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MŰVELŐDÉSTÖRTÉNET

Borvétel és kockázattelepítés

2009-ben látott napvilágot a Münchener Beiträgezur Papyrusforschung und an-
tiken Rechtsgeschichte sorozatának 99. köteteként Jakab Éva, a Szegedi Tudo-
mányegyetem római jogász professzorának a római borvétel kapcsán a kocká-
zatviselés (veszélyviselés) kérdését elemző monográfiája.�A kötet jól példázza a 
 �. Az adásvétel (emptio venditio) áru megszerzése pénzért, ami az áruban (merx) és a vételár-

ban (pretium) való megegyezéssel jön létre – alanyai az eladó (venditor) és a vevő (emptor). 
A rómaiak egyik legősibb ügylete az adásvétel (készvétel) lehetett, hiszen eredetileg a man-
cipatio is ezt a célt szolgálta – megjegyzendő azonban, hogy az ősi adásvétel nem kötelmi, 
hanem dologi ügylet, a dolog tulajdonának átruházása azonnali készpénzfizetésért, kötelmi 
hatása csupán a lentebb tárgyalandó actioauctoritatisban, a jogszavatossági igényben áll. 
A készvételnél fejlettebb mód volt, amikor előbb a dolog, utóbb a vételár jövőbeni szol-
gáltatását stipulatióban ígérték, vagyis a szerződés megkötése elszakadt a szolgáltatástól: 
ezzel a dologátruházó ügylet causája önálló kötelmi ügyletté vált. A fides jogi térnyerésével 
rájöttek, hogy az adásvétel lényege a megegyezésben (consensus)áll, s ezzel az adásvétel 
a köztársaság utolsó századában civiliter is konszenzuál-szerződéssé válhatott. A poszt-
klasszikus kor válságtüneteként ismét előtérbe került a készvétel, ill. értékesebb dolgok 
adásvételénél az írásbeliség érvényességi kellék lett (tehát az írásba foglalással lett kész 
az adásvétel – ezzel a szerződés nem minősíthető konszenzuál-kötelemnek). A iustinianusi 
jogban az adásvétel ismét konszenzuál-szerződéssé vált, ugyanakkor Iustinianus lehető-
séget adott a posztklasszikus kori modell követésére is. Az adásvétel létrejön, kész, tehát 
perfektuálódik (emptioperfecta), mihelyt a felek az áruban és az árban, vagyis az adásvétel 
két lényegi elemében megegyeztek (amennyiben ezek közül – essentialianegotii, azaz a 
jogügylet szükséges alkatrészei lévén – bármelyik hiányzik, nem jön létre a szerződés). Az 
áru lehet remélt, vagyis a jövőben, bizonytalan külső esemény hatására létrejövő (pl. eljö-
vendő termés) dolog is (emptio rei speratae). Jogilag a dolog létrejötte mint felfüggesztő 
feltétel jelentkezik, ennek nem teljesülése esetén a vételár nem követelhető. Hasonlóképp 
eladható a jövőben emberi munkával elkészítendő dolog (emptio rei futurae), itt azonban 
nincsen felfüggesztő feltétel, mivel ez a vállalkozási szerződéshez áll közel. A remény-
vétel (emptiospei) esetén a vevő megveszi, amit pl. egy területen vadászattal elejt, az áru 
ilyenkor a véletlentől függ, tehát ez egyfajta szerencseszerződés (aleatórikus – lévén az 
alea a játéknál használt kocka). Az áru lehet mind egyedi(praestatiocerta), mind fajlagos 
(praestatiogenerica), de ilyenkor a fajtát szűkebben kellett meghatározni (pl. adott szérűn 
lévő gabona), vagyis a szolgáltatás zártfajú. Az árnak (pretium) pénzben meghatározottnak 
(certum), valóságosnak (verum, nem színleltnek), valamint – a iustinianusi jogban – igaz-
ságosnak (iustum, vagyis értékarányosnak) kell lennie. Az ár megállapítása a feleket illette 
– a Kr. u. III. században azonban a válság miatt Diocletianus egyrészt bizonyos dolgok 
árát rendeletileg maximálta (Edictum de pretiisrerum venalium – hatása csupán annyi volt, 
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szerzőnek a római joggyakorlat iráni elkötelezett érdeklődését, amely mintegy 
szerves folytatása, korábbi, az adásvétel tárgykörét gazdagító monográfiáinak.2

A veszélyviselés kérdése röviden ekként foglalható össze. Ha nem kész-
vételről van szó, hanem az adásvétel megkötése (ami még önmagában nem 
viszi át a tulajdont, hanem csak a tulajdon-átruházás – ez az ún. tradicionális 
tulajdonszerzés, szemben a kauzálissal, amelynél már az adásvétel megkötése 
átviszi a tulajdont) és az áru átadása időben különválik, kit terhel a dolgot 
vis maior miatt ért kár, a veszély (periculum)? Köteles-e a vevő megfizetni 
a vételárat, ha az adásvétel megkötése után, de a dolog átadása előtt a dolog 
véletlen károsodás folytán megsemmisült, vagy megrongálódott, ám e meg-
rongálódás egyik félnek sem róható fel? Tankönyvi szinten a válasz erre a 
következőképpen adható meg: a klasszikus jog szerint a köztes időszakban 
az eladó custodia-felelős(mivel úgymond már csak színleg tulajdonos), ám a 
vis maior az adásvétel megkötésétől (emptio est perfecta) a vevőt sújtja. (Ter-
mészetesen a vétel csak akkor kész, ha pl. nem kötötték felfüggesztő feltétel-
hez, ha a fajlagos szolgáltatásnál már lemérték a dolgot, vagy ha a vagylagos 
szolgáltatásnál már megtörtént a választás.) Aiustinianusi jogban az eladó az 
adásvétel megkötésétől már csak culpa levisig felel, vagyis a casus minor és 
a vis maior is a vevőt terheli (periculum est emptoris), ezt kompenzálandó a 
köztes időben beállt növekmények (gyümölcs stb.) a vevőt illetik.�

Az előző, a római jogi communisopiniót összefoglaló bekezdésben vá-
zoltaknál a kérdés azonban jóval összetettebb és bonyolultabb. Jakab Éva 
kiindulópontja a Ludwig Mitteis által a XIX. század végén felállított té-
tel, miszerint a Római Birodalomban nem egyetlen homogén jogrendszer, 
hanem egy sajátos, a személyi és területi elvet kombináló partikularizmus 
érvényesült.�Ezt Mitteis a Reichsrecht–Volksrecht–Provinzialrecht hármas-
ságában ragadta meg. A birodalmi jog (Reichsrecht) elsősorban Rómában és 
Itáliában érvényesült a római polgárok és az állam viszonylatában, valamint 

hogy a feketepiac felvirágzott), másrészt ingatlanoknál előírta, hogy az árnak legalább az 
ingatlan értékének felét ki kell tennie. Ennek híján, vagyis ha ún. felén túli sérelmet (la-
esioenormis, laesio ultra dimidium)szenvedett a vevő, kérhette az adásvétel felbontását és 
a dolog visszaadását; tehát az eladónak vagylagos felhatalmazottsága (facultas alternativa) 
volt: vagy visszaadta az ingatlant, vagy kiegészítette az árat a teljes értékre. Méltányosság 
alapján a bíró is mérsékelhette az árat. Iustinianus felújította a XII táblás törvény azon (a 
klasszikus jogban már nem létező) rendelkezését, hogy a vevő csak akkor szerzi meg az áru 
tulajdonát, ha a teljes árat kifizette, vagy arra biztosítékot adott. 

 �. Jakab Éva: Stipulationesaediliciae. ActaJur. et Pol. Szeged �99�; Paedicere und caverebe-
im Marktkauf. Sachmängelimgriechischen und römischen Recht. München 1997.

 �. Nótári T.:Római köz- és magánjog. Kolozsvár �011. �17.
 �. Mitteis, L.: Reichsrecht und Volksrechtin den östlichen Provinzen des römischen Kaiser-

reiches. Leipzig �89�.
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a római polgárok egymás közti és a peregrinusokkal fennálló jogviszonyai-
ban. A helyi népjog (Volksrecht) még a római hódítás előtti kor terméke (ki-
váltképp a fejlett jogélettel rendelkező területeken, pl. Egyiptom, Görögor-
szág stb.). Ez a római hódítás után egyfelől a helyi bírói fórumok, másfelől 
a tartományban működő római bíróságok előtt is érvényesül. A provinciai 
jog (Provinzialrecht) nem más, mint a meghatározott tartományokra, ill. a 
birodalom összes provinciájára kiterjesztett római jog. Az egyes provinciák 
számára alkotott (a népjogot is figyelembe vevő) tartományi helytartói hir-
detmények (edictaprovincialia) és provinciai törvények (leges provinciae) 
szabályozták a különböző tartományok lakosainak egymás közötti pereit is 
– ezért a nemzetközi magánjog előfutárainak is tekinthetők.

Jakab Éva monográfiája a Mitteis-féle elmélet helytállóságát vizsgálja, 
méghozzá az árucserejog területéről származó jogintézmény tükrében, ami 
annál is helyénvalóbb, mivel Mitteis a személyi, a családi és az öröklési jog 
forrásaira alapozta teóriáját, a szerződési joggal azonban nem foglalkozott. 
A kockázatviselés problematikájának a szerződési gyakorlatban való meg-
jelenését Jakab Éva a borvételre leszűkítve vizsgálja, amit azon körülmény 
is indokol, hogy a iustinianusi Digesta vonatkozó, a periculum rei vendi-
taevel foglalkozó titulusában (�8,6) a jogtudósok responsumainak jelentős 
része a borvétel kapcsán felmerülő veszélyviselési kérdésekre koncentrál, s 
hogy e titulusból az is kiviláglik, hogy a jogtudósok számára is a szerződési 
gyakorlat volt a fő kiindulási pont e kérdésben.

A szerző rámutat arra, hogy a veszélyviseléssel foglalkozó szakirodalom 
elsősorban definícióalkotásra törekedett, s ennek során a periculum est emp-
toris elvét igyekezett a perfectio elméletével pontosítani, ám e definíciók 
legtöbbször nem vezettek kielégítő eredményre, lévén hogy csak számos 
kivétel leszögezésével voltak fenntarthatók, nem ritkán azért, mert az ilyes-
fajta, rendszerezésre törekvő elméletek a konkrét tényállásnak nem szentel-
tek kellő figyelmet. Jakab Éva a jogirodalomban egyedülállóan a veszély-
viselés kérdését a szerződési gyakorlat szemszögéből vizsgálja, vagyis a 
„jogszabály” helyett a „jogélet”, az ókori Rómára oly jellemző kazuisztikus 
gyakorlat, valamint a gazdasági és társadalmi háttér képezi elemzésének 
kiindulópontját.

Jakab Éva a borvétel gazdasági hátterét és a borkészítés technológiá-
ját is behatóan vizsgálja, hiszen mindennek ismerete elengedhetetlen a bor 
megromlása lehetőségeinek feltérképezése során. Mindezek mellett értékes 
megállapításokat tesz a bortermő birtokok igazgatása, könyvelési rendje 
kapcsán. Ezen elemzése során a szerző a régészeti leletekre, a történetírói és 
szakmunkákra, a papiruszos és feliratos forrásokra támaszkodik.
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Ezt követően a szerző rátér a bor értékesítésére s az alkalmazott szerző-
dési formulákra (leges venditionis). Ennek során kiemelt figyelmet szentel az 
idősebb Cato De agricultura című műve 1�8. caputjának, amelynek tanúsága 
szerint az árverésen eladott hordós bor hitelezett vétele – amelynek során a 
bor a vétel létrejötte után még hosszabb ideig az eladónál maradt – bevett gya-
korlatnak számított. Ennek alapján az adásvétel és az átadás megtörténte közti 
hosszabb időszakban fokozott jelentőséget nyert a veszélyviselés. E forrás 
alapos, és a szakirodalmi vitákat kielégítő álláspontra juttató elemzése során a 
szerző elkülöníti a vétel alkalmával végrehajtott borkóstolás, és az átadáskor 
végrehajtott borkóstolás jogi jelentőségét, az előbbit a visszalépést lehetővé 
tevő mellékegyezményként, az utóbbit jótállásként meghatározva.

A következőkben a szállítási szerződést és a foglalós szerződést elemzi a 
monográfia, amelyek Egyiptom mint római tartomány jogéletébe engednek 
bepillantást, majd a római források fényében vizsgálja ugyanezen szerző-
déstípusokat. Az első vizsgálati szempont a mindennapi joggyakorlat do-
kumentumaira alapoz, a második pedig a jogtudósi döntések alapján derít 
fényt ezen intézményekre – mindez jól rávilágít a hellenisztikus és a római 
jogi gondolkodás számos eltérésére. Az ezt követő, a görög szerződési jogot 
elemző rész a foglaló (arrabón) kérdéskörére koncentrál, amit a foglalóval 
(arrha) kötött római adásvételi szerződések elemzése követ. 

A szállítási szerződés egyiptomi papiruszok alapján történő elemzése 
során – lévén hogy azok jellemzőikben az adásvétel és a kölcsön elemei-
nek keveredését mutatják – a szerző határozottan önálló nézetet alakít ki, 
amellyel meggyőzően kimutatja, hogy ezen szerződés sajátos veszélyvise-
lési konstrukciót indukál. Ezt követően a szerző a szállítási szerződés római 
megjelenését, illetve az ezekről szóló jogtudósi döntések alapján annak gya-
korlati alakulását mutatja be.

Jakab Éva monográfiájának utolsó nagy részében a periculum fogalmát te-
szi vizsgálat tárgyává. Ennek során a periculum est emptoris klasszikus jogban 
dogmaként elfogadott tanát kérdőjelezi meg, s kimutatja, hogy ezen elv alapján 
nem magyarázhatók kielégítően a forrásokban dokumentált szerződéstípusok. 
Új, meggyőző koncepciót felállítva rámutat arra, hogy a veszélyviselés a felek 
megállapodásának tárgyát képezte, s hogy a szakirodalomban túlnyomórészt 
szinonimaként használt periculum és vis maior kifejezések nem ugyanazon 
tartalmat fedik, lévén hogy a vis maior objektív, a periculum pedig szerződés-
specifikus káreseményt jelölt. Mindennek alapján leszögezi, hogy a periculum 
est emptoris szabálya csupán a vis maior körébe sorolható káresemények kér-
déskörét rendezte, míg a periculum körébe tartozó káresemények kérdését a 
joggyakorlat a felek privát autonómiája, szabad mérlegelési körébe utalta.
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A szerző ezt követően a kockázatelosztás két alapkikötését, a degustatiót 
és a mensurát elemzi, amelyek közül az előbbi az áru minősége, a máso-
dik mennyisége felől volt hivatott védelmet nyújtani. A degustatio kapcsán 
megkülönbözteti az adásvételt rövidesen követő borkóstolást, amely a visz-
szalépés lehetőségét rejti magában, és a második az átvétel időpontjában 
zajló, jogilag a jótállás körébe tartozó megvizsgálás momentumát. A mens-
ura, vagyis a mennyiség meghatározása pillanatában a veszély átszáll a ve-
vőre, függetlenül az elszállítás tényének bekövetkeztétől. Jakab Éva meg-
állapítja a források alapján, hogy a mensurára általában a szüretet követő 
hetekben került sor – ám e momentum további jogi kérdéseket implikál: 
az átadásig a quantitaspericulumát az eladó viseli, míg átalányár estén az 
átszáll azonnal a vevőre. 

Anélkül, hogy a részletekbe menően vizsgálnánk a szerző megállapítá-
sait, leszögeztetjük a következőket. Jakab Éva a jogintézményt a joggya-
korlat fényében vizsgálja, és elutasítja a görög és római források szigorú 
elválasztását. Az absztrakt elméletek helyett az okirati gyakorlat fényében 
komplexen ábrázolja, és teszi hozzáférhetővé e bonyolult kérdéskört. En-
nek során a veszélyviselés tematikáján messze túlmutató, a római jog ré-
tegződés szempontjából korszakos felismerésre jut: elutasítja Mitteis azon 
elméletét, miszerint a Reichsrecht és a Volksrecht éles ellentétben állt volna 
egymással. Ehelyett a szerző kimutatja, hogy a szerződési gyakorlat Ró-
mában, Itáliában és a Mediterráneum egészében szerves egységet képez, 
és a forrásokban mutatkozó eltérést nem területi, hanem a források (a min-
dennapi jogéletet jelentő szerződések és a jogtudósi vélemények) jellegéből 
fakadó ellentétekben kell keresni. 

Összefoglalóan megállapítható, hogy Jakab Éva monográfiája komplex, 
egyedi szemléletű, messzemenően eredeti megállapításokat tartalmazó, 
összefüggéseket feltáró munka, amely mind az ókor gazdagság-, mind jog-
történetét vizsgáló kutatók számára értéket képvisel. A külcsín és a belbecs 
összhangját jól mutatja az igényes kivitel, a precíz tipográfia, és a kötet 
használatát megkönnyítő, a szerző eruditióját jelző mutatók és irodalom-
jegyzék.

Jakab Éva: Risikomanagement beim Weinkauf. Periculum und Praxis im Imperium Romanum. 
(Kockázatmenedzselés a borvételnél. Veszélyviselés és joggyakorlat a Római Birodalom-
ban.) Münchener Beiträge zur Papyrusforschung und antiken Rechtsgeschichte 99. Mün-
chen, C. H. Beck, �009. �8�.

Nótári Tamás


