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Wstęp
Zapewne czujesz presję przed zbliżającym się egzaminem i zastanawiasz
się jak przebrnąć przez setki stron tekstu tak, aby wiadomości zostały
w Twojej głowie. Konieczne są notatki, zakreślacze itp., których zadaniem
jest pomóc Ci w uporządkowaniu wiedzy. Co jednak jeśli czasu jest coraz
mniej, a po przeczytaniu tych setek stron nie starczyło go już na notatki
i rysowanie tabel? Rozwiązanie stanowi właśnie ta publikacja. To kompaktowe opracowanie wszystkich najważniejszych zagadnień, których znajomość pomoże w zdaniu egzaminu. Przedstawiamy Ci idealne narzędzie
zarówno do nauki, jak i do powtórki przed egzaminem. Dzięki zwięzłemu ujęciu tematu, tabelom, wykresom i wyróżnieniom szybko przyswoisz
i powtórzysz wiedzę, a podejście do egzaminu stanie się mniej stresującym
przeżyciem.
Wydanie drugie zostało wzbogacone o Część „Łacińskie reguły prawne”,
w której objaśniono znaczenie najważniejszych paremii łacińskich.
Powodzenia!
Redakcja
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1. Źródła
C.1.1.1.1 	������������������ Codex Iustinianus (Kodeks Justyniański), księga 1, tytuł 1,
konstytucja 1, § 1
Coll. 	������������������������� Collatio legum Mosaicarum et Romanarum. Prywatny
zbiór prawa z lat 390–438 n.e., zawierający fragmenty pism
jurystów rzymskich oraz konstytucji cesarskich, a także ich
zestawienie z Prawem Mojżeszowym
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DZIAŁ PIERWSZY.
PRAWO RZYMSKIE

Część I. Prawo osobowe
Rozdział 1. Podmioty prawa
1. Definicja. W czasach antycznych zdolność prawna przysługiwała tyl

ko określonej grupie osób, które można było zakwalifikować jako wol
nych obywateli Rzymu, niepodlegających zwierzchnictwu pater familias. Stąd podział ludzi dokonywany według trzech kryteriów:
• według status libertatis: servi – liberi (stanu wolności: niewolnicy –
wolni),
• według status civitatis: cives – peregrini (stanu obywatelstwa: obywate
le – obcokrajowcy),
• według status familiae: sui iuris – alieni iuris (stanu w rodzinie: wła
snowolni – podlegający władzy).
PODMIOTY PRAWA
PERSONAE (OSOBY)

FIZYCZNE
status
familiae
alieni iuris
sui iuris

status
civitatis

status
libertatis
peregrini

servi

latini

liberi

sprzymierzeńcy
i inni
dediticii
cives

PRAWNE
• aerarium populi
romani
• fiscus
• municipia
• collegia,
sodalitates
Corpus habent

ingenui
liberti

Podmioty prawa
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2. Początek bytu osoby fizycznej. Podobnie jak dzisiaj, początkiem

bytu prawnego osoby fizycznej było urodzenie. Dziecko musiało przyjść
na świat żywe. W przypadku śmierci dziecka w krótkim czasie od uro
dzenia wymagano dowodu, że urodziło się ono żywe. Najprostszym do
wodem żywego urodzenia był płacz lub krzyk dziecka. Podmiotowości
odmawiano płodom zdeformowanym, nawet w przypadku żywego uro
dzenia.

3. Dziecko poczęte (nasciturus). Dziecko poczęte, a jeszcze niena

rodzone nie było traktowane jako osoba fizyczna. Jeśli jednak dziec
ko urodziłoby się po śmierci ojca (postumus), powstawał problem, czy
należy dopuścić je do spadku w kręgu spadkobierców ustawowych (sui
heredes). Już ustawa XII tablic rozstrzygała to zagadnienie na korzyść
dziecka poczętego. Stopniowo zakres praw możliwych do nabycia przez
nasciturusa rozszerzano. W średniowieczu sformułowano regułę nasciturus iam pro nato habetur (mającego się urodzić uważa się za już
urodzonego). Warunkiem nabycia praw było jednak urodzenie się
dziecka żywego, w przeciwnym wypadku fakt poczęcia nie miał żadnego
wpływu na sytuację prawną.

4. Kommorienci. Są to osoby, które zginęły we wspólnym niebez

pieczeństwie w taki sposób, że nie można oznaczyć kolejności śmierci
poszczególnych osób. Oznaczenie kolejności śmierci ma znaczenie dla
określenia nabycia praw w drodze spadkobrania przez poszczególne
osoby.

5. Status libertatis. W starożytności sytuacja prawna człowieka zależa

ła od tego, czy był niewolnikiem, czy osobą wolną. Zaliczenie do osób
wolnych było podstawowym warunkiem uznania człowieka za podmiot
prawa.

Niewolnicy pozbawieni byli zdolności prawnej w każdym aspekcie. Jedynie w prawie naturalnym wszyscy ludzie byli uważani za równych.

Rozdział 1. Podmioty prawa

5

Z kolei ludzi w
 olnych (homini liberi) dzielono na:
• ingenui – wolno urodzonych – którzy urodzili się z wolnej matki,
• liberti – wyzwoleńców. Wyzwolenie (manumissio) niewolnika powo
dowało nabycie przez wyzwoleńca obywatelstwa rzymskiego. Wyzwo
leniec stawał się osobą fizyczną w rozumieniu prawa rzymskiego.
6. Formalne sposoby wyzwolenia iure civili

• manumissio testamento – zapis testamentowy przyznający wolność
niewolnikowi testatora,
• manumissio vindicta – nadanie niewolnikowi wolności za pomocą for
malnej procedury wzorowanej na postępowaniu sądowym w sprawach
o stwierdzenie wolności osób błędnie uznawanych za niewolników,
• manumissio censu – wpisanie niewolnika na listę obywateli przy oka
zji dokonywania spisu obywateli (lustrum). Spisy takie w okresie re
publiki sporządzane były przez cenzorów co 5 lat. W okresie cesar
stwa stopniowo zaprzestano ich przeprowadzania,
• manumissio in ecclesia – po uznaniu chrześcijaństwa (edykt medio
lański z 313 r.) w gminach chrześcijańskich rozwinął się nowy spo
sób wyzwalania niewolników – przez oświadczenie właściciela złożo
ne wobec biskupa i wiernych gminy chrześcijańskiej.
7. Sytuacja prawna wyzwoleńca. Wyzwoleniec podlegał prawu pa

tronatu, które znacznie ograniczało jego swobodę osobistą i majątkową.
Z prawa patronatu wynikały obowiązki natury zarówno społecznej, jak
i prawnej, a patronowi przysługiwały określone uprawnienia, m.in.:
• wyzwoleniec powinien traktować patrona zawsze jako osobę świętą
i uczciwą, powinien okazywać mu szacunek i posłuszeństwo,
• patron mógł wymusić złożenie przysięgi rodzącej obowiązek prawny,
że po wyzwoleniu otrzyma określone świadczenia (iusiurandum liberti),
• wyzwoleniec był zobowiązany czynić datki, wykonywać pracę i do
starczać środków utrzymania według swoich możliwości, jeśli patron
znalazł się w niedostatku,
• patron, w przypadku bezpotomnej śmierci wyzwoleńca był powołany
do spadku po nim,
• w prawie pretorskim patron otrzymywał połowę majątku wyzwoleńca,
nawet gdy miał on sui heredes, żonę in manu lub adoptowanego syna.
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Prawo patronatu wiązało się także z pewnymi obowiązkami ze stro
ny patrona. Patron miał obowiązek wspierania swojego wyzwoleńca,
np. pomagania mu w prowadzeniu spraw sądowych, a także w razie po
trzeby żywienia go. Na mocy konstytucji Marka Aureliusza patron, któ
ry odmówiłby alimentacji swojego wyzwoleńca, tracił prawo patronatu.
8. Degradacja obywatela rzymskiego do statusu niewolnika.

W czasach archaicznych niewypłacalny dłużnik mógł być sprzedany
w niewolę przez wierzyciela, ale jedynie trans Tiberim, co oznaczało
– poza granice państwa, w niewolę na obcym terytorium. Lex Poetelia
Papiria de nexis z 326 r. p.n.e. o
 statecznie zniosła tę możliwość. Gaius
wspomina sc. Claudianum, na podstawie którego obywatelka współżyją
ca z cudzym niewolnikiem wbrew woli jego właściciela, stawała się nie
wolnicą. Także obywatel, który unikał wpisania na listę w celu określenia
jego cenzusu, był sprzedawany w niewolę. W czasach C
 esarstwa skazanie
na śmierć, walkę ze zwierzętami lub pracę w kopalniach było równo
znaczne z utratą wolności.
Sytuacje degradacji obywatela do statusu niewolnika na terytorium Rzymu należały do rzadkości i co do zasady można przyjąć, że obywatel
rzymski nie mógł zostać niewolnikiem na terenie Rzymu.

9. Sytuacja obywatela rzymskiego, który dostał się do niewoli
u wrogów. Rzymianin pojmany w czasie wojny przez przeciwnika sta

wał się niewolnikiem. Jednak w celu zabezpieczenia praw obywatela,
który dostał się do niewoli, wprowadzono instytucję ius postliminii.
Ulp. 10.4: „Jeśli obywatel sui iuris zostałby schwytany przez obcych, cho
ciaż staje się u wrogów niewolnikiem, to jednak, gdyby powrócił, otrzy
ma wszystkie poprzednie prawa na mocy prawa powrotu”. Wyjątkami
były m
 atrimonium i possessio. Mianowicie wraz z powrotem obywatel
nie odzyskiwał dawnej pozycji posiadacza, nie odżywało również mał
żeństwo, ponieważ oparte były one na wyrażaniu woli bycia małżonkiem
(affectio maritalis) oraz woli zatrzymania rzeczy dla siebie (animus rem
sibi habendi). Niewolnik, jako pozbawiony zdolności zawarcia małżeń
stwa i nabycia własności, nie mógł przejawiać intencji związanych z tymi
sytuacjami.
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Jeżeli obywatel umarł w niewoli, niemożliwa była sukcesja po nim,
zarówno testamentowa, jak i beztestamentowa, ponieważ osoba niewol
na nie mogła pozostawić po sobie spadku, a przy sporządzeniu testa
mentu wymagano, aby testator zachował zdolności do jego sporządze
nia aż do chwili śmierci. W celu umożliwienia sukcesji testamentowej
po obywatelach, którzy zmarli w niewoli, wprowadzono fictio legis Corneliae. Na mocy tej fikcji osoba, która utraciła wolność wskutek pojma
nia przez wrogów, a następnie zmarła, traktowana była tak, jak gdyby
zmarła jako wolny człowiek, tj. w chwili pojmania.
10. Obywatel rzymski (status civitatis)

a. Urodzenie. Przede wszystkim obywatelstwo nabywały dzieci uro
dzone ze związku małżeńskiego (iustum matrimonium), w którym
to przypadku, niezależnie od obywatelstwa matki, dzieci stawały się oby
watelami rzymskimi. Natomiast dzieci urodzone poza takimi związ
kami otrzymywały, zgodnie z zasadą ius gentium, obywatelstwo matki.
Lex Minicia z 90 r. p.n.e. odmawiała obywatelstwa dzieciom urodzonym
ze związku obywatelki rzymskiej i cudzoziemca, który nie miał conu
bium.
b. Nadanie. Drugim sposobem nabycia obywatelstwa było nadanie
go w drodze indywidualnego lub grupowego przywileju. Wiele grup
tradycyjnie żyjących z Rzymianami w dobrych stosunkach korzystało
z ius conubii i ius commercii. W pierwszym przypadku było to prawo
zawarcia przez cudzoziemca małżeństwa ważnego iure civili, w drugim
– możliwość nabywania praw chronionych w prawie cywilnym.
c. Wyzwolenie. Formalne wyzwolenie prowadziło do nabycia oby
watelstwa. Pozostaje do rozważenia kwestia dochodzenia do obywatel
stwa wyzwoleńców nieformalnych. Status nieformalnych wyzwoleńców
regulowała lex Iunia Norbana z 19 r. n.e., stąd określano ich mianem
Latynów Juniańskich (Latini Iuniani). Ustawa przewidywała, że owi
wyzwoleńcy żyją jak wolni, lecz umierają jak niewolnicy, co ozna
czało, że odmówiono im zdolności w prawie spadkowym, a ich mają
tek po śmierci przypadał patronowi. Prawo jednak przewidywało wiele

