos munkák alól, kivéve a katonákat és a veteránokat.
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285. Az isteni Vespasianus és az isteni Hadrianus egy rezcriptumban kimondta, hogy a
császár felmentést adott a lakhatás alól azoknak a tanároknak, akik nem kötelesek polgári
munkára, valamint a nyelvtanároknak, a retorikaoktatóknak és a filozófusoknak.

5. cím. A munkavégzés alóli mentességről és felmentésről
23. Ulpianus, Vélemények, II. könyv.
Minden kifogásnak az igazságosságon kell alapulnia. Ha azonban a felmentést kérő
személyekben bírósági meghallgatás nélkül, vagy válogatás nélkül, időbeli korlátozás nélkül
bíznának, ahogyan azt ki-ki választja, és ha mindenkinek megengednék, hogy felmentse
magát, akkor nem lenne elég ember a közhivatalok ellátására. Ezért, ha valaki gyermekei
száma miatt közhivatal alóli felmentést követel, fellebbezéssel kell élnie, és azok, akik nem
tartják be az ilyen jellegű fellebbezés elbírálására előírt határidőt, jó okkal vannak kizárva a
kivétel előnyeiből.
(23) Azok, akik kifogással élnek, és emiatt elbocsátják őket, minden alkalommal
fellebbezniük kell, amikor később kinevezik őket. Ha azonban bebizonyosodik, hogy ez az
ellenfél rosszindulatból és abból a célból cselekedett, hogy gyakori bosszúságnak tegye ki
őket, noha tisztában van azzal, hogy örökös mentességre jogosultak, a kormányzó azt, aki e
bosszúságért felelős, kötelezi a perköltségek megfizetésére, mint a császári rendeletek
esetében.
(24) Nem hivatkozhatnak erre a mentségre azok a legmagasabb kitüntetésre jogosult és a
város polgárai közé tartozó személyek, akik azzal a szándékkal, hogy becsapják rendjüket,
vidékre menekülnek, hogy elkerüljék a magasabb hivatalok felelősségét, és mégis felelősek
maradnak az alsóbb hivatalokhoz kapcsolódó felelősségekért.
(25) Bár egy férfi lehet hatvanöt éves, és lehet három élő gyermeke, ezek miatt mégsem lehet
felmenteni a polgári foglalkozás ellátása alól.
7. Ugyanaz, Vélemények, III. könyv.
A tizenhatodik életévét betöltött kiskorú nem terhelhető a gabona vásárlási kötelezettségével,
ha ez nem szokás a születési helyén. Ugyanez a szabály vonatkozik a huszonöt év alatti
kiskorúakra is, ha önkormányzati munkakörbe vagy kitüntetésre nevezik ki őket.
23. Sem a gyermekek száma, sem a hetvenéves kor nem jó mentség, ha kitüntetések vagy
tisztségek egyesülnek, hanem csak a polgári foglalkozásoktól mentesít.
24. Az örökbefogadott gyermekek nem tartoznak azok közé, akik az apákat rendszerint
felmentik a közfeladatok alól.
25. Akit közhivatalnoki tisztség ellátására hívnak, annak bizonyítani kell, hogy az előírt
gyermekszámmal rendelkezik abban az időpontban, amikor emiatt felmentést kér; mert ha a
gyermekszám később teljesülne, az nem mentesíti őket, ha korábban vállalták a munkát.
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26. Ahol a házasságon alapuló foglalkoztatás létezik, ott a gyermekek száma nem jelent
mentséget.
27. A gyermekek, még akkor is, ha már nem az apjuk felügyelete alatt állnak, érvényes
kifogást jelentenek a polgári foglalkozások alóli mentesítésre.
28. Aki nehezen hall, nem jogosult a polgári foglalkozások alóli felmentésre.
29. Ha egy tartomány kormányzója úgy látja, hogy valakit elnyom a kor és a testi gyengeség,
vagy nincs elegendő pénze a hivatal ellátásához, felmentheti őt, és kinevezhet mást. A testi
gyengeség érvényes kifogás a közalkalmazás alól, ha csak testi munkáról van szó. Azokat
azonban, akik jól értesült emberként tanácsaikkal segíthetnek, vagy akik alkalmasak a hivatali
feladatok ellátására, nem szabad felmenteni, kivéve, ha jó és elégséges okok miatt.
30. Azok, akik a gyermekeket a tanulás első alapjaira tanítják, nem jogosultak a polgári
foglalkozások alóli felmentésre. A kormányzó kötelességéhez tartozik azonban, hogy
ügyeljen arra, hogy senkit ne bízzanak meg olyan tisztséggel, amely meghaladja a
képességeit, függetlenül attól, hogy az ilyen személy a tudás kezdeti ágait tanítja-e egy
városban vagy egy faluban.
23. Scaevola, Szabályok, III. könyv.
Felmentést kapnak a közfoglalkoztatás alól azok, akik a római nép ellátására szolgáló,
legalább ötvenezer mázsányi gabona szállítására szolgáló hajókat építettek, vagy több hajót,
amelyek mindegyike legalább tízezer mázsányi, amennyiben az említett hajók alkalmasak a
hajózásra, vagy ha helyettük másikat biztosítanak. A szenátorok azonban nem jogosultak erre
a mentességre. A zsarolásokról szóló juliai törvény szerint nincs joguk hajókkal rendelkezni.
(23) Neratius, Pergamenek, I. könyv.
A mentesség időtartamát, amelyet az állam szolgálatában távol lévő személyeknek
biztosítanak, nem attól a naptól kell számítani, amikor a személy megszűnt távol lenni, hanem
bizonyos időt kell hagyni neki, hogy az utazása után kipihenje magát; és még mindig úgy kell
tekinteni, hogy a közszolgálatban távol van, ha akár útja során, akár hazatérése során
bármilyen ügyet intéz. Ha azonban valaki útközben vagy bármely helyen a kelleténél
hosszabb ideig késik, ebben az esetben a felmentési időt úgy kell érteni, hogy az attól a naptól
kezdődik, amikor útját kényelmesen befejezhette volna.
23. Macer, A kormányzó kötelességeiről, II. könyv.
Ulpianus azt a véleményét adta, hogy nem szabad felmentést adni más tisztségek alól, amíg a
decurátusból bárkit is hívnak rá.
23. Papinianus, Kérdések, II. könyv.
Aki jogosult a közfeladatok alóli mentességre, nem kényszeríthető arra, hogy olyan rendkívüli
feladatokat vállaljon, amelyek gyakorlására utasították.
(23) Ugyanaz, Kérdések, XXXVI. könyv.
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A legkiválóbb Severus császárunk rendeletei szerint a veteránok életük végéig felmentést
kapnak a közhivatalok gyakorlása alól, amelyeket nem szabtak ki vagyonjellegűnek.
23. Ugyanaz, Vélemények, I. könyv.
Amikor valakit önkormányzati kitüntetésre neveznek ki, sem a hetvenéves kora, sem az a
tény, hogy öt gyermek édesapja, nem szolgálhat mentségül. Nagy Severus császárunk
elrendelte, hogy Ázsiában nem kötelezhetőek a tartományi egyházi tisztségek betöltésére azok
a férfiak, akiknek öt gyermekük van, és később úgy döntött, hogy ezt a szabályt a többi
tartományban is be kell tartani.
23. Megállapodott, hogy a polgári foglalkozás és a gyámság alól nem menthető fel a
jövedelemszerző gazdák közül más, csak az, aki az adott időben e foglalkozást űzi.
24. A mentesség kiváltságai nem vonatkoznak a veteránok gyermekeire.
25. Azok, akik mentességet kaptak a közfoglalkoztatás alól, nem kötelesek a bírák által
váratlanul rájuk rótt járulékokat megfizetni, de nem kerülhetik el a törvény által előírt
járulékok megfizetését.
26. Úgy határoztak, hogy a filozófusok, akik gyakran és hasznosan fordítják idejüket az
iskolájuk tanulmányait folytatók javára, felmentést kapnak a gyámság és más, testi
erőfeszítést igénylő munkák alól, de nem mentesülnek azok alól, amelyek költségtérítéssel
járnak; mert az igazi filozófusok megvetik a pénzt, és leleplezik a pénzre áhítozó filozófiai
szélhámosok hamis állításait.
27. Aki a császárhoz fordult, és azzal a szándékkal megy Rómába, hogy saját perét
lefolytassa, fel van mentve a városi kitüntetések és állások alól, amíg ügye el nem dől.
(23) Paulus, Vélemények, I. könyv.
Akik Rómában tanítanak, azokat fel kell menteni a saját országukban a közalkalmazotti
munkák alól, mintha ott tanítanának.
23. Paulus úgy vélte, hogy amennyiben a gabonával kereskedő személyeknek kiváltságot
biztosítanak, az felmenti őket a közhivatalok gyakorlása alól is.
(23) Ugyanaz, Mondatok, I. könyv.
Nincs olyan kiváltság, amely mentesíthetné a személyeket a birtoklásból eredő vagy örökölt
munkák alól.
13. Azok, akik a gabona mérésével vannak megbízva Róma városának ellátása céljából,
mentességet élveznek; de ugyanez a szabály nem vonatkozik a tartományokra.
14. A lovak felszerelése az állásokhoz és az idegenek vendégül látásának szükségessége olyan
követelmények, amelyek nem vonatkoznak a katonákra és a bölcsészprofesszorokra.
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15. A fellebbezést követően senki sem hivatkozhat a szegénységre, ha időközben a vagyona
értéke növekedett.
16. A kirendelt védők ugyanennyi időre jogosultak a hivatalok és a munkavégzés alóli
felmentésre.
(1) Hermogenianus, Epitoméi a jogról, I. könyv.
Vannak olyan közfeladatok, amelyek a tulajdonhoz kapcsolódnak, és amelyekkel
kapcsolatban sem a gyermekek, sem a rabszolgák, sem a katonai szolgálat érdemei, sem más
kiváltságok nem adnak jogi mentséget. Ilyenek például a földhöz való hozzájárulással, az
országutak kikövezésével, a lovak és járművek állomások számára való biztosításával,
valamint az idegenek szállásához való hozzájárulás kötelezettségével kapcsolatosak; mert
senkinek sincs joga ilyen jellegű mentességre, kivéve azokat, akiknek azt a császár kegye
különösen meghagyta; és ez vonatkozik minden más ilyen jellegű mentességre is.
29. Paulus, Mondatok, I. könyv.
Ugyanabban az ügyben a védekezés másodszor nem bízható a kormány képviselőjére, aki
korábban megjelent, mielőtt az előírt mentességi idő letelt volna.
15. A kormányzók, a prokonzulok és a császár megbízottai felmentést kapnak a hivatalok,
kitüntetések és gyámságok alól.
16. Ulpianus, Az ediktumról, XXII. könyv.
Ha a prétor megállapítja, hogy valaki képtelen bírói tisztség ellátására, megígéri, hogy
felmenti; például ha rossz egészségi állapota miatt nem tud szolgálni, és bizonyos, hogy
képtelen a polgári tisztséghez tartozó feladatok ellátására; vagy ha olyan betegségben
szenved, amely megakadályozza abban, hogy saját ügyeit intézze; vagy ha egyházi
feladatokat lát el, és nem tud lelkiismeretesen lemondani róla; az ilyen személyek ugyanis
életfogytiglani felmentést kapnak.
31. A közfoglalkoztatás alóli felmentésnek két módja van: az egyik, amely állandó, mint
amilyen a katonáknak jár; a másik, amely rövid időre szól, mint amikor bárki megkapja a
puszta felmentést egy munkavégzés alól.
32. Sőt, akinek nincs mentsége, akár akarata ellenére is kényszeríthető bírónak lenni.
33. Ha egy bíró mentegetni kívánja magát azon kiváltsága miatt, amelyre a hivatalának
elfogadása előtt jogosult volt, és ezt azután teszi, hogy megkezdte az ügy elbírálását, nem
szabad meghallgatni; mivel a hivatal egyszeri elfogadásával lemond a mentegetőzéshez való
minden jogáról. Ha azonban utólag valami olyan jogos ok merülne fel, ami miatt ideiglenesen
felmenthető, az ügyet nem szabad más bíró elé terjeszteni, ha fennáll a veszélye, hogy
valamelyik fél igazságtalanságot szenved; mert néha jobb megvárni, amíg az egyszer már
megismerkedett bíró visszatérhet az ügyhöz, mint azt másra bízni, hogy döntsön.
1. Modestinus, Szabályok, VII. könyv.
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A fiú halála nem jelent előnyt az apja számára, mint a közalkalmazotti állás alól felmentést,
kivéve, ha a fiú csatában esett el.
(1) Ugyanaz a személy nem felügyelheti egyidejűleg két közműépítés építését.

6. cím. A mentelmi jogról
2. Ulpianus, Vélemények, III. könyv.
Azokat, akik csak a hajókon tartózkodnak, hogy azokat hajózzák, a birodalmi alkotmányok
értelmében nem illeti meg a polgári foglalkozások alóli mentesség.
(1) A bárkinek biztosított mentesség nem száll le az örököseire.
(2) Ha egy család és annak leszármazottai kapják és szerzik meg, akkor nem száll át azokra,
akik e család nőtagjaitól születnek.
25. Ugyanő, A prokonzul kötelességeiről, IV. könyv.
Ha a személyeket bizonyos feltételek mellett kötelezik a közalkalmazotti vagy közhivatali
feladatok ellátására, ha egyébként nem kényszeríthetők erre a beleegyezésük ellenére, akkor
jóhiszeműségüket meg kell őrizniük, és be kell tartaniuk azt a feltételt, amely mellett
beleegyeztek abba, hogy az említett munkakörök vagy hivatalok gyakorlására kötelezik
magukat. Egy Benidius Rufushoz, Kilícia kormányzójához intézett rescriptumban kimondták,
hogy a serdülőkor alatti kiskorúak nem vehetők fel hivatalok betöltésére, még akkor sem, ha a
megfelelő személyek hiánya miatt ez szükségesnek látszik.
26. Ugyanaz, V. könyv.
A hetven év feletti férfiak mentesülnek a gyámság és a személyes foglalkoztatás alól. Aki
azonban belépett a hetvenedik életévébe, de még nem töltötte be, nem élhet ezzel a
mentességgel, mert aki a hetvenedik életévét tölti, az nem számít hetven éven felülinek.
27. Modestinus, Szabályok, VI. könyv.
A mentességeket általában úgy adják meg egy személynek, hogy azok a leszármazottaira is
átruházhatók, és a férfi utódai tekintetében örökre szólnak.
28. Callistratus, A bírósági vizsgálatokról, I. könyv.
Városunkban mindig is nagy tisztelet övezte az öregséget. Őseink ugyanis szinte ugyanolyan
tisztelettel bántak az idős emberekkel, mint a bírákkal, és ugyanilyen tisztelet övezte az
öregséget a teljesítendő önkormányzati kötelezettségek tekintetében is. Aki azonban
öregkorára meggazdagodott, és korábban semmilyen közalkalmazotti tisztséget nem
gyakorolt, nem mondható, hogy az évek kiváltsága miatt mentesülne e kötelezettség alól, és
különösen akkor nem, ha a rábízott hivatal ellátása nem igényel testi erőfeszítést éppúgy, mint
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pénzfizetést, mert nem könnyű eléggé alkalmas embereket találni a Városban a közfeladatok
ellátására.
29. Figyelembe kell venni az egyes helyek szokásait is, és meg kell nézni, hogy kifejezetten
biztosítanak-e valamilyen mentességet, és hogy említenek-e valamit a megszerzésükhöz
szükséges évek számával kapcsolatban. Erről is meg lehet győződni az isteni Piusnak az
Enniusnak, Afrika provincia prokonzuljának küldött rezcriptiójából.
30. Az isteni Aelius Pertinax reszkriptumai szerint világosan és egyértelműen kijelenthető,
hogy a gyermekek száma érvényes felmentést ad a városi hivatalok betöltése alól; ugyanis
Julius Candidushoz intézett egyik reszkriptumában a következőket mondta ki: "Bár a
gyermekek száma nem mentesíti az apát minden közhivatal alól, mégis, mivel kérvényedben
közölted velem, hogy tizenhat gyermeked van, nem ésszerűtlen, hogy felmentést adjunk
neked a közhivatalok alól, hogy fel tudd nevelni a gyermekeidet." A gyermekeid nevelése
érdekében.
31. A kereskedők, akik egy város ellátásában közreműködnek, valamint a tengerészek, akik
szintén gondoskodnak a város szükségleteiről, mentességet kapnak a közhivatalok alól, amíg
ezt teszik; mert nagyon helyesen határozták el, hogy az általuk vállalt kockázatokat
megfelelően meg kell téríteni, hogy azok, akik ilyen közfeladatokat saját hazájukon kívül
kockázat és munka árán végeznek, mentesüljenek az otthoni bosszúságok és költségek alól;
mivel nem lehet helytelenül azt mondani, hogy még ők is a kormány érdekében vannak távol,
amikor egy város ellátásának összegyűjtésével foglalkoznak.
32. A hajók tulajdonosai számára biztosított mentességnek sajátos jellege van, és ez a
mentesség csak őket illeti meg, mivel sem a gyermekeik, sem a felszabadítottjaik nem
részesülnek benne. Ezt a császári alkotmányok rögzítik.
33. Az isteni Hadrianus egy rezcriptumban kimondta, hogy csak azok a hajótulajdonosok
jogosultak a mentességre, akik a városnak megélhetést biztosítanak.
34. Bár bárki tartozhat a hajótulajdonosok egyesületéhez, ha nincs sem hajója, sem hajói, sem
semmi más, amit a császári alkotmányok előírnak, nem élhet a hajótulajdonosoknak
biztosított kiváltsággal; az Isteni Testvérek pedig egy rescriptumban a következőket
állapították meg: "Ha vannak olyan személyek, akik azt állítják, hogy a római nép javára
gabonát és olajat szállítanak a tengeren, és a közfoglalkoztatás alól mentességet élveznek,
azzal az ürüggyel, hogy a római nép javára gabonát és olajat szállítanak a tengeren, és nem
foglalkoznak tengeri közlekedéssel, és vagyonuk nagyobb részét nem fektetik tengeri üzletbe
és árukba, akkor meg kell fosztani őket az őket megillető mentességtől." Az ilyen
személyeket, akiket a közfoglalkoztatás alól mentességet élveznek, a római nép javára meg
kell fosztani.
35. A. következő mentességekre való hivatkozással azt kell mondani, hogy ha valakit
önkormányzati munkára hívtak meg, mielőtt kereskedelmi tevékenységet folytatott volna, és
mielőtt felvették volna egy olyan egyesületbe, amelyet ugyanezen tevékenységet folytatók
alkottak (mentelmi jog megszerzése miatt), akár hetvenéves kora előtt, és ezt nyilvánosan
kijelentette, akár mielőtt a szükséges számú gyermeke volt, kötelezni kell arra, hogy vállalja a
hivatal kötelességeit, amelyre kinevezték.
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36. A tengeri kereskedelmet a vagyon gyarapítása céljából folytatják, különben, ha valaki
pénzének nagyobb részével folytatná azt, és még gazdagabbá válva, továbbra is ugyanolyan
volumenű üzletet folytatna, közteherviselésre köteleznék, éppúgy, mint azokat a gazdag
embereket, akik miután kis összegért hajót vásároltak, megpróbálják elkerülni a városi hivatal
kötelességeit. Az isteni Hadrianus egyik felirata kimondja, hogy ezt a szabályt be kell tartani.
37. Az isteni Pius egy rezcriptumban kijelentette, hogy ha felmerül a kérdés, hogy valaki a
hajótulajdonosok szövetségéhez tartozik-e, akkor meg kell vizsgálni, hogy a közalkalmazás
elkerülése végett nem vette-e fel annak jellegét.
38. A jövedelemmel rendelkező gazdák sem kényszerülnek arra, hogy önkormányzati munkát
végezzenek. Az Isteni Testvérek egy rescriptumban kimondták, hogy ezt a szabályt be kell
tartani. Ebből a császári rescriptumból megérthető, hogy nem kiváltságként van megadva a
jövedéki gazdáknak, hogy ne legyenek kénytelenek önkormányzati munkákat végezni; hanem
azért, hogy az államkincstárnak már lekötött vagyonukat ne tegyék további kötelezettségnek
ki. Ezért kétséges lehet, hogy ha önként ajánlkoznának közhivatalok vállalására, vajon a
tartomány kormányzója vagy a birodalmi jövedelmek kezelője megakadályozná-e őket ebben.
Az utóbbi véleményt könnyebb fenntartani, hacsak nem mondják, hogy készek elszámolni a
kincstárral.
39. A császári birtokok gazdái mentesülnek a kommunális munkák alól, hogy jobban
alkalmazkodjanak a kincstárhoz tartozó földek műveléséhez.
40. Mentességet élveznek bizonyos egyesületek vagy testületek, amelyeknek a gyülekezési
jogot törvény biztosította; vagyis olyan egyesületek vagy testületek, amelyekbe minden egyes
személyt a foglalkozása miatt vesznek fel, mint például a Mesterségek Társasága, feltéve,
hogy azonos eredetűek; például, ha a közjó érdekében szükséges munka elvégzésére
szerveződtek. A mentességet nem megkülönböztetés nélkül biztosítják mindazoknak, akiket
felvesznek ezekbe az egyesületekbe, hanem csak az iparosoknak, mert az isteni Pius úgy
döntött, hogy nem lehet minden korú személyt kiválasztani; és helytelenítette az előrehaladott
vagy rokkant korúak felvételét. És hogy a meggazdagodott egyének ne kerülhessék el a
polgári tisztséggel járó felelősséget, sok helyen úgy döntöttek, hogy a személyek élhetnek
azokkal a kiváltságokkal, amelyeket az ilyen egyesületek bárki számára biztosítottak, aki
csökkent körülmények között van.
41. Úgy értesültem, hogy amikor olyan személyek, akiket olyan testületi szervek tagjává
választottak, amelyek mentességet biztosítanak tagjaiknak, mint például a hajótulajdonosoké,
elnyerik a tisztségviselői tisztet, akkor kötelezni kell őket a közhivatalok gyakorlására. Ezt
látszik megerősíteni az isteni Pertinax egyik rescriptuma.
(1) Taruntenus Paternus, Katonai ügyek, I. könyv.
Bizonyos személyek állapota felmentést biztosít számukra a megterhelőbb munkák alól, mint
például a gabonamérők és segédeik, a krónikus rokkantak, az orvosok, a tudósok könyveit
cipelő rabszolgák, a kézművesek, az árokásó munkások, az állatorvosok, az építészek, a
révészek, a hajóácsok, ballisztikusok, üveggyártók, mechanikusok, nyílkészítők,
bronzmunkások, szekérépítők, csempekészítők, gladiátorok, pipakészítők, trombitások,
hangszerkészítők, íjkészítők, ólom- és vasmunkások, lapidárisok, mészégetők, favágók és
szénégetők. Ugyanebbe a kategóriába tartoznak a hentesek, a vadászok, az áldozati állatokkal
foglalkozók, a gyárfelügyelők segédei, a betegeket ellátók, a mérlegelők, nemcsak a
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raktárakban és raktárakban dolgozók, hanem a hadsereg ellátmányának szétosztásával
megbízottak, a katonai tribunusok segítői, a futárok, a fegyverőrök, a közfelkiáltók és a
trombitások is. Mindezek a személyek mentesülnek a közhivatalok gyakorlása alól.

7. cím. A követségekről
30. Ulpianus, Massurius Sabinusról, VIII. könyv.
Ha egy városi követ elhagyja hivatalát, általában rendes büntetést szabnak ki rá, és elbocsátják
a rendjéből.
31. Ugyanő, Vélemények, II. könyv.
A település ellen eljárni kijelölt követ egy másik településen keresztül is előterjesztheti
követelését a császárnak.
1. Ha egy követ elhagyja a megbízatását, vagy valamilyen nyomós okból késlekedik az
eredményekkel, ezt a tényt bizonyítania kell a lakóhelye szerinti város rendje előtt.
2. Ha egy követ elmulasztja kötelessége teljesítését, az nem sérti kollégáját.
3. Azoknak a követeknek, akik nem ingyenesen vállalják küldetésüket, rangjuknak megfelelő
fizetést fizetnek.
2. Africanus, Kérdések, III. könyv.
Amikor az a kérdés merül fel, hogy meg kell-e adni a pert egy követség tagja ellen, nem
annyira fontos annak megállapítása, hogy a felperes hol adott neki pénzt, vagy kikötötte, hogy
valamit adjon, mint az, hogy hol lehet pert indítani, hogy a kifizetés a követség ideje alatt
megtörténhessen.
3. Marcianus, Institutes, XII. könyv.
Meg kell jegyezni, hogy a kormány adósa nem láthatja el a követségre háruló feladatokat.
Ezt az isteni Pius egy Claudius Saturninushoz és Faustinushoz intézett rezcriptumban
állapította meg.
(1) Azok a személyek, akiknek nincs joguk a vádaskodásra, nem gyakorolhatják a követi
tisztséget; és az isteni Severus és Antoninus egy rescriptumban kimondta, hogy aki az
arénában vitézkedésre lett kijelölve, az nem lehet jogszerűen követ.
(2) A kincstár adósai azonban nem tilos a követi feladatok ellátása.
(3) Ha valaki ellen nyilvánosan vádat emeltek, a vádlót nem szabad arra kényszeríteni, hogy
vállalja a követi feladatokat annak, aki azt állítja, hogy barátja, vagy a vádlott családjához
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tartozik. Ezt az isteni testvérek egy Aemilius Rufusnak címzett rescriptumban állapították
meg.
(4) A követek nem nevezhetnek ki másokat helyetteseiknek, kivéve fiaikat.
(5) Mindenki köteles a maga részéről ellátni a követi feladatokat, de addig nem köteles ezt
megtenni, amíg azok, akiket előtte választottak ki egy gyűlésen, nem teljesítették a sajátjukat.
Ha azonban a követség első rangú férfiakat kíván, és a sorrendben meghívottak alacsonyabb
rangúak, a szabályos sorrendet nem kell betartani, amint azt az isteni Hadrianus a
klazomeniaiakhoz intézett egyik rezcriptumában kijelentette.
(6) Az isteni Vespasianus minden városnak címzett rendelete előírja, hogy egy település nem
küldhet háromnál több követet.
4. Scaevola, Szabályok, I. könyv.
Az idő, amely egy követnek hasznára válhat, a kinevezésétől kezdődik, és nem attól a naptól,
amikor Rómába érkezik.
5. Ha azonban nem állapítható meg kielégítően, hogy követ-e vagy sem, a római prétor
vizsgálja ki az ügyet.
(1) Ulpianus, A proconsul kötelességeiről, IV. könyv.
A követi szolgálat alól nem adnak felmentést a fiúnak az apja követi szolgálata miatt, amint
azt császárunk atyjával együtt Claudius Callistusnak a következők szerint kijelentette:
"Kérvényezed, hogy apád szolgálata miatt mentesítsenek a követi tisztség ellátása alól, de erre
csak olyan hivatal esetében kerülhet sor helyesen, amely költségtérítést követel; a szabály
azonban más a követség költségeire vonatkozóan, amely egyetlen személy szolgálatát
követeli." A követi tisztség ellátásának költségeire vonatkozóan azonban más a szabály.
6. Papinianus, Vélemények, I. könyv.
Egy fia, aki tizedes volt, apja nevében vállalta a követi feladatokat. Ez nem mentesíti őt egy
újabb követség alól, hacsak nem távozott már el; az apa azonban két évre felmentést kérhet,
azon oknál fogva, hogy úgy tekintik, hogy a fia teljesítette a küldetés feladatait.
7. Paulus, Szabályok, I. könyv.
Paulus azt a véleményt képviselte, hogy ha valaki egyszer már ellátta a követi feladatokat, a
mentesítésre előírt idő alatt nem kötelezhető arra, hogy újra elvállalja bármely közügy
védelmét, még akkor sem, ha ugyanaz a kérdés állna vitában.
(1) "Antoninus és Severus császárok Germanus Silvanusnak: Két évre szóló mentességet
kapnak azok, akik követi feladatokat láttak el, és nem számít, hogy a követséget Rómába vagy
valamelyik tartományba küldték-e hozzánk."
(2) Paulus úgy vélte, hogy aki követi a követi feladatokat, annak nem szabad sem a saját, sem
mások ügyeivel foglalkoznia; de aki ingyenesen tanácsot ad egy prétornak, aki a barátja, az
ebben az esetben nem tekinthető e szabály megsértésének.
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8. Ugyanaz, Vélemények, III. könyv.
Paulus azt a véleményt képviselte, hogy ha egy követet szolgálati ideje alatt bármilyen kár ér,
akkor még ez idő alatt is indíthat keresetet.
9. Ugyanaz, Mondatok, I. könyv.
A követ nem indíthat saját vagyonával kapcsolatos keresetet, mielőtt hivatali feladatait ellátta
volna, kivéve azokat az eseteket, amelyek a kár megtérítésére vagy kártérítésre vonatkoznak.
(1) Ha valaki követi szolgálata alatt meghal, és mielőtt hazatérne, a távozásakor
megelőlegezett költségeket nem kell visszafizetni.
10. Ugyanez, A petíciós jogról.
Ha valakit távolléte alatt követnek neveznek ki, és önként vállalja a tisztséget, küldhet egy
másikat, aki helyette ellátja a feladatokat.
11. Bár aki követi feladatokat lát el, saját ügyeit nem intézheti, Nagy Antoninus mégis
megengedte neki, hogy egy női gyám nevében ügyeket vádoljon és védjen; noha még nem
foglalkozott a követség ügyeivel, amelyet vállalt, és különösen akkor, amikor azt állította,
hogy a gyám, akinek nevében eljár, nincs jelen.
(1) Scaevola, Digest, I. könyv.
Egy követ, akit a szülővárosa nevezett ki, miután elfogadta a tisztséget, Rómába érkezett; és
még mielőtt teljesítette volna feladatát, házat vásárolt Nikopoliszban, a saját városában.
Felmerült a kérdés, hogy vonatkozik-e rá a szenátus rendelete, amely megtiltja a követeknek,
hogy magánügyeikkel vagy -ügyeikkel foglalkozzanak, mielőtt hivataluknak eleget tesznek. A
válasz az volt, hogy úgy tűnik, nem.
12. Papinianus, Vélemények, I. könyv.
Az a helyettes, akit saját beleegyezésével neveznek ki egy másik személy feladatainak
ellátására, nem jogosult a mentesség két évig tartó kiváltságára, és kénytelen elfogadni a
követi tisztséget.
(1) Ulpianus, A praetor ediktumáról, LXXIV. könyv.
Aki még mindig távol van, miután ellátta a követi feladatokat, és elbocsátották, az nem
tekinthető úgy, hogy az állam érdekében van távol, mivel nem a köz érdekében, hanem a saját
érdekében van távol.
13. Modestinus, Szabályok, VII. könyv.
Aki követi feladatokat lát el, a császár engedélye nélkül nem nyújthat be saját vagy mások
ügyeivel kapcsolatos kérvényt.
14. Ugyanaz, Szabályok, VIII. könyv.
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Nem tilos, hogy ugyanaz a személy több követséget is vállaljon; mindenekelőtt ott, ahol maga
fizeti az utazási költségeit.
15. Ha valaki ellen azelőtt indítottak pert, mielőtt a követi feladatokat elvállalta volna, akkor
azt meg kell védenie, még akkor is, ha nincs jelen, de ha egyszer már elvállalta ezeket a
feladatokat, akkor nem köteles ezt megtenni, kivéve, ha hivatalos feladatainak ellátása során.
16. Pomponius, Quintusról, Mucius, XXXVII. könyv.
Ha valaki megüti ellenségünk követét, az a nemzetek joga elleni cselekményt követ el, mert a
követek szentnek számítanak. Ezért, ha egy olyan nemzet követei, amellyel háborúban állunk,
velünk vannak, megállapítást nyert, hogy szabadon maradhatnak; mert ez összhangban van a
Nemzetek Törvényével. Ezért Quintus Mucius úgy vélte, hogy aki követet ütött, azt általában
átadják annak az ellenségnek, amelynek a képviselője volt. Felmerült a kérdés, hogy ha az
ellenség nem fogadta be a sértettet, amikor hozzájuk küldték, akkor marad-e római polgár.
Egyes hatóságok úgy vélik, hogy az maradna, mások viszont ellenkező véleményen vannak,
mert ahol egy nép egyszer valakit megparancsolta, hogy adja meg magát, azt úgy tekintik,
hogy megfosztották az állampolgárságától, mint ahogyan az is, ha valakitől megtiltják a tüzet
és a vizet. Úgy tűnik, hogy Publius Mucius is ezen a véleményen volt. Ezt a kérdést alaposan
megvitatták Hostilius Mancinus esetében, akit a numantiak nem akartak befogadni, amikor
átadták nekik; és emiatt később törvényt hoztak arról, hogy római polgár maradhasson, és
állítólag még a prétori tisztséget is betöltötte.

8. cím. A városok tulajdonát képező vagyon kezeléséről
17. Ulpianus, Disputációk, X. könyv.
Bármi, amit a városnak különleges célra hagytak, nem alakítható át más felhasználásra.
18. Ugyanaz, Vélemények, III. könyv.
A korábbi bérleti szerződésekben előírt feltételek nem alkalmazhatók a későbbi bérleti
szerződésekre.
19. Amit bárkinek tilos a saját nevében megtennie, azt nem szabad más nevében megtennie.
Ezért, ha egy decurió közterületet bérel (amit a decuriónak nem szabad megtennie), mások
nevének helyettesítésével, a cselekedetét vissza kell vonni, mint törvénysértést.
20. Ha valaki a gabonavásárlásra szánt pénzt más célra fordítja, köteles az összeget
kamatokkal együtt visszafizetni; és az ellene hozott ítélet akkor is érvényes, ha nincs jelen; de
ebben az esetben feltételezhető, hogy biztosítékot adott arra, hogy elszámol a kezeléséről.
21. Aki gabonavásárlásra szánt pénzösszeggel tartozik, annak azt azonnal ki kell fizetnie.
Ugyanis minden olyan ügyben, amely a gabona állami felvásárlásával kapcsolatos, ami
szükséges, a pénz kifizetése nem tűr halasztást; és minden olyan személyt, aki ilyen
körülmények között adós, a tartomány kormányzója kötelezhet a fizetésre.
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22. A gabonavásárlásra adott pénzeszközöket vissza kell juttatni a városnak, és nem lehet más
célra felhasználni. Ha azonban a gabona vásárlására szánt pénzt más célra fordítják, például a
közfürdő építésére, még ha bizonyítható is, hogy azt jóhiszeműen költötték el, mégis, mivel
csak gabona vásárlására lehet elkölteni, azt, akinél a pénz van, kötelezni kell arra, hogy azt a
városnak visszafizesse.
23. Ha a gabonavásárlásra szánt pénzt a városnak kamatostul kell visszafizetni, nem szabad
ésszerűtlen és jogellenes kamatot kérni, azaz nem szabad kamatos kamatot fizetni.
24. Ha a gabona megvásárlása után, amelyért az árat kifizették és bejegyezték a nyilvános
nyilvántartásba, azt a vásárlótól jogtalanul elveszik; a tartomány kormányzója elrendelheti,
hogy az összeget térítsék vissza annak, aki azt megvásárolta.
25. Ha egy olyan ember, aki kinevezésekor fizetőképes volt, később fizetésképtelenné válik,
az elszenvedett veszteséget az államnak kell viselnie, mivel semmilyen emberi óvatosság nem
tud gondoskodni a balesetekről, és a kinevezést végző személyt emiatt nem szabad
felelősségre vonni.
26. A város jogait nem lehet megváltoztatni a bírák és kollégáik által kötött megállapodással,
hogy megakadályozzák, hogy egymást bepereljék, olyan ügyekben, amelyekben ezt a törvény
lehetővé teszi.
27. Az egyikük ellen hivatali visszásság miatt indítható kereset azonban a méltányosságnak
megfelelően egy másik, érte felelőssé vált személy javára fog szólni.
28. Amit bizonyítottan a bírói tisztséget betöltő kolléga érdekében elköltöttek, azt a tartomány
kormányzója a szóban forgó fél vagy örökösei által fizetendőnek rendeli el.
29. Ugyanaz a könyvben ugyanaz. Ha valakit valamilyen építési munka kivitelezésével
kapcsolatos csalás miatt megbüntettek, és a kezes, aki érte felelt, mással szerződött
ugyanannak a munkának a kivitelezésére, és az mégsem készült el, a kezes örököse nem
tagadhatja meg a kamatfizetést; mivel először is a szerződés a kezest jóhiszeműen kötelezte a
teljes összegre, és a későbbi szerződés alapján, mivel elismerte a felelősségét, ő felel a
városnak okozott kár kifizetéséért.
30. Azokat a személyeket, akik kezességet vállaltak a teljes összegért, amelyért egy
mezőgazdasági termelőt a jövedelemadó felelőssége terhelhet, jogszerűen perelhetik a
kamatokért és a tőkeösszegért is, kivéve, ha a kötelezettség feltételei rájuk vonatkozóan
ellenkező értelmű rendelkezést tartalmaznak.
31. Ha azonban a földek bérbeadása során abban állapodtak meg, hogy ha egy kedvezőtlen
évszak miatt a bérleti díjat nem kell fizetni bármely olyan évben, amely során ez egy
megbízható polgár megítélése szerint megfelelő kifogásnak tekinthető, a bérleti szerződés
feltételének betartása során a jóhiszeműséget kell szem előtt tartani.
20. Papinianus, Vélemények, I. könyv.
Amikor egyes tisztviselők, akik együtt töltötték be hivatalukat, felosztották egymás között azt
a pénzt, amelyet mindannyiuknak egy összegben fizettek ki, úgy döntöttek, hogy nem
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mentesülhetnek a felelősség alól azáltal, hogy kifizetik az egyes tisztviselők által kapott
összeget. Ulpianust azonban, aki az ügyletet lebonyolította, először be kell perelni, mint a
gyámok esetében.
Ugyanabban a könyvben. Egy város elöljárósága öt évre bérbe adott közterületet anélkül,
hogy jó biztosítékot kért volna. A bérlő, miután az öt évnél hosszabb ideig maradt, a
kincstárnak járó egyenleget hagyott hátra, és mivel a föld terméséből származó bevételt nem
lehetett megkapni, a földet bérlő személy jogutódját tették felelőssé. Ugyanez a szabály már
régen úgy döntöttek, hogy az adókra nem alkalmazható, mivel azok, akik gazdálkodnak, csak
a hivatali idejük alatt felelősek.
Nem lehet megtagadni a keresetet senkivel szemben, aki a hivatalából való visszavonulása
után, a hivatali ideje alatt, az állam hitelezőivel szemben nováció révén felelőssé vált. Más
azonban annak az esete, aki beleegyezett a fizetésre, mivel ő olyan személyhez hasonlít, aki
vagy nyilvánosan eladott vagy bérbe adott vagyontárgyat.
A fiú nem kötelezhető arra, hogy felelősséget vállaljon a bíróvá kinevezett apjáért, még akkor
sem, ha az apja emancipálta őt, mielőtt kinevezték a hivatalba, vagy ha a vagyonának egy
részét ajándékozás címén átruházta rá.
Ha a bíró számára megjelent kezes zálogot is adott, a zálogot úgy kell tekinteni, hogy a
zálogot azért adták, hogy a pert szabályszerűen lehessen indítani, vagyis miután semmit sem
lehet behajtani azon, akiért felelősségre vonhatóvá vált.
Valens, Trösztök, II. könyv.
Ha egy városra hagyott hagyatékot a császár engedélye nélkül nem lehet másra fordítani, mint
amire az elhunyt szánta; és ezért, ha az elhunyt olyan építkezést rendelt el belőle, amelyet a
falkai törvény által engedélyezett negyedik fenntartás után nem lehet elvégezni, akkor
megengedett, hogy a pénzösszeget arra használják fel, ami a város javára a
legszükségesebbnek tűnik. Ugyanez a szabály érvényes akkor is, ha több pénzösszeget
hagynak hátra több mű építésére, és a falkai törvény szerinti levonás után a fennmaradó
összeg nem elegendő mindezek megépítésére, mert a pénz felhasználható bármelyik műre,
amelyet az állam meg kíván építtetni. Ahol azonban pénzt azért hagytak hátra, hogy annak
jövedelmét vadászatra vagy kiállításokra fordítsák, a szenátus megtiltotta, hogy ilyen célokra
használják fel, és megengedte, hogy a hagyatékot arra fordítsák, amire a városnak a
legnagyobb szüksége van, és a hagyatéktevő személy nagylelkűségének elismerése érdekében
engedélyezte, hogy a tényről felirattal emlékezzenek meg.
Paulus, Mondatok, I. könyv.
A tizedesek nem kötelesek a városuknak a gabonát alacsonyabb áron szolgáltatni, mint
amilyen áron azt az adott időben eladják,
Kivéve, ha a pénzt kifejezetten egy új mű építésére vagy egy régi mű javítására hagyták.
Ulpianus, A praetor ediktumáról, I. könyv.
A város elöljárói nemcsak csalásért, hanem súlyos gondatlanságért is felelősek; ez különösen
akkor igaz, ha a szorgalomra van szükség.
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Paulus, A praetor ediktumáról, I. könyv.
Amikor az apai felügyelet alatt álló fiú az apja beleegyezésével ellátja a magisztrátusi
tisztséget, Julianus úgy ítélte meg, hogy az utóbbi teljes mértékben felel mindazért, amit a
város a fia igazgatása alatt elvesztett.
Modestinus, Szabályok, VIII. könyv.
A számítási hiba korrekciója tíz vagy húsz év elteltével is elvégezhető.
Ha azonban a számlákat bizonyítottan megvizsgálták és elfogadták, a bennük lévő hibákat
nem lehet kijavítani.
Papirius Justus, Az alkotmányokról, II. könyv.
Antoninus és Verus császárok egy rezcriptumban kimondták, hogy a kamatot a
köztisztviselők kezében maradt pénz után be kell szedni, de a közmunkák kivitelezőitől nem
lehet beszedni, és ha ez utóbbiak nem fizetőképesek, a köztisztviselők csak a tőkeösszegért
felelnek.
Azt is kimondták egy rescriptumban, hogy még a köztisztviselők örökösei is felelősek a
közművekkel kapcsolatban elszenvedett károkért.
Azt is kimondták egy rescriptumban, hogy egy város elöljárójának kötelessége visszaszerezni
a városhoz tartozó földeket, még akkor is, ha azok jóhiszemű vásárlók birtokában vannak;
mindenekelőtt akkor, ha az utóbbiak azokhoz a személyekhez fordulhatnak, akiktől azokat
szerezték.
Ugyanaz a könyvben ugyanaz. Antoninus és Verus császárok egy rescriptumban kimondták,
hogy közműépítésekre vonatkozó szerződéseket nem szabad biztosíték nyújtása nélkül
megkötni.
Egy rescriptumban azt is kimondták, hogy ha a közhivatalnokok gondatlanul jártak el az
ingatlanok eladásakor, akkor egyszerű kártérítésért felelnek, de ha csalást követtek el, akkor
kétszeres kártérítésért felelnek; és hogy a büntetés nem száll át az örököseikre.
Azt is kimondták egy rescriptumban, hogy a magisztrátusnak az ingatlanok eladása után be
kell gyűjtenie a pénzt, amelyet a nép ellátásának megvásárlására szántak.
Azt is kimondták egy rescriptumban, hogy a gabonavásárlással megbízott tisztviselők
Hadrianus egyik levele szerint mentesülnek a felelősség alól, ha megfelelően teljesítették
hivatalukból eredő kötelezettségeiket.
Azt is kimondták egy rescriptumban, hogy nem kell biztosítékot kérni az önkormányzat
számláit kezelő tisztviselőtől, mivel őt a kormányzó választotta ki vizsgálatot követően.
Azt is kimondták. egy rescriptumban, hogy a bíró felelős lesz a kollégája miatt, ha
megakadályozhatta volna őt a hivatali visszásságok elkövetésében, de nem tette meg.
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Azt is kimondták egy rescriptumban, hogy egy elöljáró felelős, ha a város adósságállománya
a kormányzása idején megnövekedett. De ha a város a hivatalának megszerzése előtt nem volt
képes kifizetni az adósságait, akkor igazságosnak tűnik, hogy nem terheli felelősség.
Ugyanaz a könyvben ugyanaz. Antoninus és Verus császárok egy rescriptumban kimondták,
hogy az a magisztrátus, aki hivatali ideje alatt és hosszú időn át a birtokában lévő közpénzből
valamennyit visszatartotta, köteles azt kamatostul visszafizetni, hacsak nem tud valamilyen jó
okot felhozni arra, hogy ezt ne tegye.

9. cím. A decuriórend által meghozandó rendeletekről
Ulpianus, Vélemények, III. könyv.
Nem a tartomány kormányzójának belátása szerint határozhatja meg az egyes városokba
kinevezendő orvosok számát, hanem ez a tizedesek rendjének és az ottani birtokosoknak a
kötelessége, hogy testi betegség esetén magukat és gyermekeiket az általuk kiválasztott
személyek gondjaira bízhassák, akiknek tisztességességéről és szakmájukban való
jártasságáról meggyőződhetnek.
Marcianus, Közvádak, I. könyv.
Azok a határozatok, amelyeket a törvényes számú határozó jelenléte nélkül hoztak, nem
érvényesek.
Ulpianus, A fellebbezésről, III. könyv.
Az önkormányzati törvény úgy rendelkezik, hogy a Takarítórend csak akkor tekinthető
összehívottnak, ha a tagok kétharmada jelen van.
Ugyanez, A város főbírájának kötelességeiről.
A népszerűség kedvéért hozott dekrétumokat hatályon kívül kell helyezni, függetlenül attól,
hogy az adósokat mentesítették-e, vagy adományokat engedélyeztek.
Ha tehát, ahogyan az szokás, ilyen módon rendelkeztek a közvagyonhoz tartozó földekkel,
házakkal vagy pénzösszegekkel, akkor az ilyen rendelet semmis. De ha a decurió elrendelte,
hogy kártalanításként pénzt fizessenek valakinek, a rendelet nem mindig lesz érvénytelen
vagy hatálytalan; mint például, ha a szabad művészetek valamelyikének vagy az
orvostudománynak a javára adományoztak, mivel erre a célra jogszerűen lehet előirányzatokat
tenni.
Callistratus, A bírósági vizsgálatokról, II. könyv.
Az isteni Hadrianus a nikomédiai néphez intézett egyik rezcriptumában kijelentette, hogy ha a
tizedesek rendje egyszer már kiadott egy rendeletet, azt nem szabad visszavonni, kivéve, ha
valamilyen nyomós okból, vagyis ha a rendelet érvénytelenítése a közjólétre vonatkozik.
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Scaevola, Digest, I. könyv.
Az önkormányzati törvény a következőket írta elő: "Ha valaki a tanácson kívül hoz ítéletet, ki
kell zárni a tanácsból, vagy a rendből, és ezer drachmát kell fizetnie." Felmerült a kérdés,
hogy akkor is ki kell-e szabni rá a büntetést, ha nem tudta, hogy megsértette a törvényt. A
válasz az volt, hogy az ilyen jellegű büntetések csak azokra vonatkoztak, akik tudták, hogy
törvénytelenül cselekszenek.

10. cím. A közmunkákról
Ulpianus, Vélemények, II. könyv.
Egy bizonyos ember, akit a közmunkák felügyelőjévé neveztek ki, és aki felmentést kért, nem
járt sikerrel, de haláláig hivatalban maradt. Örököseit felelősségre vonta, de halála
időpontjától kezdve nem rótt rájuk felelősséget.
Egy olyan személy, aki már közhivatali feladatokat látott el, utólag egy vízvezeték építését
vállalta. Abszurdnak tűnt, hogy kérje felmentését korábbi munkája alól, amikor már
mindkettővel megbízást kapott; mert ha csak az egyikért akart volna felelősséget vállalni,
valószínűbb, hogy a másik alól is felmentést kapott volna, tekintettel arra, amivel már
foglalkozott.
Ugyanaz, Vélemények, III. könyv.
Bárki, aki nagylelkűségből és nem eladósodásból egy ideig jövedelmét közművek
befejezésére fordította, nem tilos, hogy nagylelkűségének jutalmául a nevét felírják a
művekre.
A közmunka-felügyelők a vállalkozókkal üzletet kötnek, de az állam csak az erre a célra
kinevezettekkel foglalkozik. Ezért a tartomány kormányzója bizalmat szavaz annak a
személynek, aki a munkálatokért felelős, valamint a vele szemben felelős vállalkozónak.
A tartomány kormányzójának közbe kell lépnie, hogy megakadályozza, hogy annak a nevét,
akinek a nagylelkűsége révén egy közművet építettek, eltöröljék, és mások nevét írják a
helyére; és gondoskodnia kell arról is, hogy a polgárok által a hazájuknak nyújtott hasonló
nagylelkűség bizonyítékait ne távolítsák el.
Macer, A kormányzó kötelességeiről, II. könyv.
Magánszemély a császár felhatalmazása nélkül is építhet új művet, kivéve, ha ez egy másik
várossal való versengés miatt történik, vagy lázadáshoz szolgáltathat anyagot, vagy cirkusz,
színház vagy amfiteátrum.
A császári alkotmányok kimondják, hogy a császár felhatalmazása nélkül nem szabad
közköltségen új művet építeni.

2745
Nem szabad más nevet, mint a császárét vagy annak a nevét, akinek a pénzéből épült,
bármilyen közműre felírni.
Modestinus, Pandects, XI. könyv.
Még a kormányzó nevét sem szabad közművön feltüntetni.
Ulpianus, A város főbírájának kötelességeiről.
Ha valaki egy közműépítés céljára hagyatékot vagy vagyontárgyat adományoz, akkor a
kamatot és a kamat esedékességének kezdetét az Isteni Pius egyik rendelete a következő
módon állapítja meg: "Ha a hagyatékot hagyó személy nem adja meg azt az időpontot, amikor
a szobrokat vagy képeket a helyükre kell állítani, azt a tartomány kormányzójának kell
megállapítania; és ha az elhunyt örökösei ezt nem teszik meg az előírt határidőn belül, hat
hónap múlva mérsékelt kamat fizetésére kötelesek, de ha az említett szobrokat és képeket
addig az időpontig nem állítják a helyükre, hat százalékos kamatot kell fizetniük az államnak.
"Ha azonban a kitűzött időpontot megszabták, akkor a pénzt e határidőn belül meg kell
fizetniük; vagy ha azt állítják, hogy a szobrokat nem találták meg, vagy a helyükkel
kapcsolatban bármilyen vita keletkezik, akkor azonnal hat százalékos kamatot kell fizetniük."
Az államnak a szobrokat és a képeket nem találták meg.
A közterületek határait nem tarthatják meg magánszemélyek. Ezért a tartomány
kormányzójának gondoskodnia kell arról, hogy a közföldek elkülönüljenek a
magánszemélyek tulajdonában lévő földektől, és törekednie kell a közbevételek növelésére.
Ha úgy találja, hogy valamely közterületet vagy épületet magánszemélyek foglalnak el, fel
kell mérnie, hogy azokat a köz javára kell-e követelni, vagy jobb lenne azokat megfelelő
bérleti díjért bérbe adni; és mindig azt az utat kell követnie, amelyről úgy véli, hogy az állam
számára a legnagyobb előnnyel jár.
Modestinus, Pandects, XI. könyv.
Az isteni Marcus egy rezcriptumban kimondta, hogy egy tartomány kormányzójának
konzultálnia kell a császárral a városok falain vagy kapuin, illetve más közvagyonokon épített
művekkel kapcsolatban, valamint ott is, ahol falakat építettek.
Callistratus, A bírósági vizsgálatokról, II. könyv.
Az isteni Pius egy rezcriptumban kijelentette, hogy ha egy új mű építésére hagyott pénzt
hagyatékoltak, jobb, ha azt a már meglévő művek megőrzésére fordítják, mintha újak
építésére költenék; vagyis ha a városnak van elég közműve, és nem könnyű pénzt szerezni a
javításukra.
Ha valaki márvánnyal vagy más módon akar feldíszíteni egy más által épített művet, és
megígéri, hogy ezt a nép akarata szerint teszi, a szenátus úgy rendelkezett, hogy ezt akkor
teheti meg, ha a saját nevét írja rá a műre, de hagyja, hogy annak a neve maradjon meg, aki
azt először építette. Ha azonban magánszemélyek saját pénzösszeget fordítanak egy
közpénzből már megépített mű díszítésére, ugyanezen császári mandátumok úgy
rendelkeznek, hogy a nevüket ráírhatják a műre, és feltüntethetik a műhöz hozzájáruló
pénzösszeget.
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11. cím. A piacokról
Modestinus, Szabályok, III. könyv.
Ha a császár engedélyt kapott a piac tartására, és a kiváltsággal rendelkező személy tíz évig
nem él, elveszíti azt.
Callistratus, Bírósági vizsgálatok, III. könyv.
Ha valaki megparancsolja a földműveseknek és a halászoknak, hogy hozzanak élelmiszert a
városba, hogy ők maguk rendelkezhessenek vele, mert az élelmiszerkészlet csökken, ha a
földműveseket elhívják a munkájukból, azoknak, akik behozzák az árut, azonnal le kell
adniuk azt, miután ezt megtették, és vissza kell térniük a munkájukhoz. Ezért Platón a
legnagyobb bölcsességről és tekintélyről tett tanúbizonyságot, aki, amikor a görögök között
tanított, kijelentette, hogy ahhoz, hogy egy város virágzó legyen, és lakói boldogok legyenek,
mindenekelőtt minden olyan kereskedőt magához kell vonzania, akire szükség van; ugyanis a
Polgári érintkezésről szóló első könyvében így szólt: "Egy városnak szüksége van sok
földművesre, más munkásra és kézművesre, valamint azokra, akik kereskedelmi cikkeket
hoznak be és visznek el, mert ők a kereskedők. Ha azonban egy földműves piacra visz
valamit, amit megtermelt, vagy bármely más munkás ezt teszi, és nem találkozik azonnal
valakivel, aki árut kíván cserélni vele, vajon szükséges-e, hogy addig a helyén üljön a piacon,
amíg el nem adja az áruját? Semmiképpen sem, mert vannak olyanok, akik ezt látva
felajánlhatják szolgálataikat az áru elidegenítésére."

12. cím. Az ígéretekről
Ulpianus, A város főbírájának kötelességeiről.
Ha valaki megígéri, hogy közművet épít, vagy pénzt adományoz erre a célra, nem perelhető
be kamatra. Ha azonban késlekedik, akkor kamat jár, ahogyan azt császárunk az ő isteni
atyjával együtt egy rezcriptumban megállapította.
Meg kell jegyezni, hogy aki ígéretet tesz, nem mindig köteles azt teljesíteni. Ha azonban egy
olyan megtiszteltetés fejében tesz ígéretet, amelyet már megítélt neki egy rendelet, vagy
amelyet a későbbiekben fog megadni, vagy valamilyen más jó okból, akkor az ígérete
kötelezi. Ha azonban az ígéretet minden ok nélkül tette, nem lesz felelős, amint azt számos
régi és új alkotmány kimondja.
Hasonlóképpen, ha valaki ellenszolgáltatás nélkül ígéretet tesz, és elkezdi azt teljesíteni,
felelősségre vonható.
Egy személyt úgy értelmezünk, hogy egy épület építése esetén elkezdi végrehajtani az
ígéretét, amikor lerakja az alapot, vagy megtisztítja a talajt. Ha azonban a földterületet az ő
kérésére e célra átadták neki, a jobb vélemény szerint úgy kell tekinteni, hogy a munkát
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megkezdte. Ugyanez a szabály vonatkozik arra az esetre is, ha nyilvános helyen
előkészületeket tett, vagy pénzt költött.
Ha azonban ő maga nem kezdte meg a munkát, hanem ígért egy bizonyos pénzösszeget az
építésre, akkor a pénz kifizetésével megkezdi a vállalkozást, és ugyanúgy felel, mintha a
munkát már megkezdte volna.
Végül, ha valaki közmunkára ígér oszlopokat, császárunk az ő isteni atyjával együtt a
következő kijelentést tette egy rezcriptumban: "Aki minden ok nélkül pénzösszeget ígér az
államnak, az nem kényszerül arra, hogy szabadosságát tökéletesítse. Ahol azonban néhány
oszlopot ígértél Citium népének, és emiatt a város vagy magánszemélyek költségén kezdték el
a munkát, ott, amit tettél, nem lehet elállni attól, amit tettél".
Császárunk egy rezcriptumban kijelentette, hogy ha valaki másra bízza egy mű elkészítését,
és azután baleset következtében bármilyen kár keletkezik benne, akkor az a személy, aki a
művet készítette, felelős lesz érte.
Ugyanő, Disputációk, I. könyv.
Ha valaki bármit megfogad, akkor a fogadalma kötelezi, de a kötelezettség azt terheli, aki a
fogadalmat teszi, és nem a tulajdont; mert ahol bármit megfogadnak és átadnak, az
felszabadítja a személyt, de a tulajdon nem válik szentté.
A serdülőkorba érkező fiúkat, akik saját maguk urai, apjuk fogadalma köti, mert az apai
felügyelet alatt álló fiú vagy rabszolga nem kötheti magát fogadalommal apja vagy gazdája
felhatalmazása nélkül.
Ha valaki a tizedet megesküszik a vagyonából, a tized addig nem szűnik meg a vagyonához
tartozni, amíg azt el nem választják tőle; és ha a tizedet megesküdő személy meghal, mielőtt
az elválasztás megtörténik, örököse a vagyon nevében felel a tizedért. Megállapítást nyert
ugyanis, hogy az ilyen jellegű kötelezettség az örökösre száll át.
Ugyanő, Disputációk, IV. könyv.
A megállapodás két személy beleegyezésével jön létre, ugyanúgy, mint a szerződés. Az
ígérethez azonban csak az ajánlatot tevő személy beleegyezése szükséges; ezért
megállapították, hogy ha az ígéret valamilyen átadandó megtiszteltetés ellenében történik,
akkor az adósságként behajtható. Ha azonban a munkát már megkezdték, úgy határoztak,
hogy az ígéretet tevő köteles azt befejezni, még akkor is, ha nem valamilyen átadandó
megtiszteltetés ellenében ígérte meg.
Ha valaki, aki ígéretének megfelelően átadta a városnak a tulajdonát, vissza akarja azt
követelni, kérését meg kell akadályozni; mert tökéletesen igazságos, hogy a városoknak adott
ilyen jellegű önkéntes ajándékokat nem lehet visszavonni pusztán azzal, hogy valaki
meggondolja magát. Ha azonban egy önkormányzat megszűnt birtokolni az ilyen
körülmények között szerzett tulajdont, a keresetnek helyt kell adni.
Marcianus, Institutes, III. könyv.
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Ha valaki ígéretet tesz tűz, földrengés vagy bármilyen más, a várost ért kár miatt,
felelősséggel tartozik.
Ulpianus, Vélemények, I. könyv.
Charidemus a következőképpen válaszolt: "Aki távollétében levélben megígéri, hogy valamit
tenni fog egy városért, az kénytelen lesz betartani az ígéretét."
Ugyanő, A prokonzul kötelességeiről, V. könyv.
Ha egy ígéret értéke egy örökös miatt csökken, ez csak akkor fordulhat elő, ha az ígéret nem
egy adományozandó megtiszteltetés ellenében történt. Ha azonban valamilyen megtiszteltetés
ellenében tették, akkor tartozásnak minősül, és nem csökken, amennyiben az örökös
személyesen érintett.
Ha valaki egy megtiszteltetés adományozásának fejében pénzösszeget ígér, és azt elkezdi
fizetni, Antoninus császárunk egy rescriptumban kimondta, hogy a teljes összeggel tartozik,
mintha a munkát már elkezdték volna.
Nem szabad elfelejteni, hogy nemcsak a férfiaknak, hanem a nőknek is teljesíteniük kell az
ígéreteiket, amikor beleegyeznek abba, hogy valamit adnak vagy tesznek az adományozandó
kitüntetésekért cserébe. Ezt tartalmazza a mi császárunk és isteni atyánk rezcriptuma.
Ha a város megkívánná, hogy aki nem ígérte meg, hogy a császárnak szobrot állítson
valamely nyilvános helyen, az nem lesz kénytelen engedelmeskedni, ahogyan azt Császárunk
és Isteni Atyánk egyik rezcriptuma kimondja.
Paulus, A prokonzul kötelességeiről, I. könyv.
Ha valaki megígérte, hogy valamit megtesz egy városért valamilyen baleset miatt, amely a
várossal történt, az isteni Severus Dióhoz intézett egyik rescriptumában kijelentette, hogy még
ha nem is kezdett hozzá, akkor is felelősséggel tartozik.
Ugyanő, A prokonzul kötelességeiről, III. könyv.
Az Isteni Testvérek a következő kijelentést tették a városoknak tett ígéretekkel kapcsolatban,
amelyekről a bíráknak tudomást kell venniük: "Statius Rufinus megígérte, hogy Gabinia
városában befejezi a színházat, amelyet már el is kezdett. Mert bár szerencsétlenség érte, és a
városi prefektus három évre visszahelyezte; mégsem szabadna csökkentenie az önként
felajánlott ajándék kegyét, mivel a munkát, még ha távollétében is, egy barátja fejezhetné be.
Ha azonban ezt elmulasztaná, a város nevében a törvényes hatóságok, akiknek jogukban állt
eljárni a város nevében, pert indíthattak ellene. A bíráknak a lehető leghamarabb meg kell
vizsgálniuk az ügyet, még mielőtt Statius Rufinus száműzetésbe vonulna, és ha úgy ítélik
meg, hogy a munkát neki kell befejeznie, akkor kötelezik, hogy teljesítse a városnak tett
ígéretét, vagy megtiltják, hogy eladja a földet, amelyet Gabinia város területén birtokol." A
bíráknak meg kell vizsgálniuk az ügyet, még mielőtt Statius Rufinus száműzetésbe vonulna.
Modestinus, Különbségek, IV. könyv.
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Ha valaki ígéretet tett egy városnak, valamilyen neki járó megtiszteltetés fejében, minden
körülmények között felel az egész összegért, és az örököse is, az ígéret miatt, amelyet tett. Ez
valóban vonatkozik az ígéret miatt megkezdett munkára is, és ha a szóban forgó fél vagyona
nem volt elegendő az ígéret teljesítésére, az isteni Severus és Antoninus egy rescriptumban
kimondta, hogy ebben az esetben az idegen örökös az elhunyt vagyonának ötödrészével,
gyermekei pedig egytizedrészével felelnek. Az isteni Pius azonban úgy döntött, hogy
amennyiben az adományozó az általa tett ígéret miatt elszegényedett, és a munkát már
megkezdték, vagyonának egyötödrészével tartozik.
Ugyanaz, Vélemények, I. könyv.
Septicia egy bizonyos pénzösszeget ígért szülővárosának nyilvános játékok megrendezésére,
azzal a feltétellel, hogy a tőke az ő kezében marad, és ő maga a kamatok felét adja
jutalomként a versenyzőknek, a következő feltételekkel: "Harmincezer aurei-t adok és
elkülönítek tőkeként, hogy négyévente a játékokra fordítsák, én magam tartom az említett
összeget a kezemben, és biztosítékot nyújtok a decuriónak, hogy a harmincezer aurei-t kitevő
tőke után a szokásos kamatot kifizeti; azzal a feltétellel, hogy a játékokat leendő férjem és a
tőlem születendő gyermekek fogják vezetni. Az említett kamatot díjakra kell fordítani,
amelyeket azoknak a versenyzőknek kell odaítélni, akikről a bírák úgy döntenek, hogy az
egyes versenyeken kiemelkedő teljesítményt nyújtottak". Kérdezem, hogy Septicia
gyermekeit érné-e bármilyen igazságtalanság, ha nem ők elnökölnének ezeken a versenyeken,
az ígéret feltételeinek és feltételeinek megfelelően. Herennius Modestinus azt válaszolta, hogy
amennyiben a nyilvános játékok intézményét engedélyezik, az ígéretben foglalt feltételt be
kell tartani.
Ugyanő, Pandects, IX. könyv.
Ha valaki pénzösszeget ígér egy magisztrátusi megtiszteltetés vagy egyházi tisztség
elnyerésének fejében, és mielőtt a megtiszteltetést megkapná vagy a tisztséggel járó
feladatokat megkezdené, meghal, örökösei nem perelhetők be a pénzért, amelyet az említett
megtiszteltetés vagy tisztség fejében ígért. Erről a császári konstitúciók rendelkeztek, kivéve,
ha a munkát még életében vagy maga az illető, vagy a város kezdte meg.
The $ame, Pandects, XI. könyv.
Az isteni Severus egyik rescriptuma kimondja, hogy nem állíthatunk szobrokat másoknak a
magánszemélyek által épített közműveken, az utóbbiak beleegyezése ellenében.
Az isteni Antoninus egy rezcriptumban kimondta, hogy ha valaki azért ígért egy művet, hogy
elkerülje egy hivatal kötelességeinek teljesítését, akkor a mű megépítése helyett kötelezhető
annak teljesítésére.
Papirius Justus, Az alkotmányokról, II. könyv.
Antoninus és Verus császárok egy rezcriptumban kimondták, hogy azokat, akik a nekik
adományozandó kitüntetések fejében közművek építésére tettek ígéretet, kötelezhetik azok
megépítésére, de arra nem, hogy az erre a célra szükséges pénzt előteremtsék.
Azt is kimondták egy rescriptumban, hogy a városnak adományozandó adományokra
vonatkozó feltételeket csak akkor kell betartani, ha a közjó ezt követeli, és nem szabad
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betartani őket, ha károsak. Ezért, ha egy elhunyt személy egy bizonyos pénzösszeget hagyott
hátra, és ezzel megtiltotta egy bizonyos adó kivetését, ezt a feltételt nem szabad betartani,
mert amit az ősi szokás megállapított, az előnyösebb.
Pomponius, Episztolák és különféle szakaszok, VI. könyv.
Ha valaki a neki vagy másnak járó megtiszteltetés fejében megígéri, hogy egy bizonyos
városban közművet fog építeni, akkor őt és örökösét is az isteni Traianus alkotmánya kötelezi
annak befejezésére. Ha valaki egy neki adandó megtiszteltetés fejében megígéri, hogy
valamilyen művet fog építeni, és azt elkezdi, majd meghal, mielőtt befejezné, és idegen
örököst hagy hátra, ez utóbbi vagy köteles lesz befejezni a művet, vagy ha úgy tetszik, akkor a
rá hagyott vagyon ötödrészét félreteheti annak berendezése céljából, és átruházhatja arra a
városra, ahol a művet elkezdték. Ha azonban az örökös az egyik gyermek, akkor nem a
hagyaték ötödik, hanem a tizedik részével kell hozzájárulnia. Ezt az isteni Antoninus
határozta el.
Ulpianus, A város főbírájának kötelességeiről.
Az isteni Pius egy rescriptumban megállapította, hogy az örökhagyó egyik lányától született
unokája is a gyermekei közé tartozik.

13. cím. A rendkívüli bírói vizsgálatokról, valamint azokról az esetekről,
amikor egy bíró állítólag a sajátjává tett egy ügyet
Ulpianus, Minden törvényszékről, VIII. könyv.
A tartomány kormányzója általában a fizetésekkel kapcsolatban döntött, de csak a
szabadiskolai oktatókat megillető fizetésekről. Mi a szabad tanulmányok alatt azokat értjük,
amelyeket a görögök eleuveriának neveznek, és ezek közé tartoznak azok, amelyeket a
retorika, a nyelvtan és a geometria professzorai tanítanak.
Ugyanezen okból semmi sem igazságosabb, mint az orvosprofesszorok bevonása, mivel az
utóbbiak az emberek egészségére, az előbbiek pedig tanulmányaikra fordítják figyelmüket;
ezért a tartomány kormányzójának rájuk is vonatkoztatva kell önkényesen kifejtenie a
törvényt.
A kormányzók meghallgatják a szülésznőket, akiket szintén orvosnak tekintenek.
Orvos alatt mindenki azt érti, aki gyógyulást ígér a test bármely részének, vagy enyhülést a
fájdalomtól, mint például fülgyulladás, sipoly vagy fogfájás esetén; feltéve, hogy nem
alkalmaz varázslatokat, káromkodásokat vagy ördögűzéseket (hogy a sarlatánokra alkalmazott
szokásos kifejezést használjam), mert az ilyen dolgok nem tartoznak az orvosi gyakorlathoz,
bár vannak emberek, akik az ilyen módszereket ajánlják, és azt állítják, hogy hasznot húztak
belőlük.
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A filozófusokat is bele kell számítani a professzorok számába? 1 nem hiszem, hogy igen,
nem azért, mert a filozófia vallástalan, hanem mert azoknak, akik gyakorolják, mindenekelőtt
meg kell vetniük minden zsoldos munkát.
Ezért egy tartomány kormányzója nem dönt a polgári jog professzorainak díjazása
tekintetében, mert bölcsességüket rendkívül szent dolognak tekintik; de nem szabad azt
pénzben kifejezett értéke alapján megbecsülni, és nem szabad azt becsteleníteni, ha olyan
személy követel díjazást, akinek eskü alatt kellene ígéretet tennie arra, hogy ingyenesen adja
át az oktatást. Mégis, a felajánlott hozzájárulásokat becsületesen el lehet fogadni, amelyek
azonban becstelenek lennének, ha követelnék őket.
A tartományok kormányzóinak is jogukban áll dönteni az iskolai tanárokkal kapcsolatban,
bár ők nem minősülnek professzoroknak, valamint a másolók, jegyzetelők, könyvelők és
közjegyzők esetében is.
A kormányzónak semmiképpen sem szabad önkényesen döntenie más művészeti ágak
mestereiről vagy olyan kézművesekről, akik nem tartoznak az irodalmi szakmák közé, vagy
akiket a fentiekben nem említettek.
Amikor az asszisztensek a fizetésüket követelik, úgy döntöttek, hogy ugyanaz a szabály
érvényes, mint a professzorok esetében.
A Kormányzónak minden követelést el kell ismernie ezekkel a személyekkel szemben, mert
az Isteni Testvérek egy rescriptumban kijelentették, hogy ez akár ügyvédekkel szemben is
megtehető.
Ami az ügyvédek díjazását illeti, a bírónak az ügy fontossága, az ügyvéd képessége és az
ügyvédi kamara szokásai szerint kell döntenie, és meg kell becsülnie az ügyvédet megillető
díjat, feltéve, hogy az összeg nem haladja meg a törvény által meghatározott kártérítést; mert
ezt császárunk és atyja egy rescriptumában a következőkben állapították meg: "Ha Julius
Maternus, aki azt kívánta, hogy jelenj meg az ügyében, kész kifizetni neked azt, amibe
beleegyezett, akkor csak olyan összeget követelhetsz, amely nem haladja meg a törvény által
előírt összeget." A törvényes összeget nem haladhatja meg.
Ügyvédek alatt mindazokat kell értenünk, akik energiájukat a pereskedés lefolytatásának
szentelik. Azok azonban nem tartoznak az ügyvédek közé, akik rendes körülmények között
megjelennek a bíróságon, hogy a távollévő felek nevében ügyeket folytassanak.
Ha egy ügyvéddel díjban állapodtak meg, vagy ha valaki szerződést kötött vele egy ügy
lefolytatására hivatkozva, nézzük meg, hogy követelheti-e azt. És valóban, a következőket
állapította meg császárunk és isteni atyánk az ilyen jellegű megállapodásokkal kapcsolatban,
nevezetesen: "Rossz szokás betartása az, amikor az ügyfeledtől ígéretet követelsz az ügye
vezetéséért járó pénz megfizetésére. Az a törvény, hogy ha az ügy folyamatban tartása alatt
kötnek megállapodást a jövőbeni díjazásról, az érvénytelen; ha azonban az ügy tárgyalása
után kötik, a díjként ígért összeg ésszerű összeg erejéig behajtható, még akkor is, ha a
megállapodás a behajtható összegre való hivatkozással történt, feltéve, hogy a kifizetett
összeget az esedékes összeggel együtt kell számolni, és az egész összeg nem haladja meg a
perköltséget." A törvény szerint a megállapodás nem lehet érvénytelen. A megfelelő díj alatt
egyetlen esetben sem értendő több mint száz aurei.
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Az isteni Severus megtiltotta, hogy az ügyvéd halála után az ügyvéd örököseivel szemben
díjat követeljenek, mert nem az ő hibájából nem folytatta le a pert.
A kormányzónak vagy a prétornak az is kötelessége, hogy tudomásul vegye az ápolóknak a
gyermekek támogatására vonatkozó, őket megillető követeléseit, amikor a bíró elé állítják
őket. Az ilyen követeléseket azonban csak akkor kell figyelembe venni, ha a csecsemőket
mellből táplálják, de ha ez nem így van, sem a praetor, sem a kormányzó nem rendelkezik
hatáskörrel.
Ha mindezeket a tartományok kormányzói előtt kellene követelni, akkor lássuk, hogy a
kölcsönös követelésekre vonatkozó joghatósággal rendelkezhetnek-e. Úgy gondolom, hogy
ezt meg kell engedni nekik.
Ugyanaz, Vélemények, I. könyv.
Úgy határoztak, hogy a tartomány kormányzójának joghatósága van a törvénysértő módon
épített új vezetékek által kiosztott víz használatával kapcsolatos jogvitákban, valamint az
olyan személyek által birtokolt lovakkal kapcsolatos jogvitákban, akik tudják, hogy azok
mások tulajdonát képezik, valamint a szaporodásukkal kapcsolatos jogvitákban; valamint a
mások földjének birtokába került felek által okozott károkkal kapcsolatban, amikor az említett
földet több személy között kell felosztani; feltéve, hogy ez olyasvalaki felhatalmazása alapján
történt, akinek nem volt joga elrendelni azt; hogy a Kormányzó ezekben az ügyekben az
igazságosság és a joghatósági joga szerint döntsön, és az ügyeket megfelelő állapotba hozza.
Ugyanaz, Vélemények, V. könyv.
Ha egy orvos, akit valakinek a szemének a kezelésével bíztak meg, olyan gyógyszereket ad
be, amelyek miatt az illető elveszítheti a látását, hogy ezáltal arra kényszerítse, hogy a beteg
jóhiszeműség ellenére eladja neki a vagyonát, miközben beteg, a tartomány kormányzójának
meg kell büntetnie a jogellenes cselekményt, és el kell rendelnie a vagyon
visszaszolgáltatását.
Paulus, On.Plautius, IV. könyv.
Az isteni Antoninus Pius egy rescriptumban kimondta, hogy a jogban jártas személyek, akik
követelik a díjaikat, beszedhetik azokat.
Callistratus, A bírósági vizsgálatokról, I. könyv.
A bírósági vizsgálatok száma különböző forrásokból származik, és nem lehet őket könnyen
különböző fajtákra osztani, hacsak ezt nem tesszük felületesen. Ezért a bírósági vizsgálatok
számát általában négy fajtára osztják; mivel ezek általában hivatalok vagy munkakörök
igazgatására vonatkoznak; vagy pénzügyekkel kapcsolatos vitákra; vagy valakinek a hírnevét
vizsgálják; vagy egy főbenjáró bűncselekményt vizsgálnak.
A jó hírnév a törvény és a szokások által jóváhagyott, sértetlen méltóság állapota, amelyet a
törvényes hatóság vagy csökkent, vagy megsemmisít valamilyen általunk elkövetett
bűncselekmény miatt.
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A jó hírnév akkor romlik, ha szabadságunk megtartása mellett olyan büntetéssel sújtanak
bennünket, amely a státuszunkat érinti; mint például, ha valakit lefokoznak vagy elbocsátanak
a rendjéből; vagy ha eltiltanak egy közhivataltól; vagy ha egy plebejust megkorbácsolnak,
vagy közmunkára ítélnek; vagy ha valaki olyan állapotba kerül, hogy az örökös ediktum
értelmében gyalázatosnak minősül.
A jó hírnév teljesen elvész, ha a polgári állapotokban nagy változás történik, vagyis ha a
szabadságot elveszítik; például ha valakit eltiltanak a víz és a tűz használatától, ami akkor
következik be, ha valakit kitelepítenek, vagy ha egy plebejust a bányákkal kapcsolatos
munkára, vagy a bányákba ítélnek; mert e két ítélet között nincs különbség, és a bányákkal
kapcsolatos munkára és a bányákra való ítélés büntetése sem különbözik egymástól, kivéve,
hogy az előbbi esetben nem szabják ki a polgári halálbüntetést, a másodikban azonban a
bűnös arra köteles.
Gaius, A napszaki eseményekről vagy aranyügyekről, III. könyv.
Ha egy bíró saját magának csinál ügyet, akkor tulajdonképpen nem követ el bűncselekményt;
de mivel nem köti szerződés, és bizonyos mértékig bizonyosan felfogható, hogy hibáztatható,
bár ez tudatlanságból történhetett, ezért úgy tekintik, hogy a faetum perben felelősségre
vonható, mint aki jogellenes cselekményt követett el, és alá kell vetnie magát minden olyan
büntetésnek, amely az ügyben illetékes bíróság számára igazságosnak tűnik.

14. cím. A brókerekre vonatkozóan
Ulpianus, Sabinusról, XLII. könyv.
A brókerek joggal követelhetik jutalékukat.
Ugyanő, Az ediktumról, XXXI. könyv.
Ha egy bróker szolgáltatásait veszik igénybe a jegyzés elkészítése céljából, ahogyan azt sokan
szokták, nézzük meg, hogy felelősséggel tartozik-e mint megbízó. Nem hiszem, hogy
felelősségre vonható, mert bár lehet, hogy dicsérte azt a személyt, akinek a nevében eljár,
mégis, ezzel inkább a megkötendő tartozásra, mint megbízói minőségben végzett
cselekményre utal. Úgy vélem, hogy ugyanez a szabály lesz alkalmazandó akkor is, ha
valamilyen ellenszolgáltatásban részesült, és a bérbeadás és bérbeadás alapján indított kereset
nem lesz helytálló. Egyértelmű, hogy ha csalással és ravaszsággal megtéveszti a hitelezőt,
akkor csalás miatt perelhető lesz.
Ugyanez, Minden törvényszékről, VIII. könyv.
A kormányzók szoktak tudomást venni a brókerek ügyeiről, és bár ezt a foglalkozást
megalázónak tartják, mégis, hogy szabályozzák a jutalékok összegét és az üzletet, amellyel
foglalkoznak, bizonyos mértékig felügyelik a hivatásukat. A görögök a "közvetítői díj"
kifejezéssel jelölik a díjazásukat, és ezt könnyen beszedhetik, ha például valaki közvetítőként
jár el barátsági kötvény megkötése céljából, vagy azért, hogy segédet szerezzen egy bírónak,
vagy bármi más ilyesmiért. Ilyen foglalkozásokat űznek ugyanis bizonyos emberek a
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nagyvárosokban. A "bróker" kifejezés azokra vonatkozik, akik szolgáltatásaikat nyújtják és
hasznossá teszik magukat azzal, hogy vásárlások, adásvételek, kereskedelmi ügyek és
törvényes szerződések tárgyalásával olyan módon, amely nem kifogásolható.

15. cím. Az adókról
Ulpianus, Az adókról, I. könyv.
Nem szabad elfelejteni, hogy vannak bizonyos gyarmatok, amelyekre az olasz törvények
vonatkoznak, mint például a föníciai Szíriában lévő csodálatos Tírusz gyarmat (ahol én
születtem), amely a legnemesebb mind közül, a legősibb, legidősebb, legharcosabb, és a
rómaiakkal kötött szerződéseit a legkövetkezetesebben betartotta. Az isteni Severus és a mi
császárunk itáliai város kiváltságait adományozta neki, azon rendkívüli és kiváló hűség miatt,
amelyet a római kormánnyal való érintkezésében mindig tanúsított.
8. Az ugyanebben a tartományban lévő Berytus kolónia Augustus kegyéből a császári kolónia
címet viseli (amint azt az isteni Hadrianus egy bizonyos beszédében kijelentette), és szintén
az itáliai törvények hatálya alá tartozik.
9. Heliopolisz városa a polgárháborúban nyújtott szolgálataiért szintén megkapta az itáliai
kolónia címet az isteni Severustól.
10. Ott van még Laodicea kolóniája Szíriában, Caeleben, amelynek szintén az isteni Severus
adta meg az itáliai törvényt a polgárháborúban nyújtott szolgálataiért. A Fönícia és Palesztina
között fekvő Ptolomais kolóniának csak a neve van.
11. Császárunk Emesszát, Fönícia egyik városát olasz gyarmati címmel és jogokkal ruházta
fel.
12. A Fönícia tartományban fekvő Palmyra városa, amely barbár népek és nemzetek
szomszédságában fekszik, ugyanezt a jogot élvezi.
13. Palesztinában két kolónia van, Caesarea és Aelia Capitolina; de egyik sem élvez olasz
kiváltságokat.
14. Az isteni Severus az itáliai gyarmat címet is adományozta Sebastena városának.
15. Az itáliai város kiváltságait az isteni Traianus a girenei kolóniának is megadta.
16. Zarmizegethusa városa, valamint Napó, Apulia és Padova városai szintén élvezik az isteni
Severus által biztosított kiváltságokat.
17. Bithyniában van Apameaa gyarmata, Pontusban pedig Sinope gyarmata.
18. Szeleukia és Trajanopolis kolóniái Kilíciában találhatók.
9. Ugyanő, A Sabinusról, XXVIII. könyv.
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Ha az adók beszedése során szabálytalanság történik, azt az érdekelt fél új nyilatkozatával
lehet orvosolni.
10. Ugyanez, Az adókról, II. könyv.
Az adómegállapítás során meg kell adni a személyek életkorát, mert bizonyos helyeken az
életkor megakadályozza ezt; például Szíriában a tizennégy évnél idősebb férfiak és a tizenkét
évnél idősebb nők hatvanöt éves korukig személyi adókötelesek. Az életkort az adó
kivetésekor is figyelembe kell venni.
11. Császárunk egy Pelignianushoz intézett rescriptumában nagyon helyesen állapította meg,
hogy a mentességet kapott vagyon nem adóköteles; mert ha a mentességet személyeknek
adják, az a halálukkal megszűnik, de ha a vagyonra adják, az soha nem szűnik meg.
12. Ugyanez, Az adókról, III. könyv.
Az adótörvény előírja, hogy az ingatlanokat úgy kell bejelenteni, hogy minden egyes
földrészlet nevét meg kell említeni, és azt, hogy melyik városban vagy kerületben fekszik;
meg kell adni a két legközelebbi szomszéd nevét, és azt, hogy az elmúlt három évben mennyi
földet műveltek vagy vetettek be; hogy az egyes földrészletek hány darabot tartalmaznak; a
szőlőültetvényben lévő szőlőtőkék számát; az olajfaültetvényben lévő jugerák számát,
valamint a fák számát; ha van rét, az elmúlt tíz évben levágott széna mennyiségét, és a benne
lévő jugerák számát, valamint a legelőnek szánt fák számát; és ugyanez a szabály vonatkozik
a kivágott fára is. Aki ilyen bevallást készít, annak mindenről becslést kell adnia.
13. Az adómegállapítónak a kötelességének megfelelő igazságossággal kell mentesítenie
mindenkit, aki valamilyen okból kifolyólag nem élvezhette a közhiteles nyilvántartásban
szereplő vagyonának egy bizonyos részét. Ezért, ha földjének egy részét elnyelte egy
földrengés, az adóhatóságnak mentesítenie kell az illetőt az adó alól. Ha a szőlője elpusztult,
vagy a fái kiszáradtak, igazságtalan, hogy ezek tekintetében az adóköteles személyek közé
sorolják. Ha azonban kivágta a fáit és a szőlőjét, ez semmilyen szempontból nem jelenthet
számára előnyt, ha az adót annak idején megállapították; kivéve, ha kielégítő okot ad az
adóhatóságnak arra, hogy miért vágta ki azokat.
14. Akinek más országban van földje, annak abban az országban kell bevallania, ahol az
található, mert az adót azon a területen kell megfizetnie, ahol birtokolja.
15. Bár az egyes személyeknek biztosított adómentesség előnye velük együtt megszűnik;
mégis, általánosságban elmondható, hogy ahol a mentességet ilyen módon helyeknek vagy
városoknak adják, az örökösökre száll.
16. Ha én, aki birtokában vagyok egy olyan földterületnek, amely más tulajdonában van,
bejelentem azt adóztatásra, a tulajdonos pedig nem, akkor az a döntés született, hogy még
mindig jogosult lesz a visszaszerzésre irányuló keresetre.
17. A rabszolgák adózási célú bevallásakor figyelembe kell venni, hogy a rabszolgák
nemzetiségét, életkorát, szolgálatait és foglalkozását pontosan meg kell adni.
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18. A tavak, halastavak vagy víztározók tulajdonosának vissza kell szolgáltatnia azokat az
értékbecslőnek.
19. Amennyiben a földterületen sóbányák vannak, azokat is vissza kell szolgáltatni adózás
céljából.
20. Ha valaki nem tesz bevallást egy bérlő vagy egy földműves földjéről, az adófizetési
kötelezettséggel tartozik.
21. Be kell jelenteni minden olyan rabszolgát vagy állatot, amely megszületett, vagy minden
olyan vagyontárgyat, amelyet közvetlenül az adóbevallás benyújtását követően szereztek,
vagy amelyet később szereztek meg.
22. Ha valaki engedélyt kér a bevallása kijavítására, és miután megkapta a hozzájárulást,
megállapítja, hogy nem kellett volna kérnie, mert az ügy nem igényel kijavítást, akkor a
Feliratokban gyakran megállapították, hogy az, aki engedélyt kért a bevallása kijavítására,
egyáltalán nem szenved hátrányt, ha ezt megtette.
14. Papinianus, Vélemények, XIX. könyv.
Ha egy földterület több birtokosa közül az egyiket adók módjára beperelik, és az ügyek
gyorsítása érdekében kifizeti az esedékes összeget, a kincstár a peres fél javára a többi
birtokossal szemben a keresetindítási jogokat átruházza, annak érdekében, hogy mindannyian
a földterülethez fűződő érdekeik arányában fizethessék meg az adó összegét. Ezek a kereseti
jogok nem haszontalanul vannak megadva, még akkor sem, ha a kincstár esetleg
visszaszerezte a pénzét, mert úgy értendő, hogy az összeget azok nevében kapta meg, akiknek
a tulajdonában volt az ingatlan.
15. Azoknak a személyeknek, akik földet ruháztak át egy bizalmi vagyonkezelői szerződés
alapján, ahol az adókról nem adtak számlát, az isteni Pius Antoninus egyik levele szerint
joguk van perelni a kedvezményezettet a befizetett adók visszafizetésének kikényszerítése
érdekében.
16. Ha a földre kivetett adót nem fizetik meg, amikor esedékessé válik, a földet zálogjog
alapján el lehet adni az adó behajtása érdekében; ha pedig biztosítékot ajánlanak fel a
halasztás elérésére, azt nem fogadják el; és az örökhagyót sem hallgatják meg, ha azzal az
indokkal tiltakozik, hogy az elmúlt időre vonatkozó adót nem fizették meg, mert az örökös,
valamint az ...
(3) Celsus, Digest, XXV. könyv.
A Fülöp-szigeteki kolónia az olasz tartomány kiváltságait élvezi.
16. Gaius, A Lex Julia et Papia, VI. könyv.
A következő városok élvezik az itáliaiak kiváltságait: Trója, Berytus és Dyrrachium.
(5) Paulus, Az adózásról, II. könyv.
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Lusitániában Pax-Julia és Merida városok az olaszországiak kiváltságaival rendelkeznek,
Valencia és Burgos szintén ugyanilyen mentességet élvez.
17. Lyon és a narbonni Galliában található Bécs szintén rendelkezik az olasz városok
kiváltságaival.
18. Alsó-Németországban a kölni lakosok ugyanezeket a jogokat élvezik.
19. A szíriai Laodícea és a föníciai Beritosz a fennhatóságuk alá tartozó területekkel együtt
szintén az itáliai városok kiváltságait élvezik.
20. Ugyanezeket a kiváltságokat az isteni Severus és Antoninus adományozta Tírusz
városának.
21. Az isteni Antoninus felmentette Antiochia népét az adófizetés alól.
22. Antoninus császárunk Emesa városát az itáliai kiváltságokra jogosult gyarmattá
nyilvánította.
23. Az isteni Vespasianus gyarmatosítókká tette Caesarea népét, anélkül, hogy Itália
kiváltságait rájuk ruházta volna, de felmentette őket a személyes adózás alól. Az isteni Titus
azonban úgy döntött, hogy a földjüket is mentesíteni kell az adózás alól, mivel úgy vélte,
hogy hasonlítanak Aelia Capitolina lakosaihoz.
24. Macedónia tartományban Dyrrachium, Cassandra, Philippi, Dien és Stone lakosai
jogosultak az itáliai kiváltságokra.
25. Ázsia tartományban a két város, Trója és Párosz olasz kiváltságokat élvez.
26. Piszídiában Antiochia gyarmata ugyanezeket a jogokat élvezi.
27. Afrikában Karthágó, Utica és Leptis-Magna az isteni Severus és Antoninus által az itáliai
városok kiváltságait kapta.

16. cím. A kifejezések jelentéséről
(2) Ulpianus, Az ediktumról, I. könyv.
A következő szavak: "Ha valaki", a férfiakra és a nőkre egyaránt vonatkoznak.
18. Paulus, Az ediktumról, I. könyv.
A "város" kifejezés magában foglalja mindazt, amit a falak körülvesznek; Róma városát
azonban az épületek zárják le, amelyek még messzebbre nyúlnak.
(2) A nap nagy része az első, nem pedig az utolsó hét órát foglalja magában. 3. Ulpianus, Az
ediktumról, II. könyv.
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Amikor egy utazás során naponta húszezer lépés megtételére kerül sor, ezt úgy kell érteni,
hogy ha e felsorolás után húszezernél kevesebb marad, akkor az egy teljes utazási napnak
számít; például ha valaki huszonegyezer lépést tesz meg, akkor ez két napi utazásnak számít.
Ezt a felsorolást azonban csak akkor kell elvégezni, ha semmiben sem állapodtak meg, hogy
mi számít egy napi útnak.
19. Aki az ellenség kezén hal meg, az nem hagyott hátra vagyont, mert rabszolgaként hal
meg. 4. Paulus, Az ediktumról, I. könyv.
Proculus szerint a "kötelezettség" kifejezés alatt a tulajdon értendő.
(6) Ugyanő, Az ediktumról, II. könyv.
A "vagyon" szó tágabb jelentéssel bír, mint a "pénz", mert olyan dolgokat is magában foglal,
amelyek nem tartoznak a vagyonunkhoz; a "pénz" kifejezés pedig csak arra vonatkozik, ami a
vagyonhoz tartozik.
20. Labeo szerint a "szolgáltatások bérbeadása és lízingje" kifejezések alatt csak azokat a
szolgáltatásokat értik, amelyeket a görögök apotelesma-nak neveznek, és nem ergon-nak,
vagyis olyasminek, amit az elvégzett munka által tökéletesítettek.
(6) Ulpianus, Az ediktumról, III. könyv.
A "követelés" és a "tulajdon" kifejezések valamennyi szerződésre és kötelezettségre
vonatkoznak.
21. A "törvények szerint" kifejezés alatt a törvény szellemét és betűjét is érteni kell.
2. Paulus, Az ediktumról, II. könyv.
Az "elkötelezettség" szó alatt nemcsak azt értjük, amibe egy személy a kihallgatás után
beleegyezik, hanem minden kikötést és ígéretet.
3. Ugyanő, Az ediktumról, III. könyv.
A "Szükség lesz rá" kitétel a jelenre és a jövőre is vonatkozik.
2. A kivétel nem szerepel a cselekvés kifejezésben. 9. Ulpianus, Az ediktumról, V. könyv.
Marcellus egy Julianusról szóló jegyzetében azt mondja, hogy minden, amit elszakítottak,
összetörtek vagy erőszakkal elvettek, az "elpusztított" kifejezésbe beletartozik.
3. Ugyanő, Az ediktumról, VI. könyv.
Megállapítást nyert, hogy hitelezők alatt azokat kell érteni, akiknek valami jár és behajtható
bármilyen per vagy eljárás, illetve a polgári jog alapján, anélkül, hogy a behajtást
megakadályozhatnák akár örökös kivételre való hivatkozással, akár a pretoriánus jog vagy
bármilyen rendkívüli eljárás igénybevételével; függetlenül attól, hogy az adósság abszolút,
vagy bizonyos időn belül, vagy valamilyen feltételhez kötve kell teljesíteni. Ha a tartozás a
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természetjog szerint esedékes, akkor ők, helyesen szólva, nem foglalják el a hitelezők helyét.
Ha azonban a követelés nem kölcsönadott pénzen, hanem szerződésen alapul, akkor is
hitelezőknek tekintendők.
4. Gaius, A tartományi ediktumról, I. könyv.
A "hitelezők" elnevezés alatt nemcsak azokat értik, akik pénzt adtak kölcsön, hanem
mindenkit, akinek bármilyen okból bármi jár.
5. Ulpianus, Az ediktumról, VI. könyv.
Például, ha egy személynek bármi jár egy vásárlás, bérlet vagy bármilyen más ügylet miatt,
vagy akár egy bűncselekmény miatt, úgy tűnik számomra, hogy hitelezőnek tekinthető. Ha
azonban az adósság valamilyen közügyletből ered, akkor nem mondható, hogy az illető a
hitelezői pozíciót a kérdés felvállalása előtt foglalja el, de utólag igen.
6. Aki késedelembe esik, kevesebbet fizet, mint amennyivel tartozik, mert kevesebbet fizet, ha
az elszámolás időpontja elhalasztódik.
13. Ugyanő, Az ediktumról, VII. könyv.
A házasságra alkalmas szűz is beletartozik a "nő" kifejezésbe.
7. A tulajdon elveszettnek tekintendő (Sabinus véleménye szerint, amelyet Pedius is elfogad),
még akkor is, ha a lényeg megmarad, bár a forma megváltozott. Ezért, ha a tulajdont elrontva
vagy megváltoztatva adják vissza, elveszettnek tekintik; mivel a kivitelezés általában nagyobb
értéket képvisel, mint maga a tárgy.
8. Az elveszett vagyontárgy akkor szűnik meg ebben az állapotban lenni, ha olyan módon
kerül az irányításunk alá, hogy nem veszíthetjük el újra a birtokát.
9. Erre példa az, amikor már régen elvettek tőlünk valamit lopással. A vagyontárgy akkor is
elveszettnek tekintjük, ha már nem létezik.
10. Paulus, Az ediktumról, VII. könyv.
Labeo és Sabinus úgy gondolja, hogy ha a ruhát szakadtan, vagy bármilyen tárgyat elrontva
adnak vissza, például egy csésze szélét összetörve, vagy egy tábla festményét letörölve, akkor
a tulajdon elveszettnek mondható; mert az ilyen tárgyak értéke nem az anyagból áll, amelyből
készültek, hanem a rájuk fordított szakértelemből. Hasonlóképpen, ha egy tulajdonos
tudatlanságból olyan tulajdont vásárol, amelyet elloptak tőle, nagyon helyesen azt mondják,
hogy elveszett, még akkor is, ha utólag meggyőződik a tényről; mert ahol valaminek az értéke
elveszett, ott magát a dolgot is elveszettnek tekintik.
11. Egy személy akkor tekinthető elveszettnek, ha nem tud senkivel szemben keresetet
indítani annak visszaszerzése érdekében.
12. Ulpianus, Az ediktumról, X. könyv.
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A város tulajdonát helytelenül nevezik nyilvánosnak, mert csak az a dolog nyilvános, ami a
római népé.
13. Gaius, A tartományi ediktumról, III. könyv.
Közhivatalnoknak nevezzük azt, aki a római nép adóbeszedését bérbe adja. A "nyilvános"
kifejezés sok esetben a római népre utal, mert a városokat ebben a tekintetben
magánembereknek tekintik.
14. Ulpianus, Az ediktumról, X. könyv.
A közvagyonok közé nemcsak a szent és vallásos, a nép használatára szánt javakat soroljuk,
hanem a városok tulajdonát is, és az utóbbiakhoz tartozó rabszolgák peculiája kétségtelenül
közvagyonnak minősül.
15. A közadók alatt azokat kell értenünk, amelyeket a kincstár bizonyos cikkekre vet ki,
többek között a kikötőben lévő árukra vagy az eladott árukra kivetett adót, valamint a
sóbányákra, bányákra és a szuroktermelő helyekre kivetett adót.
16. Paulus, Az ediktumról, IX. könyv.
A munus szót három különböző módon határozzák meg: először is, mint adományt, és innen
származik az adományozás vagy ajándékküldés kifejezés; másodszor, olyan tisztség, amely,
ha valaki felmentést kap, mentességet biztosít a katonai szolgálat és a polgári foglalkoztatás
alól, innen származik a mentesség kifejezés; harmadszor, hivatal, ebből származik a katonai
foglalkozás, és bizonyos katonákat munificesnek neveznek. Ezért nevezik a polgári
foglalkozást vállaló személyeket önkormányzati tisztviselőknek.
17. Ulpianus, Az ediktumról, XI. könyv.
Labeo, a Városi prétorról szóló első könyvében a következőképpen határozza meg a
"cselekedni", "ügyletet kötni" és "szerződést kötni" fogalmakat. Azt mondja, hogy a
cselekmény szónak általános alkalmazása van, és mindenre vonatkozik, ami szóban vagy
magára a dologra vonatkoztatva történik; például a kikötés vagy a felsorolás során. A
szerződésnek azonban tágabb jelentése van, mint a kötelezettségnek, amelyet a görögök
megállapodásnak neveznek, mint például a vétel, eladás, bérbeadás, lízing, társulás. Az
"ügyletkötés" kifejezés azt jelenti, hogy szavak nélkül teszünk valamit.
18. Ugyanő, Az ediktumról, XII. könyv.
A "szerződést kötöttek" és "ügyleteket bonyolítottak" kifejezések nem a végrendelkezés
jogára utalnak.
19. Paulus, Az ediktumról, XI. könyv.
Amikor a császár birtokba adja a tulajdont, akkor úgy tekintik, hogy a birtokhoz kapcsolódó
kötelezettségeket is megadja.
20. Gaius, A tartományi ediktumról, IV. könyv.
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A "visszaszolgáltatás" kifejezésben több van, mint a termelésben; mert a termelés azt jelenti,
hogy testi tulajdont hozunk elő, a visszaszolgáltatás pedig azt jelenti, hogy valakit birtokba
adunk, és átadjuk a hasznot. Sok más dolog is szerepel a "visszaszolgáltatás" kifejezésben.
21. Ulpianus, Az ediktumról, XIV. könyv.
A "tulajdon" fogalma alatt jogi lépések és különböző jogok is szerepelnek.
22. Gaius, A tartományi ediktumról, VI. könyv.
Az "öröklés" kifejezés nem jelent mást, mint az öröklés jogát mindarra, amit az elhunyt
birtokolt.
23. Paulus, Az ediktumról, XXI. könyv.
Nagyon helyesen mondjuk, hogy egy földterület teljes egészében a miénk, még akkor is, ha
másnak joga van annak haszonélvezetére; azon oknál fogva, hogy a haszonélvezet nem a
tulajdonjog részét képezi, hanem egy szolgalmat, mint például az útjog vagy az áthaladási jog.
Az sem helytelen, ha azt mondjuk, hogy valami teljes egészében az enyém, ha annak egyetlen
része sem mondható másé. Ez volt Julianus véleménye, és ez helyes.
24. Quintus Mucius azt állítja, hogy a "rész" kifejezés alatt valaminek az osztatlan részét
értik; mert miután a vagyon felosztásra került, nem egy része, hanem az egész a miénk.
Servius nagyon helyesen úgy véli, hogy a "rész" kifejezés mindkét fent említett esetre
alkalmazható.
25. Ulpianus, Az ediktumról, XVI. könyv.
Scaevola a Kérdések tizenegyedik könyvében azt mondja, hogy a rabszolga gyermeke, akit
elloptak, nem része az ellopott vagyonnak.
26. Ugyanő, Az ediktumról, XVII. könyv.
A mező olyan földterület, amelyen nincs épület.
27. A "stipendium" kifejezés a stips szóból származik, vagyis egy kis értékű rézpénzből.
Pomponius azt mondja, hogy a "tribute" szó is ugyanebből a forrásból származik; és
valójában a tribute az intributio szóból származik; vagy azért, mert a katonáknak fizetik.
28. Paulus, Az ediktumról, XXI. könyv.
Az "elidegenítés" kifejezés magában foglalja az uzsorakölcsönzést is, mert nehezen érthető,
hogy aki megengedi, hogy a tulajdont uzsorakölcsönzéssel szerezze meg, ne tekintsék úgy,
hogy elidegenítette azt. Az is elidegenítésnek minősül, aki szolgalmi jogot veszít azáltal, hogy
nem használja azt. Aki nem él a tulajdonszerzés lehetőségével, azt nem úgy kell érteni, hogy
elidegeníti azt; mint például azt, aki lemond egy birtokról, vagy nem választ egy bizonyos
előírt időn belül.
29. Az olyan mondatot, amely nem tartalmaz sem konjunktív, sem diszjunktív partikulát, az
azt megfogalmazó fél szándéka szerint kell meghatározni.
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30. Ugyanő, Az ediktumról, VI. könyv.
Labeo szerint a kötőszót néha diszjunktív partikulaként kell értelmezni; mint például a
következő kikötésben: "Nekem és az örökösömnek", "Neked és az örökösödnek".
31. Gaius, A tartományi ediktumról, VII. könyv.
Egyes hatóságok szerint a vágásra alkalmas faanyag olyan fa, amelyet erre a célra különítettek
el. Servius szerint ez vonatkozik azokra a fákra is, amelyeket egyszer már kivágtak, de
hajtásokból vagy gyökerekből újra kinőttek.
32. Az összegyűjtetlen szárak az aratás során ledobott, de utólag be nem szedett gabonafejek,
amelyeket a parasztok a termés elszállítása után gyűjtenek össze.
33. Az új föld az, amelyet megművelés után egy évre meghagynak, és amelyet a görögök
neasinak neveznek.
34. A "szűz talaj" az a talaj, amelyre a tulajdonos még nem állított legeltetési céllal
szarvasmarhát.
35. A "lehullott makk" olyan makk, amely magától leesett a fáról.
36. Az "erdei legelő" a szarvasmarhák legeltetésére szánt legelő.
37. Ulpianus, Az ediktumról, XVIII. könyv.
A "rét" olyan földterület, amelynek betakarításához nincs szükség másra, csak sarlóra; és
azért nevezik így, mert már előkészítették a betakarítandó termés betakarítására.
38. Paulus, Az ediktumról, XXIV. könyv.
Kevesebbet fizetnek, mint amennyi jár, még akkor is, ha egyáltalán nem fizettek semmit.
39. Ulpianus, Az ediktumról, XXI. könyv.
A "nyilvánosan" kifejezés azt jelenti, hogy több személy jelenlétében.
40. Paulus, Az ediktumról, XXIV. könyv.
A "kereset" fogalma magában foglalja a vagyon visszaszerzését is.
41. Ugyanő, Az ediktumról, XVII. könyv.
Visszaszolgáltatáson az értendő, aki a felperesnek visszaadja azt a vitatott vagyont, amelyet
az utóbbi akkor kapott volna meg, ha azt az ítélet meghozatalakor átadják neki; vagyis mind a
haszonélvezeti jogot, mind a hasznot.
42. Ulpianus, Az ediktumról, XXIII. könyv.
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A "peres ügy" kifejezés mindenfajta keresetet jelent, legyen az valós vagy személyes.
43. Paulus, Az ediktumról, XXVI. könyv.
A "szükséges" kifejezés nem a bíró tekintélyére utal, aki nagyobb vagy kisebb összegű
határozatot hozhat, hanem az igazságra vonatkozik.
44. Ulpianus, Az ediktumról, XXV. könyv.
Labeo a "csodagyerek" kifejezést úgy határozza meg, hogy az mindazt jelenti, ami a
természettől eltérően születik vagy jön létre. A csodáknak azonban két fajtája van; az egyik,
amikor valami a természettől eltérően születik, például három kézzel vagy lábbal, vagy a test
valamely más részének deformációjával; a másik, amikor valami szokatlannak tekinthető, és
amit a görögök fantasmata, vagyis jelenéseknek neveznek.
45. Paulus, Az ediktumról, LIII. könyv.
Az "aláírt" szó azt jelenti, amit bárki aláír, mert a régiek ezt a szót használták az aláírás
helyett.
46. Bárkinek a vagyona az, ami az adósságai kifizetése után megmarad.
47. Valakit tanúnak hívni azt jelenti, hogy értesítünk egy személyt, aki nincs jelen.
48. A bizonytalan birtokos az, akiről nincs tudomásunk.
49. Ulpianus, LVI. könyv.
Az eskütétel az értesítés tanúk jelenlétében történő kézbesítése.
50. A "rabszolga" kifejezés ugyanígy vonatkozik a nőkre is.
51. A gyermekek is szerepelnek a "rabszolgák teste" kifejezésben.
52. Egyetlen rabszolga nem tartozik a "familia" kifejezés alá; sőt, két rabszolga sem képez
familia-t.
53. Gaius, A tartományi ediktumról, XXI. könyv.
A "fegyverek" szó nemcsak pajzsokat, kardokat és sisakokat jelent, hanem botokat és köveket
is.
54. Ulpianus, Az ediktumról, LVII. könyv.
A "szégyen" és a "gyalázat" kifejezések jelentése ugyanaz. Egyes dolgok természetüknél
fogva gyalázatosak, másokat a polgári törvények, sőt, a nemzeti szokások tesznek azzá;
például a lopás és a házasságtörés természetüknél fogva gyalázatosak. Gyámságra ítéltetni
nem természeténél fogva szégyenletes, hanem az állami szokás teszi azzá, mert az önmagában
nem szégyenletes, ami egy jó hírű emberrel megtörténhet.
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55. Ugyanő, Az ediktumról, LVIII. könyv.
Az étkezés, az ital, a testápolás és minden, ami az emberi élethez szükséges, a "fenntartás"
fogalmába tartozik. Labeo szerint a karbantartás a ruházatot is magában foglalja.
56. Gaius, A tartományi ediktumról, XXII. könyv.
Minden más, amit testünk védelmére és ápolására használunk, ebbe a fogalomba tartozik.
57. Ulpianus, Az ediktumról, LVIII. könyv.
Labeo azt mondja, hogy a "takarás" kifejezés alá minden ruhadarabot értünk, amelyet bárki
magára ölt; mert kétségtelen, hogy a kifejezés a köpenyekre és mindenféle ruhadarabra
vonatkozik. Amikor tehát a "tartás" kifejezés alá ruházatot sorolunk, akkor nem az éjszakára
használt ágyneműt értjük alatta, hanem minden ruházkodásra szánt tárgyat.
58. Ugyanez, Az ediktumról, LIX. könyv.
A "rendelet" és a "határozat" szavaknak ugyanaz a jelentésük, mert szoktuk őket
megkülönböztetés nélkül használni, amikor a joghatósággal rendelkező bírákra utalunk.
59. A "családanya" kifejezést úgy kell értenünk, hogy az olyan személyt jelent, aki nem él
erkölcstelenül, mert a családanya erkölcsei megkülönböztetik és elkülönítik őt a többi nőtől.
Ezért nem számít, hogy házas vagy özvegy, szabadszülött vagy emancipált, mivel sem a
házasság, sem a születés, hanem a jó erkölcs teszi a családanyát.
60. Paulus, Az ediktumról, LVI. könyv.
A "felszabadítás" kifejezés ugyanolyan erővel bír, mint a fizetés.
61. Gaius, A városi prétor rendeletéről, Cím: "Akiket nem lehet sem idézni, sem bíróság elé
állítani".
Nem értjük, hogy elengedik-e azt a személyt, akinek a láncait levették ugyan, de még mindig
a kezénél fogva tartják; mint ahogy azt sem értjük, hogy elengednek-e valakit, akit láncok
nélkül tartanak fogva.
62. Ulpianus, Az ediktumról, LIX. könyv.
A "tulajdon" kifejezés vagy a természeti vagy a polgári jogra utal. A természetes úton szerzett
tulajdon alatt azt értjük, ami boldoggá teszi az embereket; mert boldoggá tenni azt jelenti,
hogy hasznot hajtani. Nem szabad azonban elfelejteni, hogy a tulajdonunkba nemcsak azt kell
beleszámítani, ami a sajátunk, hanem azt is, amit jóhiszeműen birtokolunk, vagy ami a
felszínre és a talajra vonatkozik. Mindaz, amit jogi lépések, követelések és üldözés útján
szerzünk meg, szintén a "tulajdon" kifejezés alá tartozik, mivel mindezeket a tulajdonunk
részének tekintjük.
63. Ugyanő, Az ediktumról, LXI. könyv.
A "meny" kifejezés az unoka feleségére is vonatkozik, sőt még tovább is terjed.

2765

64. Gaius, A tartományi ediktumról, XXIII. könyv.
A "szülő" fogalma alá nemcsak az apa, hanem a nagyapa, a dédapa és a többi férfi felmenő
ágban lévő személy, valamint az anya, a nagymama és a dédnagymama is beletartozik.
65. Ulpianus, Az ediktumról, LXI. könyv.
A "patrónus" kifejezés alatt a patrónusnő is szerepel.
66. Paulus, Az ediktumról, LIX. könyv.
Gyakran megállapították, hogy egy konjunktív részecske érthető diszjunktív részeként, és
fordítva, és esetenként olyasvalamit, ami mindkettőtől elkülönül; mert amikor a régiek azt
mondták, hogy "agnatikusok és rokonok", akkor ezt diszjunktívnak értették. Amikor azonban
azt mondják: "pénzét vagy gyámságát", nyilvánvaló, hogy gyámot nem lehet kinevezni a
vagyon feletti ellenőrzés nélkül; és amikor azt mondjuk: "Amit adtam vagy adományoztam",
akkor mindkettőt magában foglalja. Amikor azonban azt mondjuk: "Amit vagy adnia vagy
tennie kell", elegendő e két dolog egyikét bizonyítani. Amikor a praetor azt mondja: "Ha
megváltja az ajándékot, az ajándékot és a tőle járó szolgáltatásokat", és mindezeket a dolgokat
előírták, akkor bizonyos, hogy mindegyiket meg kell váltani. Ezért ezek a partikulák
konjunktívnak tekintendők. Ahol e dolgok közül néhányat előírnak, ott a többit nem lehet
követelni.
67. Hasonlóképpen kétséges lehet, hogy a következő szavakat: "Segítséggel és tanáccsal"
hogyan kell érteni, azaz, hogy ezeket együttesen vagy külön-külön kell-e értelmezni. A jobb
vélemény az, ahogy Labeo mondja, hogy külön-külön kell érteni őket, azon oknál fogva, hogy
más dolog, ha valaki a lopáshoz nyújt segítséget, és más, ha csak tanácsot ad; és valóban, a
régi jogászok tekintélye szerint arra a következtetésre jutottak, hogy senki sem tekinthető úgy,
hogy segített valamiben, hacsak nem adott rossz tanácsot; sem úgy, hogy rossz tanácsot adott,
hacsak nem a jogellenes cselekedet volt a következménye.
68. Ulpianus, Az ediktumról, LXII. könyv.
Feltételes hitelezők azok, akik még nem jogosultak a keresetre, de jogosultak lesznek rá; vagy
olyanok, akik arra számítanak, hogy a kereset a javukra fog szólni.
69. Paulus, Az ediktum rövidítéséről, XVI. könyv.
A hitelező az, akit nem lehet elzárni az örökös kivétellel. Az viszont, akinek oka van
feltételezni, hogy ideiglenes kivételre hivatkozik, feltételes hitelezőhöz hasonlít.
70. Ulpianus, Az ediktumról, LXII. könyv.
A dokumentumok átvizsgálása azt jelenti, hogy újraolvassuk és felülvizsgáljuk őket; a
számlák kiegyenlítése a bevételek és a kiadások összehasonlítását jelenti.
71. A "gyermekek" kifejezés alatt nemcsak azok értendők, akik apai felügyelet alatt állnak,
hanem mindazok is, akik saját maguk urai, függetlenül attól, hogy férfi vagy női neműek,
vagy a nők leszármazottai.
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72. Paulus, Az ediktumról, LIX. könyv.
Azokat nevezzük menedzsereknek, akik az ügyek különleges felügyeletét látják el, és akiknek
másoknál jobban kell szorgalmat és gondosságot tanúsítaniuk a rájuk bízott ügyek
tekintetében. És valóban, az "elöljáró" kifejezés a mester szóból származik, és a tanulás
bármelyik fajtáját oktatókat is így nevezik, mivel ők figyelmeztetnek vagy magyaráznak.
73. Bárki, aki biztosítékot kapott, továbbra is úgy tekintendő, hogy megtartja a behajtás jogát.
58. Gaius, A tartományi ediktumról, XXIV. könyv.
Bár úgy tűnik, hogy van valamilyen finom különbségtétel az ügylet és az üzletvezetés között,
ez azonban helytelen, mivel ilyen különbségtétel nem létezik.
74. Az apai felszabadítottakat helyesen nevezzük felszabadítottjainknak; de az ilyen
felszabadítottak gyermekeit nem nevezzük helyesen saját felszabadítottjainknak.
75. Ulpianus, Az ediktumról, LXVIII. könyv.
Kikötőnek nevezzük azt a zárt helyet, ahová árut visznek be, és ahonnan aztán kiviszik. Egy
ilyen hely nemcsak zárt, hanem megerősített is, ezért nevezik mellékútnak (angi-portus).
76. Ugyanő, Az ediktumról, LXIX. könyv.
A telek nem egy földterület, hanem annak egy bizonyos része. A földterület magában foglalja
mindazt, ami hozzá tartozik, és a telek alatt általában olyan földterületet értünk, amelyen
nincs épület. Azonban csak a mi véleményünk és szándékunk különbözteti meg a telket a
földterülettől, mert egy kis területet is nevezhetünk földterületnek, ha szándékunkban áll
annak tekinteni. Nem a méret tesz különbséget a telek és a traktus között, hanem a
szándékunk, és egy földterület bármely részét nevezhetjük traktusnak, ha annak akarjuk
nevezni, és egy traktust tekinthetünk telekként, mert ha hozzáadjuk egy másik földterülethez,
akkor az utóbbi részévé válik.
(1) Labeo szerint a "telek" kifejezés nemcsak a vidéki, hanem a városi földekre is vonatkozik.
(2} Egy földterületnek azonban vannak határai, de egy telek határai nem állapíthatók meg,
amíg azokat meg nem határozzák és meg nem határozzák.
77. Paulus, Az ediktumról, LXV. könyv.
A "biztosíték" kifejezés alatt néha puszta ígéretet kell érteni, amellyel a védelemre jogosult
személy továbbra is elégedett marad.
78. Gaius, A tartományi ediktumról, XXVI. könyv.
A "gerenda" kifejezés alatt a Tizenkét Tábla Törvénye szerint minden olyan anyagot értünk,
amelyből épületeket építenek.
79. Ulpianus, Az ediktumról, LXXI. könyv.
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A "birtokodban" tágabb jelentéssel bír, mint a "kezedben", mert ami a kezedben van, az
mindaz, amit bármilyen jogcímen birtokolsz, de ami a birtokodban van, az bizonyos mértékig
a sajátodként marad meg.
80. Paulus, Az ediktumról, LXVII. könyv.
Végrendeletlen személy nemcsak az, aki nem tett végrendeletet, hanem az is, akinek a
hagyatékát nem a végrendelet alapján vették át.
81. Ulpianus, Az ediktumról, LXXVI. könyv.
Az "örökös" kifejezés nemcsak a következő örökösre vonatkozik, hanem az összes többi
örökösre is; mivel az örökös örököse és így tovább a jogutódlásban, beleértendő ebbe az
elnevezésbe.
82. Ugyanő, Az ediktumról, LXXIV. könyv.
Az "áru" szó csak az ingóságokra vonatkozik.
83. Ugyanő, Az ediktumról, LXXVI. könyv.
Ami még mindig az eladó ellenőrzése alatt marad, azt nem lehet helyesen elidegenítettnek
tekinteni, de még mindig jogosan mondható, hogy eladásra került.
84. Az "adományozás" kifejezés alatt általában véve mindenfajta ajándékozást érteni kell,
függetlenül attól, hogy az mortis causa történt-e vagy sem.
85. Ugyanő, Az ediktumról, LXXVII. könyv.
A következő mondat: "Lucius Titius ítélete szerint kell cselekedni", olyan személyre
vonatkozik, akinek joga van cselekedni, és nem vonatkozik rabszolgára.
86. Ugyanő, Az ediktumról, LXXVIII. könyv.
A következő szavak: "Ebben az ügyletben nincs és nem lesz csalás" általában a csalás minden
olyan fajtáját magában foglalják, amelyet abban az ügyben, amelyre a kikötés vonatkozik, el
lehet követni.
87. Paulus, Az ediktumról, LXXIII. könyv.
Nem szabad elfelejteni, hogy az "örökös" kifejezés alatt több utódot kell érteni. Az "örökös"
kifejezés ugyanis csak nagyon kevés esetben utal a következő örökösre, például a következő
módon végrehajtott pupilláris helyettesítésben: "Aki az én örökösöm lesz, az legyen a fiam
örököse is", mert ebben az esetben az örökös örököse nem szerepel, mert az bizonytalan.
Hasonlóképpen, a Lex Aelia Sentia szerint a fiú, aki a következő örökös, vádolhatja az apai
szabadost hálátlansággal, de nem teheti ezt meg, ha ő az örökös örököse. Ugyanez a szabály
vonatkozik arra a jogra is, hogy a felszabadított embertől szolgáltatásokat követeljen, mivel a
fiú, aki az örökös, követelheti azokat, de nem, ha az öröklésből eltávolították.

2768
88. A következő szavak: "Az a személy, akinek a tulajdonát képezi", olyan örökösre
vonatkoznak, aki a polgári vagy a praetoriánus jog alapján a hagyaték teljes tulajdonjogát
örökölte.
89. Ulpianus, Az ediktumról, LXX. könyv.
Egy dolog a tulajdon elvétele, és egy másik a tulajdon átvétele. Bármit akkor veszünk el, ha
azt valamilyen cselekedet eredményeként szerezzük meg. Valamit átvenni azt jelenti, hogy
valaki megszerzi, de nem azt, hogy birtokolja; és ezért senki sem tekinthető olyan tárgyat
elvettnek, amelyet át kell adnia; mivel a "kezébe kerül" kifejezés helyesen olyan
vagyontárgyakra vonatkozik, amelyek a birtokában maradnak.
90. A következő szavak: "Jogilag mentesíteni engem ezekre az ügyekre való hivatkozással"
azt jelentik, hogy a kikötő nem felel az ügyletből eredő kockázatokért vagy károkért.
91. Paulus, Az ediktumról, LXXVI. könyv.
A "tulajdon" fogalma magában foglalja az alkatrészt is.
92. Ulpianus, Az ediktumról, LXXX. könyv.
A következő kikötés: "Ígéri, hogy az ingatlant jó állapotban helyreállítja?", ha egy kikötésbe
beillesztik, tartalmazza a terményeket. A "jó állapotban" szavak a megbízható polgárok
megítélése szerint értendők.
93. Paulus, A curulei aedilisek ediktumáról, II. könyv.
A pecsétgyűrű nem tartozik a "dísz" fogalmába.
94. Ugyanez, Az ediktumról, L. könyv.
Visszaszolgáltatásra kötelezett az, aki helyreállítja azt, ami a felperest megillette volna, ha
ezzel kapcsolatban nem merült volna fel vita.
95. Ugyanaz, Az ediktumról, LI. könyv.
Értelemszerűen az fizetett, aki a vételár átadása helyett cserét vagy beszámítást hajtott végre.
96. Ugyanez, Az ediktumról, XLIX. könyv.
A "jövedelem" kifejezés alatt nemcsak a gabona- és zöldségtermés értendő, hanem a szőlőből,
a fából, a krétagödrökből és a kőbányákból származó jövedelem is. Julianus szerint nem igaz,
hogy a "jövedelem" kifejezés alatt mindazt értik, amit az ember táplálékul használ; mivel az
állatok, madarak vagy vadállatok húsa és a fák gyümölcse nem lehet úgynevezett jövedelem.
A gabona magában foglalja mindazt, ami a gabonakévékben van, ahogy Gallus helyesen
definiálta. A babot és más hüvelyeseket helyesebben lehet jövedelemnek nevezni, mivel nem
a fülben, hanem a hüvelyekben vannak, amelyeket Servius az Alfenusról szóló értekezésében
úgy véli, hogy a gabona címszó alá kell sorolni.
97. Paulus, Plautiusról, III. könyv.
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A "birtoklás" kifejezés néha tulajdont jelent, ahogyan azt egy olyan személy esetében is
megállapították, aki a birtokát örökül hagyta.
98. Ugyanő, Plautiusról, VI. könyv.
A szükséges költségek azok, amelyeket a vagyon megsemmisülésének vagy romlásának
megakadályozása érdekében kell felmeríteni.
99. Fulcinius azt mondja, hogy hasznos kiadás minden olyan kiadás, amely javítja a
hozomány állapotát, és nem engedi, hogy romoljon bármi, amiből a feleség jövedelemhez jut;
mint például a szükségesnél nagyobb faültetés. Hasonlóképpen a férj nem gondoskodhat a
rabszolgák oktatásáról, ha ezáltal az asszony, mivel nem tud róla, vagy nem akarja,
költségekre kényszerülhet, és kénytelen elveszíteni vagy a földjét, vagy a rabszolgáit.
Általában az ilyen jellegű költségek közé soroljuk azokat a kiadásokat, amelyeket a férj egy
malom vagy egy raktár építésével kapcsolatban viselt, és amelyeket a dotal vagyonhoz kell
hozzáadni.
100. A kedvtelésből felmerülő kiadások olyanok, amelyek csak díszítik az ingatlant, és nem
növelik annak jövedelmét; például bokrok, szökőkutak, díszes stukkók, falikárpitok és
festmények.
101. Ugyanő, Plautiusról, IX. könyv.
Általánosságban elmondható, hogy a Tizenkét Tábla Törvényének szellemében az örökhagyó
által a hagyatékoknak a helyettesítésben történő megismétlésébe a szabadság megadása is
beletartozik.
102. Ugyanő, Plautiusról, X. könyv.
Amikor a praetor azt mondja: "A művet vissza kell állítani a korábbi állapotába", ez azt
jelenti, hogy a felperes az őt esetlegesen ért károkat is visszakaphatja; mert a "helyreállítás"
kifejezés alatt a felperes minden érdeke benne foglaltatik.
103. Ugyanő, Plautiusról, XIV. könyv.
A "ráadásul" kifejezés még arra is vonatkozik, akinek semmi sem jár; mint másrészt az az
eset, amikor úgy tekintik, hogy valaki kevesebbet fizetett, mint amennyivel tartozott, holott
semmit sem fizetett, még akkor sem, ha semmit sem lehetett tőle behajtani.
104. Javolenus, Plautiusról, V. könyv.
Ezt nem lehet helyesen "tulajdonnak" nevezni, amely több kellemetlenséget okoz, mint
hasznot.
105. Paulus, Vitelliusról, II. könyv.
A "fiak" kifejezés alatt minden gyermeket értünk.
106. Marcellus, Digest, I. könyv.
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Neratius Priscus úgy vélte, hogy hárman alkotnak egy testületi testet; és ezt a szabályt kell
követni.
107. Celsus, Digest, V. könyv.
Mi mást jelentenek a földhöz és annak természetéhez fűződő jogok, mint a
termékenységének, üdeségének és kiterjedésének élvezetét?
108. Marcellus, Digest, XII. könyv.
Alfenus azt mondja, hogy Róma városa magában foglalja mindazt, amit a falai körülvesznek;
de Róma a vele szomszédos épületekből is áll, mert nem szabad úgy tekinteni, hogy csupán a
falai határolják, mert amikor azt mondjuk, hogy Rómába megyünk, akkor e szavak hétköznapi
értelmezése szerint ezt akkor is megtesszük, ha magán a városon kívül lakunk.
109. Celsus, Digest, XVIII. könyv.
Az ember csak annyi pénzt hagy hátra, amennyit a hagyatéka ér. Ezért mondjuk, hogy
valakinek a hagyatéka száz aurei értékű, ha ennyi földdel vagy más vagyontárgyakkal
rendelkezett. Ugyanez a szabály nem vonatkozik a más tulajdonában lévő földterület
örökbeadására, bár az megvásárolható a hagyaték pénzéből; mert akinek csak pénze van, azt
nem tekintjük annak, akinek csak pénze van, nem tekinthető annak, amit azzal meg lehet
vásárolni.
110. Pomponius, Sabinusról, VI. könyv.
Az ökröket inkább a szarvasmarhák közé sorolják, mint a teherállatok közé.
111. Az "Amikor férjhez megy" kifejezés az első házasságkötést jelenti.
112. Nagy különbség van az egyenleg kifizetése és az elszámolás teljesítése között; mivel az,
akit elszámolásra köteleztek, nem köteles kifizetni a kezében lévő egyenleget. A bankár akkor
is úgy tekintendő, hogy számlát ad, ha nem fizeti ki a kezében maradt egyenleget.
113. Ulpianus, Sabinusról, XXVII. könyv.
Aki egy házat a lehető legjobb állapotban ad át, az nem említi, hogy szolgaság járna neki;
hanem csak azt, hogy a ház szabad, és hogy nem terheli szolgaság.
114. Paulus, Trusts, II. könyv.
Az "én tulajdonom" és a "te tulajdonod" kifejezésekben ki kell mondani, hogy a cselekvési
jogok is benne foglaltatnak.
115. Ugyanaz, Kérdések, VII. könyv.
A "legközelebbi rokon" az, akit senki sem előz meg, és a legtávolabbi rokon az, akit senki
sem követ.
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116. Celsus, Digest, XIX. könyv.
Az "ingó vagyon" és a "személyes vagyon" szavak alatt ugyanazt kell érteni, kivéve, ha
kiderül, hogy az elhunyt az "ingó" vagyon kifejezéssel csak az állatokra akart utalni, mivel
azok maguk is mozognak. Ez így van rendjén.
117. Ugyanaz, Digest, XX. könyv.
A "visszaállítani" ige, bár azt jelenti, hogy visszaadni, mindazonáltal önmagában a
"visszaadni" jelentéssel bír.
118. Marcellus, Digest, XIV. könyv.
Az "egyenleg" kifejezés mindazt jelenti, ami még esedékes.
119. Celsus, Digest, XXV. könyv.
A tenger partját attól a ponttól számítják, amelyet a legnagyobb áramlás elér. Azt mondják,
hogy Marcus Tullius volt az első, aki ezt a szabályt megállapította, amikor egy bizonyos
ügyben döntőbíróként működött közre.
120. Amikor azt mondjuk, hogy a földterület több személy tulajdonában van, ez nem csupán
azt jelenti, hogy közösen birtokolják, hanem azt is, hogy egy része külön-külön mindegyikük
tulajdonában lehet.
121. Ugyanaz, Digest, XXXII. könyv.
Amikor azt írjuk elő, hogy "Amennyi pénz a kezedbe kerül Titius vagyonából", úgy értjük,
hogy magát a kezedbe kerülő vagyont kell figyelembe venni, nem pedig annak értékét.
122. Ugyanaz, Digest, XXXIX. könyv.
Ha valaki egy biszszektilis év kalendáján születik, nem számít, hogy a születése az előző vagy
az azt követő napon történik-e, és születésnapját a kalendák hatodik napjának mondják; mivel
ezt a két napot csak egynek tekintik, és az utolsó napot, nem pedig az elsőt számítják be.
Ezért, ha a kalendák hatodikán születik egy olyan évben, amelyikben nincs interkaláció, és
amikor az interkalációs nap a kalendákra esik, akkor az előző nap lesz a születésének napja.
123. Cato úgy vélte, hogy az interkaláris hónap a többihez hozzáadódik; Quintus Mucius
pedig hozzáadta az összes napját attól az időponttól kezdve, amikor kiszámították, a február
hónap utolsó napjáig.
124. Megállapítást nyert azonban, hogy az interkaláris hónap huszonnyolc napból áll.
125. Ulpianus, A konzul kötelességeiről, I. könyv.
A "vizsgálat" szó alatt a bírósági vizsgálat és a joghatóság jogát értjük.
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126. A szomszédos, szomszédos tartományokon azokat kell értenünk, amelyek Itáliához
csatlakoznak, mint például Gallia. Szicília tartományt azonban ide kell sorolnunk, mivel azt
csak egy keskeny tengerkar választja el Itáliától.
127. Rendkívül nehéz lenne meghatározni mindent, ami az "eszköz" fogalma alá tartozik. Az
okiratok, helyesen szólva, olyan iratok, amelyek bemutatására haladékot kell adni; mint
ahogyan, amikor időt kérnek egy olyan személy bemutatására, aki képes egy ügyet vezetni,
például egy intéző, bár lehet, hogy rabszolgasorban van, vagy egy olyan személy
bemutatására, akit meghatalmazottként neveztek ki, úgy gondolom, hogy az iratok miatt
haladékot lehet kérni, hogy az említett célból megjelenhessen.
128. Ugyanő, A konzul kötelességeiről, II. könyv.
A kiváló személyeken mindkét nemből azokat kell értenünk, akik illusztrisak, valamint
azokat, akik szenátori kitüntetésre jogosultak.
129. Modestinus, Különbségek, VI. könyv.
Egyes hatóságok úgy vélik, hogy különbség van a paráznaság és a házasságtörés között, mert
a házasságtörést férjes asszonnyal követik el, a paráznaságot pedig özveggyel. A
házasságtörésről szóló juliai törvény azonban megkülönböztetés nélkül használja ezt a
kifejezést.
130. Azt mondják, hogy a válás a férj és a feleség között történik, de a megtagadás csak a
feleségre vonatkozik, mert nem helytelenül személyesen rá vonatkozik.
131. Igaz, hogy a betegség a test átmeneti gyengeségét jelenti, de a hiba egy állandó testi
akadály; mint például amikor valaki purblind, és ezért a félszemű ember hibás.
132. Egyes jogi hatóságok szerint a rabszolgák öröklésénél a női rabszolgák is beletartoznak,
mivel a kifejezés mindkét nemre közös.
133. Ugyanaz, Szabályok, VII. könyv.
Egy törvényt vagy eltérnek, vagy hatályon kívül helyeznek. Eltérnek tőle, ha egy részét
kihúzzák; hatályon kívül helyezik, ha teljes egészében hatályon kívül helyezik.
134. Ugyanaz, Szabályok, VIII. könyv.
Bár a "tőke" szó a latinul tudók számára úgy tűnhet, hogy a hírnévre utal; mégis úgy kell
érteni, hogy ez a kifejezés csak a halálra vagy az állampolgárság elvesztésére vonatkozik.
135. Ugyanaz, kifogások, II. könyv.
A "gyermekek" fogalma kiterjed az unokákra is.
136. Ugyanő, Vélemények, XI. könyv.
Modestinus azon a véleményen van, hogy az örökhagyó felszabadított emberei nem tartoznak
bele a "felszabadított embereim és felszabadított asszonyaim" szavakba.
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137. Ugyanaz, a receptekről.
Az elbocsátó levelek azok, amelyeket általában fellebbviteli levélnek neveznek. Azért nevezik
őket így, mert az ügyet ezek révén küldik el ahhoz a bírósághoz, amelyhez fellebbezéssel
fordulnak.
138. Ugyanő, Pandects, III. könyv.
Egy felszabadított ember "kijelölése" azt jelenti, hogy a patrónus kijelenti, melyik
gyermekéhez kívánja, hogy a felszabadított embere tartozzon.
139. Ugyanő, Pandects, IV. könyv.
Adósnak azt tekintik, akitől akarata ellenére pénzt lehet beszedni.
140. Ugyanez, Pandekták, V. könyv.
Jóhiszemű vevő az, aki nem tudta, hogy az általa megvásárolt ingatlan másé; vagy azt hitte,
hogy az, aki eladta, jogosult erre; például, hogy ő egy ügynök vagy gyám.
141. Ugyanő, Pandects, VI. könyv.
Arbiternek nevezik azt a személyt, akinek a kezében több személy letétbe helyezte a vitás
vagyontárgyakat, akár egy bíró nevezte ki, akihez kérelmet nyújtottak be, akár a
vagyontárgyakat azok nyújtották be hozzá döntőbíráskodásra, akik igényt tartanak rá.
142. Javolenus, Cassiusról, VI. könyv.
A "véleményen lenni" kifejezés azt jelenti, hogy meghatározni és irányítani; ezért szoktuk azt
mondani: "Véleményem szerint ezt kell tenned", és "A szenátus úgy rendelkezett, hogy ezt és
ezt kell tenned". Ebből az igéből származik a "cenzor" szó.
143. Ugyanez, Cassiusról, XI. könyv.
A tengerpart a magas vízállásig nyilvános. Ugyanez a jogi szabály vonatkozik a tóra is,
kivéve, ha az teljes egészében magántulajdonban van.
144. Ugyanő, Cassiusról, XIV. könyv.
Súlyos betegség az, amely mindenféle üzleti tevékenységet akadályoz.
145. Ugyanez, Cassiusról, XV. könyv.
Senki sem tekinthető fizetőképesnek, ha nem tud mindent kifizetni, amivel tartozik.
146. Ugyanez, Episztolák, IV. könyv.
Kérdés, hogy mi a különbség egy földterület vagy egy szántóföld birtoklása között. A
földterület magában foglalja mindazt, ami a talajhoz tartozik; a szántóföld egyfajta földterület,
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amely az ember használatára alkalmas. A birtoklás jogilag különbözik a föld tulajdonjogától;
mert birtoklásnak nevezzük mindazt, amit birtoklunk, anélkül, hogy a tulajdonjog a miénk
lenne, vagy ahol nincs lehetőség arra, hogy a miénk legyen. A birtoklás tehát a használatra
utal, a szántóföld pedig a tulajdonjogot jelenti. A földterület a fent említett két dolog közös
elnevezése; mert a földterület és a birtoklás ugyanannak a kifejezésnek különböző formái.
147. Ugyanez, Episztolák, VII. könyv.
Labeo azt mondja, hogy a "Bármelyik fiamnak született fia legyen az örökösöm" kitétel, úgy
tűnik, nem vonatkozik a lányra. Proculus ezzel ellentétes véleményen van. Labeo úgy tűnik,
hogy a szavak formáját követte; Proculus az örökhagyó szándékát. Nincs kétségem afelől,
hogy Labeo véleménye nem helyes.
148. Ugyanez, Episztolák, IX. könyv.
Nem tekinthető úgy, hogy kevesebbet fizetett, mint amennyivel tartozott, akivel szemben a
nagyobb összegre vonatkozó kereset nem lesz megalapozott.
149. Pomponius, Quintus Muciusról, II. könyv.
Azok az ellenségek, akik hadat üzennek nekünk, vagy akik ellen nyilvánosan hadat üzenünk;
mások rablók vagy rablók.
150. Ugyanő, Quintus Muciusról, III. könyv.
A "birtok" kifejezés kétségtelenül magában foglal egy olyan birtokot is, amely terhelhető;
ugyanis az elnevezés jogilag azonos a praetoriánus birtoklással.
151. Ugyanő, Quintus Muciusról, V. könyv.
A Tizenkét Tábla Törvényének következő szavaival: "Legyen joga az embernek
végrendelettel rendelkezni a vagyonáról", a legszélesebb körű hatalmat tekintik biztosítottnak
az örökösök kijelölésére, a hagyaték és a szabadság megadására, valamint a gyámság
felállítására. Ezt a kiváltságot azonban vagy a törvények értelmezése, vagy a jogászok
tekintélye korlátozta.
152. Ugyanő, Quintus Muciusról, VI. könyv.
Az általunk beszedett pénz kamatai nem tartoznak a "nyereség" fogalmába, mivel nem
magából a vagyonból származnak, hanem más forrásból, azaz egy új kötelezettségből.
153. Ugyanő, Quintus Muciusról, VIII. könyv.
Servius azt mondja, hogy ha egy végrendeletben azt írták, hogy "fiamnak és fiaimnak így és
így nevezek ki gyámokat", akkor a gyámokat csak a férfi gyermekekre nevezik ki, mivel
azáltal, hogy a fiára egyes számban utalt, majd többes számot használt, úgy tekintik, hogy az
örökhagyó az előzőleg említett azonos nemű személyekre utalt. Ez azonban ténykérdés, és
nem jogi kérdés; mert előfordulhat, hogy először csak a saját gyermekére gondolt, és később,
amikor gyámot rendelt, az összes gyermekére gondolt. Ez tűnik az ésszerűbb véleménynek.
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154. Ugyanő, Quintus Muciusról, XXVI. könyv.
A "lesz" szavak néha a múltra és a jövőre is utalnak; ezt tudnunk kell. Amikor a
végrendeletben a következő kifejezésekkel erősítenek meg egy kodicilt: "Amit a kodicilum
tartalmazni fog", akkor ezek vajon a jövőbeli vagy a múltbeli időre vonatkoznak, ha az
örökhagyó már készített egy kodicilt? Ezt a szándékából kell megállapítani; mert ahogy a
"van" szó nemcsak a jelenre, hanem a múltra is vonatkozik; úgy a "lesz" szavak nemcsak a
jövőre, hanem néha a múltra is utalnak, mert amikor azt mondjuk: "Lucius Titius fel van
mentve kötelezettsége alól", akkor mind a múltra, mind a jelenre utalunk; ugyanúgy, mint
amikor azt mondjuk: "Lucius Titius kötelezett". Ugyanez a szabály érvényes, amikor azt
mondjuk, hogy "Trója elfoglaltatott", mert ez a kifejezés nem a jelen időre vonatkozik, hanem
valamire, ami már megtörtént.
155. Proculus, Episztolák, II. könyv.
A következő szavak: "Így és így vagy így és így" nemcsak diszjunktív, hanem
szubdiszjunktív jelentésűek is. Disjunktívak; például amikor azt mondjuk, hogy "vagy nappal
van, vagy éjszaka", mert miután két dolog közül az egyiket sugalltuk, a másik szükségszerűen
lehetetlen, mivel az egyik feltételezése a másiknak a feltételezése. Ezért hasonló szóalakkal
egy kifejezés lehet szubdiszjunktív. A szubdiszjunktívumoknak azonban két fajtája van; az
egyik, amikor egy mondatban nem lehet mindkét dolog igaz, és egyik sem lehet igaz; mint
például amikor azt mondjuk: "Vagy ül, vagy jár", mert mivel senki sem teheti egyszerre
mindkettőt, egyik sem lehet igaz, például ha az illetőnek feküdnie kellene. A diszjunktívum
másik fajtája olyan kijelentésekben fordul elő, ahol két dolog közül egyik sem lehet igaz, de
mindkettő előfordulhat; például amikor azt mondjuk: "Minden állat vagy cselekszik, vagy
szenved", mert nincs olyan állat, amelyik sem nem cselekszik, sem nem szenved, de egy állat
egyszerre cselekedhet és szenvedhet.
156. Ugyanaz, Episztolák, V. könyv.
Az unokája Proculus nagybátyjának, üdvözlet. Abban az esetben, ha valaki hozományt ígért a
következőképpen: "Ha alkalmas lesz, száz aurei-t adok neked a lányom hozományaként",
szerinted a hozományt a házasságkötés után azonnal követelhetjük ? Ahol az ígéretet a
következő szavakkal tette: "Akkor adom neked a hozományt, amikor képes leszek rá", ha az
utolsó kötelezettségnek van bármilyen ereje, hogyan értelmezed a "képes leszek" szavakat?
Úgy értik, hogy az adósságok kifizetése után, vagy azelőtt? Proculus: Ha valaki hozományt
ígér a következő szavakkal: "Száz aurei-t fizetek neked hozományként, amikor képes leszek
rá", úgy gondolom, hogy megfelelő értelmezést adhatunk nekik. Ha ugyanis valaki kétértelmű
nyelvezetet használ, azt mondja, amit szerinte az általa használt szavak jelentenek. Úgy vélem
azonban, hogy jobb, ha úgy tartjuk, hogy azt akarta mondani, hogy a hozományt akkor adja,
ha képes rá, miután az adósságait kifizette. A jelentés lehet az is, hogy "ha ezt a becsületem
fenntartásával összhangban megtehetem", amely értelmezés előnyösebb. De ha azt ígérte
volna, hogy megteszi: "Amikor majd alkalmas lesz", akkor ez azt jelenti, hogy amikor a
hozományt saját magam megzavarása nélkül adományozhatom.
157. Ugyanaz, Episztolák, VI. könyv.
Ha átruházok önökre egy földterületet, és azt mondom, hogy "a lehető legjobb állapotban
van", majd hozzáteszem, hogy "nem lett rosszabb, mióta a tulajdonjogát megszereztem",
akkor semmi másért nem leszek felelős; mert bár az első mondatban az áll, hogy "a lehető
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legjobb állapotban", ez azt jelenti, hogy a föld ingyen van, és ha a második rész nem lett volna
hozzáadva, akkor kénytelen lennék ingyenessé tenni; mégis úgy vélem, hogy a második
záradékkal kellőképpen felmentést kapok, mert ami a földhöz kapcsolódó jogokat illeti, nem
vagyok köteles semmi többet garantálni, mint azt, hogy a tulajdonjog nem romlott a
tulajdonjogom alatt.
158. Callistratus, Bírósági vizsgálatok, IV. könyv.
A "ruházat" kifejezés alatt a férfiak és nők által általában viselt ruházatot, valamint a színházi
jelmezeket értjük, akár tragédiában, akár vígjátékban használják.
159. Ulpianus, A Lex Julia et Papia, I. könyv.
Az "eunuch" kifejezés általános érvényű, és nemcsak a természetüknél fogva eunuchok,
hanem azok is, akiket összenyomás vagy nyomás tesz eunuchokká, valamint az eunuchok
minden más fajtája is ide tartozik.
160. Paulus, A Lex Julia et Papia, I. könyv.
A halva született csecsemőket nem tekintik sem születettnek, sem nemzettnek, mert soha nem
nevezhették őket gyermeknek.
161. Ulpianus, A Lex Julia et Papia, II. könyv.
Bárki nagyon helyesen mondhatja, hogy az a vagyon, amely törvényes örökösként vagy
végrendelet alapján valakire száll, jogilag őt illeti meg, mert a Tizenkét Tábla Törvénye
szerint a végrendeleti vagyonok megerősítést nyernek.
162. Ugyanő, A Lex Julia et Papia, III. könyv.
Egy dolog a csalás, és egy másik dolog az érte kiszabott büntetés; mert a csalás létezhet
büntetés nélkül, de nem lehet büntetés érte csalás nélkül. A büntetés a bűncselekmény
büntetése, a csalás maga a bűncselekmény, és mintegy előkészítése a büntetésnek.
163. Nagy különbség van a pénzbírság és a büntetés között, mivel a "büntetés" kifejezés
általános, és minden bűncselekmény büntetését jelenti; a pénzbírságot azonban egy bizonyos
bűncselekményért szabják ki, amelynek büntetése jelenleg pénzbeli. A büntetés azonban
nemcsak pénzbeli, hanem általában az élet és a jó hírnév elvesztésével jár. A pénzbüntetés az
ítéletet hozó bíró belátására van bízva; büntetést csak akkor szabnak ki, ha azt a törvény vagy
más hatóság kifejezetten előírja. Sőt, pénzbüntetést akkor is kiszabnak, ha külön büntetést
nem írtak elő. Sőt, az szabhat ki büntetést, akire joghatóságot ruháztak. A bírság kiszabására
kizárólag a tartományok elöljárói és kormányzói jogosultak a császári megbízatások szerint;
büntetést azonban bárki kiszabhat, akinek joga van bűncselekmény vagy szabálysértés
bírósági tárgyalására.
164. Paulus, A Lex Julia et Papia, III. könyv.
Egyéves korában hal meg az a gyermek, aki az év utolsó napján hunyt el; és a hétköznapi
nyelvhasználat is ezt mutatja, amikor azt mondják: "hogy a kalendák tizedik napja előtt halt
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meg", vagy "a kalendák tizedik napja után"; mert mindkét esetben tizenegy napot értünk
alatta.
165. Nem helyénvaló azt mondani, hogy egy olyan nő hozott világra gyermeket, akiből,
miközben halott volt, császármetszéssel eltávolítottak egy gyermeket.
166. Ulpianus, A Lex Julia et Papia, IV. könyv.
Ha valaki úgy rendelkezik, hogy valamit még a halála előtt meg kell tenni, akkor az a nap
számít, amelyen meghalt.
167. Paulus, A Lex Julia et Papia, II. könyv.
A gyermek nem akkor számít egyévesnek, amikor megszületik, hanem háromszázhatvanöt
nap eltelte után mondjuk, hogy egyéves, ha az utolsó nap már elkezdődött, de még nem
fejeződött be; mert a polgári törvény szerint az évet nem pillanatokkal, hanem napokkal
számoljuk.
168. Ulpianus, A Lex Julia et Papia, IV. könyv.
Ha egy nő olyan gyermeket hoz a világra, amely torz, vagy szörnyeteg, vagy hibás, vagy
amelynek valami szokatlan a külseje vagy a hangja, és amely nem hasonlít az emberre, hanem
inkább állatnak tűnik, mint embernek, akkor valaki megkérdezheti, hogy vajon hasznára
válik-e neki, hogy egy ilyen teremtményt hozott a világra ? A jobb vélemény az, hogy
tekintettel kell lenni a szüleire, mert őket nem szabad elmarasztalni, hiszen ők megtették a
kötelességüket, amennyire csak lehetett, és az anyát sem szabad előítéletesnek tekinteni, mert
egy szerencsétlen esemény történt.
169. Ugyanő, A Lex Julia et Papia, V. könyv.
Nyilvánvaló, hogy a "vő" kifejezés alá tartoznak az unokák és dédunokák férjei és
leszármazottaik; függetlenül attól, hogy fiú vagy lány leszármazottai.
170. Paulus, A Lex Julia et Papia, II. könyv.
Az a nő, aki három gyermeket hozott világra egy szülés alkalmával, úgy tekintik, hogy három
szülése volt.
171. Ugyanő, A Lex Julia et Papia, IV. könyv.
Az "öröklés" kifejezés magában foglalja a birtok prétori birtoklását.
172. Ulpianus, A Lex Julia et Papia, VII. könyv.
A házak akkor tekinthetők Rómában épültnek, ha a városhoz közel épültek.
173. Az tekintendő befejezettnek, aki egy házat úgy fejezett be, hogy az lakhatóvá vált. 140.
Paulus, A Lex Julia et Papiáról, VI. könyv.
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Az ember úgy értelmezi, hogy valamit megszerzett, még akkor is, ha azt esetleg másnak
szerezte meg.
174. Ulpianus, A Lex Julia et Papia, VIII. könyv.
Ahogyan egy nő, ha haldoklik, úgy tekintik, hogy gyermeke született, ha azt
császármetszéssel veszik ki belőle; úgy más körülmények között úgy tekintik, hogy olyan
gyermeke született, akit halála idején nem hozott világra; például olyan, aki az ellenség
kezéből tér vissza.
175. Paulus, A Lex Julia et Papia, VI. könyv.
Az örökösök egyesítése háromféle módon történhet, mert vagy magával a vagyonnal, vagy a
vagyonnal és a végrendeletben szereplő szavakkal, vagy csak a szavakkal. Kétségtelen, hogy
azok egyesülnek, akiket mind a nevük, mind a vagyon összeköt; például: "Titius és Maevius
legyenek örökösei vagyonom felének"; vagy "Titius és Maevius legyenek örököseim"; vagy
"Titius és Maevius, Maeviusszal együtt legyenek örökösei vagyonom felének". Lássuk
azonban, ha elhagyjuk a "és" "és a "és a" partikulákat, vajon a felek egyesítettnek tekinthetőke, például: "Legyen Lucius Titius, Publius Maevius örökösei vagyonom felének", vagy:
"Publius Maevius, Lucius Titius legyenek örököseim; Sempronius legyen örököse vagyonom
felének". Mivel Titius és Maevius jogosultak a hagyaték felére, a vagyonra és a végrendelet
feltételeire való hivatkozással úgy értendő, hogy egyesülnek. "Lucius Titius legyen örököse
vagyonom felének; Seius legyen örököse ugyanannak a résznek, amelyre Lucius Titiust
rendeltem; Sempronius legyen örököse vagyonom felének". Julianus szerint kétség merülhet
fel azzal kapcsolatban, hogy a birtokot három részre osztották-e, vagy Titiust ugyanarra a
részre nevezték ki örökösnek, mint Gaius Seiust. De mivel Semproniust is a birtok felének
örökösévé nevezték ki, valószínűbb, hogy a két másik félnek is ugyanazon a felén kellett
osztoznia, és együttesen tették őket örökösökké.
176. Ulpianus, A Lex Julia et Papia, IX. könyv.
Bárki akkor minősül vagyonnal rendelkezőnek, ha jogosult annak visszaszerzésére irányuló
keresetre, mert bármit birtokol, amit jogosult követelni.
177. Paulus, A Lex Julia et Papia, X. könyv.
Massurius az Emlékiratokról szóló könyvében azt állította, hogy a szeretőnek a régiek olyan
nőt tekintettek, aki egy férfival élt anélkül, hogy a felesége lett volna, és akit ma barátnő vagy
a valamivel tiszteletreméltóbb elnevezéssel ágyasnak neveznek. Granius Flaccus a pápai
jogról szóló könyvében azt mondja, hogy a "szerető" szó olyan nőt jelent, aki olyan férfival él
együtt, akinek felesége van; mások szerint pedig olyasvalakire gondolnak, aki a házában él,
mint a felesége, anélkül, hogy házasok lennének vele, és akit a görögök pallakynak neveznek.
178. Ulpianus, A Lex Julia et Papia, X. könyv.
Meg kell jegyezni, hogy az "egyéni részesedés" kifejezés alatt néha a teljes hagyatékot értik.
179. Terentius Clemens, A Lex Julia et Papia, III. könyv.

2779
Megállapítást nyert, hogy a feleség vagy a férj nagyapja és nagyanyja az "após" és az "anyós"
fogalmak alá tartozik.
180. Ugyanő, A Lex Julia et Papia, III. könyv.
Aki a város külvárosában született, azt Rómában születettnek tekintik.
181. Gaius, A Lex Julia et Papia, VIII. könyv.
Az az ember, akinek csak egy fia vagy egy lánya van, nem gyermektelen; mert a "gyermekei
vannak" vagy "nincsenek gyermekei" kifejezést mindig többes számban használják, ahogyan
az írótáblákat és a kodicillumokat is.
182. Ugyanez, A Lex Julia et Papia, X. könyv.
Mert egy ilyen emberről nem mondhatjuk, hogy gyermektelen, és szükségszerűen azt kell
mondanunk, hogy vannak gyermekei.
183. Ugyanő, A Lex Julia et Papia, IX. könyv.
Ha a következőképpen állapodunk meg: "Ígéri, hogy kifizet nekem bármit, amit nem sikerül
Titiustól beszednem?", akkor kétségtelen, hogy ha nem szedek be semmit Titiustól, akkor ön
tartozik nekem mindazzal, amivel ő tartozott nekem.
184. Terentius Clemens, A Lex Julia et Papia, V. könyv.
Egy birtokot akkor tekintünk bárkinek megítéltnek, ha azt a birtokba lépéssel megszerezheti.
185. Gaius, A Lex Julia et Papia, X. könyv.
Kétségtelen, hogy a "férfi" kifejezés alatt mind a férfiakat, mind a nőket értjük.
186. Terentius Clemens, A Lex Julia et Papia, XI. könyv.
Ha egy gyermek az apja halálakor az anyja méhében van, akkor jogilag létezőnek kell
tekinteni.
187. Macer, A huszadik századra vonatkozó jogról.
Az egy mérföldet alkotó ezer lépés nem Róma városának mérföldkövétől, hanem az azzal
szomszédos házaktól számítandó.
188. Licinius Rufus, Szabályok, VII. könyv.
Ha csak egy rokon van, ő is a "legközelebbi hozzátartozó" fogalmába tartozik.
189. Ugyanaz, Szabályok, X. könyv.
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Bárki úgy tekintendő, hogy az év nagyobb részében birtokolta az ingatlant, még akkor is, ha
csak két hónapig birtokolta, feltéve, hogy ellenfele rövidebb ideig vagy egyáltalán nem
birtokolta azt.
190. Aelius Gallus, A joggal kapcsolatos szavak jelentéséről, I. könyv.
A fal olyan fal, amelyet habarccsal vagy habarcs nélkül építenek.
191. Az út vagy ösvény, vagy autópálya. 158. Celsus, Digest, XXV. könyv.
Cascellius azt állítja, hogy a jogi kifejezésmódban gyakran használjuk az egyes számot,
amikor több azonos jellegű dolgot akarunk jelölni; hiszen azt mondjuk, hogy sok ember
érkezett Rómába, és azt is, hogy vannak rossz halak. Hasonlóképpen, amikor egy kikötést
teszünk, elegendő az örökösökre egyes számban utalni: "Ha az ügyet javamra vagy az
örökösöm javára döntik el", és még egyszer: "Ami téged vagy az örökösödet érinti", mivel
egyértelmű, hogy ha több örökös van, akkor az ilyen jellegű kikötésbe beleértjük őket.
192. Ulpianus, Sabinusról, I. könyv.
A "pénz" kifejezést az aranyérmékre is használjuk.
193. Ugyanő, A Sabinusról, II. könyv.
Minden benne van a "többi" és a "mérleg" kifejezésekben, ahogy Marcellus mondja egy olyan
emberrel kapcsolatban, akire egy rabszolga kiválasztását hagyta, a többit pedig Semproniusra
hagyta; mert szerinte, ha nem választ, akkor az összes rabszolga Semproniusé lesz.
194. Ugyanő, A Sabinusról, VII. könyv.
A meg nem született gyermek nem kiskorú.
195. Pomponius, Sabinusról, II. könyv.
A közönséges helyettesítés, amellyel egy örökös lép "annak helyébe, aki utolsóként halhat
meg", úgy értendő, hogy jogszerűen történik, ha csak egy örökös van, a Tizenkét Tábla
Törvénye szerint, amely szerint, ha csak egy örökös van, őt nevezik legközelebbi
hozzátartozónak.
196. Ha az örökhagyó a következő rendelkezést teszi végrendeletében: "Ha bármi történne a
fiammal, a rabszolgám, Damas legyen szabad", és a fiú meghal, Damas szabaddá válik; mert
bár az élőkkel is történhet baleset, a nyelv szokásos jelentése szerint a halál fogalma alatt a
halál értendő.
197. Paulus, A Sabinusról, II. könyv.
A következő szavak: "A lehető legjobb és legnagyobb", egyetlen személyre utalhatnak.
Hasonlóképpen, a praetor ediktumában említett utolsó végrendelet az egyetlen végrendeletre
utal.
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198. A "gyermek" kifejezés alatt a lányt is értik, mert a nemrég gyermeket szült nőket
puerperse-nek nevezik, és a görögök általánosan így nevezik őket.
199. Ulpianus, Sabinusról, XV. könyv.
Kétségtelen, hogy a "leányok" szó magában foglalja a posztumusz gyermekeket is, míg az
biztos, hogy a "posztumusz" kifejezés nem alkalmazható a már megszületett leányokra.
200. A "rész" szó nem mindig a felét jelenti, hanem az általa megjelölt részt; ugyanis bárki
rendelkezhet úgy, hogy a legnagyobb rész, vagy a huszadrész, vagy a harmadrész, vagy annyi,
amennyit az örökhagyó akar. Ha semmi más nincs megemlítve, mint a rész, akkor a hagyaték
fele jár.
201. A "birtokolni" és a "kezünkbe kerül" kifejezéseket úgy kell érteni, hogy azok jogi
birtoklást jelentenek.
202. Pomponius, Sabinusról, V. könyv.
Semmi sem "kerül az örökös kezébe", amíg a hagyaték összes tartozását ki nem fizették.
203. Ugyanő, A Sabinusról, VI. könyv.
A városi és a falusi rabszolgákat nem a hely, hanem a foglalkozásuk jellege különbözteti meg
egymástól. Egy intéző ugyanis nem sorolható a városi rabszolgák közé, mint például az, aki a
vidéken, ahol él, a tranzakciók könyvelését végzi, mert nem sokban különbözik a
földművestől. A városi rabszolgák közé tartozik a városi háztartáshoz tartozó rabszolga. Meg
kell azonban vizsgálni, hogy maga a gazda foglalkoztat-e valakit helyettük, ami a rabszolgák
és az alrabszolgák számából megállapítható.
204. Úgy értendő, hogy egy városon kívül töltötte az éjszakát, aki nem töltötte annak egy
részét a városon belül; mert a kifejezés az egész éjszakát jelenti.
205. Ulpianus, Sabinusról, XXV. könyv.
Az anyag, amelyből áll, nem tartozik a "faszén" fogalmába, de a "tűzifa" fogalmába igen?
Talán valaki azt mondhatja, hogy nem, hiszen nem minden fa tűzifa; de vajon a "tűzifa" vagy
"faszén" fogalmak alá soroljuk-e a már eloltott tűzifát és más égett fát, amely nem füstöl,
vagy külön osztályba soroljuk ? A jobb vélemény az, hogy külön osztályba tartozik. A kénnel
kezelt fa a "tűzifa" kifejezésbe tartozik. A fáklyákhoz előkészített fa nem tartozik a "tűzifa"
fogalomkörébe, hacsak nem volt kifejezetten erre a célra szánva. Ugyanez a szabály
vonatkozik az olajbogyómagra, a makkra és bármely más magra. Ha a fenyőtobozok egészben
vannak, akkor a "tűzifa" fogalma alá tartoznak.
206. Paulus, A Sabinusról, IV. könyv.
Az oszlopok és karók építőanyagnak minősülnek, ezért nem tartoznak a "tűzifa" kifejezés alá.
207. Ugyanő, A Sabinusról, V. könyv.
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A következő kikötés nemcsak az ingatlan átadására vonatkozó szerződésekben, hanem
adásvételekben, kikötésekben és végrendeletekben is szerepel: "A lehető legjobb állapotban",
és azt jelenti, hogy a földterület garantáltan mentes minden tehertől, de nem azt, hogy
szolgalmi jog illeti meg.
208. Ulpianus, Sabinusról, XXXIII. könyv.
Úgy tartják, hogy az "örökös" szó alatt minden örökös értendő, bár ez nem feltétlenül szerepel
kifejezetten.
209. Pomponius, Sabinusról, XVI. könyv.
Bármi, amiről azt mondják, hogy az Ön kezébe került, helyesen akkor kerül a kezébe, ha az
Önön keresztül másra szállt át, ahogyan azt egy olyan birtok esetében megállapították,
amelyet egy felszabadított ember szerzett a pártfogóján keresztül, aki apai felügyelet alatt álló
fiú volt, az örökbefogadó apja javára.
210. Ulpianus, On SoMnus, XXXVIII. könyv.
Megállapítást nyert, hogy a "freedman" kifejezés alatt a "freedwoman" kifejezés is szerepel.
211. Ugyanő, Sabinusról, XXXVIII. könyv.
A "kollégák" fogalma alá azok tartoznak, akik ugyanezzel a hatáskörrel rendelkeznek.
212. Aki egy város külvárosán kívül tartózkodik, az távollévőnek minősül; de nem minősül
távollévőnek, amíg a külvároson belül van.
213. Ugyanő, A Sabinusról, XLII. könyv.
Egy dolog azt állítani, hogy a rabszolga nem tolvaj, és egy másik dolog azt állítani, hogy nem
felel az általa elkövetett lopásért vagy kárért. Amikor ugyanis valaki azt mondja, hogy a
rabszolga nem tolvaj, akkor a hajlamára utal; amikor viszont azt mondja, hogy nem lesz
felelős az általa elkövetett lopásért vagy kárért, akkor azt állítja, hogy senkivel szemben nem
lesz felelős a fosztogatásaiért.
214. Pomponius, Sabinusról, XXII. könyv.
A "tenni" kifejezésben benne van az is, hogy "adni".
215. Ulpianus, Sabinusról, XLV. könyv.
Megállapítást nyert, hogy a "kifizetés" fogalma alatt a kielégítés minden fajtáját érteni kell.
Azt mondjuk, hogy az fizetett, aki teljesítette, amit ígért.
216. Ugyanő, Sabinusról, XLVII. könyv.
A görögök által tömör szillogizmusnak nevezett szofisztika természete ott tárul fel, ahol a
teljesen igaz dolgok apró változtatásával olyan következtetésre jutnak, amely nyilvánvalóan
hamis.
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217. Ugyanez, A Sabinusról, XLIX. könyv.
A "pénz" kifejezés nemcsak a pénzérmét foglalja magában, hanem mindenféle tulajdont,
vagyis mindent, ami testi; mert senkinek sincs kétsége afelől, hogy a "pénz" szó magában
foglalja a testi tulajdont is.
218. Az öröklés olyan jogi kifejezés, amely a vagyon növekedésére és csökkenésére egyaránt
utal, mivel az örökséget nagymértékben növeli a nyereség.
219. A "kereset" kifejezés egyszerre különleges és általános; ugyanis ugyanazt a szót
használjuk, akár személy, akár vagyon elleni követelésről van szó. Mi azonban többnyire az
előbbit személyesnek, az utóbbit pedig dologinak szoktuk nevezni. Úgy vélem, hogy a
"kereset" kifejezés alá tartoznak a rendkívüli eljárások, mint például a trösztökből eredő
eljárások, és minden más, a rendes jog hatálya alá nem tartozó eljárás.
220. A "tartozik" kifejezés alatt minden olyan keresetet értünk, amely bárki ellen indítható;
legyen az polgári vagy praetoriális, vagy magában foglalja a bizalom teljesítését.
221. Ugyanő, Sabinusról, LI. könyv.
Nincs különbség az "Amennyit egy dolog ér" és az "Amennyit egy dolog látszólag ér"
kifejezések között, mivel megállapították, hogy mindkét esetben a vagyontárgyak valós
értékét kell megállapítani.
222. Pomponius, Sabinusról, XXX. könyv.
A "kunyhó" kifejezés alatt minden olyan épületet értünk, amelyet a gazdaságban a termés
védelmére emeltek, nem pedig a városi házakat.
223. Ofilius azt mondja, hogy a tugurium szó a tetőből származik, mivel egy helyről azt
mondják, hogy cserepekkel van fedve; ahogy a tógát is így hívják, mert takaróként
használjuk.
224. Ugyanő, Sabinusról, XXXV. könyv.
A "hozzátartozni" ige rendkívül tág jelentéssel bír, mert nemcsak azokra a dolgokra
vonatkozik, amelyek a tulajdonunkban vannak, hanem azokra is, amelyeket bármilyen
jogcímen birtokolunk, még ha nem is a miénk; és azt mondjuk, hogy olyan tárgyak tartoznak
hozzánk, amelyekre jelenleg nincs jogcímünk, de később szerezhetünk.
225. Ulpianus, Az ediktumról, XXVII. könyv.
A szabad családfő nem rendelkezhet peculiummal, ahogyan a rabszolga sem rendelkezhet
birtokkal.
226. Ugyanő, Az ediktumról, XXVIII. könyv.
A "bolt" kifejezés minden olyan épületet jelent, amely lakhatásra alkalmas; nyilvánvalóan
azért, mert ezek általában deszkákkal (tabulae) vannak lezárva.
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227. Paulus, Az ediktumról, XXX. könyv.
Ebből származnak a "tabernákulum" és a "contubernales" szavak.
228. Ulpianus, Az ediktumról, XXVIII. könyv.
A berendezett üzletet úgy értjük, hogy az áruk és az eladók készen állnak az üzletre.
229. Ugyanez, Az ediktumról, XXX. könyv.
Valamit valakinek a gondjaira bízni nem jelent mást, mint hogy letétbe helyezzük nála.
230. Ugyanő, Az ediktumról, XXXII. könyv.
A "beszedett pénz" kifejezés nemcsak a kifizetésre, hanem a követelés átruházására is
vonatkozik.
231. Paulus, Az ediktumról, XXXIII. könyv.
A "birtokolni" ige kétféleképpen értendő: az egyikben, ahol a tulajdonjog létezik; a másikban,
ahol a bárki által megvásárolt tulajdonhoz nem lehet vitathatatlanul hozzájutni.
232. A biztonság a személyekkel vagy dolgokkal kapcsolatban vállalt felelősséget jelenti.
189. Ugyanő, Az ediktumról, XXXIV. könyv.
A "kötelezni magunkat" kifejezés a következő jelentéssel bír, nevezetesen, hogy valaki
tartózkodni fog attól, hogy megtegyen valamit, ami ellentétes egy megállapodással, vagy
gondoskodik arról, hogy az ne történjen meg.
233. Ulpianus, Az ediktumról, XXXIV. könyv.
A tartományi lakosok alatt azokat a személyeket kell értenünk, akiknek lakóhelye egy
tartományban van, és nem azokat, akik ott születtek.
234. Paulus, Az ediktumról, XXXV. könyv.
A következő különbség van a válás és a megtagadás között: a megtagadásra a házasságkötés
előtt is sor kerülhet; de egy eljegyzett nő nem mondható megfelelően elváltnak, mivel a válás
azért kapta ezt az elnevezést, mert a szétváló felek szabadon járhatják különböző útjaikat.
235. Ulpianus, Az ediktumról, XXXVII. könyv.
A "vagy több" kifejezés nem korlátlan, hanem mérsékelt összegre vonatkozik, ahogyan a "tíz
vagy több solidi" korlátozó záradék is a kisebb összegre vonatkozik.
236. Ugyanő, Az ediktumról, XXXVIII. könyv.
Ezek a szavak: "Amennyit az ingatlan látszólag ér", nem a kár mértékére, hanem az ingatlan
becsült értékére vonatkoznak.
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237. Ulpianus, Az ediktumról, XXXIII. könyv.
Ugyanaz a különbség van az ajándék és az ajándék között, mint a genus és a species között;
Labeo szerint ugyanis az ajándék genus, és az "adni" igéből származik, az ajándék pedig
species, mert az egy ajándék, amelyet valamilyen okból adnak, például születés vagy
házasságkötés alkalmából.
238. Ugyanő, Az ediktumról, XLVI. könyv.
A "férfias" kifejezés gyakran mindkét nemre kiterjed.
239. Lássuk, hogyan kell érteni a "család" szót. És valóban, többféleképpen is értelmezhető,
mivel mind a vagyonra, mind a személyekre vonatkozik; a vagyonra, mint a Tizenkét Tábla
Törvényében, ahol azt mondják: "Az apai ágon legközelebbi rokoné legyen a birtok"
(familia). A "család" kifejezés személyekre is utal, mint ahol ugyanez a törvény egy
patrónusra és annak felszabadított emberére utalva azt mondja: "Ebből a családból arra".
Ebben az esetben megállapítható, hogy a törvény személyekre vonatkozik.
240. A "család" kifejezés személyek minden olyan csoportjára vonatkozik, akiket saját jogaik,
mint egyének, vagy az általános kapcsolat közös köteléke köt össze. Azt mondjuk, hogy egy
családot saját jogai kötnek össze, ha többen vagy természetüknél fogva, vagy törvény által
egynek a fennhatósága alá tartoznak; például egy család apja, egy család anyja, valamint egy
fiú és egy lány apai felügyelet alatt, valamint ezek leszármazottai; például unokák, unokák és
utódaik. Egy család apjának azt nevezzük, aki a háztartás felett hatalommal rendelkezik, és
helyesen nevezzük így akkor is, ha nincs fia, mert nem csupán a személyét, hanem a jogát is
figyelembe vesszük. Aztán a kiskorút is családapának tituláljuk, amikor az apja meghal, és
minden egyes személy, aki az ő irányítása alatt állt, külön háztartást kezd vezetni, és
mindannyian megkapják a családapa címet. Ugyanez történik egy emancipált fiú esetében is,
mert neki is saját családja van, amikor önállóvá válik. Azt mondjuk, hogy az összes rokon
családja közös, mert még ha a családfő meg is halt, és mindegyiküknek külön családja van,
mégis, mindazokról, akik egyedül az ő irányítása alatt álltak, helyesen azt mondjuk, hogy
ugyanahhoz a családhoz tartoznak, mivel ugyanabból a házból és fajból származnak.
241. A "család" kifejezést a rabszolgák testületeire is szoktuk alkalmazni, amint azt a praetor
ediktuma szerint, A lopás címszó alatt kifejtettük, ahol a praetor a jövedelmező parasztok
családját említi. Ebben az esetben nem az összes rabszolgára gondolunk, hanem csak azokat
jelöljük meg, akiket erre a célra, azaz az adók beszedésére jelöltek ki. Az ediktum egy másik
részében minden rabszolga szerepel; mint például a törvénytelen gyülekezések és az
erőszakkal elvett tulajdon esetében, valamint ott, ahol egy szerződés érvénytelenítése iránti
per indítható, és a tulajdon a vevő vagy annak családja cselekménye miatt rosszabb állapotban
kerül vissza; végül pedig az Unde vi. interdictum esetében a család kifejezés nemcsak az
összes rabszolgát, hanem a gyermekeket is magában foglalja.
242. A "család" szó mindazokra a személyekre is vonatkozik, akik az utolsó atyától
származnak, ahogyan a Julián családot mondjuk, mintegy utalva azokra a személyekre, akik
egy bizonyos eredetből származnak az emlékezetünkben.
243. A feleség a családja kezdete és vége.
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244. Gaius, A tartományi ediktumról, XVI. könyv.
Maga a családfő is beletartozik a "család" fogalmába.
245. Egyértelmű, hogy a gyermekek nem a feleség családjához tartoznak, mert aki apának
születik, az nem az anyja családját követi.
246. Ulpianus, Az ediktumról, L. könyv.
A "tájékoztatni" azt jelenti, hogy feljelenteni, vádolni, vádolni és elítélni.
247. Ugyanez, Minden bíróságról, II. könyv.
A "városi birtokok" kifejezés alatt nemcsak minden olyan épületet értünk, amely a
városokban található, hanem a vendéglőket és a külvárosokban és a falvakban a
kereskedelemre használt házakat, valamint a csak szórakozásra szánt palotákat is; de a városi
birtokot az anyagok, és nem a fekvése alkotja. Ezért, ha ezekhez az épületekhez kertek is
kapcsolódnak, azt kell mondanunk, hogy a "városi birtokok" kifejezés alá tartoznak.
Nyilvánvaló, hogy ha ezek a kertek több bevételt biztosítanak, mint szórakozást, vagyis ha
szőlő vagy olajfa található bennük, akkor nem nevezhetők "városi birtokoknak".
248. Ugyanez, Minden törvényszékről, VIII. könyv.
Távollevőnek kell tekintenünk azt a személyt, aki nincs azon a helyen, ahol a jelenlétét
követelik; mert nem követeljük meg, hogy a tengeren túl legyen, hiszen akkor is távollévő, ha
történetesen a város külvárosán kívül tartózkodik; de ha a külvároson belül van, akkor nem
tekintjük távollévőnek, ha nem rejtőzik el.
249. Aki az ellenség fogságába esett, az nem számít távollévőnek, de akit rablók tartanak
fogva, az igen.
250. Julianus, Digest, II. könyv.
A következő kikötés: "Az elkövetett kárért való felelősségtől mentes rabszolga biztosítása"
nem vonatkozik az olyan bűncselekményekre, amelyek közvádas eljárást és büntetést
igényelnek.
251. Ugyanaz, Digest, LXXXI. könyv.
Az igazságos értelmezés szerint úgy kell érteni, ahogyan azt már gyakran mondtuk, hogy
ahogyan az apai irányítás alatt álló lányt a "fiú" kifejezés alá kell sorolni, úgy az unokát is; és
a nagyapát is úgy kell érteni, hogy az "apa" kifejezéssel kell jelölni.
252. Alfenus Varus, Digest, II. könyv.
Ha a végrendeletben az szerepel, hogy az örökös csak száz aurei-t költhet temetési
költségekre vagy emlékmű felállítására, akkor ennél az összegnél kevesebbet nem költhet; de
ha ennél többet akar költeni, megteheti, és nem fogják úgy tekinteni, hogy a végrendeletben
foglaltakkal ellentétesen cselekedett volna.
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253. Ugyanaz, Digest, VII. könyv.
A szicíliai kikötőkben a vámok beszedésére vonatkozó törvény kimondta: "Senki ne fizessen
vámot olyan rabszolgák után, akiket saját házába visz magáncélra." Felmerült a kérdés, hogy
ha valaki Szicíliából Rómába küld rabszolgákat földművelés céljából, köteles lesz-e vámot
fizetni utánuk vagy sem. A válasz az volt, hogy ebben a törvényben két dologról volt szó:
először is, mit jelentett a "saját házába vinni" kifejezés, másodszor pedig, mit jelentett a
"magánhasználatra" kifejezés. Ha tehát a "ház" szó azt jelentette, hogy valaki hol lakik, akkor
azt kellett vizsgálni, hogy ez egy tartományban vagy Itáliában van-e; vagy csak azt lehetett
helyesen mondani, hogy a háza a saját országában van. Ebben a kérdésben úgy döntöttek,
hogy bárkinek a háza alatt azt kell érteni, ahol az illetőnek otthona van, ahol a számláit vezeti,
és ahol az üzleti ügyeit intézi. Nagy kétségek merültek fel azonban a "saját használatára"
kifejezés értelmezését illetően, és úgy döntöttek, hogy ez csak arra vonatkozik, amit a
megélhetéséhez készítettek. Ugyanebből az okból a rabszolgákkal kapcsolatban, akikről azt
állítják, hogy a gazdájuk használatára szolgálnak, feltehető a kérdés, hogy értendők-e ez alatt
az intézők, hordárok, földművesek, felügyelők, szövők és mezőgazdasági munkások, akiket a
föld megművelésében foglalkoztatnak, amiből a tulajdonos megélhetését és eltartását
biztosítja; vagy pedig minden olyan rabszolga, akit bárki megvásárolt és saját használatára
tart, valamint azok, akiket más célokra alkalmazott, és nem azért vásárolt, hogy újra eladja,
ide tartoznak-e. A rabszolgák közé tartoznak. Nekem úgy tűnik, hogy csak azokat kell érteni,
akiket a családfő használatára szántak, akiket személyes szolgálatára és támogatására
rendeltek ki, és ebbe az osztályba tartoznak az inasok, házi szolgák, cselédek, szakácsok,
kísérők és minden más, ilyen jellegű munkára rendelt személy.
254. Paulus, Alfenus Epitomei, II. könyv.
A "fiú" kifejezésnek három jelentése van: először is, minden rabszolgát "fiúnak" nevezünk;
másodszor, a fiúról a lányokkal ellentétben beszélünk; harmadszor pedig a szót a gyermekkor
megjelölésére használjuk.
255. Ugyanő, Alfenus Epitomái, IV. könyv.
Amikor valaki elad egy földterületet, és a gyümölcsöt fenntartja, akkor a diót, a fügét és a
szőlőt értik alatta, amelynek héja kemény és bíborszínű, és olyan fajta, amelyet mi nem
használunk fel a borkészítéshez, és amelyet a görögök étkezési célra alkalmasnak neveznek.
256. Julianus, A Miniciusról, VI. könyv.
Úgy tartják, hogy a "borosüvegek" kifejezés helyesen a borsajtolásnál használt edényekre
vonatkozik; mivel a hordók és más edények csak addig minősülnek annak, amíg bort
tartalmaznak; mivel amikor ez megszűnik, nem ezt az elnevezést viselik, mivel más célra is
használhatók, például ha gabonát helyeznek beléjük. Ugyanez a szabály vonatkozik más földi
edényekre is, amikor borra használják őket, éppúgy, mint az előbbiekre, mert amikor üresek,
nem tartoznak a bornak való edények közé, mert más dolgokat is lehet bennük tartani.
257. Africanus, Kérdések, III. könyv.
Mela azt mondja, hogy a rabszolgák nem tartoznak az "áru" fogalmába, és ezért azokat, akik
eladják őket, nem kereskedőknek, hanem rabszolgakereskedőknek nevezik; és ez helyes.
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258. Ugyanaz, Kérdések, IV. könyv.
A "tulajdon" és a "hagyaték" kifejezések mindenre együttesen vonatkoznak, beleértve az
öröklési jogot is, de nem az egyes cikkekre.
259. Florentinus, Institutes, X. könyv.
Ha valakinek Titius jelenlétében parancsolnak meg valamit, nem úgy kell tekinteni, hogy azt
az ő jelenlétében tette, hacsak Titius nem érti meg, hogy ez a helyzet; ezért, ha az illető őrült,
vagy gyermek, vagy alszik, nem úgy kell tekinteni, hogy a cselekményt az ő jelenlétében
hajtotta végre. Tudnia kell, hogy az megtörtént, de nem szükséges, hogy akarja, mert amit
elrendeltek, az törvényesen megtörténik, még a beleegyezése ellenére is.
260. Marcianus, Institutes, VII. könyv.
Úgy döntöttek, hogy aki városi rabszolgák gyermekeként születik, és vidékre küldik
nevelésre, az városi rabszolgának minősül.
261. Florentinus, Institutes, VIII. könyv.
Az "ingatlan" kifejezés alatt minden épületet és minden földterületet értünk; a városi
épületeket azonban általában sedesnek, a vidéki villáknak nevezzük. Az épület nélküli
területet a városban területnek, vidéken pedig ager-nek nevezzük, és ez utóbbit, ha házat
emelnek rá, fundusnak nevezzük.
262. Ulpianus, A házasságtörésről, I. könyv.
Prevarikátoroknak nevezzük azokat a személyeket, akik az ellenfelük ügyét segítik, és
miközben a felperes oldalán állnak, az alperes oldalára állnak; a "prevarikátor" kifejezés
ugyanis a "varico" igéből származik, ami azt jelenti, hogy "átnyúlni".
263. Ugyanaz, szabályok, I. könyv.
A "cedere diem" kifejezés azt jelenti, hogy elkezdünk tartozni egy pénzösszeggel: A "venire
diem" azt jelenti, hogy eljött a nap, amikor a pénzt be lehet hajtani. Amikor valaki abszolút
kikötést tesz, a pénz kezd esedékessé válni, és a fizetés napja azonnal elérkezik. Amikor
abban állapodik meg, hogy egy bizonyos időpontban fizeti meg, az adósság azonnal kezdődik,
de a fizetés időpontja nem; amikor feltételhez kötötten állapodik meg, az adósság nem
keletkezik, és az összeg nem is fizethető, amíg a feltétel fennáll.
264. A "Ms alienum" azt jelenti, amivel másoknak tartozunk: "IBS suum" azt jelenti, amivel
mások tartoznak nekünk.
265. A súlyos gondatlanság rendkívüli gondatlanság, azaz nem tudni azt, amit mindenki más
is tud. 214. Marcianus, Közvádak, I. könyv.
A "kötelezettség", helyesen szólva, olyasvalami, amit a törvény, a szokás, vagy valaki
parancsa alapján vagyunk kötelesek megtenni, akinek joga van elrendelni, hogy ezt tegyük.
Az ajándékozás azonban - helyesen szólva - olyan dolog, amit önként adunk, anélkül, hogy
erre akár törvény, akár kötelességünk kényszerítene bennünket; és ha nem adjuk, senki sem
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hibáztatható, ha pedig adjuk, az adományozót általában dicséret illeti meg. Egyszóval úgy
döntöttek, hogy a két fogalom nem felcserélhető egymással, hanem az ajándékozás
szabályosan kötelezettséget is keletkeztethet.
266. Paulus, A Lex Fufia Caniniáról.
A "hatalom" szónak több jelentése van: a bírák esetében a joghatóságot jelenti; a gyermekek
esetében az atyai felügyeletet; a rabszolgák esetében a gazda tekintélyét. Amikor azonban egy
rabszolga átadására irányuló pert indítunk az általa elkövetett kár megtérítése végett az őt nem
védő gazdája ellen, akkor a rabszolga testét és a felette gyakorolt hatalmat értjük alatta.
Sabinus és Cassius azt mondja, hogy az atinai törvény szerint a lopott vagyontárgyat úgy
tekintik, mintha az úr fennhatósága alá került volna, ha az úrnak hatalma van a
visszaszerzésére.
267. Ulpianus, A Lex Aelia Sentia, I. könyv.
Igaz, hogy ha valakit bebörtönöznek, akkor nem tartják sem láncra verve, sem láncra verve,
hacsak nem a testéhez vannak erősítve.
268. Javolenus, Labeo utolsó műveiről, I. könyv.
Nagy különbség van a következő feltételek között: "Amikor képes lesz beszélni" és "Miután
képes lesz beszélni", mert megállapítást nyert, hogy az utóbbi tágabb jelentéssel bír, mint az
előbbi, amely csak arra az időpontra vonatkozik, amikor az illető először tud beszélni.
269. Hasonlóképpen, amikor egy feltétel a következőképpen hangzik: "Ezt ennyi napon belül
tegye meg", ha semmi több nem kerül hozzá, akkor a feltételt két napon belül teljesíteni kell.
270. Papinianus, Kérdések, XXVII. könyv.
A "tenni" szavak mindent magukban foglalnak, amit meg lehet tenni; ahogyan az "adni",
"fizetni", "számolni", "ítélkezni", "járni" is.
271. Ugyanő, Vélemények, II. könyv.
Megállapítást nyert, hogy a megállapodásokban inkább a szerződő felek szándékát kell
figyelembe venni, mint a kikötés feltételeit. Ezért, amikor a városi elöljárók a városukhoz
tartozó földet azzal a feltétellel adják bérbe, hogy "a bérlő örököse élvezze azt", az örökös
joga is átruházható az örökhagyóra.
272. Callistratus, Kérdések, II. könyv.
A "gyermekek" kifejezés alatt az unokák és dédunokák, valamint minden leszármazottjuk
értendő, mivel a Tizenkét Tábla Törvénye mindezeket a "megfelelő örökösök" kifejezés alá
sorolja. Amikor a törvények szükségesnek tartják, hogy külön neveket használjanak a
különböző rokonokra, például a fiakra, unokákra, dédunokákra és leszármazottaikra, akkor
nem azt jelentik, hogy ez kiterjed mindazokra, akik utánuk jönnek. Amikor azonban bizonyos
személyek vagy fokozatok nincsenek meghatározva, hanem csak azokat említik, akik
ugyanabból a törzsből származnak, akkor ezeket a "gyermekek" kifejezés alá sorolják.
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273. Papirius Fronto azonban a Vélemények Harmadik Könyvében azt mondja, hogy ahol a
földet egy földműves feleségével és gyermekeivel együtt örökli, ott a fiaktól származó unokák
is beletartoznak, hacsak az örökhagyó szándéka nem volt más; ugyanis gyakran döntöttek
úgy, hogy a "gyermekek" kifejezésbe az unokák is beletartoznak.
274. Az Isteni Márk egy rezcriptumban kijelentette, hogy aki egy unokát hagyott örökül, azt
nem tekintik úgy, mint aki utód nélkül halt meg.
275. Mindezeken túl a természet arra tanít bennünket, hogy a szerető apák, akik azzal a
szándékkal és vágyakozással házasodnak, hogy gyermekeik legyenek, nem sorolják a
kifejezés alá mindazokat, akik tőlük származnak. Hiszen unokáinkat nem nevezhetjük
szeretetteljesebb névvel, mint a gyermekeké, hiszen fiaink és lányaink azért vannak, és azért
neveljük őket, hogy utódaik révén örökre megörökítsék emlékünket.
276. Paulus, Vélemények, X. könyv.
Paulus azt mondja, hogy helyesen nevezhető hamis gyámnak az, aki egyáltalán nem is gyám;
vagy akit olyan kiskorúnak neveznek ki, akinek már van gyámja, vagy nincs; ahogyan a
hamis végrendelet is, amely egyáltalán nem is végrendelet, vagy a hamis mérték, amely
valójában nem is mérték.
277. Hermogenianus, Epitoméi a jogról, II. könyv.
A "pénz" kifejezés alatt nem csak a pénzérmét értjük, hanem mindenféle tulajdont, akár a
talajhoz van kötve, akár mozgatható, és amely egyaránt lehet testi és nem testi.
278. Paulus, Vélemények, II. könyv.
A súlyos gondatlanság definíciója az, hogy nem tudja azt, amit minden ember tud.
279. Ne azokat a személyeket nevezzük barátoknak, akikkel csak csekély ismeretségünk van,
hanem azokat, akikkel apáink tisztes és bizalmas kapcsolatot ápoltak.
280. Venuleius, Stipulations, VII. könyv.
A "láncok" kifejezés a szabadság magán- és nyilvános korlátozására egyaránt vonatkozik; az
"őrizet" azonban csak a nyilvános fogva tartásra vonatkozik.
281. Tryphoninus, Disputációk, I. könyv.
A szökött rabszolga nem az, aki csupán azt tervezi, hogy megszökik a gazdájától, még ha
dicsekedett is azzal, hogy ezt tervezi, hanem az, aki ténylegesen megkezdte a szökést; mert
ahogyan bárki nevezhet valakit tolvajnak, házasságtörőnek vagy szerencsejátékosnak,
bizonyos, kizárólag a szándékából eredő jelekből, bár soha semmit sem lopott el a gazdájától,
vagy nem rontott meg egy nőt, hanem csupán elhatározta, hogy ezt teszi, ha alkalom
kínálkozik rá, mégsem lehet úgy tekinteni, hogy elkövette a bűncselekményt, amíg a tervét
végre nem hajtotta, és ezért van megállapítva, hogy a rabszolga nem tekinthető szökevénynek
vagy csavargónak pusztán azért, mert szándékában állt azzá válni, hanem csak azután, hogy a
cselekményt elkövette.
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282. Ugyanaz, kézikönyvek, I. könyv.
A súlyos gondatlanság hiba: a nagy hiba csalás.
283. Ugyanaz, kézikönyvek, II. könyv.
A praetoriánus birtokbirtokot nem engedi át az örökös örököseinek az ediktum következő
záradéka: "Annak adom a birtokot, aki az elhunyt örököse". A következő toldalékban pedig:
"Aki az örökösöm lesz", csak a legközelebbi örököst értik, vagy a kijelölt örököst, még akkor
is, ha nem ő a legközelebbi örökös.
284. Ugyanez, a bírósági vizsgálatokról.
A "polgártársak" kifejezés alatt azokat értik, akik ugyanabban a városban születtek.
285. Ugyanez, a hallgatólagos bizalomról.
A "lezárt vagy befejezett ügyek" kifejezés alatt nemcsak a vitás ügyeket kell értenünk, hanem
azokat is, amelyekkel kapcsolatban nincs vita.
286. Ugyanő, A szenátus orphitianus rendeletéről.
Ezek között vannak olyan kérdések, amelyekről bírósági döntés született; vannak olyanok,
amelyekkel kapcsolatban kompromisszumot kötöttek; és vannak olyanok, amelyeket az idő
múlása ír elő.
287. Ugyanő, A szenátus Tertullianus rendeletéről.
Amikor azt mondjuk, hogy a várhatóan megszülető gyermeket már létezőnek tekintjük, ez
csak akkor igaz, ha a jogairól van szó, de másoknak nem származik előnye, hacsak nem
születnek meg ténylegesen.
288. Gaius, A szóbeli kötelezettségekről, I. könyv.
A kijelentés: "amelyek többet érnek, mint harminc aurei", mind a pénzösszegre, mind a
vagyon értékelésére utal.
289. Ugyanez, A tizenkét tábla törvényéről, I. könyv.
A következő kifejezések: "Ha becsap", "Ha mulaszt", "Ha meghiúsítja", "Ha meghiúsítja",
azok a források, amelyekből a "rágalmazók" kifejezés származik, mert csalással és
megtévesztéssel perekkel bosszantanak másokat.
290. Január kalendáját követő harmadik napon imákat mondanak a császár megmaradásáért.
291. Általában azt nevezik dárdának, amit íjból lőnek ki; most azonban bármit jelent, amit
kézzel dobnak ki, és ebből következik, hogy még a kő, a fadarab vagy a vas is beletartozik
ebbe a kifejezésbe. Azért nevezik így, mert messzire küldik, és a görögök így neveznek
valamit, amit messzire dobnak. Ezt a jelentést felfedezhetjük a görög szóban, arra, amit mi
dárdának nevezünk, ők stílusban, ami általában valami olyasmit jelent, amit íjjal küldenek el,
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de jelent bármit is, amit kézzel vetnek ki. Xenophón tájékoztat minket erről a tényről, mert azt
mondja: "Dárdákat, lándzsákat, nyilakat, parittyákat és köveket is hordoztak". Amit íjból
küldenek, azt a görögök toceumának, azaz nyílnak nevezik, nálunk azonban a köznapi "dárda"
névvel jelölik.
292. Ugyanő, A tizenkét tábla törvényéről, II. könyv.
Azokat, akiket mi ellenségnek nevezünk, a régiek perduellesnek nevezték, ezzel a kifejezéssel
jelezve, hogy olyan személyekről van szó, akikkel háborúban állnak.
293. Az tekinthető fizetőképesnek, akinek elegendő vagyona van ahhoz, hogy kielégítse a
hitelező által vele szemben támasztott bármely követelést.
294. Egyes hatóságok szerint a "megélhetés" kifejezés csak az élelemre vonatkozik; Ofilius és
Atticus azonban azt állítja, hogy e fogalom alá mindenféle ruházat és takaró tartozik, mivel
ezek nélkül senki sem tud megélni.
295. Ugyanő, A tizenkét tábla törvényéről, III. könyv.
Helyesen alkalmazzuk a "cipelni" kifejezést arra, amit valaki a teste segítségével szállít;
"szállítani".
mindarra, amit valaki teherállattal szállít; és a "hajtani" az állatokra vonatkozik.
296. Nemcsak azokat nevezzük faipari munkásoknak, akik fát csiszolnak, hanem mindazokat
is, akik házakat építenek. 236. Ugyanő, A tizenkét tábla törvényéről, IV. könyv.
Aki méregről beszél, annak hozzá kell tennie, hogy az jó vagy rossz, mert a gyógyszerek
mérgek, és azért nevezik őket így, mert megváltoztatják azok természetes hajlamát, akiknek
beadják őket. Amit mi méregnek nevezünk, azt a görögök farmakonnak nevezik; és köztük a
káros szerek és a gyógyhatású szerek is e fogalom alá tartoznak, amiért más néven
különböztetik meg őket. Erről Homérosz, költőik legkiválóbbja tájékoztat bennünket, mert azt
mondja: "Sokféle méreg van, némelyik jó, némelyik rossz".
297. Javolenus szerint gyümölcs az, aminek magja van, mint a görögöknél, akik mindenféle
fát akrodruának neveznek.
298. Ugyanez, A tizenkét tábla törvényéről, V. könyv.
A két negatív kijelentést tartalmazó törvény inkább megengedi, mint tiltja. Ezt Servius is
megjegyzi.
299. Ugyanő, A tizenkét tábla törvényéről, VI. könyv.
A "plebejus" kifejezés a szenátorok kivételével minden polgárra vonatkozik.
300. A "tanúnak szólítani" azt jelenti, hogy tanúvallomást tenni.
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301. A "zálog" szó az ökölből származik, mert mindent, amit zálogba adnak, a kézzel adnak
át. Ezért egyes hatóságok úgy vélik, és ez igaz lehet, hogy a zálogjog, helyes értelemben véve,
csak ingóságokból állhat.
302. A "noxia" kifejezés minden bűncselekményt magában foglal.
303. Pomponius, Enchiridion.
Kiskorú az, aki még nem töltötte be a serdülőkort, és megszűnt az apja felügyelete alatt állni,
vagy az apja halála, vagy a saját felszabadulása miatt.
304. A "rabszolgák" kifejezés abból a tényből ered, hogy hadseregeink parancsnokai
korábban el szokták adni foglyaikat, és e célból megőrizték őket, ahelyett, hogy megölték
volna őket.
305. A lakos az, akinek valamilyen országban van a lakóhelye, és akit a görögök paroikon,
azaz "szomszédos" szóval illetnek. Azokat, akik városokban laknak, nem nevezik lakosoknak,
mint ahogyan azokat sem, akiknek valamilyen város közelében van földjük, és oda húzódnak
be, mint egy üdülőhelyre.
306. A közalkalmazotti jogviszony egy magánszemélyre ruházott hivatal, amelynek révén a
polgárok egyénileg és közösen, valamint a vagyonuk számára rendkívüli előnyök keletkeznek
az illető hatósági jogkörén keresztül.
307. Idegen az, akit a görögök apoikonnak neveznek, vagyis aki elhagyta otthonát, hogy
telepes legyen.
308. Egyes hatóságok szerint a decuriót azért nevezik így, mert kezdetben, amikor a
gyarmatokat alapították, az azokat alapítók tizedét rendszerint egy testületbe tömörítették,
hogy nyilvános tanácsot adjanak.
309. A "város" szó az urbo igéből származik, ami azt jelenti, hogy a határokat szántással
jelölni. Varus szerint az eke íve, amelyet általában egy építésre váró város határainak
kijelölésére használnak, urbumnak nevezik.
310. Az "erődített város" (oppidum) kifejezés az ops szóból származik, mivel a falakat a
tulajdon biztonsága érdekében építették.
311. A "terület" szó bármely város határain belüli összes földterületet jelenti. Egyes
hatóságok szerint azért nevezik így, mert az elöljáróknak joguk van a határain belül félelmet
kelteni, azaz joguk van a népet eltávolítani.
312. Kétséges, hogy az "övé" kifejezés az egészet vagy egy részt jelent-e; ezért aki
megesküszik, hogy valami nem az övé, annak hozzá kell tennie, hogy nem közös tulajdonban
van egy másikkal.
313. Paulus, A császári rendeletek hat könyvéről, amelyek a bírósági vizsgálatokra
vonatkoznak, I. könyv.
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Felmerült a kérdés, hogy a "A hozományt vissza kell-e adni, ha a házasság felbomlik"
kifejezés nemcsak a válásra, hanem a halálra is vonatkozik-e; vagyis, hogy ez volt-e a
szerződő felek szándéka a jelen esetben; és több hatóság úgy véli, hogy ez volt a szándék, míg
mások ezzel ellentétes véleményt vallanak. Emiatt a császár úgy döntött, hogy "a
megállapodás szerint a hozomány semmilyen körülmények között nem maradhat a férj
kezében.
314. Quintus Mucius Scaevola, meghatározások.
Ingó vagyon az, ami nincs a talajhoz rögzítve, azaz minden, ami nem képezi épület vagy más
építmény részét.
315. Javolenus, Labeo utolsó műveiről, II. könyv.
Labeo szerint az árboc a hajó része, de a kis vitorlák nem, mert sok hajó használhatatlan lenne
árbocok nélkül, és ezért a hajókhoz tartozónak tekintik őket; a vitorlákat azonban inkább a
hajó tartozékának, mint részének tekintik.
316. Labeo azt mondja, hogy különbség van aközött, ami túlnyúlik, és ami valamibe
vetülőként be van illesztve, úgy kerül előre, hogy nincs támasza, mint például az erkélyek és a
tetők; és ami be van illesztve egy épületbe, az támaszkodik valamin, például a gerendák és a
gerendák.
317. Labeo azt mondja, hogy ahol az ólmot cserép helyett használják egy ház burkolására, az
a ház részét képezi; de ahol egy nyitott galéria burkolására használják, ott nem.
318. Labeo szerint özvegy nemcsak az a nő, aki valamikor házas volt, hanem az is, akinek
nem volt férje; mert a kifejezést alkalmazzák olyan személyre is, aki idióta vagy elmebeteg,
és a szó azt is jelenti, hogy két személy egyesülése nélkül.
319. Labeo azt is mondja, hogy egy deszkákból álló épület, amelyet télen valamely hely
védelmére emeltek, és nyáron eltávolítják, háznak minősül, mivel örök használatra tervezték,
bár nem kötődik a talajhoz, mivel az idő egy részében eltávolítják.
320. Scaevola, Digest, XVIII. könyv.
Scaevola azt a véleményét adta elő, hogy általánosan elfogadott, hogy a "felszabadítottak"
kifejezésbe azokat a személyeket kell érteni, akiket egy első vagy egy későbbi végrendelet
alapján manumitáltak, kivéve, ha az, akitől igényt tartanak rájuk, egyértelműen bizonyítani
tudja, hogy ez ellentétes az elhunyt szándékával.
321. Labeo, Paulus valószínűségek epitómái, IV. könyv.
A büntetés az büntetés, és a büntetés az büntetés. Paulus: Mindkét állítás hamis; mert a
különbség e két dolog között abból látszik, hogy a büntetés ellen nem lehet fellebbezni, mert
ha valakit elítélnek, az érte járó büntetés meg van szabva, és azonnal meg kell fizetni; a
pénzbüntetés ellen azonban lehet fellebbezni, mert az nem esedékes, hacsak nem
fellebbeznek, vagy a fellebbező elveszíti az ügyét; és ez ugyanolyan, mintha az a bíró döntött
volna róla, aki erre jogosult volt. Ezért válik nyilvánvalóvá a különbség e dolgok között, mert
bizonyos törvénytelen cselekményekért bizonyos büntetések vannak előírva; de ez nem így
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van a pénzbírságok esetében, mivel a bírónak hatalma van arra, hogy bármilyen pénzbírságot
kiszabjon, kivéve, ha az általa kiszabható összeget a törvény rögzíti.
322. Pomponius, Episztolák, X. könyv.
A talapzatukra erősített szobrok, a láncokkal felakasztott vagy a falra erősített képek és a
hasonlóan rögzített lámpák nem képezik a ház részét, mivel ezeket inkább díszként helyezik
el, mint az épületek részeként.
323. Labeo azt is mondja, hogy az általában a ház elé helyezett fal a ház részét képezi. 246.
Ugyanő, Levelek, XVI. könyv.
Labeo "Valószínűségek" című művében az áll, hogy a "bemutatni" kifejezés a vitatott
vagyontárgyak bírósági kiállítására vonatkozik. Mert aki személyesen jelenik meg, az emiatt
nem állítja elő a vitatott vagyontárgyat; és aki olyan személyt állít elő, aki vagy néma, vagy
elmebeteg, vagy csecsemő, az egyáltalán nem tekinthető előállításnak; mert az ilyenről
semmilyen körülmények között nem lehet helyesen azt mondani, hogy jelen van.
324. A "visszaszolgáltatás" kifejezés nemcsak magára a dolog testére vonatkozik, hanem
minden ahhoz kapcsolódó jogra és feltételre is; ezért a törvény teljes visszaszolgáltatást jelent.

17. cím. Az ősi jog különböző szabályairól
325. Paulus, Plautiusról, XVI. könyv.
A szabály néhány szóval kifejezi a tárgyalt kérdésben követendő irányvonalat. A törvény
azonban nem a szabályból származik, hanem a szabályt a törvény állapítja meg. A szabály
tehát a kérdéses kérdés rövid eldöntése; vagy, ahogy Sabinus mondja, az eset tömör
magyarázata, amely azonban más esetekben, amelyekre nem alkalmazható, elveszti erejét.
326. Ulpianus, Sabinusról, I. könyv.
A nők ki vannak zárva minden polgári vagy közalkalmazotti állásból; ezért nem lehetnek
bírák, nem tölthetnek be bírói feladatokat, nem indíthatnak pereket a bíróságon, nem lehetnek
mások kezesei, és nem járhatnak el ügyvédként.
327. A kiskorúnak is tartózkodnia kell minden polgári foglalkozástól. 3. Ugyanő, A
Sabinusról, III. könyv.
Aki nyíltan bele tud egyezni, az ugyanígy megteheti azt, hogy nem tagadja meg.
328. Ugyanő, A Sabinusról, VI. könyv.
Nem tekinthető teljes beleegyezésének az, aki engedelmeskedik apja vagy gazdája
parancsának.
329. Paulus, A Sabinusról, II. könyv.
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Az üzleti ügyletekben egy dolog az elmebetegek állapota, és egy másik a kiskorúaké, bár
egyikük sem érti tökéletesen, hogy mit követelnek tőle, mert az elmebetegek nem tudnak
semmilyen üzletet kötni, de a kiskorúak a gyámjuk felhatalmazásával minden ilyen jellegű
ügyet elintézhetnek.
330. Ulpianus, Sabinusról, VII. könyv.
Nem kíván olyan személy örökös lenni, aki hajlandó arra, hogy a hagyaték másra szálljon át.
331. Pomponius, Sabinusról, III. könyv.
Törvényeink nem engedik meg, hogy a polgári életben élők egyszerre haljanak meg
végrendelettel és végrendelettel, mivel a két fogalom között természetes ellentét áll fenn.
332. Ugyanő, A Sabinusról, IV. könyv.
A vér szerinti jogokat semmilyen polgári törvény nem semmisítheti meg.
333. Ulpianus, Sabinusról, XV. könyv.
A homályos kérdésekben mindig azt követjük, amelyik a legkevésbé félreérthető.
334. Paulus, A Sabinusról, III. könyv.
A természettel összhangban van, hogy az élvezze mindannak a hasznát, aki megfizeti a vele
járó költségeket.
335. Pomponius, Sabinusról, V. könyv.
Ami a miénk, nem ruházható át másra a beleegyezésünk nélkül.
336. Paulus, A Sabinusról, III. könyv.
A végrendeletek értelmezése során az örökhagyó szándékát szabadon kell értelmezni.
337. Ulpianus, Sabinusról, XIX. könyv.
Nem tekinthető úgy, hogy bármit is megszerzett volna, amelynek igénybevételét valamely
kivétel kizárja.
338. Pomponius, Sabinusról, V. könyv.
Minden olyan kötelezettség esetében, amelyben a fizetési határidő nincs feltüntetve, a tartozás
azonnal esedékes.
339. Paulus, A Sabinusról, IV. könyv.
Bárki, aki jogosult a vagyontárgyak visszaszerzésére, úgy tekintendő, hogy birtokolja azokat.
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340. Ulpianus, Sabinusról, XXI. könyv.
Az adásvétel nem fiktív, ha az árban megállapodtak.
341. Ugyanő, A Sabinusról, XXIII. könyv.
Ha a végrendelet határidőt ír elő, úgy kell tekinteni, hogy azt az örökös javára írják elő,
kivéve, ha az örökhagyó szándéka más volt; mint például a kikötések esetében, ahol a
határidőt az ígérő javára adják meg.
342. Pomponius, Sabinusról, VI. könyv.
Amikor a hagyaték halálunk után az örököseinkre száll, az azok javát fogja szolgálni, akiknek
az irányítása alatt álltunk, amikor megszereztük. Más a helyzet, ha kikötéseket teszünk; ha
ugyanis feltételhez kötjük, akkor a vagyontárgyakat minden körülmények között ugyanazok
számára szerezzük meg, még akkor is, ha a feltétel azután teljesülne, hogy felszabadultunk az
úrhatnámság alól. Paulus: Ha az apai felügyelet alatt álló fiú feltétel alatt kiköt, majd
felszabadul, és a feltétel utólag teljesül, a kereset az apja javára fog folyni, mert a kikötések
esetében azt az időt veszik figyelembe, amikor szerződünk.
343. Ulpianus, Sabinusról, XXIV. könyv.
Aki mással megállapodást köt, az vagy nem tudatlan, vagy nem szabadna tudnia a helyzetéről;
az örökös azonban ilyen körülmények között nem hibáztatható, mivel nem önként kötött
szerződést az örökhagyókkal.
344. A csaláson alapuló kivétel általában nem akadályozza azokat, akiket az örökhagyó
végrendelete nem zár ki.
345. Pomponius, Sabinusról, VII. könyv.
Ha a szabadság megadásának értelme kétséges, a szabadság javára kell dönteni.
346. Ulpianus, Sabinusról, XXVII. könyv.
Akinek megengedik, hogy többet tegyen, annak megengedik, hogy kevesebbet tegyen.
347. Ugyanő, A Sabinusról, XXVIII. könyv.
Senkit sem kötelez szolgai állapotra.
348. Általánosan elfogadott szabály, hogy ahol a jóhiszemű megállapodásokban valamilyen
feltételt az ingatlan tulajdonosának vagy megbízottjának döntésére bíznak, azt úgy kell érteni,
hogy az a jóhiszemű állampolgár ítélőképességének megfelelően történik.
349. Ugyanő, A Sabinusról, XXIX. könyv.
Bizonyos szerződések csak csalást tartalmaznak, más szerződések csalást és gondatlanságot
egyaránt. A csalással járó szerződések közé tartoznak a betétek és a bizonytalan jogcímen
történő átruházások; a csalással és gondatlansággal egyaránt járó szerződések közé tartozik a
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megbízás, a használatra adott kölcsön, az eladás, a zálogjog, a bérbeadás, valamint a
hozomány adományozása, a gyámság és az üzletkötés. (A két utóbbi azonban rendkívüli
gondosságot igényel.) Az élettársi és a közös tulajdonban lévő vagyontárgyak esetében a
csalás és a gondatlanság egyaránt magában foglalja a csalást és a gondatlanságot. Ez azonban
csak akkor áll fenn, ha a különböző szerződésekben sem többről, sem kevesebbről nem
állapodtak meg kifejezetten ; mert amit az elején megbeszéltek, azt be kell tartani, mivel a
szerződés törvényt szab; kivéve, ha - mint Celsus mondja - a szerződés nem lenne érvényes,
ha abban állapodtak volna meg, hogy csalást nem szabad elkövetni, mert ez ellentétes a
szerződésekhez fűződő jóhiszeműséggel; és ez a mi jelenlegi gyakorlatunk. Nem vállalnak
azonban felelősséget az állatokkal történt balesetek, vagy azok halála, vagy bármi más olyan
esemény esetén, amely nem gondatlanságból következik be; vagy azon rabszolgák
menekülésére való hivatkozással, akiket nem volt szokás őrizni, rablók, tumultusok,
tűzvészek, árvizek és tolvajok támadásai esetén.
350. Paulus, Sabinusról, V. könyv.
Ha valakinek az érdekeiről van szó, az ténykérdés, nem pedig jogi kérdés.
351. Pomponius, Sabinusról, XI. könyv.
A valódi jobb, mint a személyes biztonság.
352. Ulpianus, Sabinusról, XXX. könyv.
Akinek joga van a jelenlévő személy beleegyezése ellenére elidegeníteni a tulajdont, annak
sokkal nagyobb joga van erre, ha a jelenlévő személy nem tud róla, és nincs jelen.
353. Pomponius, Sabinusról, XVI. könyv.
Sem a praetoriánus, sem a polgári jog által előírt semmit nem lehet megváltoztatni
magánszemélyek megegyezésével; bár a kötelezettség alapja kölcsönös megegyezéssel,
magának a törvénynek a hatására és a nem hivatalos megállapodásra alapított kivételre való
hivatkozással megváltoztatható; azon oknál fogva, hogy sem a törvény, sem a praetor által
biztosított keresetindítási okot nem semmisíti meg magánszemélyek megegyezése, kivéve, ha
az a keresetindítás időpontjában közöttük jött létre.
354. Ulpianus, Sabinusról, XXXVI. könyv.
Az isteni Pius egy rezcriptumban kijelentette, hogy azok, akiket a bőkezűség megnyilvánulása
miatt perelnek, csak olyan összegben ítélkezhetnek ellenük, amelyet képesek megfizetni.
355. Paulus, A Sabinusról, VIII. könyv.
Ami kezdetben semmis, azt az idő múlása nem tudja helyrehozni.
356. Ulpianus, Sabinusról, XXXVI. könyv.
A házasságot a beleegyezés és nem az együttélés alkotja.
357. Ugyanő, A Sabinusról, XLII. könyv.
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Igaz, hogy sem a megállapodások, sem a kikötések nem helyezhetnek hatályon kívül egy már
végrehajtott cselekményt; mert ami lehetetlen, az nem foglalható bele egy megállapodásba
vagy kikötésbe oly módon, hogy az egy praetoriánus cselekményt vagy megállapodást
érvényessé tegyen.
358. Ugyanő, A Sabinusról, XLIII. könyv.
Ami a polgári jogot illeti, a rabszolgák nem számítanak személynek, de a természetjog szerint
ez nem így van, mert a természetjog minden embert egyenlőnek tekint.
359. Pomponius, Sabinusról, XXII. könyv.
Amennyiben akár a felperes, akár az alperes próbál jövedelemszerző jogcímet bizonyítani, a
felperes ügye a nehezebben bizonyítható.
360. Ulpianus, Sabinusról, XLII. könyv.
Minden kikötés és egyéb szerződés esetében a felek szándékát követjük; ha pedig nem
nyilvánvaló, hogy mi volt a szándékuk, akkor az ügylet megkötésének helye szerinti
szokásokat követjük. De milyen szabályt kellene elfogadni, ha az adott hely szokása semmit
sem határoz meg, mert az változó? Ebben az esetben a legkisebb összeget kell követelni.
361. Ugyanő, Sabinusról, XLVIII. könyv.
Semmi sem olyan természetes, mint az, hogy egy kötelezettséget ugyanolyan módon kell
megszüntetni, mint ahogyan azt megkötötték; ezért a szóbeli kötelezettséget szavakkal kell
megszüntetni, és a felek puszta beleegyezésén alapuló kötelezettséget mindkettőjük
különvéleménye semmisíti meg.
362. Pomponius, Sabinusról, XXVII. könyv.
Bűnös dolog olyasmibe beavatkozni, amihez semmi közünk.
363. Ulpianus, Sabinusról, LI. könyv.
Akinek hatalma van elítélni, annak hatalma van felmenteni is.
364. Pomponius, Sabinusról, XXIX. könyv.
Ahogyan az örökösnek nem szabadna viselnie az elhunyt által a bűncselekmény miatt viselt
büntetést, úgy nem szabadna hasznot húznia abból, ami a bűncselekmény miatt a kezébe
kerül.
365. Ugyanő, A Sabinusról, XXXII. könyv.
Minden esetben egy cselekményt akkor tekintünk teljesítettnek, ha valakit egy másik személy
megakadályoz annak végrehajtásában.
366. Ugyanő, A Sabinusról, XXXIV. könyv.
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Az elmebetegnek, és annak, akit eltiltottak a vagyonának kezelésétől, nincs akarata.
367. Ulpianus, Az ediktumról, XXVI. könyv.
Amit a felperes nem tehet meg, azt az alperes sem teheti meg.
368. Ha a tulajdonhoz való jog homályos, jobb annak a félnek kedvezni, aki megpróbálja
visszaszerezni, mint annak, aki először próbálja megszerezni azt.
369. Gaius, A tartományi ediktumról, IX. könyv.
Aki egy másiknak a jogutódja, annak jó oka van arra hivatkozni, hogy nem tudja, hogy a
követelt összeg jár-e vagy sem. A kezesek és az örökösök is hivatkozhatnak a tudatlanságra.
Ez azonban csak akkor vonatkozik az örökösre, amikor beperelik, és nem akkor, amikor ő
indítja a pert; mert világos, hogy aki pert indít, annak tájékozódnia kell, mert ez a hatalmában
áll, amikor akarja, és először is gondosan meg kell vizsgálnia a követelést, és csak azután kell
eljárnia a behajtás érdekében.
370. Ulpianus, Az ediktumról, XXVIII. könyv.
Az, aki tagadja, hogy tartozik valamivel, nem akadályozható meg abban, hogy más
védekezést tegyen, kivéve, ha a törvény ezt tiltja.
371. Ha ugyanazért a dologért több keresetet is lehet indítani, akkor csak az egyiket kell
alkalmazni.
44. Ugyanő, Az ediktumról, XXIX. könyv.
Az örökös ellen az örökösnek biztosítjuk a keresetet arra az összegre, amellyel az elhunyt
csalásából hasznot húzott, de ez nem vonatkozik a saját csalására.
372. Ugyanez, Az ediktumról, XXX. könyv.
Sem a zálogjog, sem a letét, sem a bizonytalan jogcímen történő birtoklás, sem a vásárlás,
sem a saját tulajdon bérbeadása nem állhat fenn.
373. Magánszemélyek megállapodása nem érinti a közjogot.
46. Gaius, A tartományi ediktumról, X. könyv.
Senki sem köteles visszaadni semmit, amit büntetésként követeltek tőle.
374. Ulpianus, Az ediktumról, XXX. könyv.
Nem keletkezik kötelezettség olyan tanácsadásból, amely nem csalárd; ha azonban a
tanácsadás csalárd és megtévesztő szándékkal történik, akkor csalásért perelhető.
375. A társam partnere nem az enyém.
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48. Paulus, Az ediktumról, XXXV. könyv.
Minden, amit a harag hevében tesznek vagy mondanak, nem tekinthető hatásosnak, kivéve, ha
az érintett fél állhatatossága feltárja elméjének állapotát. Ezért, ha egy feleség rövid idő után
visszatér, nem tekinthető elváltnak.
376. Ulpianus, Az ediktumról, XXXV. könyv.
Az egyik személy csalása nem ad alapot egy másik személynek a keresetindításra, ha őt nem
érintette.
377. Paulus, Az ediktumról, XXXIX. könyv.
Az mentesül a vád alól, aki tud a törvénysértés elkövetéséről, de nem tudja megakadályozni
azt.
378. Gaius, A tartományi ediktumról, XV. könyv.
Senki sem tekinthető úgy, hogy olyasmit szerez meg, amit köteles átadni egy másiknak.
379. Ulpianus, Az ediktumról, XLIV. könyv.
Nemcsak az tekinthető nem védhetőnek, aki eltitkolja magát, hanem az is, aki jelenlétében
megtagadja a védekezést, vagy nem hajlandó eljárni.
380. Paulus, Az ediktumról, XLII. könyv.
Az embernek joga van a tévedésből befizetett pénzt visszakövetelni, de ha szándékosan fizeti
ki, az adománynak minősül.
381. Ulpianus, Az ediktumról, XLVI. könyv.
Senki sem ruházhat át másra olyan jogot, amellyel ő maga nem rendelkezik.
382. Gaius, Az urbánus ediktummal kapcsolatos végrendeletekről, II. könyv.
Senki sem tekinthető csalónak, aki azt teszi, amihez joga van.
383. Ugyanő, Az urbánus ediktummal kapcsolatos hagyatékokról, III. könyv.
Kétséges kérdésekben mindig a jóindulatúbb véleményt kell előnyben részesíteni.
384. Ugyanez, A főediktumról, XVIII. könyv.
A jóhiszeműség nem teszi lehetővé, hogy ugyanazt a tartozást kétszer is behajtsák.
385. Ulpianus, Disputációk, II. könyv.
Büntetőügyekben általában nem adnak helyt a De peculia keresetnek az apa ellen.
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386. Ugyanő, Disputációk, III. könyv.
Úgy határoznak, hogy az örököst ugyanazok a jogkörök és jogok illetik meg, amelyekkel az
elhunyt rendelkezett.
387. Ugyanő, Disputációk, X. könyv.
Mindig az érti, hogy az irányít valamit, aki nem akadályozza meg, hogy más beavatkozzon az
érdekében. Ha azonban valaki, aki nem járult hozzá, megerősít egy ügyletet, megbízás alapján
perelhető.
388. Ugyanaz, Vélemények, III. könyv.
Bárkinek joga van saját házát megjavítani, feltéve, hogy ezt nem más beleegyezése ellenére
teszi, olyan földterületen, amelyhez nincs joga.
389. Julianus, Digest, VI. könyv.
Az öröklés nem más, mint az elhunytat megillető valamennyi jog öröklése.
390. Ugyanez, Digest, XVII. könyv.
Aki csalárd szándék nélkül, csalárd szándék nélkül folytatja a tárgyalást, az nem minősül
fizetési késedelembe esettnek.
391. Ugyanaz, Digest, XXIX. könyv.
Ami ritkán fordul elő, azt nem szabad meggondolatlanul figyelembe venni az üzleti
tranzakciók során.
392. Ugyanaz, Digest, LIV. könyv.
A szofisztikának az a fajtája, amelyet a görögök "tömör szillogizmusnak" neveznek, amikor
nyilvánvalóan igaz premisszákból apró változtatásokkal olyan következtetéseket vonnak le,
amelyek egyértelműen hamisak.
393. Ugyanaz, Digest, LX. könyv.
Marcellus azt mondja, hogy megszűnik adósnak lenni az, aki törvényes kivételt kap,
mégpedig olyat, amely nem ellentétes a természetes méltányossággal.
394. Ugyanez, Digest, LXXXVII. könyv.
Ha egy mondatnak két jelentése van, akkor azt kell elfogadni, amelyik jobban illeszkedik az
adott esethez.
395. Paulus, A hozomány visszaszerzéséről.
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Minden esetben meg kell figyelni, hogy amikor egy személy állapota alapot ad egy előnyre,
és ez hiányzik, akkor az előny is eltűnik; de ahol a kereset megköveteli, ott bárki üldözheti, és
az előny alapja megmarad.
396. Ugyanez, a szabadok kijelöléséről.
Az a személy, aki nem hajlandó elfogadni az ellátást, nem részesül benne.
397. Ugyanő, A prokonzul kötelességeiről, II. könyv.
Senki, akire átruházzák a jogot, hogy egy bűnözőt halálra vagy más büntetésre ítéljen, nem
ruházhatja át a hatáskörét másra.
398. Ugyanő, A prokonzul kötelességeiről, II. könyv.
Minden, ami vizsgálatot igényel, nem intézhető el petícióval.
399. Javolenus, Labeo utolsó műveiről, III. könyv.
Bármilyen ingatlan haszna zálogba adható.
400. Quintus Mucius Scaevola, szabályok.
A gyámság az öröklési jogból ered, kivéve, ha vannak női örökösök.
401. Senki sem jelölhet ki gyámot senki számára, kivéve a megfelelő örökösök számára, vagy
ha halálakor nem voltak, vagy nem lettek volna ilyen örökösei, ha még élne.
402. Erőszakkal elkövetettnek tekintik azt, amit bárki megtiltás után tesz; és titokban
cselekszik az, aki a másik fél tudta nélkül jár el, ha vitája van vele, vagy azt hiszi, hogy lesz.
403. Bármi, ami a végrendeletben úgy szerepel, hogy azt nem lehet megérteni, ugyanolyan,
mintha egyáltalán nem is említették volna.
404. Senki sem részesülhet előnyben egy másik személy javára egy harmadik fél kárára, sem
megállapodással, sem feltétel előírásával, sem kikötéssel.
405. Papinianus, Kérdések, I. könyv.
Egy igazságtalan állapotot nem szabad egyik személynek a másikra kényszerítenie.
406. Papinianus, Kérdések, III. könyv.
Senki sem változtathatja meg a véleményét a másik sérelmére.
407. Ugyanaz, Kérdések, XXIV. könyv.
Az érdekelt felek beleegyezését igénylő ügyleteket csak akkor lehet végrehajtani, ha ez
ténylegesen és pozitívan bizonyított.
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408. Ugyanaz, Kérdések, XXVIII. könyv.
Az időtől vagy feltételtől független jogszerű cselekmények, mint például a felszabadítás, a
felszabadítás, a hagyaték elfogadása, a rabszolga kiválasztása, a gyám kijelölése, idő vagy
feltétel hozzáadásával teljesen semmissé válnak. Előfordul azonban, hogy a fent említett
cselekmények hallgatólagosan hatályossá válnak olyan körülmények között, amelyek, ha
nyíltan kimondanák, érvénytelenné tennék őket. Ha ugyanis valaki abszolút elismeri
valaminek az átvételét, amit feltételhez kötve ígértek neki, akkor az elengedése érvényesnek
tekintendő, ha a kötelezettség feltétele teljesül; ahol azonban az elengedés feltétele
kifejezetten meg volt mondva, ott az ügylet érvénytelen és hatálytalan.
409. Ugyanaz, Kérdések, XXXI. könyv.
Általánosságban elmondható, hogy amikor egy csalással kapcsolatban bármilyen kérdés
felmerül, nem azt kell figyelembe venni, hogy a felperesnek mi van a kezében, hanem azt,
hogy mi lehetett volna a kezében, ha nem lett volna ellenfele.
410. Ugyanaz, Kérdések, XXXII. könyv.
A csalás fennállásának megállapítása a polgári jog szerint nem mindig az eseménytől függ,
hanem attól, hogy volt-e szándék az elkövetésre.
411. Ugyanaz, Kérdések, XXXIII. könyv.
Minden jogi kérdésben a faj elsőbbséget élvez a nemzetséggel szemben, és minden, ami erre
vonatkozik, a legfontosabbnak tekintendő.
412. Ugyanaz, Vélemények, III. könyv.
Bármi, amit a szerződésekbe a kétértelműség kiküszöbölése céljából beillesztenek, nem sérti a
Common Law-t.
413. Ugyanő, Vélemények, IX. könyv.
Bármi adománynak minősül, amit törvényi kényszer nélkül adnak.
414. Ugyanaz, Definíciók, II. könyv.
Senki sem tekinthető úgy, hogy elveszített valamit, ha az nem az övé volt.
415. Ugyanaz, kérdések, V. könyv.
Ha többet fizetnek, mint amennyi jár, és a többletet nem lehet levonni, akkor a teljes tartozás
kifizetetlen, és a korábbi kötelezettség továbbra is fennáll.
416. Az, akinek becsületességében bíztunk, a természetjog szerint tartozik azzal, amivel a
nemzetek törvénye szerint tartozik.
85. Ugyanaz, Kérdések, VI. könyv.

2805
Ha bármilyen kétség merül fel, jobb a hozomány mellett dönteni.
417. Nem új elv, hogy ami egyszer már érvényesnek bizonyult, az megállja a helyét; bár
előfordulhat olyan eset, amelyben a kezdetet nem lehetett volna megtenni.
418. Ha a természetes észérvekkel vagy a törvény kételyeivel szemben a méltányosság áll, a
döntés meghozatalakor mértéktartást kell tanúsítani.
419. Ugyanaz, Kérdések, VII. könyv.
A pereskedésbe bocsátkozók állapota általában nem romlik, mintha nem vállalták volna,
hanem többnyire javul.
420. Ugyanaz, Kérdések, XIII. könyv.
Senki sem ront az ügyén azzal, hogy megpróbálja visszaszerezni a tulajdonát, hanem javít
rajta. Végül, miután a kiadás megtörtént, a jog az örökösre száll, és az örökös minden
körülmények között felelősséggel is tartozik.
421. Scaevola, Kérdések, V. könyv.
Senki sem minősül mulasztásnak, ha a követelés semmis.
422. Paulus, Kérdések, X. könyv.
Amíg a végrendelet érvényes, a törvényes örökös nem vehet részt az öröklésben.
423. Ugyanaz, Kérdések, XV. könyv.
Minden ügyben, de különösen a joggal kapcsolatos ügyekben figyelembe kell venni a
méltányosságot.
424. Ugyanaz, Kérdések, XVII. könyv.
Ha egy örökösödési jog kettős jog alapján bárkit is megillet, ha az újabbat visszautasítják, a
régebbi megmarad.
425. Scaevola, Vélemények, V. könyv.
Ha a másoló hibát követ el egy kikötés átírásakor, ez nem akadályozza meg az adós és a kezes
felelősségét.
426. Marcianus, Trösztök, I. könyv.
Az apai felügyelet alatt álló fiú nem tekinthető úgy, hogy megtartja, visszaszerzi vagy
megszerzi a peculium birtokát.
427. Ulpianus, Trusts, II. könyv.
Nem szokás, hogy egy dokumentumot a felesleges részek meghiúsítanak.
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428. Ugyanez, Trösztök, VI. könyv.
Senki sem kételkedik abban, hogy fizetőképesnek kell tekinteni, aki védett.
429. Marcianus, Trösztök, XII. könyv.
Ha egy okirat nem egyértelmű, akkor az okiratot létrehozó fél szándékát kell figyelembe
venni.
430. Hermogenianus, Epitomák a jogról, III. könyv.
A kitoloncolásra vonatkozó ítélet önmagában megfosztja az illetőt vagyonától, amelyet a
kincstár elkoboz.
431. Ugyanő, A jog epitomái, IV. könyv.
Ha két személy egy jövedelmező jogcímen követeli a tulajdont, akkor azt kell előnyben
részesíteni, akinek a jogcíme régebbi.
432. Venuleius, Stipulations, XII. könyv.
Senki sem tekinthető tisztességtelennek, aki nem tudja, mennyit kellene fizetnie.
433. Gaius, Szabályok, I. könyv.
Az egyik törvény alapján vállalt kötelezettséget az ezzel ellentétes törvény megsemmisíti.
434. Paulus, A bírósági vizsgálatokról.
Ha a törvény két hónapos határidőt említ, és a fél a hatvanegyedik napon megjelenik, akkor
meg kell hallgatni; erre vonatkozóan Antoninus császár és isteni atyja egy rescriptumban
kijelentette.
435. Ulpianus, Az ediktumról, I. könyv.
Bárki, aki a prétor parancsa ellen cselekszik, szabályosan azt mondják, hogy megszegte az
ediktumot.
436. Joga van megtagadni egy intézkedést, aki meg is adhatja azt. 103. Paulus, Az ediktumról,
I. könyv.
Senkit sem lehet erőszakkal elvinni a saját házából.
437. Ulpianus, Az ediktumról, II. könyv.
Ha két keresetet indítanak, amelyek közül az egyikben nagy összegű kártérítést követelnek, a
másikban pedig egy gyalázatos vádat emelnek, akkor az a kereset, amelyik a fél jó hírnevét
érinti, előnyt élvez. Ha azonban mindkét kereset olyan jellegű, hogy az ítéletek az alperesre
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rágalmazást hoznak, akkor mindkettőt ugyanolyan fontosnak kell tekinteni, még akkor is, ha a
szóban forgó összegek nem azonosak.
438. Paulus, Az ediktumról, I. könyv.
Ha bírósági vizsgálatot kérnek, a prétorhoz kell fordulni.
439. Ugyanő, Az ediktumról, II. könyv.
A szabadság felbecsülhetetlen értékű tulajdon.
440. Gaius, A tartományi ediktumról, I. könyv.
A rabszolga ellen nem indítható peres eljárás.
441. Paulus, Az ediktumról, IV. könyv.
A büntetések kiszabásakor mindig figyelembe kell venni a vétkes fél életkorát és
tapasztalatlanságát.
442. Ugyanő, Az ediktumról, V. könyv.
Nem bűnsegéd az, aki nem akadályozza meg a bűncselekmény elkövetését, ha erre nem
képes.
443. Ugyanő, Az ediktumról, VI. könyv.
A kevesebb mindig benne van a nagyobbban.
444. Senki sem tekinthető jogilag felelősnek a másikért, hacsak nem ad biztosítékot.
445. A kiskorú nem tekinthető úgy, hogy beleegyezett volna valamibe, ami a sérülését
okozza.
446. Ha egy szerződés két, ugyanarra a dologra vonatkozó mondata nem kapcsolódik
egymáshoz, elegendő, ha az egyiket teljesítik.
447. A nőknek a saját védelmük érdekében kell könnyítéseket nyújtani, de nem azért, hogy
könnyebben kényszeríthessenek rá másokat.
448. Gaius, A tartományi ediktumról, II. könyv.
A serdülőkorhoz közel álló kiskorú képes a lopásra és a testi sértés elkövetésére.
449. A törvénysértésből eredő büntetőjogi cselekmények nem szállnak át az örökösre, mint
például a lopás, a jogtalan károkozás, az erőszakos rablás és a testi sértés.
450. Paulus, Az ediktumról, VIII. könyv.
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Az eredmény szempontjából nincs jelentősége annak, hogy valaki a törvény alapján nem
jogosult-e a keresetindításra, vagy pedig valamely kivétel kizárja a keresetindítást.
451. Gaius, A tartományi ediktumról, III. könyv.
A rész benne van az egészben.
452. Paulus, Az ediktumról, IX. könyv.
Ha a szavak kétértelműek, a legvalószínűbb vagy szokásos jelentésüket kell elfogadni.
453. Ugyanő, Az ediktumról, X. könyv.
Ha valaki mentesül a kötelezettsége alól, akkor a hitelezője vélelmezhetően megkapta a
pénzét.
454. Nem tekinthető úgy, hogy bármit is kapott volna, aki egy kikötést tett, az elévülhet egy
kivétel által.
455. Ulpianus, Az ediktumról, XI. könyv.
A jóhiszemű szerződések alapját képező beleegyezéssel semmi sem áll olyan ellentétben,
mint az erőszak és a félelem; és az ilyesmi jóváhagyása ellentétes a jó erkölccsel.
456. Nem használják ki azt, aki megfelel a közjognak.
457. Aki hibázik, az nem tekinthető beleegyezőnek. 117. Paulus, Az ediktumról, XI. könyv.
A praetor úgy tekinti, hogy az ediktum szerinti birtokos minden tekintetben az örökös helyébe
lép.
458. Ulpianus, Az ediktumról, XII. könyv.
Aki szolgaságban van, nem szerezhet tulajdont haszonélvezettel; mert még ha birtokolja is,
nem tekinthető úgy, hogy jogszerűen birtokolja azt.
459. Ugyanő, Az ediktumról, XIII. könyv.
Nem idegeníti el, aki csupán nem jut birtokba.
460. Paulus, Az ediktumról, XII. könyv.
Senki sem hagyhat örökösére olyan jogokat, amelyekkel ő maga nem rendelkezik.
461. Ugyanő, Az ediktumról, XIII. könyv.
Aki nem azt teszi, amit tennie kellene, azt úgy tekintik, hogy megszegte a kötelességét; és aki
azt teszi, amit nem kellene tennie, azt úgy értelmezik, hogy nem azt tette, amit előírtak neki.
462. Gaius, A tartományi ediktumról, V. könyv.
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A szabadság mindenek felett áll.
463. Ulpianus, Az ediktumról, XIV. könyv.
Senki sem indíthat jogszerűen pert más nevében.
464. Az ideiglenes változás nem sérti a tartomány jogait. 124. Paulus, Az ediktumról, XVI.
könyv.
Azokban az ügyletekben, ahol nem beszédre, hanem a fél jelenlétére van szükség, az
intelligenciával rendelkező néma személyt lehet válaszadónak tekinteni. Ugyanez a szabály
vonatkozik arra is, aki süket, mert ő is válaszolhat.
465. Pomponius az Első könyvben azt mondja: "Az elmebeteg ugyanazt a pozíciót foglalja el,
mint az, aki nincs jelen".
466. Gaius, A tartományi ediktumról, V. könyv.
Az alperesek nagyobb kegyben részesülnek, mint a felperesek.
467. Ulpianus, Az ediktumról, XV. könyv.
Senki sem fosztogató, aki megfizeti az árát annak, amit megszerzett.
468. Aki szabadúszót szerez, az emiatt nem lesz gazdagabb.
469. Ha két személy követelésével kapcsolatban merül fel kérdés, a birtokos álláspontja az
előnyösebb.
470. Paulus, Az ediktumról, XX. könyv.
Amikor a prétor az örökös ellen a haszonszerzés összegére vonatkozóan pert indít, elegendő,
ha a számítást attól az időponttól kezdve végzik, amikor az elhunyt csalással szerzett vagyon a
kezébe került.
471. Ugyanő, Az ediktumról, XIX. könyv.
Ha két személy azonos jogcímen birtokolja az ingatlant, akkor a birtokos van előnyben.
472. Azok, akik bárkinek a teljes jogát örökölni tudják, úgy tekintendők, mintha az örökösök
helyét foglalnák el. 129. Ugyanő, Az ediktumról, XXI. könyv.
Nem követ el csalást az a hitelező, aki megkapja azt, amire jogosult.
473. Amikor a fő dolog megszűnik létezni, a tartozékai is eltűnnek. 130. Ulpianus, Az
ediktumról, XVIII. könyv.
Az azonos tárgyra vonatkozó cselekmények, különösen a büntetőjogiak, soha nem helyezik
hatályon kívül egymást.
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474. Paulus, Az ediktumról, XXII. könyv.
Aki csalárd módon lemond a birtoklásról, az ellene mint birtokos ellen ítéletet hoznak, mert
csalása miatt birtokosként felel.
475. Gaius, A tartományi ediktumról, VII. könyv.
A tudatlanság hanyagságnak minősül.
476. Ugyanő, A tartományi ediktumról, VIII. könyv.
A rabszolgáink javíthatnak az állapotunkon, de nem ronthatnak rajta.
477. Ulpianus, Az ediktumról, XXI. könyv.
A hitelezőt nem akkor csalják meg, ha az adós nem szerez semmit, hanem csak akkor, ha a
vagyona csökken.
478. Senki sem javíthat az állapotán bűncselekmény révén. 135. Ugyanő, Az ediktumról,
XXIII. könyv.
Nem szállítható olyan vagyontárgy, amely nem létezik, vagy amelyet nem tekintenek a
szerződésben szereplőnek.
479. Paulus, Az ediktumról, XVIII. könyv.
A jóhiszeműség annyit enged meg a birtokosnak, amennyi ténylegesen megilleti, ha a törvény
ezt nem akadályozza.
480. Ulpianus, Az ediktumról, XXV. könyv.
Aki valamit bírósági felhatalmazás alapján szerez meg, az jóhiszemű birtokosnak minősül.
481. Paulus, Az ediktumról, XXVII. könyv.
Minden hagyatékot, még ha utólag lép is be, az elhunyt halálakor elfogadottnak kell tekinteni.
482. A bűncselekmény súlya soha nem növekszik az elkövetés óta eltelt idő függvényében.
483. Gaius, A városi prétor ediktumáról.
Minden olyan kereseti jog, amely a halál vagy az idő múlása miatt megszűnik, továbbra is
fennáll, ha egyszer már bíróság elé került.
484. Semmi sem tekinthető abszolút senki tulajdonának, amitől valamilyen esemény által
megfosztható lenne. 140. Ulpianus, Az ediktumról, LVI. könyv.
Annak a távolléte, aki az állam érdekében üzleti úton van, nem sértheti őt vagy bárki mást.

2811
485. Paulus, Az ediktumról, LIV. könyv.
Bármi, amit a jogszabállyal szemben hoznak létre, nem válhat precedenssé.
486. Ugyanannak a személynek két örököse nem válhat a teljes hagyaték örökösévé. 142.
Ugyanő, Az ediktumról, LVI. könyv.
Aki hallgat, az nem mindig vall, mégis igaz, hogy nem tagad.
487. Ulpianus, Az ediktumról, LXII. könyv.
Bármi, ami kizárja a szerződést kötött személyeket, kizárja a jogutódjaikat is.
488. Paulus, Az ediktumról, LXII. könyv.
Minden, ami megengedett, nem mindig tiszteletreméltó.
489. A kikötéseknél figyelembe kell venni azt az időpontot, amikor szerződést kötöttünk. 145.
Ulpianus, Az ediktumról, LXVI. könyv.
Senki sem tekinthető úgy, hogy becsapja azokat, akik tisztában vannak a tényekkel, és
beleegyezésüket adják.
490. Paulus, Az ediktumról, LXII. könyv.
Bármit is tett valaki, amíg rabszolga volt, nem használhat neki, miután szabaddá vált.
491. Gaius, A tartományi ediktumról, XXIV. könyv.
A különleges ügyek mindig az általános ügyek közé tartoznak.
492. Paulus, A rövid ediktumról, XVI. könyv.
Ha valaminek a hatása valamennyi érdekelt fél számára előnyös, mindegyiküknek viselnie
kell a ráfordításból a rá eső részt.
493. Ulpianus, Az ediktumról, LXVII. könyv.
Aki más cselekedeteiből hasznot húz, annak garantálnia kell azokat.
494. Ugyanő, Az ediktumról, LXVIII. könyv.
Annak a jogi helyzete, aki csalást követett el a tulajdon megszerzése vagy birtoklása
érdekében, és annak a jogi helyzete, aki csalást követett el a tulajdon megszerzésének vagy
birtoklásának elkerülése érdekében, szükségszerűen azonos.
495. Paulus, Az ediktumról, LXIV. könyv.
Senki sem követ el rosszat a másik ellen, hacsak nem tesz olyasmit, amihez nincs joga.
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496. Ulpianus, Az ediktumról, LXIX. könyv.
Gyakorlatunk szerint mindent, amit köz- vagy magánerőszakkal követnek el,
bűncselekménynek minősítünk.
497. Aki utasít valakit arra, hogy megfosszák a birtokától, az megfosztja őt a birtokától.
498. A bűncselekmény elkövetésének megerősítése hasonlít a bűncselekmény elkövetésére
vonatkozó parancshoz.
499. A csalással vagy jóhiszeműséggel kapcsolatos szerződések esetén az örökös teljes
felelősséggel tartozik.
500. Paulus, Az ediktumról, LXV. könyv.
Ugyanúgy válunk felelőssé, mint ahogyan másfelől felszabadulunk a szerződések alól; mert
ahogyan bizonyos módszerekkel szerzünk tulajdont, ugyanúgy veszítjük el azt. Ezért,
ahogyan a birtokot nem lehet megszerezni, csak szándék és testi erőfeszítés révén, úgy,nem
lehet elveszíteni semmit, hacsak mindkettő nem áll fenn.
501. Ulpianus, Az ediktumról, LXX. könyv.
Ha a peres felek ugyanabban a bűncselekményben vétkesek, a felperes hátrányban szenved, és
a birtokos helyzete előnyösebb; mint például akkor, ha a felperes csalása miatt kivételt
tesznek, és a felperesnek nem adnak választ, még akkor sem, ha az alperes ugyanabban az
ügyletben csalást követett el.
502. Aki maga nem bűnös, annak meg kell engedni, hogy a másik féltől büntetést szedjen be.
155. Paulus, Az ediktumról, LXV. könyv.
Az ember felelős a saját cselekedetéért, és ez nem sértheti az ellenfelét.
503. Nem tekinthető erőszakosnak az, aki saját jogával élve rendes pert indít.
504. Büntetőügyekben a legkedvezőbb konstrukciót kell alkalmazni.
505. Ulpianus, Az ediktumról, LXX. könyv.
Senkit sem lehet arra kényszeríteni, hogy akarata ellenére megvédje a másikat.
506. Bárki mondhatja, hogy annak a félnek, akinek keresetet nyújtunk, sokkal több oka van
arra, hogy kivételre hivatkozzon.
507. Amikor egy személy egy másik helyébe lép, nem csak arról van szó, hogy bármi, ami
esetleg hátrányosan érintette azt az egyént, akinek a helyébe lépett, ne érintse őt is.
508. Általánosságban elmondható, hogy a vevőnek ugyanolyan joggal kell rendelkeznie a
keresetindításhoz vagy annak megvédéséhez, mint az eladónak.
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509. Amit bárkinek a saját hasznára adnak, azt nem adományozzák neki, ha nem hajlandó
elfogadni. 157. Ugyanő, Az ediktumról, LXXI. könyv.
Ahol egy bűncselekmény vagy vétség nem minősül kegyetlennek, ott az elkövetők
megbocsátást nyernek, ha rabszolgaként engedelmeskedtek uruknak; vagy ha az elkövetők
engedelmeskedtek azoknak, akik az urak helyébe lépnek, mint például a gyámok és
gondnokok.
510. Aki a birtoklásról való lemondás céljából csalást követ el, úgy tekintendő, hogy a
birtoklás továbbra is fennmarad.
511. A szerződésekben a csalást elkövetők utódai nemcsak az esetlegesen megszerzett
haszonért, hanem a teljes összegért is felelnek, vagyis mindenki a saját részéért felel
örökösként.
512. Gaius, A tartományi ediktumról, XXVI. könyv.
Az a hitelező, aki engedi, hogy a zálogba adott ingatlant eladják, elveszíti zálogjogát.
513. Paulus, Az ediktumról, VII. könyv.
Különböző kötelezettségek alapján jogosultak lehetünk a tulajdonra, de az nem tartozhat
hozzánk különböző jogcímek alapján.
514. Ulpianus, Az ediktumról, LXXVI. könyv.
Egy dolog az eladás, és egy másik dolog az eladó beleegyezése az eladásba.
515. Bármi, amit a többség nyilvánosan tesz, úgy tekintendő, mintha azt minden érdekelt fél
megtette volna.
516. Abszurd, hogy az a személy, akinek egy földterületet adományoztak, jobb jogcímmel
rendelkezzen rá, mint az örökös, vagy maga az örökhagyó, ha még élne.
517. Ugyanő, Az ediktumról, LXXVII. könyv.
A polgári jogban elfogadott szabály volt, hogy ha egy érdekelt fél megakadályozza egy
feltétel teljesítését, akkor azt úgy kell tekinteni, mintha az teljesült volna. Ez vonatkozik a
szabadságadásra, a hagyatékra és az örökösök kijelölésére; és e szabály szerint a kikötések is
hatályossá válnak, ha az ígérő cselekménye miatt a kikötő megakadályozza a feltétel
teljesítését.
518. Paulus, Az ediktumról, LXX. könyv.
Bármilyen szükségszerűségből végrehajtott cselekményt nem szabad precedensként említeni.
519. Ulpianus, Az ediktumról, LV. könyv.
Ha valakinek joga van valamit adni, akkor joga van azt eladni és elidegeníteni is.
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520. Paulus, Az ediktumról, LI. könyv.
A büntetéssel járó, egyszer már indított perek az örökösökkel szemben továbbíthatók.
521. Ulpianus, Az ediktumról, LIII. könyv.
Aki elidegenítheti a tulajdont, az bele is egyezhet annak elidegenítésébe. Ha azonban az
elajándékozás joga nem illeti meg az illetőt, akkor azt a szabályt kell elfogadni, hogy az ő
kívánságát nem szabad figyelembe venni, még akkor sem, ha hozzájárul ahhoz, hogy más
elajándékozza.
522. Paulus, Az ediktumról, XLVIII. könyv.
Aki más ügyét védi, azt soha nem tekintik fizetőképesnek.
523. Ugyanez, Az ediktumról, XLIX. könyv.
Minden, ami az adás időpontjában nem válik annak tulajdonává, aki azt kapja, egyáltalán nem
tekinthető adományozottnak.
524. Az a fél, aki valamit a bíró utasítására tesz, nem tekinthető csalást elkövetőnek, mert
köteles volt engedelmeskedni.
525. Ugyanő, Plautiusról, I. könyv.
Azt az utat kell követni, amely a legkedvezőbb rendezést teszi lehetővé.
526. Minden kétséges kérdést az érdekelt felek szándéka szerint kell értelmezni.
527. Ugyanő, Plautiusról, II. könyv.
Az követ el rosszat, aki elrendeli annak elkövetését. Nem hibás azonban az, akit
engedelmességre kényszerítenek.
528. Bármi, ami függőben van, nem tekinthető létezőnek. 170. Ugyanő, Plautiusról, III.
könyv.
A bíró minden olyan cselekménye, amely nem kapcsolódik a bírói feladataihoz, semmis.
529. Ugyanő, Plautiusról, IV. könyv.
Senki sem felel egy tartozásért azon az alapon, hogy egy másiktól behajthatja azt, amit ő
fizetett érte.
530. Ugyanő, Plautiusról, V. könyv.
Az adásvételi szerződésben minden kétséges értelmű mondatot az eladó ellen kell értelmezni.
531. A kétértelmű igényt úgy kell értelmezni, hogy az a felperes számára kedvező legyen.
173. Ugyanő, Plautiusról, VI. könyv.
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Ha valakivel szemben a vagyona erejéig ítéletet hoznak, nem szabad mindent, amije volt,
kicsikarni belőle; hanem be kell tartani a jogszabályt, amely nem engedi, hogy az illető
szegénységbe kerüljön.
532. Ha egy törvényben az a kifejezés szerepel, hogy "vissza kell szolgáltatnod", akkor a
nyereséget is vissza kell szolgáltatni, még akkor is, ha ez nincs külön előírva.
533. Mindenkit hátrányosan érint a saját fizetési késedelme, amely szabályt két adós
egyetemleges felelőssége esetén kell betartani.
534. Csalást követ el az, aki olyasmit követel, amit köteles visszaadni.
535. Ugyanő, Plautiusról, VIII. könyv.
Az járhat el, aki már képesnek tűnik a feltételnek való megfelelésre.
536. Bármi, amit az ember nem kaphat meg, még ha kívánja is, nem utasíthatja el. 175.
Ugyanő, Plautiusról, XI. könyv.
A rabszolga nem teljesíthet olyan kötelességet, amelyet a törvények szerint szabad
személyeknek kell teljesíteniük.
537. Semmivel sem lehetek jobb helyzetben, mint az a személy, akitől a jogaimat
származtatom. 176. Ugyanő, Plautiusról, XIII. könyv.
Senkinek sem adatik meg az a kiváltság, hogy saját maga tegye meg azt, amit nyilvánosan egy
elöljárón keresztül lehet megtenni; és ezt azért írják elő, hogy elkerüljék a rendbontás
elősegítésének lehetőségét.
538. A szabadság és a kapcsolat értéke határtalan. 177. Ugyanő, Plautiusról, XIV. könyv.
Aki egy másik kiváltságait vagy tulajdonjogát örökli, annak élnie kell az elődje által
biztosított jogokkal.
539. Senkit sem lehet csalással vádolni, aki nem tudja, hogy miért nem indíthat keresetet. 178.
Ugyanő, Plautiusról, XV. könyv.
Amikor a fő dolog megszűnik, általában véve a tartozékai is megszűnnek létezni.
540. Ugyanő, Plautiusról, XVI. könyv.
Ha a felszabadítást engedélyező személy szándéka homályos, a szabadság javára kell dönteni.
541. Ugyanő, Plautiusról, XVII. könyv.
Bármi, amit a hitelező megbízásából fizetnek ki, ugyanolyan, mintha magának a hitelezőnek
fizették volna ki.
542. Ugyanő, Vitelliusról, I. könyv.
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Ha senki sem fogadja el a hagyatékot, a végrendelet ereje teljesen megsemmisül.
543. Ugyanő, Vitelliusról, III. könyv.
Ha a tulajdonjog senkit sem illethet meg, semmilyen kötelezettség nem okozhatja azt.
544. Marcellus, Digest, XIII. könyv.
Bár a törvény által megkövetelt alaki követelmények nem változtathatók meg könnyen, mégis
engedményt kell adni, ha a méltányosság egyértelműen ezt követeli.
545. Celsus, Digest, VII. könyv.
Az üres félelem ürügye nem jogszerű.
546. Ugyanaz, Digest, VIII. könyv.
Nincs olyan kötelezettség, amely lehetetlen.
547. Ugyanez, Digest, XII. könyv.
A dolgok természetes menete szerint semmit sem lehet követelni azelőtt, hogy az átadásra
kerülhetne; és ha a fizetési határidőt beillesztették egy kötelezettségbe, azt nem lehet
behajtani, amíg az idő el nem telt.
548. Ugyanaz, Digest, XVI. könyv.
Ha valaki terhesen hagyja a feleségét, nem tekinthető úgy, hogy gyermek nélkül halt meg.
549. Ugyanez, Digest, XVII. könyv.
Ha egy végrendeletben két egymásnak ellentmondó dolgot rendelnek el, egyik sem lesz
érvényes.
550. Amit a dolgok természete tilt, azt semmilyen törvény nem erősítheti meg. 189. Ugyanő,
Digest, XIII. könyv.
A kiskorúról nem vélelmezhető, hogy korára való tekintettel beleegyezését adja vagy
megtagadja; mivel minden olyan ügyben, amely tudást vagy ítélőképességet igényel,
szükséges a gyámja tekintélye.
551. Ugyanez, Digest, XXIV. könyv.
Ami kilakoltatásra kerül, az nem tartozik a vagyonba.
552. Ugyanez, Digest, XXXIII. könyv.
Neratius, miután megkérdezték tőle, hogy a császár által egy olyan személynek adott
kiváltság, akiről azt hitte, hogy él, de valójában már meghalt, érvényben lévőnek tekintendő-e,
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azt válaszolta, hogy nem úgy tűnik számára, hogy a császár akkor adta volna azt, ha tudta
volna, hogy az adományozott meghalt, de mégis magától a császártól kell megtudni, hogy a
kiváltságot milyen mértékben akarja alkalmazni.
553. Marcellus, Digest, XXIX. könyv.
A fel nem osztható vagyon teljes egészében az örökösöknek, mint magánszemélyeknek jár.
554. A kétértelmű kérdésekben nem kevésbé igazságos, mint biztonságos a jóindulatúbb
értelmezést elfogadni.
555. Celsus, Digest, XXXVIII. könyv.
Az örökösök szinte minden joga ugyanolyan, mintha az örökhagyó halála után azonnal
örökösökké váltak volna.
556. Modestinus, Különbségek, VI. könyv.
Azok, akik az elhunyttal való távoli rokonsági fokon keresztül válnak örökösökké, semmivel
sem tekintendők kevésbé örökösöknek, mintha első fokon lettek volna.
557. Ugyanaz, Különbségek, VII. könyv.
Az egyértelműen megfogalmazott dolgok előítéletesek, mások nem.
558. Ugyanaz, Szabályok, VIII. könyv.
Egyes kiváltságok valódiak, mások pedig személyesek. Az előbbiek az örökösre szállnak: a
személyesek nem szállnak rá.
559. Ugyanő, A házasságkötés szertartásáról.
A házassági kötelékekben nemcsak azt kell figyelembe venni, hogy mi a törvényes, hanem azt
is, hogy mi a tisztességes.
560. Javolenus, Cassiusról, XIII. könyv.
A gyám által elkövetett csalás, függetlenül attól, hogy fizetőképes-e vagy sem, nem sértheti a
gyámolt jogait sem a bírósági eljárás során, sem más jogi eljárásban.
561. Ugyanaz, Episztolák, VI. könyv.
Nem tekinthető csalástól mentesnek az, aki megtagadja a bíró parancsának való
engedelmeskedést.
562. Ugyanez, Episztolák, VII. könyv.
Ha egy határozatot nem lehet sérelem nélkül meghozni, akkor azt az utat kell választani,
amely a legkisebb igazságtalanságot eredményezi.
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563. Ugyanaz, Episztolák, X. könyv.
A végrendeletben foglalt minden rendelkezés csak akkor tekinthető hatályosnak, ha az a
végrendelet keletkezésekor érvényes volt.
564. Ugyanez, Episztolák, XI. könyv.
A polgári jogban szereplő minden fogalommeghatározás módosítható, mert egy kis eltérés
miatt az adott fogalommeghatározás alkalmazhatatlanná válhat.
565. Pomponius, Quintus Muciusról, VIII. könyv.
Nem minősül sérültnek az, aki saját hibájából szenved kárt.
566. Ugyanő, Quintus Muciusról, XXVIII. könyv.
Kevésbé előnyös a keresetjog, mint a kereset tárgyát képező vagyon.
567. Ugyanő, Quintus Muciusról, XXXIX. könyv.
Gyakran előfordul, hogy a vagyon, amelytől bizonyos körülmények között megfoszthatóak
vagyunk, olyan állapotban van, hogy nem lehet elvenni tőlünk. Ezért, ha egy földterület
megterhelésével az államkincstárnak tartozunk, néha keresetet indíthatunk annak
visszaszerzésére, elidegenítésére és szolgalmi joggal való megterhelésére.
568. Ugyanez, Különböző szakaszokról, IX. könyv.
Igazságos, és a nemzetek törvényeivel összhangban van az, hogy senki sem gazdagodhat egy
másik kárával.
569. Ulpianus, A Lex Julia et Papia, I. könyv.
Ha egy ügyet eldöntöttek, azt igaznak tekintik.
570. Paulus, A Lex Julia et Papia, XIII. könyv.
Senki sem tekinthető úgy, hogy elveszített valamit, ami soha nem volt meg neki.
571. Ulpianus, A Lex Julia et Papia, IV. könyv.
Mi bizonyos mértékig a rabszolgaságot a halálhoz hasonlítjuk.
572. Licinius Rufinus, Szabályok, II. könyv.
Ha az örökös kijelölése kezdettől fogva érvénytelen, az idő múlásával nem tehető érvényessé.
573. Paulus, Az ediktumról, LXIX. könyv.
A rabszolga nem lehet távol az állam érdekében.
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